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Útdráttur 

Í rannsókninni eru hlutverk og ábyrgð mannauðsstjóra annars vegar og millistjórnenda 

hins vegar skoðuð út frá aðkomu þeirra að mótun starfsmannastefnu og áskorunum við 

framkvæmd hennar. Einnig hvernig samstarfi þeirra er háttað og hvaða stuðning þeir 

álíti að millistjórnendur þurfi einna helst á að halda til að geta farsællega framkvæmt 

stefnu starfsmannamála. Hér verður vísað í millistjórnendur sem þann stjórnendahóp 

sem stýrir rekstri starfseininga samhliða því að bera ábyrgð á stjórnun mannauðs. Í 

þessu skyni var framkvæmd eiginleg tilviksrannsókn. Tekin voru viðtöl við þrjá 

mannauðsstjóra og fjóra millistjórnendur hjá stórfyrirtækjum á suðvestur horni landsins 

í þeim tilgangi að öðlast skilning á upplifun þeirra á viðfangsefninu.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif þessara ofangreindu þátta þar sem 

algengt hefur verð að þeir aðilar sem hvað síst koma að stefnumótun innan fyrirtækja 

séu þeir sem fara með framkvæmdarhlutverkið, það er millistjórnendur. Niðurstöðurnar 

gefa til kynna að millistjórnendur vilja hafa áhrif á mótun stefnu starfsmannamála en 

algengara er að þeir taki við fullmótaðri stefnu sem þeim beri að framkvæma og 

aðkoma þeirra að stefnumótun er lítil sem engin. Þá gefa niðurstöður vísbendingu um 

að starf millistjórnandans sé umfangsmikið og starfsmannamálin vegi þyngst í starfi 

þeirra. Fram kom að mannauðsstjórar töldu nauðsynlegt að efla sjálfstæði 

millistjórnenda til að fást betur við stjórnun mannauðs. Helstu áskoranir millistjórnenda 

við framkvæmd starfsmannastefnu voru meðal annars óskýrir verkferlar, hraði og 

tímaleysi til að sinna starfsmannastjórnun sem skildi. Niðurstöður gefa vísbendingu um 

að þegar það á að kynna eitthvað nýtt fyrir millistjórnendum, eins og til dæmis 

breytingar, nýjar áherslur og annað sem við kemur stjórnun mannauðs, að þá er 

vænlegra til árangurs að hafa þá með í ráðum áður en kemur að framkvæmd til að 

stefna festi sig fyrr í sessi. Þannig getur mannauðsstjóri betur stuðlað að skilvirkri 

framkvæmd starfsmannastefnu meðal millistjórnenda. Það er von höfundar þessarar 

rannsóknar að yfirmenn fyrirtækja sjái ávinning sinn í og skoði með hvaða leiðum hægt 

væri að auk þátttöku millistjórnenda í mótun á stefnu mannauðs. 
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1  Inngangur  

Stjórnun og starfsmannamál eru mikilvægir þættir innan fyrirtækja. Töluverð þróun 

hefur verið að eiga sér stað á síðustu misserum þar sem ábyrgð starfsmannamála er 

orðin mun dreifðari frá því sem áður var. Þeir aðilar sem fara með stórt hlutverk við að 

sinna daglegum málefnum starfsmanna eru millistjórnendur og mannauðsstjórinn sem 

er yfirmaður starfsmannamála. Í rannsókn þessari er sá stjórnendahópur sem vísað er til 

sem millistjórnenda skilgreindur sem þeir aðilar sem fara með stöðu yfirmanns sem 

stýra starfseiningum og bera ábyrgð á virkni og rekstri einingarinnar, ásamt stjórnun 

mannauðs. 

Hefðbundin hlutverk þessara stjórnenda fela í sér áætlanagerð, skipulagningu, 

stýringu og hvatingu eða með öðrum orðum að láta hlutina gerast (Armstrong, 2016). 

Gerðar eru þær kröfur til þeirra að geta skilað hagkvæmni, árangri og skilvirkni í rekstri 

með því að taka meðvitaðar og markvissar ákvarðanir um hvernig hægt sé að virkja 

starfsfólk til æskilegrar frammistöðu sem skilað geti skipulagsheildum árangri 

(Mintzberg, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðfangsefni millistjórnenda eru æði 

fjölþætt og miklar kröfur gerðar til árangursríkrar stjórnunar þeirra í 

starfsmannastjórnun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Sú þróun hefur verið að eiga 

sér stað á síðastliðnum árum að hlutverk og ábyrgð í starfsmannastjórnun hefur verið að 

færast ívið meira yfir til millistjórnenda (e. devolution of HRM to line managers) 

samhliða ábyrgð þeirra á rekstri sinna eininga (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Hins vegar 

eru ekki margar fræðilegar rannsóknir að finna sem veitt hafa því sérstaka athygli 

hvernig staðið hafi verið að þessari þróun breytinga á hlutverkum og ábyrgð 

millistjórnenda við stjórnun mannauð (Armstrong, 2016; Guest og Bos-Nehles, 2013). 

Margt virðist samt gefa til kynna að samvinna og stuðningur mannauðsstjóra geti sagt 

mikið til um hvernig millistjórnendum tekst til við að tengja saman stefnu, áætlun, 

verklag og árangur við stjórnun reksturs og stjórnun mannauðs, þegar á heildina er litið 

(Guest og Bos-Nehles, 2013).  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver aðkoma þessara stjórnenda er að mótun 

starfsmannastefnu og öðrum stefnumótandi aðgerðum sem heyra undir henni. 
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Tilgangurinn er að kanna hver helstu verkefni mannauðsstjóra og millistjórnenda eru, 

hvernig samstarfi þeirra er háttað og hvaða stuðning mannauðsstjórar upplifa að 

millistjórnendur þurfi einna helst á að halda við framkvæmd stefnu starfsmannamála. Til 

að leita svara við þessu voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

1. Hvernig er mótun starfsmannastefnu háttað hvað varðar hlutverk, ábyrgð og 
þátttöku mannauðsstjóra og millistjórnenda?  

2. Hverjar eru helstu áskoranir sem þeir sem framkvæma starfsmannastefnu 
þurfa að standa frammi fyrir? 

3. Hvernig er samskiptum og stuðningi mannauðsstjóra við millistjórnendur 
háttað þegar kemur að framkvæmd starfsmannastefnu? 

 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og til að ná fram svörum við 

ofangreindum rannsóknarspurningum var notast við tilviksrannsóknarsnið en 

gagnaöflun var framkvæmd með viðtölum við þrjá mannauðsstjóra og fjóra 

millistjórnendur sem stýra samhliða rekstrareiningum og starfsmannastjórnun innan 

fyrirtækja.  

Rannsóknin skiptist í sjö kafla en á eftir inngangi, í öðrum kafla, er fræðileg umfjöllun 

þar sem fjallað er um starf stjórnandans, stjórnun og starfsmannamálin, starfssvið 

mannauðsstjóra og hlutverk millistjórnenda. Í þriðja kafla er fjallað um heildarstefnu og 

starfsmannastefnu fyrirtækja þar sem lögð er áhersla á þátttöku við mótun og 

framkvæmd, og starfshætti starfsmannastefnu. Í fjórða kafla er gert grein fyrir 

aðferðafræði rannsóknarinnar og vali þátttakenda, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

Niðurstöður viðtala eru settar fram í fimmta kafla, umræður í þeim sjötta og loks í þeim 

sjöunda eru lokaorð rannsóknarinnar. 
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2 Starf stjórnandans 

Hin klassíska stjórnunarkenning Henry Fayol kom fram á sjónarsviðið árið 1916 og byggir 

á því hvernig stjórnendur geti með skipulögðum hætti bætt frammistöðu starfsmanna 

sinna til að auka virði fyrirtækja (Mintzberg, 2011; Northouse, 2016). Samkvæmt þeirri 

kenningu eru ákveðnir lykilþættir sem stýra ólíkum störfum stjórnenda og fela þeir í sér 

áætlanagerð (e. planning) út frá stefnu og framtíðarsýn fyrirtækisins, skipulag (e. 

organizing) starfa og útdeilingu verkefna, fyrirskipun (e. commanding) á framkvæmd, 

samhæfingu (e. coordinating) verka og eftirlit (e. controlling) til að stefna að því að 

markmiðum fyrirtækis verði náð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Mintzberg, 2011; 

Northouse, 2016).   

Kenningar Fayol voru ekki þær fyrstu er skilgreindu starf stjórnandans en fjölmargir 

fræðimenn áttu eftir að fylgja í kjölfarið en hins vegar voru kenningar Fayol sérstaklega 

áberandi í skrifum fræðimanna fram til ársins 1973 (Mintzberg, 2011). Það árið var það 

Mintzberg sem taldi skilgreiningar líkt og Fayol lagði fram á sínum tíma ekki gefa 

nægilega innsýn í viðfangsefnið og ábyrgð stjórnandans (Mintzberg, 2011). Niðurstöður 

rannsóknar Mintzberg á starfi stjórnenda sýndu fram á að mikill hraði, álag og ytra áreiti 

einkenni starfssvið þeirra og að auki verji þeir umtalsverðum tíma í að leiðbeina og 

styðja við starfsfólk sitt (Mintzberg, 2011).  

Mintzberg (2011) segir stjórnun vera flókið samspil ólíkra viðfangsefna og ávallt vera 

aðstæðubundna og byggja á reynslu stjórnandans á framkvæmd (e. practice) stjórnunar. 

Þá geta störf stjórnandans verið bæði áþreifanleg (hlutlæg) og óáþreifanleg (huglæg), 

sem vísar til þess hvernig hann þurfi að ná að nýta, virkja og efla frammistöðu 

starfsmanna samhliða því að fylgja rekstraráætlunum eftir (Mintzberg, 2011). Skilvirkni í 

heildar starfsemi og markmiðum fyrirtækja eru mikilvæg áhersluatriði í starfi 

stjórnandans svo fyrirtækið geti skilað árangri (Drucker, 1999; Mintzberg, 2011).  

Áhrifaþættir líkt og stöðug þróun og hraði í nútímasamfélagi gera kröfur til stjórnanda 

að geta brugðist skjótt og vel við breyttum aðstæðum, hvort sem það á við um innra eða 

ytra umhverfi fyrirtækis (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Störf stjórnandans eru því 

afar fjölþætt og oftar en ekki þarf hann að geta sinnt mörgum viðfangsefnum samtímis 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006, 2010; Mintzberg, 2011; Nordhaug, 1998). Áherslur í 

meginhlutverkum stjórnanda er, samkvæmt Mintzberg (1990, 2011), hægt að draga 
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saman í þrjú meginviðfangsefni sem alls innihalda tíu aðgerðir og hafa tengingu hvert 

við annað, það er að þau eru óaðskiljanleg. Aftur á móti getur það verið ólíkt hvaða 

áherslum stjórnandinn gefi mest vægi og fari það eftir eðli starfsins, umfangi þess og 

aðstæðum hverju sinni (Mintzberg, 1990, 2011). Á mynd 1 má sjá hin tíu hlutverk 

stjórnenda sem Mintzberg (2011) setur í þrjá flokka. 

 

 

Mynd 1. Hlutverk stjórnandans (Mintzberg, 2011). Aðlagað af höfundi rannsóknar 

Samskiptahlutverk stjórnandans lýsir honum sem formlegum yfirmanni fyrirtækis það 

er táknmynd (e. figurehead) þess jafnt að innan sem og utan. Sem slíkur sinnir 

stjórnandinn ákveðnum hefðum og skyldum fyrirtækisins eins og að sækja formlega 

viðburði og ráðstefnur, veisluhöld og að bjóða mikilvægum viðskiptavinum út að borða 

(Mintzberg, 1990). Hlutverk stjórnanda sem leiðtogi (e. leader) felur í sér að hann styðji 

á hvetjandi máta við vinnuumhverfið og starfsfólk sitt. Þarf hann að stuðla að viðeigandi 

þróun og fræðslu í samræmi við þarfir starfsmanna og fyrirtækisins. Stjórnandi í 

hlutverki tengiliðar (e. liaison) lýsir tíma hans við að sinna tengslaneti sínu (Mintzberg, 

1990). 

Upplýsingahlutverk stjórnanda skiptist niður í eftirlit og gagnaöflun (e. monitor) sem 

vísar til þess hvernig stjórnandinn rýnir í innra og ytra umhverfi fyrirtækisins, safnar og 

greinir þau gögn sem hann álítur að geti haft áhrif á fyrirtækið og að auki geti styrkt 

tengslanet hans (Mintzberg, 1990). Í hlutverki miðlara (e. disseminator) útdeilir 

stjórnandinn mikilvægum upplýsingum sem ekki er hægt að sækja annars staðar til 

sinna undirmanna, þar sem við á hverju sinni. Stjórnandinn þarf einnig að vera 
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talsmaður (e. spokesman) sem merkir að stýra miðlun mikilvægra upplýsinga út á við 

sem lýsa ímynd fyrirtækisins, árangri og stefnu þess (Mintzberg, 1990).  

Ákvörðunarhlutverk stjórnandans felst meðal annars í því að vera frumkvöðull (e. 

entrepreneur), og á það við um að taka meðvitaðar ákvarðanir og að leita leiða til að 

auka við þróun eða nýsköpun sem stjórnandi skipuleggur og hrindir í framkvæmd 

(Mintzberg, 1990). Hlutverk stjórnandans við að leysa ágreining (e. disturbance handler) 

lýsir hvernig hann bregst ósjálfrátt við óvæntum þrýstingi eða álagi sem hann hefur ekki 

stjórn á en verður að bregðast við, hvort sem það eigi við innra eða ytra umhverfi 

fyrirtækisins (Mintzberg, 1990). Stjórnandi sem samningamaður (e. negotiator) er 

mikilvægur þáttur í starfi stjórnandans jafnt fyrir ytri sem og innri hagsmunaaðila. 

Samkvæmt Mintzberg ver stjórnandi talsverðum tíma sem samningarmaður þar sem 

hann fer með lykilábyrgð á allri samningagerð fyrirtækisins (Mintzberg, 1990). Úthlutun 

auðlinda (e. resource allocator) er stjórnun á skipulagi starfa og hverjir eigi að sinna 

þeim hverju sinni. Stjórnandinn stýrir heimildum auðlinda á framkvæmd verkefna og 

stjórnun mannauðs og sér til þess að rétt sé farið með þær auðlindir (Mintzberg, 1990).

  

Stjórnunarlíkan Mintzberg (2011) er önnur birtingarmynd á hlutverkum og ábyrgð 

stjórnandans í gegnum fyrirtækið og skýrir hvernig hann nýtir samskipti, upplýsingar og 

starfsfólk sitt til að hafa áhrif á störf þeirra og rekstur fyrirtækis, sjá mynd 2 hér á næstu 

síðu. Mintzberg (2011) staðsetur stjórnandann fyrir miðju sem lýsir ábyrgð hans við að 

ramma inn starfsemina (e. framing), skipuleggja (e. scheduling) starfsumhverfið og að 

tímasetja verkefni sín sem og annarra starfsmanna (Mintzberg, 2011). Stjórnandinn þarf 

einnig að skapa skýra stefnu sem skilgreinir heildarmynd fyrirtækisins og gæta þess að 

allir öðlist sameiginlega sýn á hvert fyrirtækið stefnir. Mintzberg (2011) skiptir líkaninu 

þannig niður á þrjá lykilþætti; upplýsingaöflun (e. information plane), að virkja 

starfsmenn (e. people plane) og framkvæmd verkefna (e. action plane).  
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Mynd 2. Stjórnunarlíkan (Mintzberg, 2011, bls. 48) 

Upplýsingaöflun snýr að hlutverki stjórnandans við að miðla upplýsingum frá sér og 

safna gögnum sem hefur mótandi áhrif á þróun á heildarstarfsemi fyrirtækis. 

Stjórnendur þurfa því að geta gripið til aðgerða með upplýstum og viðeigandi hætti 

hverju sinni. Stjórnandinn þarf að mynda sér gott tengslanet sem lykiltalsmaður í 

gegnum allt fyrirtækið, bæði fyrir innri og ytri hagsmunaaðila (Mintzberg, 2011). Að 

virkja starfsmenn er að koma starfsháttum í framkvæmd og er það ábyrgð stjórnandans 

að virkja sitt fólk með því að styðja við það, hvetja til þess að skilvirkni starfsmanna leiði 

til þess að þeir geti þróað og eflt eigin færni. Hér er mikilvægt að stjórnandinn geti sett 

sig í hlutverk leiðtogans til að efla og hvetja til þátttöku og frumkvæðis á meðal 

starfsmanna. Samkvæmt skilgreiningu Mintzberg er ómögulegt að aðskilja þessi hlutverk 

frá hvort öðru (Mintzberg, 2011). Stjórnandinn sem þátttakandi við framkvæmd 

verkefna tengist því að hann taki ákvarðanir, útdeili og leiði aðgerðir í framkvæmd í 

gegnum samskipti og hann getur náð auknum árangri í starfi sínu ef hann nær 

starfsfólkinu með sér (Mintzberg, 2011).  

Armstrong (2016) segir að stjórnandinn þurfi einnig að geta brugðist við þeim 

sviptingum, hindrunum og ágreiningi sem ekki var fyrirséð um, hvort sem það eigi við 

innra eða ytra umhverfi fyrirtækisins. Að auki segir Armstrong (2016) að til að leiða fólk 

áfram þurfi að hvetja, hafa áhrif á og leiðbeina, og þannig geti leiðtogar haft bein áhrif á 
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umhverfi fyrirtækja. Stjórnun og leiðtogamennska snýst um að láta verkin tala í gegnum 

fólk og geta farsællega staðið undir þeirri ábyrgð og kröfum sem á stjórnandann eru 

gerðar, þarf hann því að búa að viðeigandi þekkingu og færni (Armstrong, 2016; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Mintzberg, 2011; Nordhaug, 1998; Northouse, 2016).  

2.1 Stjórnun og starfsmannamálin  

Samkvæmt Nordhaug (1998) má skilgreina vinnutengda hæfni sem samsafn mannlegrar 

þekkingar, hæfni og atgervis sem getur skipt sköpum um afkastagetu fyrirtækis. Oft 

hefur verið litið til sérhæfni í tengslum við tæknifyrirtæki sem byggja á sérþekkingu 

starfsmanna sinna en hins vegar er það ekki svo einhlítt. Nordhaug (1998) telur að það 

fari eftir viðkomandi starfsemi hvaða færni er talin æskileg. Samkvæmt færniflokkun 

hans á starfi stjórnandans er ólíkt hvaða krafa er gerð um færni við framkvæmd 

tiltekinna verkefna, tengingu þeirra við verkefnin og atvinnugreinar innan fyrirtækis 

hverju sinni (Nordhaug, 1998). Algengt er að rannsóknir á starfi stjórnandans skipti 

störfum hans niður í þrjá færniþætti sem ætlað er að lýsa hvað þurfi til til að ná fram 

góðri frammistöðu og gerir greinarmun á færni til að takast á við hluti, fólk, hugmyndir 

og hugtök. Það eru tæknileg færni (e. technical skills), félagsleg færni (e. interpersonal 

skills) og vitræn færni (e. conceptual skills) (Nordhaug, 1998).  

Tæknileg færni er sérþekking á aðferðum, ferlum og tækni til að stýra sérstakri 

starfsemi og nýta þau tæki og tól sem tengjast starfseminni (Nordhaug, 1998). Félagsleg 

færni er þekking á mannlegri hegðun, færni í samskiptum, samstarfi og samvinnu við 

aðra og getu til að sýna öðrum samhygð. Vitræn færni vísar í færni til að greina ólíkar 

aðstæður, beita skapandi hugsun, vera lausnamiðaður og fær um að koma auga á ný 

tækifæri (Nordhaug, 1998).  

Til að skoða færniþörf starfsmanna innan fyrirtækja í nútíð og í framtíð skiptir 

Nordhaug (1998) færniflokkum niður í sex þætti en þeir geta reynst gagnlegt 

greiningartæki. Með slíkri greiningu er leitast við að greina hvaða færni er til staðar 

innan fyrirtækja og/eða hvaða færni þurfi að auka við. Samkvæmt henni er skoðað 

hversu lítillar eða mikillar verkefna-sérhæfni (e. task-specificity) er þörf, það er að greina 

tengsl á milli færni einstaklingsins, þarfa fyrirtækisins og atvinnugreinar hverju sinni. Þar 

sem gerð er lítil krafa til verkefna-sérhæfni er ekki mikil tenging við ákveðið verkefni 

heldur gerð krafa um hæfni í samskiptum og samvinnu með öðrum og hæfni til að leysa 
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vandamál og til að dreifa verkefnum. Mikil verkefna-sérhæfni gerir hins vegar kröfur um 

sérþekkingu og reynslu til að fást við flókið verkefni sem ekki er hægt að dreifa til 

margra einstaklinga, búi þeir ekki yfir færni sem starfið krefst (Nordhaug, 1998). Til að 

lýsa þessu betur verður hér næst gert grein fyrir þeim sex færniflokkum Nordhaug 

(1998) sem lýsa hvernig stjórnendur geta með markvissum og stefnumiðuðum hætti 

stuðlað að þróun á færni inni á vinnustað.  

Fyrst er það altæk færni (e. meta competence) sem Nordhaug leggur áherslu á en sú 

færni einskorðast ekki við ákveðinn vinnustað eða störf. Hér er vísað til mannlegrar og 

huglægrar færni í samskiptum, sem eru stjórnendum sérlega mikilvægar. Er þetta færni 

til að takast á við ýmis konar ágreining, að draga úr streitu, að vinna úr óvissu, að 

aðlagast breytingum og beita skapandi hugsun í ákvarðanatöku. Altæk færni þróast 

almennt með reynslu og með samskiptum í starfi (Nordhaug, 1998).  

Atvinnugreinafærni (e. general industry competences) vísar í ákveðna atvinnugrein 

og hæfileika einstaklings til að greina sérhæfðar samkeppnisaðstæður í 

markaðsumhverfi fyrirtækja. Færni einstaklinga þróast með starfsreynslu innan 

atvinnugreinarinnar og eins með því að sækja í reynslu og þekkingu þeirra er sérhæfa sig 

í sömu atvinnugrein, eins og ráðgjafa eða samstarfsmanna. Einstaklingar á háu 

stjórnunarstigi búa gjarnan yfir grunnþekkingu á atvinnugreininni sem snýr að ytra 

umhverfi fyrirtækisins, til að mynda þekkingu á því hverjir eru helstu samkeppnisaðilar 

(Nordhaug, 1998).  

Sértæk færni (e. intra-organizational competences) er órjúfanlega tengd 

fyrirtækjamenningu, stefnum og markmiðum fyrirtækis, og þróun þekkingar og 

skilningur á verklagi starfa fer oft fram með óformlegu námi innan fyrirtækis. Þekking 

verður þannig almenn í gegnum samskipti og með því að fylgjast með störfum annarra 

og í teymisvinnu. Einnig er hægt að þjálfa upp sérstaka færni upp að vissu marki með 

starfsskiptum innan fyrirtækis, með lærlingsleiðinni og formlegri nýliðafræðslu 

(Nordhaug, 1998). 

Stöðluð verktengd tæknifærni (e. standard technical competences) er færni þar sem 

gerð er krafa um ákveðna þekkingu, til dæmis notkun á almennri fjárlagagerð eða 

tilteknum tölvuforritun. Hægt er að þróa þessa færni með starfsþjálfun eða 

námskeiðum hjá fagmönnum. Tæknileg fagfærni (e. technical trade competence) 
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takmarkast við ákveðna starfsgrein en þekking og færni næst með því að framkvæma 

sértæk verkefni innan atvinnugreinarinnar. Færnin sem hér um ræðir er mjög sérhæfð 

eins og til að mynda smíði flugvéla og þróun færni er í formi starfsþjálfunar og 

starfsreynslu. Sérhæfð tæknileg færniþekking (e. idiosyncratic technical competences) er 

þekking sem stýrt er innan fyrirtækis. Hér er um að ræða staðbundna verktengda færni 

og á hún við um ólíkar einingar innan fyrirtækja. Þessa færni er hægt að þróa áfram með 

sérstakri þjálfunaráætlun en einnig með óformlegum hætti og starfaskiptum (Nordhaug, 

1998).  

Samkvæmt hugmyndum Nordhaug (1998) ætti ekki að einblína á þróun og nýtingu á 

tæknilegri færni og telur hann nauðsynlegt að stjórnendur hafi starfsmenn innanborðs 

sem búi að vilja til að læra og þróast í starfi og eru sveigjanlegir til að geta brugðist vel 

og skjótt við breytingum. Ef ofur áhersla er lögð á tæknilega færni geti fyrirtæki skort 

sveigjanleikann og litið yrði framhjá almennri breytingartengdri færni. Talið er 

mikilvægara að leggja áherslu á að gera starfsfólk tilbúið og viljugt til að takast á við þær 

breytingar sem algengar eru á störfum þeirra í samkeppnismiðuðu umhverfi nútímans. 

Því þurfi starfsfólk sem býr yfir færni til að fást við mismunandi verkefni (Nordhaug, 

1998). 

Stjórnun ágreinings (e. conflict management) er vandmeðfarið hlutverk stjórnandans 

og getur það haft mikil áhrif að hann hafi færni til að bregðast fljótt og örugglega við 

þegar slíkar aðstæður koma upp (Kolb og Putnam, 1992). Rannsóknir sýna að þegar 

stjórnendur geta reitt sig á skýrar og aðgengilegar verklagsreglur ef til ágreinings kemur 

megi lágmarka þann skaða sem hann annars getur valdið (Kolb og Putnam, 1992). Til að 

skapa samkennd og samstöðu á meðal starfsfólks og stjórnenda segja Kirkpatrick og 

Locke (1991) afar nauðsynlegt að samskipti stjórnenda einkennist af heiðarleika, að þeir 

séu leiðbeinandi og lausnamiðaðir. 

Stjórnandinn þarf að geta haft jákvæð áhrif á vinnuframlag starfsmanna, laðað fram 

styrkleika þeirra og skapað andrúmsloft sem hvetur til dáða (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010; Mintzberg, 2011). Að mati Northouse (2016) þurfa því stjórnendur 

að sinna bæði forystuhlutverkum og leiðtogahlutverkum í starfsmannastjórnun til að 

stýra verklagi starfsmanna sinna að markmiðum fyrirtækis. Þá skipta viðhorf, hæfni og 
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færni stjórnandans miklu máli til að byggja upp jákvætt samstarf við starfsfólk og ekki 

síður við aðra samstjórnendur.  

Ellström og Kock (2008) segja færni og eiginleika einstaklinga endurspeglast í 

framkvæmd verkefna, viðhorfi þeirra og gildum. Færa höfundar rök fyrir því í umfjöllun 

sinni á aðferðum og áhrifum við að efla raunfærni (e. real competence) einstaklinga inn 

á vinnustað. Lykilatriðið er að fyrirtæki leggi fjármagn í þjálfun og fræðslu og ætti að 

vera mikilvægur hluti af starfsemi fyrirtækja sem leið til að auka hæfni stjórnenda sem 

og annarra starfsmanna (Ellström og Kock, 2008). 

Til að bæta frammistöðu sína hafa meðalstór og stór fyrirtæki í ríkari mæli bætt við 

stoðdeild mannauðsmála í skipurit sitt sem hefur það hlutverk að laða að, styðja við og 

efla atvinnuhæfni og færni starfsfólks í takt við þarfir og stefnu fyrirtækis hverju sinni 

(Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014; Ulrich, 1997, 1998). Yfirmaður þeirrar 

deildar er mannauðsstjóri (e. human resource manager) og er hann mikilvægur 

tengiliður á milli starfsmanna og stjórnenda og vinnur með æðstu stjórnendum við að 

móta og innleiða starfsmannastefnu (Kearns, 2003; Ulrich, 1998). Í kaflanum hér á eftir 

verður fjallað um starfssvið mannauðsstjóra og hvaða breytingar hafa átt sér stað í 

starfsmannastjórnun á undanförnum áratugum.  

2.3 Starfssvið mannauðsstjóra 

Árið 1945 opnaðist viðskiptamarkaðurinn til muna og fóru sérfræðingar 

starfsmannamálefna að sjá hvað aðgreint gæti þá fá öðrum sem gæti gefið þeim meiri 

arðsemi og aukinn vöxt í gegnum samstarf sitt með starfsfólki þeirra (Torrington o.fl., 

2014; Ulrich, 1998). Helstu áherslubreytingar í starfsmannastjórnun og í rekstri fóru þá, 

en í hægum skrefum, að líta á starfsmenn sína sem mikilvægar auðlindir, það er að með 

stefnumiðaðri stjórnun mannauðs nái fyrirtæki betur tilætluðum árangri á 

samkeppnismarkaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Ulrich, 1998).   

Sú nálgun var mun nútímalegri hvað stjórnun mannauðs varðar samanborið við þá 

hefðbundnu starfsmannastjórnun (e. personnel management) sem fól í sér 

grunnaðgerðir starfsmannamála en ekki framfarir í starfsmannamálum (Armstrong, 

2016). Þessar breytingar festu ekki rætur á einni nóttu en líkt og fræðimenn á borð við 

Ulrich, Brockbank, Yeung og Lake (1995) og Torrington o.fl. (2014) hafa greint frá þá 

hafði útgáfa tímarits Michigan Háskólans árið 1961 haft umtalsverð áhrif og breytingar á 



 

19 

stjórnun mannauðs. Það var svo í kringum árið 1980 að mannauðsstjórnun (e. human 

resource management) hóf innreið sína innan einkarekinna fyrirtækja líkt og þekkist í 

dag, og nú nokkuð nýverið einnig innan opinberra stofnana (Armstrong, 2016; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Torrington o.fl., 2014).  

Í fræðilegri umfjöllun hefur verið lagt áherslu á að sýna fram tengsl mannauðsstjórnunar 

og frammistöðu fyrirtækja í gegnum mannauðinn (e. human resources) (Armstrong, 

2016; Ulrich, 1998). Til þess að væntingar og markmið æðstu yfirmanna fyrirtækis verði 

að veruleika þarf mannauðsstjóri að gæta þess að stjórnendur og starfsmenn þeirra fylgi 

þeim markmiðum réttilega eftir (Armstrong, 2016).  

Hlutverk mannauðsstjóra er að sjá til þess að fyrirtæki hafi á að skipa rétta fólkinu á 

réttum stöðum og á réttum tíma og stýra þannig starfsmannaflæði (Dessler, 2005; 

Torrington o.fl., 2014). Þá hefur mannauðsstjóri það hlutverk að sjá til þess að hæfni og 

færni stjórnenda og starfsmanna fari saman við markmið fyrirtækja (Armstrong, 2016; 

Ulrich, 1997). Með því að mæla og meta þá stöðu reglulega fær mannauðsstjóri yfirsýn 

yfir stöðu starfsmannamála innan fyrirtækja (Armstrong, 2016). Til að skýra betur 

hlutverk mannauðsstjóra má líta til skilgreiningar Ulrich (1998) á fjórum lykilhlutverkum 

mannauðsstjóra (sjá mynd 3) sem sýna hvernig mannauðsstjóri þarf að vera í núinu og í 

framtíðaráætlunum samtímis við að móta stefnu, hanna skýra og aðgengilega verkferla, 

hvetja og efla skuldbindingu starfsmanna og að leiðbeina þeim farsællega í gegnum 

hinar ýmsu breytingar sem fyrirtæki geta þurft að ganga í gegnum. 
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Mynd 3. Fjörgur hlutverk mannauðsstjóra (Ulrich, 1998). Aðlagað af höfundi rannsóknar 

Samspil þessara hlutverka eru þeir áhrifaþættir í stefnumiðaðri mannauðsstjórnun sem 

auka við árangur fyrirtækja í gegnum mannauðinn (Ulrich, 1998) en nálgunin hefur áhrif 

inn á við og út á við umhverfi fyrirtækis, fyrirtækinu í hag (Ulrich, 1998; Kearns, 2003). 

Fyrst setur Ulrich (1998) upp hlutverk mannauðsstjóra sem stefnumótandi þátttakanda 

(e. strategic partner) í starfsmannamálum þar sem hann starfar náið með yfirstjórn og 

millistjórnendum. Þá er nauðsynlegt að hann þekki vel til heildarstarfsemi innan 

fyrirtækisins til að geta komið stefnu í framkvæmd þversum í gegnum fyrirtækið og út á 

markaðinn. Felur það í sér að mannauðsstjóri vinni að framgangi viðskiptastefnunnar 

með því að tryggja samþættingu (e. alignment) í starfsmannamálum til að mæta þörfum 

fyrirtækisins og að þeim verði komið í framkvæmd, sem skapar fyrirtækinu virði.  

Stjórnunarlegur sérfræðingur og ráðgjafi (e. administrative expert) greinir og hannar 

verkferla til að auka skilvirkni starfsmanna. Með því að hagræða og samhæfa verklag er 

verið að draga úr kostnaði og auka vöxt og þar með samkeppnisforskot (Ulrich, 1998). 

Sem talsmaður starfsmanna (e. employee champion) gætir mannauðsstjóri hagsmuna 

starfsmanna, virkjar þá, stuðlar að þróun færni og með hvatningu getur hann stuðlað að 

því að hafa jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra. Þannig er mannauðsstjóri að fram á að 

starfsmenn séu mikilvægir hlekkir sem mynda heildarsamfélag þar sem framlag hvers og 
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eins er metið að verðleikum, sem getur haft jákvæð áhrif á hollustu starfsfólks (Ulrich, 

1998).  

Í hlutverki umboðsmanns breytinga (e. change agent) er mannauðsstjóri að undirbúa 

og styðja við starfsfólk í gegnum breytingar, jafnt stórar sem smáar, og þarf hann að sjá 

til þess að þær valdi ekki óvissu og/eða andstöðu á meðal starfsmanna (Ulrich, 1998), 

heldur þarf hann að geta aðstoðað starfsmenn við að upplifa breytingarnar sem 

jákvæðar (Speculand, 2009; Ulrich, 1998). Þegar séð er til þess að starfsmenn og aðrir 

stjórnendur séu vel upplýstir og finni stuðning mannauðsstjóra getur það dregið úr 

óróleika starfsmanna. Mikilvægur lykilþáttur í þessu hlutverki er að geta fest það í sessi í 

fyrirtækjamenningu að breytingar eru óhjákvæmilegar í nútíma samfélagi. Það er talið 

auðvelda að breytingar nái að komast fyrr til framkvæmda og að markmiðum þeirra 

verði náð (Torrington o.fl., 2014; Ulrich, 1998). 

2.4 Hlutverk millistjórnanda  

Störf millistjórnenda hafa tekið breytingum frá því sem áður var en lengi vel var talið að 

þeir gætu spornað við framförum innan fyrirtækja (Huy, 2002). Floyd og Wooldridge 

(1994) veltu upp þeirri umræðu um það hvort millistjórnendur væru sú fyrirstaða sem 

hægði á framkvæmdarhjólinu en þeir komust að hinu gagnstæða. Samhliða þeirri 

umfjöllun hefur á síðastliðnum tveimur áratugum dregið verulega úr umræðu innan 

fræðigreina um hlutverk millistjórnenda (Floyd og Wooldridge, 1994).  

Rannsóknir sýna nú fram á að millistjórnendur gegni veigameira hlutverki en áður var 

talið (Hutchinson og Purcell, 2010; Huy, 2001,2002; Mintzberg, 2011). Greint hefur verið 

frá því í rannsóknum að millistjórnendur séu í lykilaðstöðu við að miðla áfram 

verklagsreglum samkvæmt fyrirmælum yfirmanna áfram til sinna undirmann til að 

hrinda stefnumótandi verkefnum í framkvæmd (Floyd og Wooldridge, 1997; Huy, 2001; 

Inga Jóna Jónsdóttir, 2009; McConville, 2006; Nonaka, 1988). Millistjórnendur hafa 

þannig í ríkari mæli verið gerðir ábyrgir fyrir því að mæta skipulagsmarkmiðum 

fyrirtækja, burtséð frá því hver atvinnugrein eða stærð fyrirtækisins er (Hutchinson og 

Purcell, 2010; Huy, 2001).  

Millistjórnendur vinna náið með sínu starfsfólki og ábyrgð þeirra mikil gagnvart 

mannlegum málefnum. Felur það meðal annars í sér að geta mætt þörfum starfsmanna 

og þjónustuaðila fyrirtækisins. Millistjórnendur eru tengiliðurinn en til þess þurfa þeir að 
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hafa góða yfirsýn yfir starfsmannahópinn (Blanchard og Thacker, 2004). Einnig þurfa 

þeir að vera vel upplýstir um frammistöðu starfsmanna og ekki síður stöðu fyrirtækisins, 

jafnt í nútíð og framtíð (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003; Mintzberg, 2011).  

Samkvæmt Huy (2001) er hægt að flokka hlutverk millistjórnanda niður í að vera 

frumkvöðull (e. entrepreneur), upplýsingamiðlari (e. communicator), sálfræðingur (e. 

therapist) og línudansari (e. tightrope walker). Sem frumkvöðull er átt við að 

millistjórnendur, sökum nálægðar sinnar við verkefnin, starfsfólkið og ytra umhverfi 

fyrirtækja, hafi góða heildarsýn og góða möguleika á að sjá þau tækifæri sem hægt er að 

grípa í og nýta við að koma með nýjar hugmyndir sem geta verið fyrirtækinu til góðs 

(Huy, 2001). Millistjórnendur eru tengiliður yfirstjórnar við starfsfólkið og sem 

upplýsingamiðlarar þurfa þeir að geta miðlað hagnýtum upplýsingum jafnt niður á við 

sem og upp á við í skipuritum fyrirtækja (Huy, 2001). 

Skilgreining Huy (2001) á hlutverki þeirra sem sálfræðings lýsir hvernig millistjórnendur 

þurfi að geta stutt starfsfólk þegar gerðar eru skipulagsbreytingar innan fyrirtækja, jafnt 

stórar sem smáar. Viðbrögð millistjórnenda þurfa að vera til aðstoðar og þeir þurfa að 

geta dregið úr óöryggi starfsmanna til að hjálpa þeim að ná fyrr tökum á 

breytingaferlinu. Millistjórnendur sem línudansarar á við um hvernig þeir þurfa að geta 

stýrt hraðanum í breytingaferlinu, það er að hraðinn verði of mikill og myndi óvissu og 

óöryggi á meðal starfsmanna eða of hægfara sem getur gert starfsmenn ófúsa til 

þátttöku. Millistjórnendur hafa það hlutverk að virkja starfsmenn sína til að ná fram því 

besta úr sérhverjum þeirra og sjá til þess að vinnuframlag þeirra beinist í rétta átt að 

markmiðum fyrirtækisins (Hutchinson og Purcell, 2010; Huy, 2001).   
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3 Heildarstefna og undirstefnur fyrirtækja 

Hlutverk, gildi og framtíðarsýn eru lykilþættir sem mynda heildarstefnu fyrirtækja og er 

hún umfangsmikill þáttur í allri starfsemi fyrirtækja (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Heildarstefna samanstendur af áætlunum og skipulagi og hvernig stefnt er að því að 

markmiðum verði náð (Garavan, 2007). Stefna fyrirtækja þjónar innri og ytri 

hagsmunahópum. Innri hópurinn telur stjórnendur og starfsfólk og ytri telur hluthafa og 

aðrir hagsmunaaðila (Snjólfur Ólafsson, 2005). Skilvirk heildarstefna getur gert fyrirtæki 

viðbúið þeim breytingum sem geta átt sér stað í starfsumhverfi þeirra, hvort sem það á 

við innan umhverfis þess eða í ytra umhverfi (Porter, 2008). Johnson, Scholes og 

Whittington (2008) nefna að framtíðarhorfur fyrirtækja velti mikið á því hvar og hvernig 

þau staðsetja sig til langs tíma litið og með markvissri áætlun á þróun í rekstri geta þau 

aukið eigið virði.  

Heildarstefna fyrirtækja inniheldur undirstefnur en fer það oft eftir stærð fyrirtækja 

hversu margar þær eru (Johnson o.fl., 2008). Viðskiptastefna (e. business strategy) er 

undirstefna heildarstefnu og er hún ein og sér umfangsmikil í rekstri fyrirtækja og sá 

lykilþáttur haft getur mikla þýðingu fyrir árangur heildarstefnu. Fyrirtæki nefna 

viðskiptastefnu sína oft æðstu stefnu þess og hefur hún mikil áhrif út í aðrar stefnur 

fyrirtækisins þar sem hún úthlutar þeim auðlindum (fjármagni), (Snjólfur Ólafsson, 

2005). Þá hefur viðskiptastefna einnig verið skilgreind sem samkeppnisstefna (e. 

competitive strategy) en samkvæmt Porter (2008) er hún eitt af því sem aðgreinir eitt 

fyrirtæki frá öðru, auk þeirra eiginleika sem það hefur umfram önnur.  

Önnur undirstefna heildarstefnu er rekstrarstefna (e. operational strategy) og kemur 

hún á eftir viðskiptastefnu. Rekstrarstefna hefur áhrif og styrkir stoðstarfsemi innviða 

fyrirtækisins, sem eru starfsmannamálin, tækniþróun, innkaup og rannsóknir og þróun 

(Johnson o.fl., 2008). Undirstefnur þessar eru taldar standa vel að vígi ef þær hafi verið 

mótaðar í takt við viðskiptastefnu til að tryggja að heildarmarkmiðum þeirrar stefnu 

verði náð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Kearns, 2003). Þannig getur heildarstefna 

reynst vera verðmætasköpun þegar gætt er að því að innihald hennar og undirstefnur 

fari saman við heildarstarfsemi fyrirtækis í síbreytilegu viðskiptaumhverfi þeirra og með 
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markvissri áætlun á þróun í rekstri geta þau aukið eigið virði. Mintzberg (2011) telur eitt 

af því sem bendi til þess að stefnur fyrirtækja ættu ekki að vera eilífar í sinni 

upprunalegu mynd þá staðreynd að fyrirtæki starfa í umhverfi sem stöðugt er í þróun. 

Sé ekki tekið mið af þeirri staðreynd verða stefnur úreltar með tímanum og því megi líta 

á stefnur sem lifandi viðvarandi ferli (Mintzberg, 2011).  

3.1 Starfsmannastefna    

Ein undirstefna heildarstefnu fyrirtækja er starfsmannastefna og er hún yfirlýst stefna 

um hvernig málefnum varðandi starfsfólk skuli háttað. Starfsmannastefna inniheldur 

undirstefnur sem allar tengjast málefnum starfsmanna og eru meðal annars; 

jafnlaunastefna, jafnréttisstefna, ráðningarstefna, starfsþróunarstefna, nýliðaþjálfun og 

stefna í hvernig stuðla skuli að starfsánægju starfsmanna (Ásta Bjarnadóttir, 2012; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Í starfsmannastefnu er lögum og reglugerðum um eftirlit 

með almennri starfsemi í starfsmannamálum gerð skil (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). Innihald stefnunnar þarf að geta veitt hagnýtar upplýsingar um hin ýmsu mál er 

viðkoma starfsfólki, starfsemi og markmiðum fyrirtækisins (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006; Mankin, 2009).  

Starfsmannastefna er leiðarvísir stjórnenda til að hafa áhrif á og móta hegðun og 

frammistöðu starfsfólks í takt við áætlanir og viðmið og þannig er hún mikilvægur 

leiðarvísir bæði stjórnenda og alls starfsfólks (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Til 

viðbótar þarf starfsmannastefna að innihalda greinargóða skýringu á hvaða ímynd 

mannauðurinn hefur út á við fyrir fyrirtækið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; 

Johnson o.fl., 2008). Eitt af því sem getur haft áhrif á og einkennt þá menningu sem í 

mannauði fyrirtækja býr eru gildi, markmið og framtíðarsýn í starfsmannastefnunni sem 

vísa í hvaða viðhorf og hegðun óskað er eftir að einkenni menningu fyrirtækis (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Þannig geta gildin verið kjarninn í að markmiðum þeirra 

verði náð og ekki síður til að samstilla starfsmannahópinn (Mankin, 2009). Eins þarf að 

sjá til þess að markmiðin og gildin verði auðkennandi meðal starfsfólksins og þá þurfa 

stjórnendur að sjá til þess að þeim sé réttilega fylgt eftir eigi þau að geta haft áhrif á 

hollustu starfsfólks innan fyrirtækja  (Kearns, 2003).  
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3.1.1 Áhrifaþættir í mótun stefnu 

Sparrow og Pettigrew (1988) nefna að við fyrstu skrefin í ferli við mótum 

starfsmannastefnu skuli skapa sameiginleg og viðurkennd markmið innan fyrirtækis. 

Kearns (2003) leggur áherslu á að starfsmannastefna verið mótuð í samræmi við heildar 

viðskiptastefnu fyrirtækis og að hún endurspegli markmið þeirrar stefnu. Styrkur 

starfsmannastefnu, áætlun hennar, markmið og framtíðarsýn geta með þeim hætti 

stuðlað að skilvirkari mannauði til að ná fram markmiðum heildar viðskiptastefnu 

fyrirtækja (Kearns, 2003; Ulrich, 1998). 

Undirbúningur við mótun stefnu starfsmannamála felur í sér greiningu á innri og ytri 

áhrifaþáttum sem samkvæmt Runólfi Smára Steinþórssyni (2003) er verkefni stjórnenda. 

Hér er átt við að gerð sé greining á innri (e. internal) veikleikum og styrkleikum 

fyrirtækja sem hægt er að hafa áhrif á og bregðast við. Einnig að greina þær ógnanir og 

þau tækifæri sem eru í ytra (e. external) umhverfi fyrirtækja (sjá mynd 4). Aðferðin 

gengur út á að varpa ljósi á hvað hindrað geti árangur fyrirtækja, ásamt því hvernig hægt 

verði að nýta þau sóknarfæri sem í umhverfinu eru og einnig með hvaða leiðum hægt er 

að sporna við ógnunum sem taldar eru að hindri framfarir (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). Framkvæmd slíkrar greiningar getur hjálpað fyrirtæki við að auka 

samkeppnisforskot sitt. Til að átta sig á hvernig hægt sé að haga betur starfsemi 

fyrirtækis þarf einnig að greina hegðun markaðarins og álítur Barney (1995) það veita 

fyrirtækjum áætlun um hvernig brugðist verði við. Þegar hugað er að þessum 

áhrifaþáttum geta fyrirtæki með hagnýtum aðferðum aukið við arðsemi atvinnugreinar 

en því færri sem hindranirnar eru þeim mun meiri möguleikar eru til að auka forskot á 

samkeppnismarkaði (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

 

Mynd 4. Stefnumiðað samhengi (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 44) 
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Runólfur Smári Steinþórsson (2003) lýsir á mynd 4 að við mótun stefnu 

starfsmannamála þurfi að líta bæði til innra sem ytra umhverfi fyrirtækja. Vel unnin 

starfsmannastefna er að mati Kearns (2003) eitt af því sem skapað getur fyrirtækjum 

markvissa og ákveðna framtíðarsýn og sérstöðu með því að skilgreina eign sóknarfæri. 

Mankin (2009) nefnir að taka þurfi mið af stærðargráðu fyrirtækis en í stórfyrirtækjum 

hentar vel að framkvæma greiningu innan sérhverrar einingar til að fá mynd af 

heildarstarfseminni. Góð starfsmannastefna gefur starfsfólki markmið og nefna Guest 

og Bos-Nehles (2013) að skoða þurfi vel hvaða þýðingu markmið og áherslur starfshátta 

hennar hafi fyrir starfsmannamálin og hvernig eigi að innleiða hana. Lýsing og tilgangur 

stefnunnar þarf að geta beint spjótum að þeim árangri sem stefnt er að og þurfa 

markmiðin að vera raunhæf (Guest og Bos-Nehles, 2013; Mintzberg, 2011). 

3.1.2 Hlutverk og ábyrgð við mótun stefnu 

Samkvæmt Johnson o.fl. (2008) er ekki eitt rétt svar við því hverjir skuli eiga sæti við 

borðið við mótun á stefnu starfsmannamála, en aftur á móti nefna höfundar að 

algengara sé að það séu þeir aðilar sem bera hvað minnsta ábyrgð þegar kemur að 

framkvæmd stefnunnar. Hér eiga Johnson o.fl. (2008) við stjórnarformenn og 

mannauðsstjórann sem starfa hvað næst æðsta yfirmanni. Þannig hefur landslagið verið 

að breytast hvað þátttöku mannauðsstjóra varðar samkvæmt Torrington o.fl. (2014) og 

Wooldridge, Schmidt, og Floyd (2008), og taka undir með Johnson o.fl. (2008) þess efnis 

að starfsmannastjórar eða mannauðsstjórar sitja í auknum mæli í framkvæmdastjórn. 

Hins vegar er ekki óalgengt að fyrirtæki nýti einnig utanaðkomandi þjónustu sér til 

aðstoðar í því mótunarferli (Kotter, 2012) en algengt er að kalla eftir slíkri þjónustu 

þegar ráðist er í miklar skipulagsbreytingar (Speculand, 2009). Ávallt hefur æðsti 

yfirmaður og/eða framkvæmdastjórn fyrirtækis valdið, loka svarið um hver endanleg 

niðurstaða á starfsháttum starfsmannastefnunnar verður (Guest og Bos-Nehles, 2013).  

Hvað stórfyrirtæki varðar segir Schuler (2000) starfssvið mannauðsstjóra vera vítt og 

að hann gegni mikilvægu hlutverki við að samþætta áherslur starfsmannamála þvert í 

gegnum fyrirtækið og að það taki tíma. Hlutverk mannauðsstjóra er að sjá til þess að 

starfsmannastefna og viðskiptastefna fyrirtækis séu samhljóma sem er lykilþáttur í 

mótun starfsmannastefnu til að markmið hennar og tilgangur verði fyrirtækjum til 

árangurs (Schuler, Jackson og Storey, 2000). Mannauðsstjóri þarf því að geta unnið náið 



 

27 

með millistjórnendum, meðal annars til að samþætta verklag við mannauðsstjórnun 

(Bos-Nehles, Riemsdijk, Kok og Looise, 2006). Eins þarf mannauðstjóri að geta upplýst 

millistjórnendur um hvaða væntingar fyrirtækin hafa sett sér til að þeir og aðrir 

starfsmenn hafi skýra mynd af því til hvers er ætlast af þeim (Gylfi Dalmann, 2006; 

Kearns, 2003).  

Ulrich (1997) segir að ekki ætti að útiloka millistjórnendur frá þátttöku í mótun stefnu 

starfsmannamála. Hins vegar hafa þeir lengi vel ekki þótt eiga erindi að borðum við 

mótun stefnu. Hefur því verið haldið fram að þá skorti þekkingu á langtíma 

markmiðasetningu í stefnumótandi aðgerðum (Johnson o.fl., 2008). Nú hafa fræðimenn 

hins vegar verið að benda á að þátttaka millistjórnenda í stefnumótandi aðgerðum feli í 

sér ávinning fyrir fyrirtæki sökum þess hversu beintengdir þeir eru innra og ytra 

umhverfi fyrirtækisins, það er við viðskiptavini og starfsfólkið (Floyd og Wooldridge, 

1994). Þá veitir aðild millistjórnenda í mótun stefnu þeim sýn á nýtingu og tilgangi 

hennar (Guest og Bos-Nehles, 2013; Mankins og Steele, 2005). Undir þetta taka Johnson 

o.fl. (2008) sem segja millistjórnendur, ólíkt mörgum æðstu stjórnendum, geta komið 

fram með hagnýtari stefnumótandi hugmyndir og því er þátttaka þeirra mikilvæg í 

mótunarferlinu sem skilar sér síðar við framkvæmd stefnu.  

Að mati Kearns (2003) getur mótun stefnu reynst flókið ferli. Mintzberg (2011) tekur í 

svipaðan streng þegar hann bendir á að mikilvægt sé að gæta að flækjustigi í mótun 

stefnu. Vandaður undirbúningur þarf því að liggja til grundvallar við mótun stefnu og 

fjallar Kearns (2003) um að ekki ætti að vanmeta hann. Þegar hugað er vel að þessum 

þáttum er starfsmannastefnan verðmætur stuðningur stjórnenda þegar kemur að 

framkvæmd hennar (Kearns, 2003). 

3.1.3 Framkvæmd stefnu starfsmannamála 

Kotter (2012) segir mikilvægt að þegar komi að framkvæmd stefnu þurfi að liggja skýrt 

fyrir hvaða tilgangi stefnan þjóni. Speculand (2009) nefnir slíkt hið sama og tekur fram 

að áður en komið er að framkvæmd stefnu sé þörf á að staldra við og gera athugun á 

hvort þeir málaflokkar sem vinna eigi eftir muni styðji við markmið heildar starfsmanna-

stefnunnar. Þar sem gerð er ítarleg úttekt á markmiðum stefnunnar og það tryggt að 

hún sé í takt við tíðarandann getur starfsmannastefna aðstoðað jafnt stjórnendur og 

starfsmenn við að ná markmiðum heildarstefnu fyrirtækis (Armstrong, 2016; Arney 
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Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir, 2012; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Ekki síður hefur það áhrif á þá aðila sem fara með 

framkvæmdahlutverkið því þegar skilningur á nýtingu stefnu er fyrir hendi og hvaða 

árangur hún eigi að skila af sér má leiða líkur að því að stefnan festist fyrr í sessi (Guest 

og Bos-Nehles o.fl., 2013).   

Mannauðssvið, sem fer með starfsmannamál, er sagt mikilvægt til að koma 

starfsháttum starfsmannastefnu fyrirtækja til framkvæmdar. Hlutverk mannauðsstjóra 

hefur verið að styðja millistjórnendur við að framkvæma starfshætti stefnunnar, meta 

árangur og upplýsa forstjóra fyrirtækis um hvernig framkvæmdinni miði áfram (Guest og 

Bos-Nehles, 2013).  

Í rannsókn þeirra Guest og Bos-Nehles (2013) var leitast við að kanna hvort það að 

hrinda starfsháttum mannauðsstjórnunar í framkvæmd (e. implementation) myndi ýta 

undir aukna skilvirkni sem skilaði sér inn í rekstur fyrirtækja. Guest og Bos-Nehles (2013) 

skipta innleiðingu á starfsháttum mannauðsstjórnunar niður í fjögur stig sem innihalda 

þrjár víddir (e. dimensions) eða breytur og tvær samhengisvíddir (e. contextual 

dimensions). Fyrsta víddin ber kennsl á öll fjögur stigin í framkvæmdarerlinu, önnur 

víddin greinir hver fari með lykilhlutverk í framkvæmdinni. Þriðja víddin snýr að því hver 

metur skilvirkni framkvæmdarinnar og fjórða víddin, samhengisvíddin (e. contextual 

dimensions), greinir ytra og innra samhengi (e. context) fyrirtækja. Lögðu höfundar fram 

greiningartöflu (sjá mynd 5) sem fyrirhugað er að kynna hvernig innra og ytra samhengi 

fyrirtækja geti aðstoðað þá við að ákvarða forgangsröðun á innleiðingu og framkvæmd 

starfshátta (e. practices) starfsmannastefnu (Guest og Bos-Nehles, 2013).  

Á fyrsta stigi er tekin ákvörðun um áherslur og starfshætti í mannauðsstjórnun sem 

áætlað er að koma til framkvæmda. Hér er það mannauðsstjóri (eða starfsmannastjóri) 

sem er framkvæmdaraðili (e. primary implementers) við að koma ákvörðun á framfæri. 

Matsaðili (e. primary evaluators) á því hvort verklagið fari í framkvæmd á þessu stigi eru 

æðsti yfirmaður fyrirtækis og ytri aðilar eða hópar (t.d. löggjafarvaldið), (Guest og Bos-

Nehles, 2013). 

Annað stig snýr að gæða- og viðmiðasetningu á starfsháttum mannauðsstjórnunar. 

Löggjöfin (ytri áhrif) getur krafið fyrirtæki um að koma í veg fyrir mismunun í vali, bjóða 

upp á viðeigandi þjálfun og tryggi jafnrétti. Hér getur ákvörðun verið tekin um að 
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uppfylla lágmarkskröfur löggjafar án þess að tryggt sé að það hafi jákvæð áhrif inn í 

fyrirtækið. Á þessu stigi fer mannauðsstjóri aftur með framkvæmdahlutverkið en hér 

bætast millistjórnendur við sem matsaðili, í ofanálag við mannauðsstjóra og æðsta 

yfirmann fyrirtækis (Guest og Bos-Nehles, 2013). 

Þriðja stigið segir til um hina raunverulegu framkvæmd á starfsháttum 

mannauðsstjórnunar sem millistjórnendur eru ábyrgir fyrir. Æðsti yfirmaður fyrirtækis 

getur samþykkt starfshætti mannauðsstjórnunar og mannauðsstjóri gert ráðstafanir til 

að tryggja gæði verklagsins. Þannig er hægt að láta millistjórnendur styðjast við eigin 

aðferð í framkvæmdinni eða að fylgst er náið með þeim og þeirra aðferðum til að 

tryggja að hún sé í samræmi við ákvörðun og gæðaviðmið mannauðsstjórnunar. Nú fara 

millistjórnendur með framkvæmdahlutverkið en hér bætast starfsmenn við sem 

matsaðilar (Guest og Bos-Nehles, 2013). 

Fjórða og síðasta stigið snýr að gæðum við framkvæmd starfshátta 

mannauðsstjórnunar sem millistjórnendur eru ábyrgir fyrir. Taka höfundar dæmi um 

framkvæmd frammistöðusamtala. Til dæmis, þegar notast er við frammistöðumat þá er 

hætt við að millistjórnendur framkvæmi matið sem einhverskonar ávana eða skrifræðis 

rútínu. Það er að þeir nýti ekki kerfið nema til að greina frá lágmarks kröfum, jafnvel 

þótt sá möguleiki sé fyrir hendi að framkvæmdin geti skilað hagnýtum árangri fyrir 

fyrirtækið. Hér gæti millistjórnandi þurft að ræða erfið málefni við starfsmann sinn en í 

stað þess að koma málefninu skilmerkilega frá sér skauti hann jafnvel framhjá því og 

starfsmaðurinn yrði því ekki fær um að bæta ráð sitt. Skortur á hvatningu 

mannauðsstjóra eða færni millistjórnenda getur verið orsök slakrar framkvæmdar. Á 

fjórða stigi fara millistjórnendur aftur með framkvæmdahlutverkið en matsaðilar eru 

þeir sömu og á þriðja stigi (Guest og Bos-Nehles, 2013). 
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Mynd 5. Ábyrgð framkvæmda- og matsaðila á stjórnun starfsmannamála (þýtt úr Guest og Bos-Nehles, 
2013, bls. 81) 

Greiningartöflunni er ætlað að kynna hvernig innra og ytra samhengi fyrirtækja geti 

aðstoðað þau í að ákvarða forgangsröðun á innleiðingu og framkvæmd starfshátta 

mannauðsstefnunnar. Hlutverk mannauðsstjóra, eins og þegar hefur komið fram, er að 

ganga úr skugga um að rétta fólkið sé í réttum störfum. Einnig að það hafi skýra 

starfslýsingu og vinni eftir ferlum, og síðast en ekki síst að starfsmenn séu í hámarks 

framleiðni. Mannauðsstjórar framkvæma mælingar og koma með leiðbeinandi ráðgjöf 

og stuðning þegar það kemur að vinnulöggjöf. Það er að millistjórnendur geti stuðst við 

rétta og lagalega starfshætti mannauðsstjórnunar í ráðningum eða uppsögnum svo 

dæmi sé tekið (Guest og Bos-Nehles, 2013). Til að auka virði í gegnum mannauðinn segja 

Guest og Bos-Nehles (2013) að skoða þurfi hvaða áhrif ytra umhverfi hafi en fram kemur 

í grein þeirra að ytri þættir hafi áhrif á innra umhverfi  fyrirtækja sem stýrt er af markaði, 

lagaumhverfi og pólitísku umhverfi.  

Stigin fjögur geta þannig lýst upp ferlið en hins vegar benda þau Guest og Bos-Nehles 

(2013) á að ef markmið stefnunnar eru ekki raunhæf og tilgangurinn með henni ekki 

skýr þá sjá þeir sem eiga að koma henni í framkvæmd ekki ávinninginn. 

Greiningaraðferð þeirra Guest og Bos-Nehles (2013) lýsir sundurliðun sem getur þó 
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skarast við framkvæmd. Til dæmis getur ákvörðun um að kynna nýja starfshætti og 

ákvarðanir um hönnun og gæði skarast. Á sama hátt kann að vera fín lína á milli 

ákvörðunar um framkvæmd starfshátta og gæði framkvæmdarinnar. Hins vegar telja 

höfundar að stigin séu mikilvæg til að auka skilning á framkvæmd starfshátta 

mannauðsstjórnunar og áhrif þess á frammistöðu hennar. Því þurfi að huga vel að því 

hver tengingin er frá einu stigi yfir á það næsta. Þar sem sameinuð skuldbinding 

forstjóra og mannauðsstjóra er farsæll lykill að enn frekari stefnumótunaráhrifum 

starfshátta mannauðsstjórnunar (Guest og Bos-Nehles, 2013). Öll hlutverkin á hverju 

stigi bera ábyrgð á framkvæmd stefnu og þeim áhrifum sem hún hefur varðandi 

frammistöðu en aftur á móti er skortur sé á að línurnar skýri betur hver eigi að gera 

hvað.  

Að mati Guest og Bos-Nehles (2013) leika millistjórnendur án efa stórt hlutverk við að 

framkvæma starfshætti mannauðsstjórnunar í sínum daglegu störfum. Færa þau rök 

fyrir því, andstætt þeim rannsóknum sem sagt hafa til um að millistjórnendur hafi ekki 

vilja eða getu til að framkvæma starfshætti mannauðsstjórnunar, að hið gagnstæða sé 

raunin.  

Hins vegar benda Bos-Nehles o.fl. (2006) á að þegar millistjórnendur eru ráðnir til að 

stýra starfseiningum innan fyrirtækja þurfi að sjá til þess að þeir hafi vilja til að 

framkvæma starfshætti mannauðsstjórnunar og fái til þess fræðslu og þjálfun. Ábyrgð 

mannauðsstjóra er þá að stuðla að þróun á færni millistjórnenda. Þetta eru þeir 

áhrifaþættir sem, samkvæmt Bos-Nehles o.fl. (2006), gera það að verkum að 

framkvæmd stefnunnar verður skilvirkari. 

Leggja Guest og Bos-Nehles (2013) til að enn frekari rannsóknir verði gerðar á ólíkum 

fyrirtækjum í menningarlegu samhengi og á milli landa til að skilgreina nánar hver 

raunverulegu tengslin eru á milli mannauðsstjórnunar og árangursríkrar framkvæmdar á 

starfsháttum hennar séu. Þrátt fyrir að Ulrich (1997) mæli stranglega með því að 

mannauðsstjóri sé stefnumótandi þátttakandi er ekki enn komin niðurstaða um hvernig 

því sambandi verði sem best stjórnað. Of mikil áhersla hefur verið lögð í útkomu 

framkvæmdarinnar sjálfrar að mati Guest og Bos-Nehles (2013) en ekki árangur 

framkvæmdar hennar. Því telja Guest og Bos-Nehles einnig mikilvægt að gerðar verði 

rannsóknir á því þar sem að framkvæmdin og útkoman séu aðskilin. Mikilvægt er, að 
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þeirra mati, að skoða gæði framkvæmdarinnar og sjá til þess að hún hæfi tilgangi sínum 

til að árangur náist í framkvæmdinni af hendi millistjórnenda. 

3.1.4 Áskoranir  

Líkt og komið var inn á í inngangi þá hefur hlutverk millistjórnenda sem stýra 

starfseiningum og verkefnum er varðar starfsfólk innan fyrirtækja verið að breytast þar 

sem ábyrgð þeirra í starfsmannamálum er mun umfangsmeiri en áður var (Bos-Nehles 

o.fl., 2006). Störf millistjórnenda í dag einkennast af því að skipuleggja auðlindir, greina 

og ráðstafa verkefnum með sem hagkvæmustum hætti til að hámarka frammistöðu 

starfsmanna og það gera þeir með því að setja markmið fyrirtækisins í forgang 

(Osterman, 2009). Til að kom á nýju verklagi þurfa millistjórnendur að þekkja vel til 

hugmyndafræði starfsmannastefnunnar, fyrir hverju hún stendur svo hún veiti 

fyrirtækjum tilætlaðan árangur og viðhaldi starfsfærni starfsmanna hennar (Johnson 

o.fl., 2008; Kearns, 2003). Því er einnig mikilvægt að millistjórnendur viti til hvers er 

ætlast af þeim sem stjórnendum mannauðs og að ábyrgð þeirra sé skýr.  

Þeir millistjórnendur sem virkjaðir eru til þátttöku segir Dessler (2005) að geri 

framkvæmdina markvissari og auki hollustu þeirra við markmið stefnunnar. Eins gengur 

millistjórnendum betur við að miðla starfsháttum stefnunnar til sinna starfsmanna og 

aðstoða þá við að mynda tengsl við hana (Dessler, 2005). Þannig geta þeir betur virkjað 

þátttöku, orku og ástríðu starfsmanna sinna sem leitt getur til þess að þeir verði 

sjálfviljugri til leggja enn harðar af sér (Bjugstad o.fl., 2006). 

Ein röksemdarfærsla fyrir því að millistjórnendur taki á sig aukna ábyrgð 

starfsmannastjórnunar er sögð vera til þess að veita mannauðsstjóra meiri svigrúm til 

stefnumótandi aðgerða (Guest og Bos-Nehles, 2013). Við það skapast aftur á móti nýjar 

áskoranir en rannsóknir þeirra Currie og Procter (2001) annars vegar og Hutchinson og 

Purcell (2010) hins vegar á hlutverkum millistjórnenda og stjórnun mannauðs innan 

heilbrigðisþjónustu sýndu báðar fram á að yfirgnæfandi meirihluti millistjórnenda sé 

tregur við að taka að sér viðfangsefni starfsmannastjórnunar þar sem þau þóttu bæði 

krefjandi og flókin. Það getur einnig reynst millistjórnendum töluverð áskorun að 

samtvinna stjórnun mannauðs og daglegan rekstur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; 

McConville, 2006). Fræðimenn sem fjallað hafa um stefnur og stefnumótun sammælast 

um að helsta áskorun þeirrar vinnu sé einmitt að koma stefnu í framkvæmd, fylgja henni 
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eftir og meta árangur hennar (Kearns, 2003; Mintzberg, 2011). Líkt og Kearns (2003) 

hefur sagt frá þá ætti ekki að vanmeta þann undirbúning við mótun stefnu 

starfsmannamála því framkvæmd stefnu er ekki síður vandmeðfarin en mótunin sjálf. 

Fram kemur í grein Snjólfs Ólafssonar (2005) að margt bendi til þess að æði oft fari 

stefna í framkvæmd án þess að vandað hafi verið til verka. Færni millistjórnenda til að 

framkvæma starfsmannastefnu getur hins vegar verið misjöfn og því fylgi mikil 

áskorun ef leiðbeiningar um hvernig haga skuli að framkvæmd hennar eru ekki skýrar, ef 

upplýsingar eru ekki aðgengilegar og ef verkferlar eru óljósir eða jafnvel ekki til staðar 

(Guest og Bos-Nehles, 2013). 

3.1.5 Samskipti og stuðningur  

Schuler o.fl. (2000) segja starfssvið mannauðsstjóra kalla á að hann sé fjölfaglegur á sínu 

sviði og þverfaglegur í samvinnu með öðrum stjórnendum og starfsfólki og þar sem 

gagnvirkt upplýsingaflæði og gagnkvæmur skilningur á tilgangi stefnu sé til staðar skilar 

það fremur árangri við framkvæmd hennar. Í rannsókn Bos-Nehles o.fl. (2006) kemur 

fram að samskipti, upplýsingaflæði og aðgengi millistjórnandans að mannauðsstjóra sé 

mikilvægt til þess að tryggja góðan árangur þeirra við stjórnun mannauðs. Þá þurfa 

millistjórnendur einnig að geta reitt sig á sterkt bakland mannauðsstjóra til að stýra 

mannauði á árangursríkan hátt. Því þarf stuðningurinn að vera sýnilegur og 

millistjórnendur þurfa að geta átt í góðum samskiptum við þá og fengið jákvæða 

endurgjöf og viðurkenningu á verkefnum sínum (Guest og Bos-Nehles, 2013; Landy og 

Conte, 2013; Mintzberg, 2011; Inga Jóna Jónsdóttir, 2009).  

Dyggilegur stuðningur getur þannig dregið úr óöryggi millistjórnenda og aukið 

sjálfstæði þeirra í stafi (Bos-Nehles o.fl., 2006; Perry og Kulik, 2008; Trullen, Stirpe, 

Bonache og Valverde, 2016). Bos-Nehles o.fl. (2006) fjalla um í rannsókn sinni að lítið 

hafi verið skoðað hver stuðningur og eftirfylgnin er á hlutverkum og ábyrgð 

millistjórnenda en í rannsókn þeirra kom fram að millistjórnendur upplifðu sig fá góðan 

stuðning mannauðsstjóra og hafa skýrar starfsreglur við að framkvæma starfshætti 

starfsmannastefnu. Hins vegar var það skortur á tíma sem þeir upplifðu að hindraði við 

að sinna framkvæmdinni vel.  

Þar sem millistjórnendum er séð fyrir góðum stuðningi, ráðgjöf, þjálfun, fræðslu og 

rými til að sinna starfsmannamálum með skilvirkum hætti er mun líklegra að þeir nái að 



 

34 

koma starfsmannastefnu í framkvæmd með góðum árangri (Guest og Bos-Nehles, 2013; 

Inga Jóna Jónsdóttir, 2009; Landy og Conte, 2013; Mintzberg, 2011). Handleiðsla, 

ráðgjöf, umboð til athafna og endurgjöf eru mikilvægir áhrifaþættir sem auka skilvirkni 

og árangur millistjórnenda (Armstrong, 2016; Perry og Kulik, 2008). Órjúfanlegur þáttur í 

starfi stjórnenda er að sinna mannlegum málefnum (Speculand, 2009). Hér er átt við 

þau viðfangsefni sem ekki alltaf eru uppi á yfirborðinu, eru óáþreifanlegir þættir sem 

leynast undir niðri innan fyrirtækja eins og ágreiningsmál og einelti (Landy og Conte, 

2013). Stjórnendur þurfa að geta brugðist vel og öruggt við þessum viðfangsefnum 

(Nordhaug, 1998). Því er nauðsynlegt er að starfsmannastefnan innihaldi tæki og tól til 

að takast á við og leysa áskoranir sem þessar.  

Ekki síður þarf stuðningur mannauðsstjóra að vera sýnilegur þar sem aðgerðarleysi 

stjórnenda við málum sem þessum getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér (Guest 

og Bos-Nehles, 2013; Landy og Conte, 2013; Mintzberg, 2011). Þar sem lögð er áhersla á 

að styðja við og efla gildi mannauðs hafa rannsóknir sýnt að slíkar skipulagsheildir verði 

eftirsóknarverðari en aðrar og að þeim vegni betur (Torrington o.fl., 2014). Samskipti og 

stuðningur mannauðsstjóra til millistjórnenda sem fara með mannaforráð er í þessu 

sambandi mikilvægur þáttur til að millistjórnendur nái að leysa starfsmannamálin vel af 

eigin hendi (Bos-Nehles o.fl., 2006). Það skiptir höfuðmáli þegar kemur að hinni 

raunverulegu framkvæmd stjórnunar mannauðs með faglegum hætti (Guest og Bos-

Nehles, 2013; Trullen o.fl., 2016).  
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4 Aðferðir 

Í inngangi kom fram að til að vinna að markmiðum rannsóknarinnar voru hlutverk og 

ábyrgð mannauðsstjóra annars vegar og millistjórnenda hins vegar í mótun 

starfsmannastefnu skoðuð. Eins hvaða áskoranir þeir upplifðu helst við framkvæmd 

stefnu og hvernig stuðning millistjórnendur þurfa einna helst frá mannauðsstjórnun 

þegar kemur að stjórnun mannauðs og markmiðum starfsmannastefnu. Til að vinna að 

þessu markmiði voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar:  

1. Hvernig er mótun starfsmannastefnu háttað hvað varðar hlutverk, ábyrgð og 
þátttöku mannauðsstjóra og millistjórnenda?  

2. Hverjar eru helstu áskoranir sem þeir sem framkvæma starfsmannastefnu 
þurfa að standa frammi fyrir? 

3. Hvernig er samskiptum og stuðningi mannauðsstjóra við millistjórnendur 
háttað þegar kemur að framkvæmd starfsmannastefnu? 

 

Í þessum kafla verður að fyrstu gert grein fyrir vali á þeim aðferðum sem notast var við í 

rannsókninni, því næst hvaða leið var farin í vali á þátttakendum, þá er sagt frá 

aðferðum gagnaöflunar og í lok kaflans er lýsing á greiningum gagna. 

4.1  Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarsnið eigindlegrar aðferðafræði (e. qualitative research methods) varð fyrir 

valinu þar sem í rannsókninni er leitast eftir lýsingu á upplifun og reynslu einstaklinga 

(Creswell, 2007). Eigindlegar rannsóknir eru bundnar ákveðnum aðstæðum, tíma og 

fólki og leitast því ekki við að ná fram einhverjum almennum reglum (Creswell, 2007). 

Aðferðafræðin gerir einkum kröfu um að geta lýst raunveruleikanum út frá frásögnum 

þátttakenda og öðlast þannig skilning á reynslu þeirra og upplifun, en þá þarf 

rannsakandi að geta sett sig í spor viðmælandans og gætt hlutleysis (Esterberg, 2002; 

Creswell, 2007). Þegar stuðst er við eigindlega aðferðafræði er algengt að úrtak 

þátttakenda sé fremur fámennur hópur (Merriam, 2009). Fimm algengum leiðum er 

hægt að beita í eigindlegri aðferðafræði en þær byggja á ólíkum áherslum og aðferðum 
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og eru eftirfarandi: frásögurannsóknir (e. narrative research), fyrirbærafræði (e. 

phenomenological study), grunduð kenning (e. grounded theory study), etnógrafía (e. 

ethnography) og tilviks-rannsóknir (e. case study) (Creswell, 2007). Við val á 

rannsóknaraðferð er mikilvægt að skilja út á hvað nálgunin gengur og hvað það er sem 

einkennir hana til að greina hvort um er að ræða sögulegt, félagslegt eða efnahagslegt 

samhengi (Creswell, 2007). Þannig nær rannsakandi að velja þá aðferð sem fellur vel að 

rannsókn hans, það er að nálgunin og samhengið fari saman við viðfangsefni rannsóknar 

hans (Creswell, 2007). 

 Valdi höfundur þessarar rannsóknar að styðjast við tilviksrannsókn þar sem aðferðin 

hentar vel til að rannsaka afmörkuð eða ákveðin tilvik (geta verið fleiri en eitt tilvik), 

(Creswell, 2007). Tilvikin í rannsókn þessari eru þrír mannauðsstjórar annars vegar og 

fjórir millistjórnendur hins vegar, sem bera ábyrgð á rekstri sinna eininga samhliða 

stjórnun mannauðs. Stake (2005, sjá í Creswell, 2007) staðhæfir að tilviksrannsóknir séu 

ekki aðferðafræði heldur val á hverju ætlunin er að rannsaka. Creswell (2007) álítur 

tilviksrannsókn hins vegar vera þá aðferð sem feli í sér að rannsaka afmarkað eitt eða 

nokkur ákveðin tilvik til að þróa ítarlegan skilning á því. Tilvikið getur þannig átt við um 

einstaka atburð, einstakling(a), stofnun eða skipulagsheild og einnig getur tilvikið verið 

ákveðin stefna eða einhver ákvörðun (Creswell, 2007). Nálgun þessi fæst með 

gagnaöflun, ýmist með viðtölum, þátttökuathugunum eða skoðun skýrsla og er oft sett í 

félagslegt samhengi (Creswell, 2007).  

Fjórar leiðir eru færar þegar velja skal spurningalista í eigindlegum rannsóknum út frá 

nálgun tilviksrannsókna; skýrandi leið (e. explanatory) er valin til að skýra mynstur eða 

ferli sem tengist því fyrirbæri sem rannsakað er, frelsandi leið (e. emancipatory) er nýtt 

þegar tekið er þátt í félagslegum athöfnum, könnunaraðferð (e. exploratory) á við þegar 

eitthvert fyrirbæri hefur lítt verið rannsakað, og lokum er það lýsandi leið (e. 

descriptive) sem er aðferð til þess fallin að lýsa einu eða fleiri fyrirbærum sem eru til 

rannsóknar. Það sem einkennir rannsóknarspurningar eigindlegra aðferða er að spurt er 

hvernig og hvers vegna, sem leiða af sér lýsingar á reynslu og upplifun einstaklinga sem 

varpað geta skýru ljósi á það sem rannsóknin leitar svara við (Creswell, 2007). Lýsandi (e. 

descriptive) aðferð varð fyrir valinu í rannsókn þessari þar sem aðferðin lýsir því 

viðfangsefni sem verið er að kanna, eins og það er.   
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4.2 Val á þátttakendum  

Öllum þátttakendum var fengin yfirlýsing af hálfu rannsakanda um að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt og að hvorki yrðu nöfn þeirra né vinnustaður gefin upp. Til að aðgreina 

þátttakendur var þeim gefinn einn bókstafur frá A til G í stað þeirra eigin nafna (sjá töflu 

1). Bókstafir fyrir mannauðsstjóra eru A-C og bókstafir millistjórnenda eru D-G. Þannig 

kappkostaði rannsakandi við að tryggja að framsetning gagna væri eftir fremsta megni 

órekjanleg til einstakra þátttakenda. Tekin voru viðtöl við fjóra karlmenn, 

mannauðsstjóra A og B og millistjórnendur G og E. Þrjár konur tóku þátt og þær voru 

mannauðsstjóri C og millistjórnendur D og F.  

Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur

 

Lífaldur þátttakenda var á bilinu 35-53 ár. Starfsaldur mannauðsstjóra á núverandi 

vinnustað var frá 1 ári að 11 árum. Starfsaldur millistjórnenda á núverandi vinnustað var 

frá 8 mánuðum til 15 ára. Stjórnunarreynsla þátttakenda heilt yfir var frá 3 árum að 19 

árum. Fyrirtækin sem þátttakendur starfa hjá flokkast öll undir stórfyrirtæki (þ.e. 300 

starfsmenn eða fleiri) og innan þeirra eru margar mismunandi starfseiningar. Hjá 

þremur fyrirtækjum af fjórum náðist bæði í mannauðsstjóra og einn millistjórnanda:   

1. Mannauðsstjóri A og millistjórnandi E (starfsmannafjöldi: 400 manns) 

2. Mannauðsstjóri B og millistjórnandi F (starfsmannafjöldi: 900 manns) 

3. Mannauðsstjóri C og millistjórnandi G (starfsmannafjöldi: 600 manns) 

4. Ekki náðist í mannauðsstjóra millistjórnanda D (starfsmannafjöldi: 1000 manns)  
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Rannsakandi notaðist við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) við val á 

þátttakendum og með því er vísað til þess að þátttakendur voru valdir í samræmi við 

það sem hentar rannsókninni og viðmiðum hennar best (Esterberg, 2002). Áformað var 

að velja fyrirtæki sem staðsett voru á suðvestur horni landsins en rannsakandi er 

búsettur í Reykjanesbæ og gat því með góðu móti safnað gögnum á þessu svæði. Miðað 

var við að þátttakendur hefðu minnst tveggja ára stjórnunarreynslu. Með því var verið 

að horfa til þess að þátttakendur byggju að sambærilegri reynslu til að fá sem 

víðtækasta sýn á viðfangsefnið. Er það talin vera gagnleg leið til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar (Kvale, 1996). Einnig var miðað við að viðmælendur störfuðu hjá 

fyrirtækjum þar sem starfsmannafjöldi er 300 talsins eða fleiri. Í rannsókninni eru 

fyrirtækin með starfsmannafjölda upp á ríflega fjögurhundruð manns eða fleiri.  

Mannauðsdeildir innan þessara fyrirtækja voru misstórar en það er hversu marga 

ráðgjafa hver mannauðsstjóri hafði til taks með sér. Mannauðsstjóri A hafði 1 ½ 

stöðugildi ráðgjafa, mannauðsstjóri C hafði fjögur stöðugildi en flest stöðugildi voru hjá 

mannauðsstjóra B, alls níu talsins. Allir mannauðsstjórar voru með háskólamenntun og 

allir höfðu lokið meistaranámi í mannauðsstjórnun. Vert er að taka aftur fram að sá 

stjórnendahópur sem vísað er til sem millistjórnenda hér í rannsókninni fara með stöðu 

yfirmanna sem stýra starfseiningum og bera ábyrgð á virkni og rekstri einingarinnar 

ásamt stjórnun mannauðs, og var starfsmannaspönn þeirra á bilinu frá 19 til 39 manns. 

Millistjórnendur höfðu B.S. gráðu og millistjórnandi F hefur lokið meistaranámi.  

4.3 Gagnaöflun  

Fyrst var send formleg beiðni með tölvupósti (sjá viðhengi 1) til mannauðsstjóra og 

millistjórnendur fundnir með því að biðja mannauðsstjóra um ábendingu á 

millistjórnanda í fyrirtækinu sem rannsakandi gæti sett sig í samband við vegna 

þátttökubeiðni. Einnig hafði rannsakandi sjálfur hugmyndir og leitaði til millistjórnenda í 

fyrirtækjum sem hann taldi að gætu fallið að viðmiðunum og gætu verið tilbúnir til 

þátttöku í rannsókninni.  

Í upphafi hvers viðtals var farið stuttlega yfir efni og tilgang rannsóknarinnar með 

þátttakanda og yfirlýsing gefin af hálfu rannsakanda um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og 

að hvorki nöfn þeirra né vinnustaður yrðu gefin upp í tilvísun til viðtala þeirra. 

Samkvæmt Merriam (2009) er æskilegt að rannsakandi einsetji sér að gera samskiptin 
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og aðstæður eins eðlilegar og hugsast getur og er hagstætt að viðtölin fari fram inni á 

vinnustað þátttakenda. Í rannsókninni var þessu fylgt eftir og fóru öll viðtöl þátttakenda 

fram á þeirra vinnustað.   

Í eigindlegum rannsóknum er hægt að afla gagna með einstaklingsviðtölum og þá 

annað hvort með opnum eða hálf opnum viðtölum. Einnig er hægt að afla gagna með 

þátttökuathugun og með rýnihópaviðtölum (Esterberg, 2002). Viðtölin fram á tímabilinu 

frá júlí 2017 og fram í nóvember 2017. Stuðst var við hálfopin viðtöl (e. semi- structured 

interviews), (Creswell, 2007).  

Hálf opin viðtöl styðjast við viðtalsramma (e. interview guide) sem inniheldur 

fyrirfram ákveðin þemu spurninga (Kvale, 1996). Viðtalsspurningar (sjá viðhengi 2) voru 

samdar með það að leiðarljósi að ná fram upplifun og reynslu þátttakenda og 

samanstóð viðtalsramminn af opnum spurningum með möguleika á 

eftirfylgnispurningum. Viðtölin eru þá leidd í átt að ákveðnum viðfangsefnum og 

spurningarnar því ekki fullmótaðar, sem merkir að innihald þeirra hefur möguleika á 

þróast með hverju viðtali sem tekið er (Kvale, 1996). Þessi aðferð býður þannig upp á að 

þátttakandi geti haft áhrif á flæðið í samtalinu, á röð spurninga og hefur færi á að leggja 

fram nýjar spurningar (Merriam, 2009). Einnig gerir aðferðin rannsakanda kleift að 

spyrja frekari spurninga í tengslum við hverja opna spurningu (Esterberg, 2002; Kvale, 

1996). Þannig fær rannsakandi greinagóða innsýn í hugarheim þátttakanda (Kvale, 

1996).  

Mikilvægt er í eigindlegum rannsóknum að rannsakandi sé meðvitaður um að setja 

eigin skoðanir, viðhorf og fyrirfram hugmyndir til hliðar. Hann þarf einnig að gæta þess 

að hafa ekki áhrif á svörun þátttakenda en slíkt getur haft áhrif og skekkt niðurstöður 

(Esterberg, 2002). Mikilvægt er að rannsakandi hlusti vel eftir því hvort þátttakendur 

leggi fram almennar hugrenningar og þarf áhersla rannsakanda að sjá til þess að gefnar 

verði ítarlegar lýsingar á eigin upplifun og reynslu þátttakandans á viðfangsefninu sem 

um ræðir (Kvale, 1996).  

4.4 Gagnagreining  

Öll viðtölin voru hljóðrituð inn á starfrænt upptökutæki með samþykki þátttakenda og 

var lengd viðtalanna frá 40 mínútum upp í allt að 1 ½ klukkustund. Að þeim loknum voru 

þau afrituð nákvæmlega, orð fyrir orð, en slík vinnubrögð geta komið í veg fyrir að farið 
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sé á mis við gagnlegar upplýsingar í greiningarferlinu (Merriam, 2009). Þannig hófst 

skráning og úrvinnsla samhliða viðtölum. Samkvæmt Strauss og Corbin (1998) eru 

minnisblöð rannsakanda hagnýt skráning meðfram gagnagreiningu. Þau gögn geta 

reynst afar hjálpleg við að þrengja niður helstu efnisflokka sem hafa tengingu í 

rannsóknarspurningar og ekki síður markmið rannsóknarinnar.  

Við greiningu gagna er gerð athugun á hvað viðtölin eiga sameiginlegt, mynstur eru 

greind sem leitt geta rannsakanda á þau efnisatriði sem talin eru geta skipt rannsóknina 

máli. Aðferðin felur í sér nálgun tilgangsrannsóknar þar sem kóðun er nýtt til að greina 

hvað er sameiginlegt og ólíkt í svörum þátttakenda (Creswell, 2007). Þessi vinna er 

tímafrek en skilar sér þar sem að við lok afritunar leitast rannsakandi eftir að finna hvað 

er sameiginlegt og ólíkt með sjónarmiðum viðmælenda og rannsakandi fær nokkuð 

myndræna sýn sem leiðir hann að svörum við rannsóknarspurningum sínum. 

Áhugaverðar upplýsingar þátttakenda komu einnig fram eftir að slökkt hafði verið á 

hljóðupptöku í nokkrum tilfella og voru þessar upplýsingar skrifaðar niður samtímis. 

Þegar lokið var við greiningu gagna voru lagðir fram þrír kóðunarflokkar sem snúa að 

þátttöku, ábyrgð og hlutverkum við mótun stefnu starfsmannamála, framkvæmd stefnu 

og hvernig samstarfi og stuðningi mannauðsstjóra og millistjórnenda er háttað. Nánari 

skýringar á kóðunarflokkum og undirkóðun má sjá hér á mynd 6. Tekið skal fram að 

öllum viðtalsupptökum hefur verið þegar verið eytt.   

 

Mynd 6. Kóðunarflokkar og undirkóðar.  

Sæti við 
borðið 

Aðild 
mannauðsstjóra 

við upphaf og 
þróun stefnu 

Hverja á að virkja 
til þátttöku 

Áhrif 
millistjórnenda 

við mótun stefnu 

Hver er 
tilgangurinn 

Handrits-
höfundurinn 

Réttu verkfærin 

Tengsl við 
tilganginn 

Stjórnendur fólks 
en ekki ferla 

Tengslanet og 
sterkt bakland 

millistjórandans  
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Nánari skýring á kóðunarflokkum og undirkóðum eru í niðurstöðukaflanum.  

 

4.5 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir gera ekki ráð fyrir að hægt sé að alhæfa niðurstöður þeirra 

sökum þess að leitast er við að ná fram upplifun og reynslu einstaklinga til að greina 

hvaða túlkun þeir leggja í ákveðin viðfangsefni hverju sinni. Rannsókn þessi byggir á 

viðtölum við sjö stjórnendur og er því lítil rannsókn til þess að gera. Gefa niðurstöður því 

einungis hugmynd um hver raunveruleiki, upplifun og reynsla mannauðsstjóra og 

millistjórnenda eru á viðfangsefnunum mótun og framkvæmd starfsmannastefnu. Því er 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Hins vegar gæti rannsóknin 

verið grundvöllur fyrir frekari rannsókna á tengslum árangurs við framkvæmd 

starfsmannastefnu og mannauðsstjórnunar þar sem gerð er ítarlegri athugun aðkomu 

millistjórnenda í því mótunarferli. 
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5 Niðurstöður gagnagreiningar  

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar birtar þar sem upplifun og reynsla 

þátttakenda komu fram. Við greiningu gagna voru settir fram þrír kóðunarflokkar sem 

nýttir eru sem yfirheiti þessara þriggja undirkafla í fimmta kafla. Þeim er ætlað að 

endurspegla þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með. Hverjum kafla er skipt 

niður í mismarga undirkóða sem hver hefst með niðurstöðum úr viðtölum við 

mannauðsstjóra og þar á eftir fylgja niðurstöður viðtala við millistjórnendur.  

Fyrsti kóðunarflokkur nefnist sæti við borðið og lýsir hann stöðu stjórnanda til að 

hafa áhrif á mótun stefnu starfsmannamála. Undirkóðu flokksins er skipt í þrennt. Í 

fyrsta lagi er aðild mannauðsstjóra við upphaf og þróun stefnu sem snýr að hlutverkum 

og ábyrgð mannauðsstjóra við mótun stefnu. Í öðru lagi hverja á að virkja til þátttöku 

sem vísar í viðhorf mannauðsstjóra til þátttöku millistjórnanda á að móta stefnu 

starfsmannamála. Í þriðja lagi áhrif millistjórnenda við mótun stefnu sem er upplifun 

millistjórnanda á aðkomu við mótun stefnu starfsmannamála. Kóðunarflokkurinn sæti 

við borðið svarar fyrstu rannsóknarspurningunni: Hvernig er mótun starfsmannastefnu 

háttað hvað varðar hlutverk, ábyrgð og þátttöku mannauðsstjóra og millistjórnenda? 

Annar kóðurnarflokkurinn ber heitið hver er tilgangurinn en hann skilgreinir upplifun 

þátttakenda á framkvæmd starfsmannastefnunnar og hvaða áskoranir og hindranir 

verða á vegi þeirra. Þessum flokki er skipt í tvo undirkóða. Sá fyrri, handritshöfundurinn, 

snýr að ábyrgð og áskorunum mannauðsstjóra og sá síðari, réttu verkfærin, á við um 

hlutverk millistjórnendur við þær áskoranir sem þeir upplifa við framkvæmd stefnu 

starfsmannamála. Kóðunarflokkurinn hver er tilgangurinn svarar annarri 

rannsóknarspurningunni: Hverjar eru helstu áskoranir sem þeir sem framkvæma 

starfsmannastefnu þurfa að standa frammi fyrir? 

Þriðji kóðunarflokkurinn tengsl við tilganginn lýsir við hvernig samskiptum 

mannauðsstjóra og millistjórnenda er háttað og hvaða stuðning millistjórnendur þurfa 

hvað helst að fá frá mannauðsstjóra. Tilgangurinn er að skoða hvaða áhrif það hafi á 

árangur við framkvæmd stefnu starfsmannamála. Þessum flokki er einnig skipt í tvo 
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undirkóða. Annars vegar undirkóðann stjórnendur fólks en ekki ferla sem snýr að 

viðhorfum mannauðsstjóra og hlutverkum og ábyrgð millistjórnanda við stjórnun 

mannauðs. Hins vegar undirkóðann tengslanet og sterkt bakland millistjórnandans sem 

lýsir upplifun millistjórnandans á því hvernig dyggur stuðningur og góð samvinna 

mannauðsstjóra og samstjórnenda hefur áhrif á frammistöðu þeirra við framkvæmd 

stefnu starfsmannamála. Kóðunarflokkurinn tengsl við tilganginn svarar þriðju 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er samskiptum og stuðningi mannauðsstjóra við 

millistjórnendur háttað þegar kemur að framkvæmd starfsmannastefnu? 

5.1 Sæti við borðið  

Fram kom hjá öllum þátttakendum að innan fyrirtækja sem þeir starfa hjá er 

starfsmannastefna sem mótuð var í samráði og samvinnu forstjóra og mannauðsstjóra 

sem þá er samþykkt hafi verið í framkvæmdastjórn. Mannauðsstjóri B var virkur 

þátttakandi við að móta heildar starfsmannastefnu á núverandi vinnustað og 

mannauðsstjóri A tók nýverið þátt í að endurskilgreina starfsmannastefnu á núverandi 

vinnustað. Mannauðsstjóri C starfar samkvæmt þeirri starfsmannastefnu sem fyrir var 

þegar hann tók til starfa.  

Fram kom hjá mannauðsstjórum A, B og C að mun markvissari árangri verði náð í 

mannauðsmálefnum eigi þeir „sæti við borðið“ og sagði mannauðsstjóri B að merkingin 

á bak við þann frasa væri einfaldlega sú að ef mannauðsstjórinn sæti inni á 

framkvæmdastjórafundum gæti hann beitt sér mun betur við að styðja málaflokka 

mannauðsmála, og bætti við: „sæti við borðið merkir að þú heyrir undir forstjórann.“ 

Mannauðsstjóri C nefndi slíkt hið sama og nefndi mikilvægi þess að geta upplýst 

reglulega hver staða mannauðsmála er í fyrirtækinu og sagði: „svo það er ýmislegt sem 

að kemur inn á borð til mín.“  

Hins vegar sagði mannauðsstjóri B það breytilegt eftir fyrirtækjum hvernig þessu væri 

háttað, hvar þeir eru staðsettir í skipuriti þess: „hjá okkur er það þannig að ég heyri 

undir forstjórann, þá sit ég á framkvæmdastjórafundum.“ Annað sem mannauðsstjóri B 

tók fram var að ef stjórnendur heyrðu ekki beint undir forstjóra gæti það dregið úr virkni 

mannauðsmálefna: 

Þetta er bara mjög mikilvægt ef þú ætlar að fylgja málum eftir og svona að 

styðja við viðskiptin og framkvæmdarstjóra og svo framvegis þá getur þú 
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beitt þér miklu betur heldur ef þú heyrir undir fjármálastjóra eða einhver 

framkvæmdarstjóra ... þá ertu orðin háður honum ... og þá ertu svolítið hans 

maður. 

Mannauðsstjóri A á ekki sæti við borðið og upplifir hann að mannauðsmálin innan 

fyrirtækisins hafi ekki nægilega sterka rödd. Hafi hann verið talsmaður þess að koma 

oftar inn á framkvæmdastjórafundi þegar mannauðsteymi hans vilji leggja fram ákveðin 

málefni og bætti við: “að það sé hlustað og farið eftir því, og það var samþykkt.“ 

5.1.1 Aðild mannauðsstjóra við upphaf og þróun stefnu  

Í niðurstöðum gagnagreiningar kom fram að iðulega er það mannauðsstjóri í samráði við 

yfirstjórn fyrirtækja sem eru lykilþátttakendur í stefnumótun starfsmannamála og að 

ferli stefnumótunar fari fram í ákveðnum skrefum. Mannauðsstjórar A, B og C komu allir 

inn á mikilvægi þess að geta kortlagt hver staða starfsmannamála væri í nútíð og framtíð 

og voru á einu máli um að starfsmannastefnan þurfi að taka mið af gildandi markmiðum 

og heildarstefnu fyrirtækis, og að mótast með þau til hliðsjónar. Mannauðsstjórar 

nefndu einnig að þau málefni sem snúi að starfsmannastefnu væru hvað oftast unnin af 

mannauðsteyminu, hvort sem það ætti við um jafnéttisstefnu, launastefnu eða 

fræðslustefnu, og að þetta væru þeir málaflokkar sem mannauðsteymið væri sérhæft í 

og bæri ábyrgð á. 

Mannauðsstjóri A hafði þá skoðun að ef líta eigi á mannauðinn sem mestu auðlindina 

þurfi tengsl heildarstefnu og starfsmannastefnu að vera til staðar. Þetta þurfi að vera 

útgangspunkturinn að vera sá að geta náð sem „mestu“ frá starfsfólkinu. Sagði hann 

fyrirtækið hafa ákveðna stefnu og markmið og því þurfi stefnan í starfsmannamálum, 

samkvæmt fræðunum og líkt og gert er í fyrirtækinu vera í takt við stefnu fyrirtækisins til 

að geta náð markmiðum hennar. Þá sagði hann hlutverk sitt og mannauðsdeildarinnar 

vera að:  

styðja við stjórnendur aðallega til þess að ná sem mestu út úr sínu 
starfsfólki. það er svo takmarkaður árangur sem næst ef mannauðsstefna er 
að stefna í aðra átt. 

Viðhorf mannauðsstjóra B var ekki af öðrum toga og sagði hann að það þurfi að vera 

heildræn hugsun á því hvert fyrirtækið stefni svo að starfsmannastefnan gæti stutt við 

og stuðlað að bættum árangri með starfsfólkið fyrir fyrirtækið: 
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Þetta þarf að vera svona eins og ég kalla þetta alltaf, þetta er svona ákveðið 
system, þú getur aldrei unnið í einhverju síló þú mátt það ekki ef þú ætlar að 
ná árangri. Þú verður alltaf að horfa á hvert fyrirtækið að fara, hver er stóra 
myndin, hvernig ætlar þú að hjálpa fyrirtækinu að ná árangri.  

Líkt og mannauðsstjórar A og B kom mannauðsstjóri C einnig inn á mikilvægi þess að ef 

fyrirtæki ætlar að ná árangri þurfi að sjá til þess að allir stefni að sama markmiðinu: „allir 

þurfa að hafa sama goal-ið.“  

Þegar mannauðsstjóri B var beðinn um að lýsa hlutverkum sínum og ábyrgð í mótun 

stefnu starfsmannamála sagði hann að allar breytingar, eða þegar um nýja starfsaðferðir 

væri að ræða, þurfi að kynna með formlegum hætti fyrst fyrir framkvæmdastjórn. 

Málefnið þurfi að vera vel rökstutt, tilgangurinn skýr og að sýnt verði fram á hvaða 

ávinning málefnið feli í sér þegar á heildina er litið. Fram kom að hjá mannauðsstjóra B 

þurfi allar formlegar stefnur að vera staðfestar hjá framkvæmdastjórn en það var sagt 

vera „gríðarlega“ mikilvægt fyrir málaflokkinn:   

Þá séu stjórnendur í framkvæmdastjórn meðvitaðir um stefnuna. Við í 
mannauðsteyminu berum ábyrgð á öllum starfsháttum starfsmanna-
stefnunnar, við leitum ráðgjafar eftir tilefnum en allt þarf þetta á endanum 
að stimplast inn hjá framkvæmdastjórn, þannig að þetta er svona ferlið. 

Hjá mannauðsstjóra A er undirbúningur að framkvæmd stefnu í starfsmannamálum 

yfirleitt og í langflestum tilvikum hjá mannauðdeildinni. Slíkt var fyrirkomulagið einnig 

hjá mannauðsstjóra C sem bætti við að ef ráðist væri í stórtækar breytingar í 

starfsmannamálum þá færi sú umræða fram á framkvæmdastjórafundum sem 

mannauðsteymið myndi vinna og bæri ábyrgð á.  

Það greiningartæki sem mannauðsstjórar A og B sögðu vera algeng upphafsskref í 

mótun stefnu starfsmannamála var vinnustaðagreining. Mannauðsstjóri C tók fram að 

sökum þess hversu nýlega hann hafi tekið við störfum hafi hann ekki unnið að slíku að 

svo stöddu og sagði: „Já ég held að það hafi einhvern tímann verði gert hér, ég held það, 

en ég er samt ekki alveg viss.“  

Niðurstöður vinnustaðagreiningar sagði mannauðsstjóri B vera gríðarlega gott tæki 

fyrir mannauðsteymið þar sem niðurstöður hennar gefi heildstæða mynd af upplifun alls 

starfsfólks á eigin störfum, starfsumhverfi þeirra og stjórnunarháttum. Fram koma að 

vinnustaðagreiningar veiti góðar upplýsingar um hvernig almennt er að ganga í 
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mannauðsmálum og gefi auk þess vísbendingu um hvort að starfsmannastefnan sé í 

heiðri höfð, og bætti hann við að: 

Við spyrjum um hérna sjálfstæði í starfi sem er svona hluti af 
starfsmannastefnunni til dæmis, upplifir fólk jafnræði? Upplifir fólk það sé 
að fá að þróast í starfi sem er svona, sem er í starfsmannastefnunni þannig 
að við mátum og mælum allt það alltaf einu sinni á ári. 

„Vinnustaðagreining eða HR Monitor,“ eins og mannauðsstjóra A orðaði það,  er 

framkvæmd fjórum sinnum á ári. Þar eru átta þættir mældir; gæði og tengsl við 

viðskiptavini, starfsánægja, sjálfstæði til ákvörðunartöku, stuðningur frá stjórnendum, 

kröfur um árangur, skýr framtíðarsýn, áhugi, virðing, hollusta og þjálfun og þróun. Að 

mati mannauðsstjóra A geta niðurstöður vinnustaðagreiningar aðstoðað við að leggja 

línurnar og forgangsraða áherslum í starfsmannamálefnum. Mannauðsstjórarnir komu 

allir inn á það að auk vinnustaðagreiningar væri ekki óalgengt að sóst væri eftir þjónustu 

utanaðkomandi þjónustuaðila. Fyrirkomulagið og ástæður geta verið misjafnar en 

einkum ætti það við þegar „snertiflöturinn,“ eins og mannauðsstjóri B komst að orði, 

hafi áhrif á marga í einu. „Það er bara mannauðsteymið, það er bara þannig,“ sagði 

mannauðsstjóri A aðspurður um hverjir komi að mótun stefnu starfsmannamála. „Við 

berum ábyrgð á öllu svona þú veist, mannauðstengdum þáttum sko, þannig að það 

kemur allt frá okkur.“ Mannauðsstjóri A hafði nýverið verið þátttakandi í slíku vinnuferli 

stefnumótunar en gerð var allsherjar endurskoðun á starfsmannastefnu fyrirtækisins af 

frumkvæði hans. Markmiðið var að núllstilla mannauðsmálin eins og hann orðaði það og 

byggja upp á nýtt frá grunni, sem samþykkt hafi verið af framkvæmdarstjórn:  

Ég lagði fram svona ákveðið case hvernig skipulag ég mundi vilja sjá. Sýndi 
fram á hvað ég þyrfti marga í mannauðsteymið og hvaða value það myndi 
hafa í mannauðsmálum fyrir rekstur fyrirtækisins.  

Í framhaldinu hafi framkvæmdastjórn sóst eftir utanaðkomandi ráðgjafarþjónustu til að 

greina stöðuna eins og hún var þá og að koma með tillögur að úrbótum. Mannauðsstjóri 

A sagði að upphafleg greining hafi falist í að taka einstaklingsviðtöl við alla 

framkvæmdastjóra, við forstjórann, stjórnarformann og við millistjórnendur, en ekki alla 

þeirra, heldur „einn eða fleiri á hverju sviði, þannig að öll sviðin komu að þessu og í 

stuttu máli sögðu þá var skiluð skýrsla og ... það var eins og ég hefði skrifað hana 

sjálfur.“ Sagði mannauðsstjóri A nýju stefnuna vera tilbúna á pappírum, skipulagið og 
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hugmyndafræðin, en hins vegar hefði ekki gefist tími til að starfa formlega samkvæmt 

því skipulagi vegna anna í öðrum verkefnum en hann sagði: „En í grófum dráttum var 

ferlið þetta.“  

Heildar starfsmannastefna hjá mannauðsstjóra B var uppfærð fyrir tíu árum síðan en 

undirstefnur hennar hafa tekið nokkrum breytingum eftir það. Frumkvæði slíkra 

aðgerða sagði hann hvað oftast koma frá mannauðsteymi hans en einnig að ábending 

komi frá starfsmanni, eða vegna nýrra laga og reglugerða. Sagði hann að iðulega sé 

þetta farvegurinn í mótun stefnu starfsmannamála. Kom hann einnig inn á að gagnlegt 

sé að gera endurskoðun á stefnum annað slagið til að þær verði ekki úreltar. 

Mannauðsstjóri B sagði að innan mannauðsteymis hans væri fagfólk sem hefði þekkingu 

á því hvað þurfi að vera inni í slíkum stefnum og hvernig hægt sé að nýta málaflokk 

mannauðsmála sem best.  

Í sama streng tóku mannauðsstjórar A og C, það að málaflokkar starfsmannastefnu, 

hvort sem um væri að ræða stefnubreytingu eða framkvæmd á nýju verklagi, þá væru 

það þeir málaflokkar sem heyri undir ábyrgðarsvið mannauðsstjóra. Að auki komu 

mannauðsstjórarnir inn á, í umræðu um hlutverk og ábyrgð þeirra í stefnumótun, áhrif 

ytri aðstæðna á umhverfi fyrirtækja, til að mynda löggjafarvaldsins. Nefndu þeir nýleg 

dæmi eins jafnréttislögin og nýju persónuverndarlögin sem breytt hafi áherslum í 

reglugerð á undirstefnum starfsmannastefnu sem falli undir þeirra starfsvið en ávallt 

þurfi að leggja allar breytingar sem þessar fram fyrir framkvæmdastjórn til samþykkis.  

Mannauðsstjóri B sagði frá því að starfsreglur fyrirtækisins hafi verið uppfærðar fyrir 

skemmstu og að leitað hafi verið til ytri aðila og innri aðila um hvaða reglur þyrftu að 

vera inni þar sem starfsreglurnar þyrftu að samræmast lögum og reglum. Ábyrgð 

mannauðs-deildar er að sjá til þess að málaflokkur sem þessi sé uppfærður og að honum 

sé fylgt eftir. Um eftirfylgni sagði mannauðsstjóri B það fela í sér meðal annars að „Ef að 

það kemur eitthvað upp, við viljum tryggja að starfsfólk viti hvaða reglur og viðmið við 

setjum.“ Sagði hann mikilvægt ef brotið er á þessum reglum að starfsmaður viti í hvaða 

rétta farveg hann geti leitað til. Skýrt sé að hægt sé að leita beint til mannauðsstjóra, 

næsta yfirmanns, yfirtrúnaðarmanns eða stéttarfélagið. Því séu margar leiðir til að láta 

vita ef að brotið er á þessum reglum. 
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5.1.2 Hverja á að virkja til þátttöku  

Mannauðsstjórar A, B og C sammæltust um að það fari eftir málaflokk hverju sinni að 

hvað leyti millistjórnendur eru virkjaðir til þátttöku í stefnumótun starfsmannamála. Til 

að svara spurningunni um aðkomu millistjórnenda í stefnumótun starfsmannamála 

sagði mannauðsstjóri B að skapast hafi sá kúltúr í fyrirtækinu að fá sem flesta til 

þátttöku í stefnumótun á starfsmannastefnu fyrirtækisins en hins vegar sé það misjafnt 

hversu „djúpt“ það fari, sagði hann og bætti við: 

Það fer bara eftir hvað þarf að breyta, hversu mikil breyting verður á högum 
starfsmanna, eftir því sem það hefur víðtækari áhrif því fleiri þarf að taka inn 
í ferlið og jafnvel fyrr.  

Á hverju ári eru haldnir stefnumótunarfundir með starfsfólki sem fer fram inni á 

einingunum þeirra og eru verkefnin af ýmsum toga. Síðast hafi málefnið verið hvers 

konar vinnuumhverfi eigi að skapa og sagði mannauðsstjóri B og þar hafi fólki gefist færi 

á „að blása og segja frá áhyggjum sínum.“ Ársfjórðungslega eru fundir með forstjóra, 

framkvæmdastjórn og stjórnendum sem fara með mannaforráð þar sem farið er yfir 

stöðu fyrirtækisins, veltu og hvernig viðskiptin eru að ganga, og hvar ógnanir og 

tækifærin séu. Mannauðsstjóri B hafði þá skoðun að þannig náist að virkja 

millistjórnendur einna best með því að hafa fastan „dialog við þá bara um bara 

fyrirtækið, hvernig er að ganga, hvað finnst þér ... svona já þú haga alltaf svona fastann 

dialog til þess að ræða bara opinskátt um bara stöðuna almennt.“  

Mannauðsstjóri C sagði frá því að nokkuð nýverið hafi fyrirtækið ráðist í 

stefnumótandi aðgerðir til koma á skilvirkara skipulagi á innri starfsemi þess. Ástæðan 

var sú að fyrirtækið hafi vaxið hratt á síðastliðnum tveimur árum og við það hafi 

starfsmannahaldið farið úr 200 manns yfir í 600 starfsmenn og álagið aukist til muna. 

Fengin hafi verið aðstoð frá ráðgjafafyrirtæki í mannauðsmálum sem ásamt tveimur 

mannauðsráðgjöfum fóru yfir þau skipulagsmál sem þörfnuðust lagfæringar. Ráðgjafar 

mannauðsviðs sátu viðtöl við stóra starfsmannahópa og einnig voru tekin 

einstaklingsviðtöl við millistjórnendur. Þá var skipaður rýnihópur með millistjórnendum 

og sviðsstjórum þeirra sem gerðu markmiðaáætlun um hvernig hægt væri að koma á 

skilvirkara verklagi. Mannauðsstjóri C sagði að mikið hafi mætt á starfsfólki:   
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Þetta er alveg búið að vera mjög challenging verkefni og sérstaklega í ljósi 
þess líka að við erum einmitt eins og ég sagði við erum búin að vera með 
stjórnendur sem eru orðnir mjög, mjög þreyttir af því að síðustu 2 ár hafa 
verið gríðarlega töff bara. 

Samhliða þessu verkefni voru myndaðir smærri vinnuhópar þar sem 

framlínustjórnendur unnu að endurgerð nýrra starfslýsinga, skerptu á innihaldslýsingum 

þeirra þar sem mörg ný störf hafi bæst við, önnur orðin úrelt og gerðar voru skýrari 

hæfnilýsingar og hvaða menntunar sé krafist til að sinna ákveðnum störfum.                           

   

Núna er þetta bara orðið svo stórt að það þarf að vera meira skipulag. Það 
þarf að vera bara strúktúr og gott vinnulag í öllum deildum og mjög skýrt 
bara starfslýsingar og annað, hvað fólk á að gera og hvert er ábyrgðarsvið 
hvers og eins.  

Viðhorf mannauðsstjóra C var að sú vinna þurfi að vera unnin í samráði við milli-

stjórnendur sem stýra starfsfólkinu á gólfinu „þetta eru þeir sem kunna verkin best.“ 

Mannauðsstjóri A sagði skiptar skoðanir á því hver aðkoma millistjórnenda ætti að vera í 

mótunarferlinu og nefndi að oft færi það eftir stærð og starfsemi fyrirtækisins hverju 

sinni. „Í svona stóru fyrirtæki eins og hérna þá finnst mér ekki rétt að ég einn eða 

starfsmaður móti stefnuna og kynni hana svo, stefnur ná til svo margra.“ Innan 

fyrirtækisins sagði hann að yfirleitt væri fyrirkomulagi háttað þannig að millistjórnendur 

fengju boð um að koma ákveðnu verklagi til framkvæmda og að í stærri verkefnum væri 

ekki óalgengt að viðtöl væru tekin við þá eða myndaðir vinnuhópar eða rýnihópar:    

Það fer eftir eðli verkefna hvenær millistjórnendur eru með. Ef hugmyndin 
og við byggjum eitthvað upp og innleiðum það þá fer það eftir eðli 
verkefnisins ef við getum sagt sem svo á hvaða stigi millistjórnendur koma 
inn eða hvort þeir koma inn yfir höfuð.  

Hins vegar sagði hann að til að ná ársmarkmiðum í stefnu fyrirtækisins sem yfirstjórn 

setur væru allir starfsmenn virkjaðir til þátttöku til að hrísla stefnumarkmiðum niður á 

við. Millistjórnendur halda hálftíma fundi í hverri viku með sínu starfsfólki þar sem allir 

setja sér ákveðna skuldbindingu sem hefur áhrif á markmið deildarinnar, markmið 

sviðsins og markmið fyrirtækisins. Hefur þetta fyrirkomulag gefið góða raun og einnig fái 

fólk betri sýn á hver staða fyrirtækisins sé og hvernig hver og einn geti lagt sitt af 

mörkum svo árangur náist.  
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5.1.3 Áhrif millistjórnenda við mótun stefnu 

Millistjórnendur í rannsókn þessari stýra rekstrareiningum innan skipulagsheilda, 

samhliða því að fara með mannaforráð. Aðspurðir hver aðkoma, hlutverk og ábyrgð 

þeirra séu í stefnumótun starfsmannamála kom fram að þeir leggi fram ábendingar. 

Vinnan fer fram í rýnihópum, í viðtölum, á starfsmannafundum eða á 

deildarstjórafundum. Yfirmenn koma svo þeim ábendingum áfram til mannauðsstjóra 

eða forstjóra og þar eru ákvarðanir teknar. Inn á það kom millistjórnandi E sem lýsti 

aðkomu sinni við mótun starfslýsinga millistjórnenda:  

Við vorum við látin vinna þú veist, hvað okkur finnst að starfslýsingin okkar 
ætti að vera í rauninni, þannig að það var tekið alveg mið af því þegar 
endanleg starfslýsingin var svo gerð. 

Sagði hann frá því að hann vildi sjá sig geta í auknum mæli unnið meira að 

stefnumótandi verkefnum. Ástæðu þess sagði hann vera þá að: „landslagið á 

markaðinum er að breytast mjög mikið þannig að það getur verið mjög dýrt fyrir 

fyrirtækið að missa fókus bara í örstuttan tíma.“ Viðhorf hans var að mikilvægt sé að 

geta bætt afkomu sinnar einingar og lykilatriði í því sé að fyrirtækið nái að skila meiri 

vexti. Um þá vikulegu stefnumótunarfundi sem mannauðsstjóri A kom inn á og fjallað 

var um hér á undan, sagði millistjórnandi E sig upplifa að hafi lukkast vel að koma í 

framkvæmd. Undirbúningurinn hafi verið góður og að allir millistjórnendur sótt 

námskeið í fyrstu til að skilja fræðin á bak við þessa aðferð verkefnisins áður kom til 

framkvæmda. Það jákvæða við þessa vikulegu fundi sagði hann vera hversu meðvitaðir 

starfsmenn hans eru um hlutverk sín og ábyrgð til að geta mætt þeim markmiðum sem 

sett hafi verið. Í framhaldinu sagði hann: „við erum öll með sama markmiðið ... til þess 

að hjálpa fyrirtækinu til að ná þessu markmiði.“  

Þátttaka í stefnumótun hefur haft áhrif á bætt starfsumhverfi og þroskað 

millistjórnendur, en eins og millistjórnandi D upplifir eigin þátttöku sagði hann:  

Mér finnst rosalega spennandi við þetta … þroski mig … að taka þátt í þessu 
og svona að brainstorma og … koma með allskonar hugmyndir að því hvernig 
er hægt að … laga ný störf og … bætt mönnunina, hvað getum við gert fyrir 
starfsfólkið … gert meira skilvirkt.  
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Sagði hann frá tveggja daga stefnumótunarvinnu þar sem leitað hafi verið leiða til að 

betrumbæta verklagsþætti er snúa að starfsmannamálefnum innan fyrirtækisins. 

Viðhorf millistjórnandans á þeirri vinnu sagði hann vera:  

Þetta var alveg rosalega gott, manni fannst geta gefið til baka af þessari 
reynslu sem að maður er að fá en að sama skapi þá fær maður fræðslu. 
Maður fær upplýsingar um hvað er verið að gera, hvað er fram undan og 
slíkt.  

Upplifði nauðsynlegt að stjórnendur nái að skiptast á skoðunum og leiti sameiginlegra 

leiða til að gera starfsmannamálin skilvirkari. Sagði hann afar jákvætt hversu mikið vægi 

millistjórnendur fengju í fyrirtækinu til að hafa áhrif og orðaði það svo að 

millistjórnendur skiptu máli og hefðu rödd sem hlustað væri á:  

Sko, maður er lítill stjórnandamaur kannski að því leyti en maður er að taka 
þátt í einhverju sem að … skiptir máli og náttúrulega er það fjöldinn af 
stjórnendum sem að metur þessi atriði, skipta máli sem að koma fram á 
svona fundum. Nú, þá hlýtur það að skipta fleira fólk máli þannig mér finnst 
þetta vera svolítið svona það sem að gerir starfið mitt skemmtilegt, ég fæ 
mikið innsæi inn í mína litlu einingu en get líka gefið til baka.  

Reglulega eru stórir stjórnendafundir þar sem upplýsingar eru lagðar fram um þau 

málefni sem eru á dagskrá og þar séu gerðar áætlanir um þau verkefni sem framundan 

eru og hvernig staðið yrði að framkvæmd þeirra. Á fundum sem þessum eigi sér stað 

heilmikil endurgjöf og allir hafi færi til að leggja fram sín málefni og vangaveltur, hvort 

sem það væru millistjórnendur og/eða yfirmenn þeirra. Þá nefndi millistjórnandi D að 

hann upplifði það í sínu starfi að stjórnendur sem hann væru metnir sem mikilvægir 

hlekkir í stjórnunarkeðju fyrirtækisins og að það sé drifkraftur fyrir millistjórnendur til að 

gera enn betur og sagði svo: „þannig að við erum að taka þátt í öllu batteríinu með 

okkar þátttöku.“ 

Þegar millistjórnandi F var spurður út aðkomu sína í stefnumótun svaraði hann að sér 

þætti afar brýnt að vera þátttakandi í stefnumótun til að geta horft til framtíðar. Sagði 

hann að innan fjármálafyrirtækja væri veruleg þörf á að allir ferla og störf væru skilvirk 

sem yki verðmæti. Kom hann einnig inn á velferð starfsmanna sinna og sagði að með 

þeim hætti væri einnig hægt að hafa áhrif á stefnu starfsmannamála:  

Þannig að með þeim hætti er ég að hafa áhrif, ég er alltaf að koma að 
ákveðnum hlutum sem snúa að vellíðan starfsfólks af því ég bara brenn fyrir 
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því. Þannig að ég er eiginlega alla daga að hafa áhrif, mér er bara svo 
ofboðslega mikið í mun að þér líði vel í vinnunni.  

Þegar kemur að stefnumótun og verklagi hennar sé því farið með margvíslegum hætti 

og fari oftar en ekki eftir umfangi þess sem ætlað er að koma í gagnið hverju sinni. Þá er 

líka spurning um hver og/eða hvort aðkoma millistjórnenda er í mótuninni sjálfri og ef 

aðkoma þeirra er ekki þá eru það boðleiðir upplýsinga og fundir sem veita stjórnendum 

leiðir til að miðla verklagi til sinna starfsmanna og þannig „hríslast“ stefnan að ofan og 

niður: 

Það hafa verið stefnumótunarfundir sem eru bara stórir starfsmannafundir 
þannig að þetta hríslast rosalega vel niður og það eru sóttar hugmyndir frá 
starfsmönnunum og við fundum með okkar starfsmönnum og fáum þú veist, 
hvað brennir á ykkur, hvar getum við lagað og þá fáum við fullt af 
hugmyndum sem við vinnum með svona hjá okkur þannig hríslast þetta 
niður fyrirtækið. 

Eins geti verklag stefnumótunar hafist með því að mannauðsstjóri B sendi fyrirspurn til 

millistjórnenda um hver fræðsluþörf þeirra starfsmanna sé, sagði millistjórnandi F. Þá sé 

spurt spurninga eins og „hvað þarf ykkar fólk að fá?“ og í framhaldinu rýni hver 

millistjórnandi vel í sinn starfsmannahóp og tekur einnig púlsinn á fólkinu sjálfu. Þannig 

upplifði millistjórnandi F hversu vel mannauðsstjórn og stjórn fyrirtækisins héldi utan 

um starfsfólk sitt og sagði það hafa verið gert um langa hríð. Einnig kom fram hjá 

millistjórnanda F að hann og kollegar hans mótuðu og framkvæmdu sínar „litlu 

stefnumótanir.“ Til að skýra það betur sagði hann millistjórnendur oft vinna að 

ákveðnum atriðum sem ekki væri þörf á að fara með „upp,“ það er til mannauðsstjóra 

og forstjóra. Eru þetta stefnufundir sem þar sem starfsmenn og hann sem stjórnandi 

taka saman stöðuna á sinni einingu, hvaða leiðir eru færar til að betrumbæta til að ná 

settum markmiðum:  

Nú er nýtt tímabil, nýtt ár að koma og hvað erum við búin að vera að gera, 
hvert erum við að fara og hvað ætla ég að gera. Líka að hugsa þetta út frá 
mínu fólki til þess að efla þau af því það skiptir svo miklu máli að fólk finni að 
það sé verið að nýta styrkleikana þeirra. Líka að það átti sig á það er svo gott 
að læra nýja hluti, þá er fólkið í raun og veru að blómstra bara í starfi og 
dafna vel og það skiptir svo miklu máli.  

Millistjórnandi G sagði mikilvægt fyrir stjórnendur sem hann að geta verið þátttakandi í 

stefnumótun og þá sérstaklega þegar stefnan hefði áhrif inn á hans einingu og sitt 
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starfsfólk. Bætti hann við að ekki mætti gleyma því að það þurfi tíma til að vinna með og 

móta hvernig markmið stefnunnar verði að veruleika:  

Þannig hef áhrif já, út frá minni deild ég er að representa mína deild og því 
mikilvægt að maður sé á staðnum. Þá þurfa náttúrulega allir að taka þátt, en 
svo er einhver sem ákveður í lokin stjórnin eða eitthvað svoleiðis, hvað við 
ætlum að gera. 

Millistjórnandi sem starfar í þjónustufyrirtæki sem búið er að vera í örum vexti og það 

sagði hann hafa áhrif á hversu vel og miklum tíma sé hægt að verja í stefnumótandi 

verkefni „eins og staðan er í dag.“  

5.2 Hver er tilgangurinn? 

Helstu áskoranirnar við framkvæmd stefnu sögðu mannauðsstjórar A, B og C fela í sér að 

geta sýnt skilmerkilega fram á tilgang stefnunnar og hvaða ávinning framkvæmd hennar 

hafi í för með sér. Fram kom að þegar millistjórnendur sjái faglegan tilgang með 

stefnunni og hafi réttu tæki og tól til að ýta henni í framkvæmd geti þeir betur virkjað 

starfsfólk sitt til að tileinka sér þá starfshætti sem sóst er eftir. Við greiningu gagna við 

rannsókn á áskorunum við framkvæmd stefnu kom fram að hindranirnar væru á 

kynningu stefnu og tilgangi hennar, verkfærum til að framkvæma  hana auk, skorts á 

eftirfylgni og tímaleysi. 

5.2.1 Handritshöfundurinn 

 „Þú þarft að vera eins og handritshöfundur í bíómynd“ sagði mannauðsstjóri B þegar 

hann lýsti reynslu sinni á að koma stefnu í framkvæmd. Að hans mati er mikilvægt að 

geta byggt upp „case“ til að sýna fram á hver ávinningurinn er, ef fólk sjái ekki tilganginn 

þá er það strax fyrsta hindrunin:  

Þú mundir aldrei gera neitt að viti í fyrirtækjum í dag nema að fá fólkið með 
þér, það er bara þannig ... þú þarft að vera dálítið með svona sterkan 
bakgrunn bara bæði faglega og ... ef þú ert að bjóða fólki upp á eitthvað þá 
þarf bara svona einhvern substance. 

Sagði hann að ein leið til að koma í veg fyrir efasemdir væri sú að færa sterk rök fyrir því 

hvers vegna væri verið að stefna í aðra átt. Sé það gert er strax búið að ryðja úr vegi 

efasemdum og vantrú og mannauðsstjóri segir að best sé að eiga í samskiptum við fólk: 

„þú þarft að sannfæra, það borgar sig að byggja það upp svona í skrefum og stækka 
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hópinn smátt og smátt.“ Tók hann fram að það fari eftir því hverju eigi að breyta og 

hversu mikil breyting verði á högum starfsmanna: „eftir því sem að það hefur meiri 

víðtækari áhrif því náttúrulega því fleiri þarft þú að taka inn í lúppuna, kannski jafnvel 

fyrr.“ Einnig kom fram hjá mannauðsstjóra B að kom að skortur á sannfæringu væri ekki 

eina hindrunin, heldur einnig skortur á eftirfylgni:  

Ef ekki er fylgst með svona vörðum, ef ekki er verið að fínpússa eftir á, það 
er önnur hindrun svo líka bara að hérna sem tengist upplýsingaflæði, bara 
fræðsla það skiptir máli. Jafnvel þjálfun ef þú ert að læra nýja tækni, eða 
einhver ný vinnubrögð þá þarf fræðslan að fylgja með og það er oft 
vanmetið. 

Inni á stórum vinnustað líkt og hjá mannauðsstjóra B sagði hann mismunandi leiðir 

farnar til að koma breytingum á framfæri, sendur sé póstur á heildina og inn á afmarkað 

samskiptasvæði fyrir stjórnendur sem fara með mannaforráð. Til þess að breytingin 

komist vel til skila sagði hann gott að setja saman nokkra hópa eftir tilefni og nýta sér  

samskiptasvæði sem kallast Facebook at work. Talaði hann um mikilvægi þess að 

millistjórnendur væru stefnumiðaðir í sinni stjórnun og að þeir þurfi góðan stuðning frá 

sínum yfirmönnum og almennt séð sagði mannauðsstjóri B þá ekki verða strand með 

þau verkefni sem þeir eru að fást við, starfsumhverfið byði ekki upp á slíkt.  

Mannauðsstjóri A upplifði erfiði við að samþætta þau málefni sem snúi að 

mannauðsmálum við heildarstefnu fyrirtækisins með það að markmið að auka virkni 

þeirra og sagði mannauðstjóri A manneklu vera helstu áskorunina við framkvæmd 

stefnu starfsmannamála: 

Við þurfum bara fleiri hendur og hausa í mannauðdeildina miðað við fjölda 
starfsmanna ... 40 stjórnendur og 500 starfsmenn mörg og ólík svið ... Ég 
vildi fá fleira starfsfólk í mannauðsmálin ... ég var einn fyrir rúmu ári síða í 
dag erum við þrjú og hálft stöðugildi ... en við þurfum að vera lágmark fimm.  

Með því að fá fleiri hendur sagði mannauðsstjóri A að frekar væri hægt að minnka álagið 

og horfa fram á við í mannauðsmálum en tímaleysi, áreiti og hraðinn í fyrirtækinu hindri 

þessar framfarir. Hann sagðist hins vegar stefna að því að ná meira virði fram í tímann 

en oftast væri staða þeirra þannig að þau rétt næðu að halda nefinu upp úr vatninu eins 

og hann tók til orða. Viðhorf mannauðsstjóra A á því hvernig ferli framkvæmd stefnu er 

háttað sagði hann í stuttu máli:  
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Við erum öll ein heild og að því leyti eru allir að taka þátt í stefnumótun. 
Línan er að þetta kemur til okkar frá framkvæmdastjórn og við með það til 
millistjórnendur og við ræðum líka við starfsfólkið þegar það snertir þá eða 
hvernig millistjórnendur vinna sem stjórnendur það fer bara eftir erindi 
hverju sinni. 

Til að lýsa því betur hvernig staðið er að kynningu á framkvæmd stefnu til 

millistjórnenda sagði hann það vera mjög misjafnt, að yfirleitt nægði að senda tölvupóst, 

fyrir suma þyrfti að fylgja á eftir með símtali: „þannig að það fer mismikill tími og orka í 

stjórnendur.“ Mannauðsstjóri A upplifði það að hafa ekki sterkar rödd og að stjórnendur 

þurfi forsendur til að stjórna sínu fólki sem væri hindrun fyrir því að starfsmannamálin 

færu fram eins og til væri ætlast. „Af því að þótt það sé vilji til staðar og geta líka hjá 

einhverjum að þá eru þeir kannski í hvirfilbyl líka“ og af þeim sökum sagði hann 

staðreyndina vera þá að eftirfylgni á framkvæmd stefnu mannauðsmála mætti of oft 

afgangi og það væri ekki það andrúmsloft eða aðstæður sem hann vildi að festust í sessi. 

Tók hann eitt dæmi um nýliðamóttöku og hvert hlutverk og ábyrgð millistjórnenda væri:  

Við settum til dæmis á nýliðasamtöl eða nýliðakönnun ég er ekki búin að fá 
eina könnun skilaði til mín og ég hef ekki haft tíma til þess að kalla eftir 
þeim, fylgja því eftir. 

Mannauðsstjóri C sagði helstu áskorun sína vera að fást við vaxtarverki fyrirtækisins og 

sagði gríðarlega vinnu fram undan við að koma innra skipulagi í röð og reglu. Vonaðist 

hann til þess að sami vöxtur verði ekki á komandi ári því mikilvægt væri að ná 

stöðugleika og til þess að það verði hægt þá sagði hann: „við þurfum tíma til að halda 

áfram að vinna inn á við.“ Vöxtur fyrirtækisins hafi aukið álag á millistjórnendur og 

sumar deildir þeirra komnar á erfiðan stað. Hafi mannauðsstjóri C verið af þeim sökum 

með einstaka millistjórnendur í gjörgæslu eins og hann orðaði það, til að koma á 

skilvirku verklagi í starfsmannastjórnun. Upplifi hann það vera mikilvægt að geta sest 

niður með þessum stjórnendum reglulega og aðstoðað þá við að koma á betra verklagi 

og meiri yfirsýn. Þetta hafi verið mikil áskorun fyrir hann að bæta og byggja upp ferla og 

stefnur sem einfaldlega hafi ekki verið til staðar: 

Það er ýmislegt sem ekki er til hérna sem þarf að gera og á bara eftir að 
vinna betur í en þetta eru verkefni sem þarf að klára að vinna og búa til, 
einfaldlega hefur ekki verið til staðar.  
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Þau málefni sem millistjórnendur leiti einna helst til sín með sagði hann oft vera sömu 

praktísku málefnin sem snúa að starfsfólki þeirra og að skýrt verklag sparaði milli-

stjórnendum dýrmætan tíma og fyrirhöfn þegar þær upplýsingar yrðu aðgengilegar á 

einum miðlægum stað. Mannauðsstjóra C hafði þá skoðun að mikilvægt væri fyrir hann 

að geta eftir fremsta megni náð að auðvelda lífið fyrir millistjórnendur og að skýrir 

verkferlar og tékklistar hjálpuðu þar verulega mikið til.  

5.2.2 Réttu verkfærin 

Millistjórnendur sögðu starfsmannamálin vera fjölbreytt en oft krefjandi og tímafrek. 

Fram kom að þeir beri ábyrgð á málefnum sem snúa að starfsmannaráðningum, 

skráningu á veikindum og fjarvistum, móttöku nýrra starfsmanna og að útvega þeim 

mentor eða fóstra og þjálfun í starfi, umsjón og eftirfylgni starfsmanna- eða 

frammistöðusamtala og miðlun upplýsinga. Að mati millistjórnenda kom fram hvað 

skýrir verkferlar geta leikið stórt hlutverk við að koma stefnu í framkvæmd.  

Millistjórnandi G hefur tæplega árs reynslu í starfi sínu á núverandi vinnustað en áður 

starfaði hann sem stjórnandi í rótgrónu fyrirtæki þar sem allir ferlar voru vel skipulagðir 

og aðgengilegir. Slíkt skipulag sagðist hann ekki búa við á núverandi vinnustað. Þá 

sagðist hann oft upplifa að það taki hann óþarflega langan tíma að finna réttar 

leiðbeiningar og verklag, og nefndi málefni eins og uppsagnir og starfslokasamninga:  

Ferlarnir til dæmis finnst mér ekki allir vera á hreinu ég til dæmis er bara 
reglulega að hringja í stéttarfélög og ræða við þau hvað ég má gera tengt 
þessum starfsmanni ef ég þarf að fara í uppsögn af því að ég fæ ekki alveg 
100% góð svör frá mannauðsdeild. 

Því sagðist hann frekar leita í eigin reynslubanka og „reyni frekar svona að hugsa málin 

sjálfur.“ Hann sjái það alltaf betur og betur hvað gott skipulag gefi honum færi á að 

forgangsraða verkefnunum sínum rétt og að illa skilgreindir eða vandfundnir verkferlar 

hafi mikil áhrif á hvort hann nái að vera framsækinn í starfi sínu og að geta horft fram á 

við. Sagðist hann sjá möguleika á hvernig hægt verði að vinna að meira skapandi 

verkefnum en hins vegar eigi hann „mjög erfitt“ með að setja einhver verkefni af stað:  

Ég er alltaf að bregðast við maður er alltaf einhvern vegin að plástra allt 
skilurðu og svo gerir maður eitthvað heyrðu nú ætlum við að hérna stefnum 
að því að gera þetta ... þá er bara annað load sem tekur orkuna af manni 
þannig að það er alveg mitt vandamál í dag.  
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Hins vegar tók hann fram að hann hefði sótt vinnustund í stefnumótun nýverið þar sem 

unnið hafi verið í þremur hópum til að leita leiða til að hægt væri að samþætta betur 

verklag og samvinnu á milli eininga. Aðspurður um hvað sú vinna hafi þýtt fyrir hann 

sem millistjórnanda sagði hann: „Ekki neitt“ en ástæðan væri einfaldlega sú að það 

vantaði einhvern til að taka verkefnið og hugmyndirnar og deila þeim áfram. Hafði hann 

þá skoðun að ekki mætti gleyma því að við mótun stefnu, svo að markmið hennar nái að 

verða að veruleika, þá þurfi til þess tíma: „náttúrulega allir að taka þátt, en svo er 

einhver sem ákveður í lokinn, stjórnin eða eitthvað svoleiðis, hvað við ætlum að gera.“  

Ástæðuna á núverandi ástandi í fyrirtækinu sagði millistjórnandi G einkum vera þá að 

fyrirtækið sé ungt og hafi verið að vaxa hratt og mikið á síðastliðnum tveimur árum og 

þar af leiðandi væru verkferlar mun færri en þeir ættu í raun að vera. Upplifði hann að 

vinnuálag og tímaleysi hefði áhrif og að margt innan fyrirtækisins væri ekki orðið 

„nægilega professional,“ eins og hann tók til orða. Hins vegar tók hann skýrt fram að 

þetta væri ekki þannig að ekkert væri að virka vel, þvert á móti. Það þyrfti að gefa 

millistjórnendum og mannauðsstjóra C tíma til að koma á betra verklagi, og sagði hann 

að það myndi takast, en „bara ekki nógu hratt.“  

Millistjórnandi F upplifði ekki erfiðleika við að koma verkefnum sínum í framkvæmd 

eða að hann þyrfti að bíða með framkvæmd ákveðinna verkefna vegna skorts á 

leiðbeinandi ferlum. Meginástæðuna sagði hann vera hversu vel væri haldið á 

„spöðunum“ innan fyrirtækisins og nefndi að ráðningar, skýrir verkferlar og vinnuálag 

hafi verið lengi í eðlilegum farvegi og sagði: „Verkferlar okkar eru allir skráðir bara alveg 

í tætlur og við fylgjumst alltaf vel með því að það sé uppfært.“  

Fram kom hins vegar að fyrir tíu árum eða svo hafi annað verið uppi á teningnum og 

vöntun hafi verið á að samræmdum verklagsreglum stjórnenda. Þá var farið í að gera 

ferla skilvirkari og að skilgreina hlutverk og ábyrgð, og voru starfsmenn þátttakendur í 

þeirri mótun. Upplifði millistjórnandi F að vinnan hefði skilað sér í færri árekstrum og 

fækkun mistaka, auk betra aðgengis að rafrænum handbókum er viðkoma 

starfsmannastjórnun og meira eftirliti með gæðamálum. Sagði millistjórnandi F að 

fyrirtækið styðji vel við stjórnendahópinn og að það hjálpi mikið til þess að hlutirnir 

gangi vel fyrir sig: 
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Þannig að við pössum upp á að allir ferlar séu skráðir ... Eins hef ég bara 
alveg gríðarlega góða yfirsýn og fylgist rosaleg vel með og við erum mikið að 
reyna að sjálfvirknivæða hluti og þá þurfa stjórnendur að koma að því og fá 
áheyrn hjá upplýsingatækni og það er náttúrulega heilmikið starf í því þannig 
þú veist maður er bara að spila þetta allt saman. 

„Starfsmannahald getur alltaf tekið leiðinlega langan tíma ef það er ekki í góðum 

farvegi“ sagði millistjórnandi E þegar hann lýsti upplifun sinni af því að samþætta rekstur 

og mannauðsmálin, og bætti við að það gæti reynst mjög krefjandi að vinna í umhverfi 

þegar rekstur gengi illa og það tæki á allan hópinn. Sagði hann það reynast áskorun að 

halda sínu fólki á tánum: 

Þá finnur maður líka bara fyrir pressu frá þeim sem eiga fyrirtækið. Þeir eru 
með puttann á púlsinum og eru mjög hands on ... sérstaklega þróun í sölu ... 
þá finnur fólk fyrir pressu sko þannig að það er langmest krefjandi og 
starfsfólk höndlar það mis vel ... þá þarf maður stundum að sparka í rassinn 
á einhverjum til þess að fá fólk til að huga betur að sínum verkefnum. 

Tók hann fram að grunnmarkmið hans og ábyrgð sé að geta náð þeirri tekjuáætlun sem 

heyrir undir hans einingu, til að ná því þurfi hann gott fólk með sér: „ég væri ekki að 

sinna minni vinnu ef ég væri ekki með mjög gott fólk sjálfur.“ Skoðun hans var að 

eðlilegt væri að halda pressu á viðskiptasjónarmiðin en samhliða að hafa mannlegu 

sjónarmiðin meira gegnum gangandi, heilbrigð blanda þurfi að vera þar á milli. Of mikill 

„slaki“ í mannauðsmálum gæti komið í veg fyrir að góður árangur náist og mikilvægt að 

hann hafi góða yfirsýn á hvað gangi vel, fagni sigrum og ýti vel við þeim þáttum er ganga 

illa svo viðsnúningur verði þar á.  

Til að geta unnið markvisst í stefnumótandi verkefnum sagði millistjórnandi E 

nægjanlegan tíma þurfa að vera til staðar. Eins þyrfti að skoða hvort 

starfsmannahópurinn væri of fámennur, verkefnin mörg og krefjandi en slíkt gæti leitt til 

þess að menn misstu yfirsýn, erfiðara yrði að horfa fram á við og vinna að verkefnum 

sem gefi vöxt. Þetta hafi verið raunin um tíma og til að sporna við þessari þróun hafi 

verið farið í skipulagsbreytingu til að stemma stigu við of miklu vinnuálagi og aukið hafi 

verið starfsmannafjölda inni á hans einingu. Upplifði hann að það hafi verið jákvæður 

sóknarleikur sem á endanum gaf meiri tíma til að vinna að verðmætari og skapandi 

verkefnum þar sem vinnuálagið innan einingarinnar hafi minnkað.  
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Hins vegar tók við önnur áskorun en þjálfunartímabil nýs starfsmanns er að öllu jöfnu 

mjög langt og störfin verulega krefjandi. Því þurfi að standa vel að ráðningum og sagð 

hann afar mikilvægt að sjá þurfi til þess að rétti aðilinn verði strax fyrir valinu: „Því það 

er mjög dýrt ... þegar það mistekst ... þá þarf maður að byrja á byrjunarreit sko þannig 

að það hérna er ekki óskastaðan.“ Sagði hann að allt ráðningarferlið og ferli í kringum 

starfsmannahald hafi umbreyst hjá fyrirtækinu þegar mannauðsstjóri A tók til starfa. 

Sagði hann mannauðsstjórann hafa skipulagt þann málaflokk vel og gert hann 

aðgengilegri: „...það er allt mjög þægilegt að vinna eftir því, þannig að maður er ekkert 

að finna upp hjólið neitt sjálfur.“ Þá tók hann fram að ráðningarferlið sé tímafrekt og 

kalli oft eftir aðstoð mannauðsdeildar til að spara tíma.  

Það að vera staðfastur sem stjórnandi sagðist millistjórnandi D hafa upplifað sem 

mikilvægan þátt þegar innleiða eigi nýtt verklag og til að ná starfsfólkinu með sér í það 

verkefni. Í bland við ákveðni þurfi að gefa skýra mynd af því hvaða ávinning breytt 

verklag muni leiða af sér. Hafi það reynst honum nýverið hvað erfiðast að sannfæra 

ákveðna starfsmenn sem sáu ekki tilgang af breytingum innan einingarinnar og það hafi 

verið mesta áskorunin að ná til þeirra sem starfað hafi hvað lengst hjá fyrirtækinu:  

Það eru þessar neikvæðu raddir, þetta eru meira ákveðnir aðilar innan 
hópsins sem að eru frekar að rífa niður heldur en heildin, það eru svona 
einstaklingar sem að hafa áhrif á andrúmsloftið með neikvæðni  

Hins vegar hafi undirbúningur verkefnisins legið fyrir um þó nokkurn tíma og verið 

kynntur nokkrum sinnum á fundum þar sem starfsfólkinu gafst færi á að koma með 

sínar ábendingar og málin hafi verið rædd. Þegar millistjórnandi taldi tímabært að koma 

verkefninu til framkvæmdar hafi annað komið á daginn og sagði hann: „Ég get sagt þér 

það ég þurfti að handsnúa þessu í gang!“ og bætti því við að ástæðan hafi verði 

breytingin sjálf:   

Þetta er nýtt ... breyting en það þarf aga til að koma þessu í gang já já ég fæ 
hópinn með það tekur bara smá þungt í svona stundum ... En við skulum 
bara segja ég ætli og af því að ég var svona ákveðin að þá kannski náði ég að 
draga hina með mér. 

Eins var það upplifun millistjórnanda D að margt sé það sem hvíli á herðum 

millistjórnenda og að hlutverk og ábyrgð í stjórnun mannauðs sé yfirgripsmikið. Sagði 

hann sig ekki hafa órað fyrir því þegar hann tók við starfi sínu hvert umfangið væri í raun 

og veru og hafi hugsað með sér á ákveðnum tímapunkti: „guð minn góður hvað er ég 
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búin að koma mér út í!“ Upplifir hann það vera töluverð áskorun við að sinna 

rekstrarhliðinni jafnhliða mannauðtengdum verkefnum sínum og að oft eigi það til að 

togast á, það er, kröfur yfirstjórnenda og kröfur starfsmanna sinna.  

Einnig hafi það komið honum töluvert á óvart hvað ytri áhrifaþættir geti haft mikil 

áhrif á starfsvið sitt og hversu litla stjórna hann hafi á þeim. Þetta sagði hann hafa slegið 

sig nokkuð í byrjun og nefndi: „ég hélt að ég þurfti að vera með planað hvað ég ætlaði 

að gera dagsdaglega ... þegar ég kem í vinnu þá eru ytri aðstæður sem stýra mínu starfi 

alveg rosalega mikið, bara allskonar tilfallandi hlutir sem að ég ræð ekki endilega.“ Tók 

hann fram að sjálfur hafi hann sóst eftir starfi þar sem hann fengi færi á að takast á við 

ný og krefjandi verkefni. Það sagði hann að hafi heldur betur gengið eftir en 

undirstrikaði það að hins vegar veigri hann sér ekki við að takast á við þau, heldur taki 

þeim fagnandi og sagði: „Ég bara tek boltann!“ 

 

5.3 Tengsl við tilganginn                                         

Allir þátttakendur komu inn á að skipulagið við verkferla, gott aðgengi að upplýsingum 

og skýr sýn á markmið fyrirtækisins hafi áhrif á hvernig staðið sé að framkvæmd stefnu 

starfsmannamála. Það sem þátttakendur nefndu vera hvað mikilvægasta áhrifaþáttinn 

við að framkvæma stefnu starfsmannamála vera uppbyggjandi mannleg samskipti. 

Mannauðsstjórar og millistjórnendur lögðu áherslu á að stuðningur, virðing og góð 

samskipti þurfi að vera til staðar svo árangur við framkvæmd stefnu starfsmannamála 

nái fram að ganga.  

5.3.1 Stjórnendur fólks en ekki ferla – viðhorf mannauðsstjóra 

Starfsmannamálin geta reynst flókin viðureignar að mati mannauðsstjóra A, B og C sem 

komu allir að því að þau málefni sem millistjórnendur komu með inn á borð til þeirra 

hvað oftast krefjist þess að þeir geti brugðist skjótt og örugglega við. Þau málefni sem 

milli-stjórnendur kalla einna helst eftir leiðsögn og stuðningi við væru við gerð 

ráðningar-samninga, starfsmannaviðtöl, uppsagnir, þjálfun og agamál starfsfólks. 

Ráðningarferlið þó einna helst þar sem það sé í senn tímafrekt, vandasamt og að mikill 

kostnaður geti fylgi því að ráða inn nýtt starfsfólk.  
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Lögðu þeir mikla áherslu á að millistjórnendur séu ávallt vel upplýstir um málefni er 

snúa að starfsmannamálum til að geta framkvæmt verkefnin sín vel og örugglega. 

Algenga leið við að miðla upplýsingum til millistjórnenda sögðu þeir vera í formi 

tölvupósta og að það sé skilvirk leið til að ná til allra á sama tíma. Mannauðsstjóri A 

bætti því við að þegar málaflokkurinn kalli á umræðu og spurningar séu haldnir fundir 

en oft þurfi nokkra slíka fundi vegna tímaskorts millistjórnenda. Að efla sjálfstæð 

vinnubrögð millistjórnenda í starfi var eitt af því sem sem mannauðsstjórar A, B og C 

sögðu afar brýnt og að þeir geti veitt starfsfólki sínu endurgjöf og hvatningu til þess að 

laða fram styrkleika starfsmannanna. Í því samhengi var oft komið inn á að samskipti 

millistjórnenda við starfsfólkið þurfi að vera opin og að traust þurfi að ríkja á milli þeirra. 

Samskiptin þurfi einnig að vera leiðbeinandi, heiðarleg og skýr til að auka á skilvirkni í 

starfi. Mannauðsstjóri B sagði til að mynda:  

Ég held að þetta sé svona ... ef þú ætlar að fá fólk í lið með þér að vera bara 
svolítið svona opin og einlægur með bara hvert þú ert að fara ... samskiptin á 
milli fólks eru gagnkvæm sko ef þú ert lokaður þá færð þú lokuð samskipti ef 
þú ert opin þá færðu opin samskipti það er bara almennt. 

Mannauðsstjóri B hafði þá skoðun að millistjórnendur ættu það til að skauta fram hjá 

starfsmannamálefnum eins og að bæta frammistöðu starfsfólks. Reynslan hafi sýnt 

honum að þeir eigi hvað erfiðast með að vera hreinskilnir í að ávarpa hlutina eins og þeir 

eru í raun, sem hindri tækifæri viðkomandi starfsmanns til að bæta eigin frammistöðu:  

Maður heyrir oft á tíðum stjórnendur segja, sko ég er nú búin að segja 
viðkomandi frá þessu, svo þegar maður talar við starfsmanninn sjálfan þá 
upplifir hann ekki sama sjónarmið. Þetta er langerfiðast að hérna koma bara 
hreint fram og segja við starfsmanninn, heyrðu þú þarft að bæta þig hérna í 
A og B.  

Ástæðu þessa sagði hann einkum vera að millistjórnendur óttist viðbrögð starfsmanna 

og mikli þau of mikið fyrir sér. Eins megi rekja ástæðuna til reynsluleysi 

millistjórnandans í hvernig taka eigi á málum sem þessum. Hins vegar hafi reynsla hans 

sýnt sér að þeir stjórnendur sem „taki boltann,“ eins og hann orðaði það, nái mun fyrr 

að byggja traustann samskiptamáta við sitt starfsfólk:  

Vegna þess að starfsfólkið veit og treystir því að millistjórnandinn láti sig vita 
hvernig þeir eru að standa sig og þannig byggir millistjórnandinn upp miklu 
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betri samskipti þannig séð og margir stjórnendur eru mjög góðir í þessu en 
aðrir auðvitað ekki eins og gengur sko. 

Í dag er ætlast til þess að millistjórnendur beri ábyrgð á mannauðsmálum inni á sínu 

sviði sagði mannauðsstjóri B og þurfi þeir til þess góðan stuðning svo þeir nái að sinna 

því hlutverki vel. Reynslan hafi sýnt honum fram á mikilvægi þess að hafa góða 

millistjórnendur, hlúa vel að þeim og þjálfa en fyrst og fremst væri mikilvægt að velja 

rétt þegar kæmi að ráðningu þeirra. Tækist ráðningin vel væri auðveldara að byggja upp 

góðan hóp millistjórnenda með þjálfun og fræðslu. Einnig kom hann inn á að: „Það er 

auðvitað bara þannig að þú getur haft áhrif á margt en kannski ekki alveg allt en þarna 

koma ráðningar mjög sterkar inn, hvort þú sért að ráða inn rétta stjórnendur.“ 

Áhrifaþætti í árangri fyrirtækja líkt og fjármálafyrirtækja sem mannauðsstjóri B starfar í 

sagði hann ekki einungis fela í sér að hafa langtíma- og skammtímamarkmið. Ef 

skipulagið er ekki gott, skortur á samvinnu og gagnvirk miðlun lítil sagði hann: „þá fara 

menn ekki langt ef þeir nái ekki fólkinu með sér,“ og sagði hann það vera skoðun sína að 

almennt í stór-fyrirtækjum í dag þurfi að gæta vel að samskiptum og stuðningi á milli 

manna.  

„Millistjórnendur er öruggari í viðskiptahlutanum en síður í starfsmannastjórnun“ 

sagði mannauðsstjóri A þegar hann lýsti skoðun sinn á þeim áherslum að 

millistjórnendur væru meira metna á grundvelli „ebita, framleiðni, sölutalna“ en ekki 

sem stjórnendur mannauðs. Þetta er sá þáttur sem hann vill ná að breyta og að leggja 

þurfi mun meiri áherslu á til að gera þá að betri stjórnendum samhliða rekstrarábyrgð 

þeirra.  

Áskorun mannauðsstjóra A sagði hann vera að geta sýnt fram á aukið virði 

mannauðsmálefna og hvernig þau geti stutt við markmið heildarstefnu fyrirtækisins. 

Þurfi hann að fást við marga stjórnendur sem erfitt geti reynst að ná að sannfæra, eins 

og hann komst að orði: „því auðvitað eru stjórnendur misjafnir sko, það er mjög gott að 

vinna með sumum og aðrir bara hlusta ekki.“ Tók hann fram að inn í þetta fléttist önnur 

áskorun en það er tímaleysi, jafnt hans og millistjórnenda. Var mannauðsstjóri full viss 

um að með því að ná þessum viðsnúnigi gæti han hafist handa við að sinna verkefnum 

sem gefi meiri virði „að við séum framvirk.“ 
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Mannauðsstjóri C sagði frá því að mjög stór hluti af sínu starfi færi í að aðstoða 

millistjórnendur við að stýra sínum mannauði. Hraðinn í stækkun fyrirtækisins hafi leitt 

til þess millistjórnendum skorti tíma til að virkja og veita starfsfólki sínu endurgjöf á störf 

þeirra. Unnið hafi verið hörðum höndum við að bæta verklag, margt hafi áunnist í þeim 

efnum en samt sem áður upplifði hann að það þyrfti að verða meiri viðsnúningur á 

viðhorfi og jákvæðni hjá millistjórnendum, og einnig hjá starfsfólkinu:  

Já það hefur oft verið svolítil neikvæðni og kannski eftir síðasta ár það var 
ofboðslega erfitt og það var rosalega mikil neikvæðni hérna í gangi - það var 
bara brennt starfsfólkið svolítið ... Það má líka verða viðhorfsbreyting því að 
það er búið að vera að laga margt, það má líka sýna og segja fólki frá því, fá 
þennan viðsnúning.  

Þær breytingar sem gerðar voru hafi ekki alls staðar fallið í ljúfa löð sagði mannauðsstóri 

C og upplifði helst að þeir millistjórnendur sem hafi starfað hvað lengst hafi þótt það 

„pirrandi“ að fylgja nýju skipulagi eftir. Oft hafi hann fengið að heyra frá þeim: „Ég hef 

alltaf gert þetta svona,“ en hins vegar sagðist hann vera viss um að það viðhorf þeirra 

muni brátt breytast. Viðhorf mannauðsstjóra C var að með því að geta sýnt stjórnendum 

og starfsfólki fram á gildi, markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins myndi aðstoða 

fyrirtækið við að verða framúrskarandi á sínu sviði. Nefndi hann að brýn þörf væri á að 

innleiða gildin, markmiðin og framtíðarsýn fyrirtækisins og einnig að virkja gildin betur 

niður á alla innan fyrirtækisins. „Það er afar brýnt að allir séu á sömu blaðsíðunni hvað 

starfs-mannamálin varðar.“ Það að geta sest niður með millistjórnendum og rætt 

málefni starfsmanna þeirra upplifði mannauðsstjóri C sem nauðsynlegt: „bara einmitt 

hvað getum við gert til þess að hjálpa þér að vera betri stjórnandi, er eitthvað sem þig 

vantar frá okkur...“ Þá sagði hann mikilvægt að séð væri til þess að millistjórnendur 

fengju tíma til að sinna stjórnun mannauðs betur og að stuðningur hans við stjórnendur 

við að stýra sínum mannauði væri stærsti hluti af hans starfi. Að lokum sagði hann það 

alveg skýrt að dyr sínar stæðu þeim ávallt opnar til að fá ráðgjöf og stuðning. 

5.3.2 Tengslanet og sterkt bakland millistjórnenda 

Í svörum millistjórnenda kom oftast fram að þeir óski eftir faglegum stuðningi 

mannauðsstjóra í málefnum sem snúa að ráðningum, þjálfun nýrra starfsmanna og í 

ágreiningsmálum. Miðlun þekkingar og reynslu var eitt af því sem millistjórnendur D, E 

og F upplifðu sem gagnlegt til þess að fást sem best við starfsmannamálin en fram kom 
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að oft væru þeir að fást við keimlíkar áskoranir. Þegar millistjórnendur sögðu frá því 

hvernig þeir upplifðu aðgengi og stuðning frá sínum mannauðsstjóra var einungis 

millistjórnandi G sem upplifði þann stuðning vera fjarlægan, í þeim skilningi að hann 

fengi svör frá mannauðsdeild seint og/eða svör þeirra væru ekki skýr.  

Millistjórnandi E talaði um að kannski væri ekki mikið af upplýsingum sem flæddu á 

milli mannauðsstjóra A og millistjórnenda en það sem bærist væri gott og eins að 

aðgengi að upplýsingum væri gott, og sagði: „ef maður er eitthvað óviss að þá bara röltir 

maður og spjallar.“ Sagði hann að tryggja þurfi að stjórnendur og starfsmenn hafi 

skilning á þeim verkefnunum sem þeir eru að sinna en tók fram að ekki þýði að bíða á 

kantinum eftir upplýsingum, stjórnendur og starfsfólk þurfi líka sjálft að geta aflað sér 

upplýsinga og að miðla þeim áfram þegar svo beri við.  

Millistjórnandi F tók í sama streng og sagði að oft bæri hann saman bækur sínar við 

aðra samstjórnendur og að þeir veittu hverjum öðrum ráðgjöf og stuðning. Hafði hann 

þá skoðun að sá sterki stjórnendahópur sem fyrir hendi væri í fyrirtækinu og það hversu 

vel hafi verið stutt við þá í gegnum tíðina sé rík ástæða þess að hann vilji starfa þar 

áfram en í samfleytt 19 ár hefur hann unnið hjá fyrirtækinu. Um hvaða áhrif 

vinnuumhverfið hefði á sig kom fram:  

Þú veist að það er bara fólk sem að þú hérna að græðir á að heyra í og tala 
við og það eflir mann líka. Svo held ég líka að ég efli þau sem eru í kringum 
mig, þetta er á báða bóga af því að maður reynir að gefa af sér eins og 
maður getur. 

Sagði millistjórnandi F sig finna fyrir sterkum stuðningi mannauðsstjóra og hans teymis 

þegar á reyndi: „maður getur alltaf kallað til mannauðsdeildar, hún býðst alltaf til þess ... 

hún er alltaf til staðar.“ Það hafi hann upplifað þegar kæmi til uppsagna og að þá sé 

mikilvægt að geta sótt í stuðning mannauðsstjóra en ekki síður fengi hann dyggan 

stuðning í þeim efnum frá sínum yfirmanni. Sagði hann upplýsingamiðlun frá 

mannauðsdeildinni vera góða og eftirfylgni þeirra sömuleiðis. Talaði hann um að fá 

sendan til sín póst hafi það dregist hjá sér að skila til þeirra gögnum 

frammistöðusamtala. Allt hafi þetta áhrif sagði hann og að baklandið sem hann búi að 

hafa styrkt sig í að takast á við erfið og krefjandi starfsmannamálefni og einnig haft áhrif 

á hver hann er sem einstaklingur í dag, það sagði hann að yrði að teljast afar dýrmætt.   
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Aðgengi að upplýsingum frá mannauðsstjóra sínum sagði millistjórnandi D almennt 

gott en vegna fjölda starfsmanna væri hann oft upptekin. Þá sæki hann styrk og 

stuðning innan stjórnendahópsins og upplifði hann mikilvægt að geta greiðlega leitað til 

þeirra þegar á reyndi. Það sem millistjórnenda D sagði aðdáunarvert við vinnustað sinn 

var hversu aðgengilegt það væri fyrir hann að sækja leiðsögn og ráðgjöf, og sagði: „þetta 

stuðningsnet, það er hellingur af því hérna það þarf bara að passa að leita af því, það er 

málið.“ Þá nefndi hann að gott væri einnig að viðra málefnið sem á honum brenni fyrst 

við aðra stjórnendur áður er farið er með starfsmannamálin til mannauðsstjóra eða 

mannauðsráðgjafa. Þekking og reynsla innan samstjórnenda hans væri mikil, ef það 

nægir ekki sagði hann „ég hef hennar back-up ég get alveg hringt í hana og hérna og 

rætt málin,“ og vísaði í mannauðsráðgjafa sinn. Skoðun hans var sú að stjórnendur verði 

að geta reitt sig á stuðning síns mannauðsstjóra, sum málefni eins og ágreiningur hafi 

kennt honum það. „Ef ég hefði ekki þennan stuðning væri ég ekki hér heldur einhvers 

staðar grátandi,“  sagði hann og bætti við að málefni eins og ágreiningsmál væru afar 

viðkvæm og oftar en ekki erfið viðureignar. Það hafi hann nýverið upplifað og því sé það 

„gríðarlega mikilvægt“ að stuðningurinn sé til taks þegar slíkt komi upp því mikilvægt sé 

að stuðst sé við laganna bókstaf, eins og hann orðaði það, og þá þekkingu og reynslu 

hafi mannauðsstjórinn.  

Millistjórnandi E sagðist frekar leita til mannauðsstjóra A en síns yfirmanns lenti hann 

í vafa með starfsmannamálin og sagði að þar spili reynsla mannauðsstjóra A hvað mest 

inn í. Hvaða stuðning hann upplifði sig einna helst þurfa á að halda og krefjast aðstoðar 

mannauðsstjóra A nefndi hann ráðningarferlið og sagði það krefjandi og mikilvægt að 

gæta að því að ráða inn rétta starfsfólkið, það væri mjög kostnaðarsamt ef illa væri af 

því staðið og bætti við að: 

Svona í fullkomnum heimi þá mundi maður vilja eyða sem minnstum tíma í 
svona mál sko. Þannig að það getur alltaf tekið á bæði það að missa gott fólk 
og eða að þurfa að losa slæmt fólk sko. 

Talaði hann um að fyrirtækið standi í dag vel að vígi hvað starfsmannahald varðar og 

nefndi sérstaklega jákvætt að aukið hafi verið við mannskap innan mannauðssviðsins. 

Við það hafi orðið mikill viðsnúningur hvað varðar aðgang að upplýsingum og yfirsýn yfir 

mannauðsmál og ferla sem mannauðsstjóri A hafi staðið fyrir. Það eitt að fá inn auka 
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mannauðsráðgjafa sem einblíndi á ráðningarferlið sagði hann mikinn stuðning við 

millistjórnendur þegar verði væri að ráða inn nýtt starfsfólk:  

Ég tek yfirleitt ekki viðtöl einn og þá eins og ég segi þá læt ég þau meira að 
sjá um formfasta hlutann meðan ég kannski tala meira og spyr út í svona 
starfstengd atriði og það hefur bara lukkast mjög vel sko. 

Að auki kom fram að stundum hafi mistök átt sér stað í ráðningarferlinu þegar einblínt 

hafi verið á menntun umsækjenda og það geti reynst þeim starfsmönnum afar erfitt 

viðureignar og meiri tími farið í þjálfun. Þeir sem búi að reynslu og þekkingu geti fyrr 

steypt sér í verkefnin.  

Millistjórnandi G sagðist sjá það nú, eftir að hafa unnið á stað þar sem 

mannauðsdeildin hafi verið upp á tíu, eins og hann orðaði það, hversu mikill styrkur það 

sé fyrir stjórnendur að hafa greiðan aðgang að upplýsingum og ráðgjöf frá 

mannauðssviðinu. Sagði hann að mannauðsdeildin hafi á núverandi vinnustað í of 

langan tíma ekki náð að hafa nægilega yfirsýn og að það hafi óneitanlega áhrif á hversu 

erfitt þeim hafi reynst að veita millistjórnendum hjálparhönd en þeir hefðu oftar en ekki 

þurft á henni að halda. Eins kom hann inn á að hann þurfi stuðning mannauðsstjóra við 

að hafa tíma til að styðja sjálfur við sitt starfsfólk, leiðbeina því og virkja. Upplifði hann 

hraðann í vinnuumhverfinu og kröfur sem gerðar væru til hans oft stangast á. Nefndi 

hann að umfangið í hans starfi væri mikið og bætti við „mikið af öllu!“ Voru þetta þau 

atriði sem hann sagðist vera búinn að tengja við á stuttum tíma:  

Þetta er svona uppsagnir til dæmis það er ekkert ég hef ekki fengið neinn 
stuðning frá mannauðsdeildinni þar hér. Það er engin með mér í uppsögnum 
nema ég og að ég finni einhvern með mér. Mér finnst allt í lagi að ég geri 
þetta ... væri samt alveg til í að mannauðsstjóri kæmi að þessu ... hann 
stefnir alveg að gera það hann er að ná utan um allt.  

Jafnframt sagði hann að það væri allt of mikið að gera hjá mannauðsstjóra C og að hann 

sæi þó fram á að betri tíð myndi koma, og bætti við: „Ég vissi ekki að ég þyrfti að pæla í 

sko, ég vissi ekki að þetta væri svona mikilvægt fyrir mig sem stjórnandi hér.“ Að lokum 

sagði hann að ef til þess kæmi að hann hugsaði sér til hreyfings myndi hann: “alveg 

passa mig á því hvernig stuðningurinn er.“  
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Hér hafa þátttakendur rannsóknarinnar lokið frásögn sinni og gefið góða innsýn á 

upplifun og reynslu sinni í sínum störfum. Í umræðu kaflanum hér næst á eftir verða 

niðurstöður viðtala þeirra settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Skiptist hann niður í þrjá megin kafla sem miða að því að ná fram svörum við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 
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6 Umræður 

Fyrsti kóðunarflokkur, sæti við borðið, miðar að því að svara fyrstu 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er mótun starfsmannastefnu háttað hvað varðar 

hlutverk, ábyrgð og þátttöku mannauðsstjóra og millistjórnenda? 

Niðurstöður leiddu í ljós að mótun heildarstarfsmannastefnu hefur verið í höndum 

mannauðsstjóra í samráði við forstjóra fyrirtækis. Er það í samræmi við það sem 

Torrington o.fl. (2014) og Wooldridge o.fl. (2008) segja um að landslagið sé að breytast 

hvað þátttöku mannauðsstjóra varðar. Upplifun mannauðsstjóra á því að þeir séu 

stefnumótandi þátttakendur samræmist áherslum Ulrich (1997, 1998), líkt og 

niðurstöður gefa til kynna um mikilvægi aðild þeirra við upphaf og þróun í mótun 

starfsmannastefnu. 

Samkvæmt Guest og Bos-Nehles (2013) felst fyrsta stig stefnumótunar í því að tekin 

er ákvörðun um áherslur varðandi starfshætti í mannauðsstjórnun sem ætlað er að 

koma til framkvæmda. Niðurstöður úr viðtölum við mannauðsstjóra sýna fram á slíkt hið 

sama og að á öðru stigi er áhersla á að kynna þá áætlun með formlegum og rökstuddum 

hætti fyrir framkvæmdastjórn. Niðurstöður benda til þess að mannauðsstjórar beri 

ábyrgð á að geta sýnt fram á ávinning þess málaflokks sem koma eigi í framkvæmd. 

Þetta var sá þáttur í mótunarferlinu sem mannauðsstjórar upplifðu mikilvægan fyrir 

málaflokkinn, til að þeir sem sitji í framkvæmdastjórn séu meðvitaðir um stefnuna. 

Endanleg ákvörðun um næstu skref í mótunarferlinu er í höndum forstjóra og 

framkvæmdastjórnar og nauðsynlegt er, líkt og fram kom í viðtölum mannauðsstjóra, að 

áherslur þeirra komi skýrt fram til þess að stefnan fáist samþykkt. Samræmist þetta því 

sem Guest og Bos-Nehles (2013) segja um að endanlega ákvörðun sé í höndum æðstu 

yfirmanna fyrirtækis. 

Samkvæmt Schuler o.fl. (2000) er eitt af hlutverkum mannauðsstjóra að sjá til þess að 

tengsl séu á milli starfsmannastefnu og heildarstefnu fyrirtækisins. Þetta voru 

lykiláherslur mannauðsstjóra samkvæmt viðtölum við þá og fram kom að þeir hafi 

sérþekkingu á því hvernig áhersluþættir í mannauðsstjórnun geti orðið samhljóma 
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heildarstefnu fyrirtækisins. Tengist það áherslum Ulrich (1997, 1998) og þeirra 

Torrington o.fl. (2014) þess efnis að hlutverk mannauðsstjóra sé að styðja við og efla 

atvinnuhæfni og færni starfsfólks í takt við þarfir og stefnu fyrirtækis hverju sinni. 

Niðurstöðurnar sýna að mannauðsstjórar telja undirbúning við stefnumótun mjög 

mikilvægan til þess að stefnan auki skilvirkni starfsmanna og bæti þar með árangur 

fyrirtækisins. Þeim árangri verður einungis náð ef starfsmannastefna og heildarstefna 

fyrirtækisins eru á leið í sömu átt. Gefur það einnig vísbendingu um að það sé hlutverk 

mannauðsstjóra að gæta þess að starfsmannastefnan endurspegli markmið 

heildarstefnunnar eins og Kearns (2003) og Ulrich (1998) leggja áherslu á.   

Samkvæmt niðurstöðum viðtala við mannauðsstjóra fer það eftir málaflokk hverju 

sinni hverja á að virkja til þátttöku í stefnumótun starfsmannamála. Þegar komin er 

samþykkt frá framkvæmdastjórn er það hlutverk og ábyrgð mannauðsstjóra að kynna og 

fræða aðra stjórnendur um þær áherslur. Viðhorf mannauðsstjóra samkvæmt 

niðurstöðum viðtala sýndu að virkja mætti millistjórnendur betur til þátttöku í mótun 

starfsmannastefnu. Aðkoma millistjórnenda fari mikið eftir því hversu mikil breyting 

verður á högum starfsmanna en eftir því sem stefnan hafi víðtækari áhrif því fleiri aðila 

þurfi að taka inn í ferlið og jafnvel fyrr, á upphafsstigum mótunar stefnunnar. 

Niðurstöður út frá viðtölum við mannauðsstjóra gefa til kynna að aðkoma 

millistjórnenda í mótun stefnu sé oftast í formi vinnu- eða rýnihópa. Þau gögn sem þar 

komi fram nýti mannauðsstjóri til hliðsjónar í áætlun á forgangsröðun á áherslum 

starfshátta mannauðsstjórnunar.  

Niðurstöður sýndu að mannauðsstjórar upplifa að það sé mikilvægt að ná fram sýn 

millistjórnenda á stöðu mannauðsmálefna og hafa samráð við þá sem fara með 

mannaforráð sinna eininga um framkvæmd mannauðsstjórnunar. Er það samkvæmt 

viðtölum mannauðsstjóra afar góð leið til að geta stutt við millistjórnendur og líka til að 

millistjórnendur geti haft áhrif. Líkt og Johnson o.fl. (2008) segir að með því að virkja 

millistjórnendur til þátttöku verið að stuðla að betri árangri við framkvæmd starfshátta í 

starfsmannamálum. Eins og málum er háttað samkvæmt niðurstöðum viðtala við 

mannauðsstjóra þá er aðkoma millistjórnenda að mótun stefnu í formi vinnuhópa eða 

tekin eru við þá viðtöl, sem nýtt eru í stefnumótunarferlinu.  Samkvæmt niðurstöðum er 

það eftir sem áður mannauðsstjóra að túlka niðurstöður og þarfir millistjórnenda þegar 
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kemur að mótuninni og mætti þá velta því upp hvort það væri ekki nærtækara að 

millistjórnendur væru virkari þátttakendur og kæmu þar með sínum þörfum betur á 

framfæri. Líkt og Bjugstad o.fl. (2006) segja frá þá gengur þeim betur að miðla tilgangi 

hennar til sinna starfsmanna þegar þeir ná að mynda tengsl við stefnuna. 

Undirkóðinn aðild hefur áhrif leitast við að varpa ljósi á upplifun millistjórnenda af því 

að móta stefnu starfsmannamála. Samkvæmt niðurstöðum viðtala við millistjórnendur 

þá upplifa þeir að með þátttöku sinni í stefnumótun hafi þeir áhrif. Þetta er áhugavert í 

ljósi þess sem Guest og Bos-Nehles (2013) segja um að ekki megi gleyma því að 

millistjórnendur séu þeir aðilar sem komi stefnu í framkvæmd og þurfi að geta kynnt 

fyrir sínu starfsfólki tilgang og tilætlaðan árangur hennar og geta skilgreint tilgang 

verklagsins.  

Viðtöl við millistjórnendur sýndu að þeir upplifa að það sé mikilvægt að geta skipst á 

skoðunum og leitað sameiginlegra leiða til að gera starfsmannamálin skilvirkari. Eins 

upplifðu þeir að þátttaka þeirra væri afar brýn í stefnumótun til að geta horft til 

framtíðar. Samkvæmt viðtölum við millistjórnendur upplifa þeir að aðild þeirra er það 

sem ýtir undir hollustu þeirra og er samkvæmt Dessler (2005) sá áhrifaþáttur sem eflir 

frammistöðu millistjórnenda í starfi. 

Eins kom fram að með þátttöku sinni í stefnumótun starfsmannamála auki það 

sjálfstæði þeirra við stjórnun mannauðs. Viðtölin sýndu að millistjórnendur upplifa að 

þeir séu metnir sem mikilvægir hlekkir innan síns fyrirtækis. Þá sýna niðurstöður viðtala 

við millistjórnendur að þeir voru einhuga um mikilvægi þess að geta tekið þátt í 

stefnumótun sem fulltrúar sinna eininga, ekki síst þegar málaflokkurinn hefur áhrif á 

þeirra einingu og starfsfólk þeirra. Þannig megi líka millistjórnendum við talsmenn 

starfsmanna, samkvæmt Ulrich (1998). 

Millistjórnendur framkvæma, samkvæmt niðurstöðum viðtala, minniháttar 

stefnumótanir innan sinna eininga til að bæta verklag í sinni einingu. Samræmist þetta 

skilgreiningu Ulrich (1998) þegar hann fjallar um mannauðsstjóra sem talsmenn 

starfsmanna, að þegar millistjórnendur hugi að hagsmuna starfsmanna sinna og virki þá 

til þátttöku. Þá funda þeir með sínu starfsfólki og taka saman stöðuna í sinni einingu. 

Nefndi millistjórnandi F að hann þyrfti ekki að fara með þá vinnu til mannauðsstjóra eða 

til forstjórans. Markmið þessara stefnumótunar felur í sér að leita leiða um hvernig 
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hægt sé að betrumbæta verklagsþætti innan einingarinnar til að ná þeim markmiðum 

sem hún þarf að uppfylla og sú vinna hafi það að markmiði að styðja við markmið og 

stefnu fyrirtækisins. Þetta er í samræmi við það sem Huy (2001) segir að 

millistjórnendur, sökum nálægar við jafnt innra sem ytra umhverfi fyrirtækis í 

kjöraðstöðu til að koma fram með hagnýtari stefnumótandi hugmyndir. 

Niðurstöður sýndu að þátttaka við mótun stefnu og góður undirbúningur auki við 

árangur í framkvæmd stefnu samkvæmt niðurstöðum viðtala við millistjórnendur. Gefur 

það vísbendingu um það sem Armstrong (2016) og Guest og Bos-Nehles (2013) hafa 

meðal annars greint frá þess efnis að skýr sýn sé á hlutverk og ábyrgð millistjórnenda 

þegar kemur að stjórnun mannauðs. Eins líkt og Guest og Bos-Nehles (2013) segja þá 

gerir tengingin við tilganginn á hvaða árangri framkvæmdin skili af sér millistjórnendum 

auðveldara fyrir að miðla verklaginu áfram til sinna starfsmanna.  

Viðtöl við millistjórnendur sýndu að ef ekki er óskað eftir aðkomu þeirra við mótun 

stefnu eru boðleiðir um framkvæmdarhlutverk þeirra hvað oftast í gegnum tölvupósta 

eða þeir boðaðir á fundi, þegar málefnið kalli á að geta lagt fram spurningar. Hlutverk og 

ábyrgð millistjórnenda er þá að miðla stefnunni áfram og sjá til þess að hún hríslist niður 

skipurit fyrirtækis. Aðkoma millistjórnenda í stefnumótun starfsmannamála er, 

samkvæmt niðurstöðum viðtala við þátttakendur, að koma fram með ábendingar til 

úrbóta eða nýjungar sem fram fara í rýnihópum, í viðtölum, á starfsmannafundum eða á 

deildarstjórafundum. Millistjórnendur fá fyrirspurnir frá yfirmanni sínum eða 

mannauðsstjóra um hvað betur megi fara í starfsháttum starfsmannastefnunnar. Þetta 

eru málaflokkar undir stefnu starfsmanna-stefnunnar, eins og þjálfun starfsmanna, 

stjórnendaþjálfun og fleira í þeim dúr. Um það málefni funda millistjórnendur með sínu 

starfsfólki og færa síðan mannauðsstjóra ábendingar um hvað sé efst á baugi í 

mannauðsmálefnum sem er þá hægt að vinna úr og setja upp áætlun um hvernig því 

verði komið í framkvæmd. Samkvæmt ofangreindu er hvað algengast að hlutverk og 

ábyrgð mannauðsstjóra sé að taka þátt í mótum mannauðsstefnu frá upphafsstigum 

mótunarferlisins en hlutverk og ábyrgð millistjórnenda sé fremur framkvæmd 

stefnunnar og miðlun á markmiðum hennar og verkþáttum til starfsmanna.   

Annar kóðunarflokkurinn, hver er tilgangurinn? leitar svara við 

rannsóknarspurningunni: Hverjar eru helstu áskoranir sem þeir sem framkvæma 
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starfsmannastefnu þurfa að standa frammi fyrir? Niðurstöður viðtala við 

mannauðsstjóra sýndu að hlutverk þeirra og ábyrgð felur í sér að geta lagt fram 

rökstudda skilgreiningu á áherslum starfshátta mannauðsstjórnunar, ekki einungis til 

framkvæmdastjóra heldur einnig til millistjórnenda þegar komi að framkvæmd 

stefnunnar. Til að framkvæmd stefnunnar verði farsæl, samkvæmt svörum 

mannauðsstjóra, þurfi þeir að koma í veg fyrir efasemdir millistjórnenda um tilgang 

stefnunnar og geta sýnt fram á ástæðu þess að verið sé að stefna í aðra átt. Til að ryðja 

úr vegi efasemdum og vantrú þurfa mannauðsstjórar að geta átt í góðum samskiptum, 

oft við marga og ólíka stjórnendur. Samræmist það skilgreiningu Mintzberg (2011) þess 

efnis að stjórnendur sem ná starfsfólki með sér séu líklegri til árangurs. Eins fellur það að 

hugmyndum Nordhaug (1998) um altæka færni í samskiptum, að geta leitt starfsmenn í 

gegnum breytingar. Til að sjá til þess að allir séu með sama markmið sem hjálpi 

fyrirtækinu að ná árangri, þá þarf einnig að sjá til þess að tengsl við tilganginn séu skýr, 

eins og Guest og Bos-Nehles (2013) hafa fjallað um.  

Aftur á móti sýna niðurstöður viðtala við mannauðastjóra að það geti reynst þeim 

töluverð áskorun að selja millistjórnendum handritið, það er tilganginn og þá þurfi þeir 

að geta farið ólíkt að millistjórnendum. Er það í samræmi við hugmyndir Nordhaug 

(1998) og Mintzberg (1990,2011) um samskiptafærni stjórnenda. Einnig getur tímaleysi 

verið hindrun jafnt mannauðsstjóra og millistjórnenda eða eins og einn 

mannauðsstjórinn komst að orði, að tímaleysi væri rauði þráðurinn. Þetta er að mati 

rannsakanda áhugaverður þáttur ef sú staða er miðuð við hvað fræðimenn segja vera 

þann ávöxt sem fyrirtæki ættu að sinna til þess að viðhalda árangri á 

samkeppnismarkaði, það er mannauðurinn. Gefur þetta vísbendingu um að 

rekstrarhliðin sé sett ofar mannauðshliðinni, allavega hvað varðar niðurstöður viðtala 

við mannauðsstjóra A og E og við millistjórnendur D og G.   

Hins vegar, samkvæmt niðurstöðum viðtala við mannauðsstjóra, mátti greina að þeir 

upplifi ótal tækifæri vera til staðar í tengslum við hvernig styrkja megi málaflokka 

starfsmannastefnunnar betur. Staðan sé sú að áhrifaþættir eins og vaxtarverkir 

fyrirtækja, tímaleysi og mikið áreiti sem kalli á skjót viðbrögð hindri skilvirka framgöngu 

starfsmannamálefna. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingu um að eftirfylgni á 
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málaflokkum starfsmannastefnunnar reynist af sökum ofangreindra áhrifaþátta töluverð 

áskorun. 

Önnur vísbendingin, og nokkuð áhugaverð, er að staðsetning mannauðsstjóra í 

skipuritum fyrirtækja geti hindrað framgang mannauðsstjórnunar. Svo virðist sem 

skortur á tíma og fáliðuð mannauðsdeild geti hamlað því að málaflokkum 

starfsmannstefnu sé réttilega framfylgt. Niðurstöður viðtala við mannauðsstjóra sýndu 

að heyri mannauðsstjóri ekki beint undir forstjóra fyrirtækis hafi það áhrif á að áherslur 

mannauðsstjóra komist vel til skila. Sé þar milliliður eru líkur á að það geti dregið úr 

áhrifum hans. Styttri boðleiðir virðast því vera árangursríkari. Kearns (2003) og 

Mintzberg (2011) segja að það sé mikil áskorun að koma stefnu í framkvæmd, fylgja 

henni eftir og meta árangur hennar. Hér varpar rannsakandi þeirri spurningu fram hvort 

það geti þá verið að víða sé starfmannastefna meira í orði en á borði? Miðað við 

niðurstöður viðtala við mannauðsstjóra þá virðist sem svo að málaflokkar 

starfsmannastefnu sitji oftar á hakanum. Niðurstöður viðtala við mannauðsstjóra sýna 

að þættir er snúa að mannauðsmálefnum verði hins vegar að vera í forgrunni þar sem 

sýnt hafi verið fram áhrifaþátt þeirra í velgengi fyrirtækja. Ef illa gengur að ná 

markmiðum er vænlegt fyrir hæstráðendur að líta til þess hvað þeir, en ekki 

millistjórnendur, séu að gera rangt. Að þeirri athugun lokinni er hægt að kortleggja með 

mannauðsstjóra og millistjórnendum hvernig hægt sé að styðja við 

framkvæmdarhlutverk. Samkvæmt Mintzberg (2011) þurfa fyrirtæki að hafa til taks 

framtíðarspá og viðbragðsáætlun til að stuðla að því að málefni er lúta að 

starfsmannastefnu fljóti samhliða vexti og framförum þess. 

Réttu verkfærin er sá undirkóði sem á við um hlutverk millistjórnenda við að 

framkvæma stefnu starfsmannamála og hvaða áskoranir þeir upplifa í þeirri 

framkvæmd. Samkvæmt Mintzberg (2011) er eitt af því sem einkennir störf stjórnenda 

fjölbreytni og krefjandi verkefni þeirra. Þetta kom skýrt fram í niðurstöðum viðtala við 

millistjórnendur og hvaða ábyrgð þeir bera á því að verkefnum þeirra og starfsmanna 

þeirra miði vel áfram að þeim tilætlaða árangri sem fyrirtækið hafi sett þeim fyrir. Það 

geri þeir með því að hvetja og sýna sveigjanleika, ásamt því að vera með jafnvægi á 

forystu og leiðtogastjórnun sem samræmist því sem Northouse (2016) heldur fram til að 

stýra megi verklagi starfsmanna að markmiðum fyrirtækis. Til þess þurfa 
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millistjórnendur að þekkja vel til og skilja hugmyndafræði verklagsins eins og Johnson 

o.fl. (2008) og Kearns (2003) hafa bent á. Miðað við niðurstöður viðtala við 

millistjórnendur þá er undirbúningsvinna einn mikilvægasti lykilþátturinn til að skilja 

fræðin á bak við hugmyndafræðina. Því meiri skilningur, þeim mun betur vegni þeim við 

að koma verkefninu í framkvæmd hverju sinni. Hins vegar, samkvæmt niðurstöðum 

viðtala við millistjórnendur, getur það verið áskorun að hreyfa við ólíku fólki og reynir á 

færni þeirra og hæfni. Þetta er í samræmi við hugmyndir Nordhaug (1998) um að 

stjórnendur þurfi færni á ólíkum sviðum.  

Öðrum áhrifaþætti sem er í samræmi við það sem mannauðsstjórar og 

millistjórnendur upplifa er líkt við það sem Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010) hefur 

greint frá, hvað stöðug þróun og hraði í nútímasamfélagi geri kröfur um að stjórnendur 

geti brugðist skjótt og vel við breyttum aðstæðum. Þetta kom skýrt fram hjá 

millistjórnendum. Hraði og kröfur geta valdið þeim erfiðleikum við að takast á við 

starfsmannamálin, og þá einkum og sér í lagi þar sem skortur er á skýrum og 

aðgengilegum verkfærum starfsmannastefnunnar. Það er sömuleiðis í samræmi við það 

sem Guest og Bos-Nehles (2013) halda fram, og þeir bæta við að til að geta miðlað 

stefnunni vel áfram til sinna starfsmanna þurfi þeir tíma til að sinna 

framkvæmdarhlutverki sínu vel. Miðað við niðurstöður viðtala við millistjórnendur þá 

skortir þá ekki vilja, þeir fást við krefjandi störf er snúa að stjórnun mannauðs, en hins 

vegar hindrar það árangur þeirra hafi þeir ekki viðeigandi tæki og tól og tíma til að 

framkvæma starfsmannastefnu. staðar. 

Þriðji kóðunarflokkurinn, tengsl við tilganginn, leitar svara við þriðju 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er samskiptum og stuðningi mannauðsstjóra við 

millistjórnendur háttað þegar kemur að framkvæmd starfsmannastefnu? Undirkóðinn 

stjórnun fólks en ekki ferla þjónar þeim tilgangi að skoða viðhorf mannauðsstjóra á 

hvernig hægt verið að auka árangur á framkvæmdarhlutverk millistjórnenda.  

Kröfur eru gerðar til millistjórnenda um að þeir beri ábyrgð á mannauðsmálum inni á 

sínu sviði en til að sú stjórnun verið árangursrík þurfa þeir góðan stuðning 

mannauðsstjóra. Þetta kom skýrt fram í viðtölum þeirra og upplifa mannauðsstjórar sig 

fá sömu praktísku málefnin inn á borð til sín hvað stjórnun mannauðs varðar. Of mikil 

áhersla megi ekki vera á ferla en samkvæmt niðurstöðum þá segja mannauðsstjórar 
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millistjórnendur mun öruggari við að framkvæma málefni er snúa að rekstri fyrirtækis en 

síður málaflokki mannauðsstjórnunar. Á þessum þætti þurfi að verða viðsnúningur í takt 

við það sem mannauðsstjórnun stendur fyrir. 

Samkvæmt niðurstöðum viðtala við mannauðsstjóra upplifðu þeir brýnt að geta sýnt 

millistjórnendum fram á virði mannauðsmála og hvernig hægt væri að nýta auðlindir 

mannauðs betur. Eins og einn mannauðsstjórinn tók fram þá skortir millistjórnendur 

hagnýtar og aðgengilegar upplýsingar sem starfsmannastefnan eigi að innihalda. 

Starfsmannamálin verði að vaxa jafnt og þétt samhliða öðrum vexti fyrirtækja, sem er 

vænlegur ávinningur á heildina litið. Niðurstöður viðtala við mannauðsstjóra sýndu að 

stuðningur þeirra við millistjórnendur feli í sér að miðla til þeirra upplýsingum 

mannauðsstjórnunar og veita þeim faglega ráðgjöf við stjórnun mannauðs. Ábyrgð 

þeirra er að styðja við millistjórnendur eins og best verður á kosið að þeim markmiðum 

sem fyrirtækið hefur stefnt að í gegnum mannauðinn.  

Bjugstad o.fl. (2006) leggja til að fyrirtæki stuðli að lausnamiðuðu viðhorfi og 

metnaðarfullu starfsumhverfi þar sem leitast er við að veita starfsfólki árangursríka og 

viðeigandi endurgjöf. Þetta er í samræmi við það sem mannauðsstjórar upplifa sem 

árangursríkt til að auka á hvata starfsmanna og stjórnenda. Þá þurfi að fræða og styðja 

við millistjórnendur við að veita starfsfólki sínu heiðarlega endurgjöf svo það nái að vaxa 

og eflast í starfi. Það samræmist því sem Ásta Bjarnadóttir (2012) og Bos-Nehles o.fl. 

(2006) segja meðal annars vera mikilvægt hlutverk mannauðsstjóra, að leggja áherslu á 

að þjálfa og styrkja millistjórnendur til að þeir geti leyst verkefni sín á farsælan hátt. Þar 

sem vel er að þessu staðið er það vísbending um að millistjórnendur verði sjálfstæðari í 

starfi sínu.  

Virkt upplýsingaflæði er öflugt tæki sem eykur á starfsöryggi og styrkir samvinnu, 

gefur af sér meira traust og virðingu þeirra sem að máli koma. Þannig leggja samskipti 

grunn að góðum vinnubrögðum og að fólk hafi möguleika til að vaxa og þróast áfram í 

sameiningu. Samskiptin þurfa að vera í senn leiðbeinandi, heiðarleg og skýr til að auka á 

skilvirkni í starfi, samkvæmt niðurstöðum viðtala við mannauðsstjóra. Þetta er í 

samræmið við það sem Kirkpatrick og Locke (1991) og einnig að stjórnendur geti verið 

leiðbeinandi og lausnamiðaðir. 
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Mannauðsstjórar komu inn á að gott bakland þeirra styrkir stoðir 

mannauðsstjórnunar sem þá gerir kröfur til millistjórnenda um að framkvæma. 

Niðurstöður viðtala við mannauðsstjóra gefa vísbendingu um að styrkur 

mannauðsstjórnunar verði markvissari og skilvirkari heyri hann beint undir forstjóra. 

Þannig ná málaflokkar mannauðsstjórnunar að vaxa og dafna. Yfirmenn skipulagsheilda 

mega ekki gleyma mannlega þættinum í öllu ferlinu og að hvetja fólk áfram og styðja við 

það er gulls ígildi. Verkfærið vinnustaðagreining gefur mannauðsstjóra sýn á hver 

framgangur mannauðsmála sé innan hverrar einingar en þeir þurfa tíma til að fylgja 

mælingum eftir. Ef það er ekki gert þá þjóna áhersluþættir starfshátta 

mannauðsstjórnunar ekki þeim tilgangi og ná ekki þeim árangri sem gert hafi verið ráð 

fyrir.  

Tengslanet og sterkt bakland millistjórnenda á við um upplifun millistjórnandans og 

hvernig samskipti og dyggur stuðningur mannauðsstjóra sem og samstjórnenda þeirra 

hefur jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra við framkvæmd stefnu starfsmannamála. Fyrst 

ber að nefna að þar sem er minni þekking og reynsla í starfsmannastjórnun er afar 

mikilvægt, samkvæmt niðurstöðum millistjórnenda, að þeir geti leitað upplýsinga og 

stuðnings hjá sínum yfirmanni, mannauðsstjóra eða meðal sinna samstjórnenda. 

Niðurstöður viðtala sýna að samkvæmt upplifun millistjórnenda getur það reynst þeim 

snúið að flétta saman starfsmannastjórnun og rekstrarlegri ábyrgð sinni lík og Bos-

Nehles o.fl. (2013) hafa meðal annars hafa getið til um. 

Niðurstöður með tilliti til upplifunar og reynslu þeirra við að framkvæma starfshætti 

starfsmannastefnu gefa til kynna að þeir þurfi sterkt bakland mannauðsstjóra til að geta 

leitað til þegar á reynir, ekki síst þeir millistjórnendur sem búa yfir lítilli reynslu við 

stjórnun mannauðs. Stuðningur mannauðsstjóra getur hjálpað millistjórnendum að 

framkvæma starfshætti starfsmannastefnunnar samkvæmt þeim Bos-Nehles o.fl. (2006) 

með ráðgjöf, fræðslu og þjálfun til að millistjórnendur geti aukið við þekkingu sína við 

stjórnun mannauðs.  Undir þetta tóku allir millistjórnendur og nefndu að mikilvægt hafi 

verið fyrir þá að fá tækifæri til að vaxa í starfi. Í tenglsum við fræðin má segja að þar séu 

þeir að efla raunfærni sína líkt Ellström og Kock (2008) hafa greint frá, það er í tengslum 

við störf og aðstæður í starfumhverfi. 
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Þegar millistjórnandi G tók til starfa upplifði hann mikið flækjustig í 

starfsmannastefnunni, sem er eitt af því sem Mintzberg (2011) benti á að mikilvægt væri 

að forðast þegar stefnur eru mótaðar. Reglugerðir löggjafarvaldsins um hvernig staðið 

skuli að uppsögnum og reglur kjarasamninga sem stéttarfélög setja voru illa skilgreindar 

sem gerði millistjórnanda G erfitt fyrir í leit sinni að réttum leiðsagnarlínum í því að 

sinna ábyrgðarhlutverki sínu vel og greiðlega. Þetta er í samræmi við það sem Guset og 

Bos-Nehles (2013) segja um þær skyldur sem stjórnendur fyrirtækja bera gagnvart 

starfsfólki og að ytri áhrifaþættir eins og löggjöfin eða stéttarfélög geta haft áhrif á 

starfshætti mannauðsstjórnunar. 

Niðurstöður gefa því til kynna að ef millistjórnendum eigi að farnast vel við að 

framkvæma starfsmannastefnu verði mannauðsstjórnun og yfirstjórn fyrirtækja að átta 

sig á hverjar aðstæður millistjórnenda eru. Þeir verði að geta séð hvaða fjárhagslegi 

hagur felist í að fjárfesta í stuðningi við mannauðsstjóra til að styðja millistjórnendur, 

sem hlýtur að vera ávinningur fyrir alla aðila. Stuðningur og sterkt bakland 

mannauðsstjóra við millistjórnendur í formi fræðslu og ráðgjafar hafi jákvæð áhrif á 

frammistöðu við að framkvæma starfshætti starfsmannastefnu. Það geti leitt til aukins 

sjálfstæðis þeirra í starfi og ekki síður til aukinnar frammistöðu starfsmanna þeirra eins 

og meðal annars Bos-Nehles o.fl. (2006) hafa sýnt fram á. Til viðbótar gefur þátttaka 

millistjórnenda í stefnumótun betri yfirsýn eins og Blanchard og Thacker (2004) segja 

mikilvæga og innsýn í stöðu fyrirtækja og við það ná þeir enn betur að virkja starfsfólk 

sitt, og árangur og ágóði næst fyrr fyrir fyrirtækið í heild sinni. Er það eitt af lykilþáttum 

litið til þess sem Johnson o.fl. (2008) hvað þátttaka millistjórnenda við mótun stefnu hafi 

mikil áhrif sem þeir segja vissulega skili árangri í framkvæmdinni.  

Hins vegar gefa niðurstöður vísbendingu um að millistjórnendur fái mun oftar 

starfsmannastefnu tilbúna til framkvæmdar, án undangengins samráðs. Til að koma í 

veg fyrir að málaflokkar starfsmannastefnunnar falli í grýttan jarðveg  er, samkvæmt 

Bos-Nehles o.fl. (2006), mikilvægt að mannauðsstjórnendur leggi áherslu á að þjálfa og 

styrkja millistjórnendur til að þeir geti leyst verkefni sín á farsælan máta. Hins vegar var 

tímaleysi rauði þráðurinn hjá öllum, nema mannauðsstjóra B og millistjórnanda F. 

Ástæðan er sú að þar hefur til margra ára verið unnið markvisst að því að styðja við 

mannauðinn og mannauðsstjórnun er einn af lykilþáttum í velgengni fyrirtækisins.  
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7 Lokaorð  

Með rannsókn þessari var leitast við að lýsa upplifun og reynslu mannauðsstjóra og 

millistjórnenda af mótun og framkvæmd starfsmannastefnu fyrirtækja. Einnig hvort 

samskipti og stuðningur mannauðsstjóra við millistjórnendur og aðkoma millistjórnenda 

við mótun stefnu starfsmannamála hafi áhrif á framkvæmdarhlutverk þeirra.  

Mannauðsstjórar gegna veigamiklu hlutverki við að samræma þarfir fyrirtækja og 

stofnana við þarfir starfsfólks þeirra. Leiðarljós starfsmannastefnu er að tengja athafnir, 

störf og viðhorf starfsmanna við heildarstefnu fyrirtækja. Hraði og síbreytilegt umhverfi 

fyrirtækja sem vilja vera samkeppnishæf eykur kröfu um skilvirka þróun mannauðs. Góð 

starfsmannastefna er fyrirtækjum mikilvægt verkfæri til að styðja við og þróa færni 

starfsfólks. Með virkri starfsmannastefnu er hægt að sporna við því að misræmi verði í 

stjórnun mannauðs. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka millistjórnenda í mótun 

starfsmannastefnu gefi fyrirtækjum forskot. Ástæðan er sögð vera nálægð 

millistjórnenda við starfsfólk sitt sem veitir þeim færi á að miðla innihaldi stefnunnar til 

þeirra. Þegar skilningur allra á hlutverki starfsmannastefnunnar er skýr leiðir það frekar 

til þess að stefnan nái að verða að veruleika. Stuðningur mannauðsstjóra við 

millistjórnendur er til staðar en þarf að vera markvissari og drifin áfram af frumkvæði 

mannauðsstjóra í meiri mæli, ekki bara þegar millistjórnendur biðja um stuðning. 

Mannauðsstjórar aðstoða þegar millistjórnendur leita eftir því, þrátt fyrir að fræðin 

telji líklegra til árangurs að hafa millistjórnendur með í mótun starfsmannastefnu. Til að 

árangur náist í viðskiptalegu samhengi þarf starfsfólkið að geta treyst sínum 

stjórnendum og því skiptir miklu máli að vanda vel til verka þegar það kemur að 

framkvæmd starfsmannastefnu. Það er ef tryggja á að markmið hennar nái að skila 

tilætluðum árangri. Ef millistjórnandi hefur ekkert um mótun og framkvæmd 

starfsmannastefnu að segja getur fyrirtæki skort tækifæri til þess að byggja upp þetta 

traust. Þar sem ábyrgð millistjórnenda og völd eru skýr hvað mótun og framkvæmd 

stefnu í starfsmannamálum varðar hefur það áhrif á árangur viðskiptastefnu. 

Mannauður hvers fyrirtækis er án efa dýrmætasti auður þess. Án starfsfólks er ekkert 
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fyrirtæki, enginn hagnaður og enginn vöxtur. Líklega eru mörg fyrirtæki að glíma við það 

að koma upplýsingum á sem skilvirkastan hátt upp og niður skipuritið á milli forstjóra og 

starfsmanna. Lykiltengiliðir eru ólíkir, það er fyrir hvaða málaflokk sá aðili er í forsvari. 

Þar sem tenging eða tengsl á milli þeirra sem móta og þeirra sem framkvæma eru lítil 

má gera ráð fyrir því að þeir sem fylgja henni eftir samkvæmt markmiðum sem koma 

ofan frá í skipuritum hafi ekki sama skilning á hvernig hægt sé að ná þeim markmiðum. 

Hlutlæg upplifun á starfsmannastefnu forstjóra verður huglæg upplifun þeirra sem hana 

framkvæma. Lykilatriði er að virkja millistjórnendur í mótun starfsmannastefna til að 

skýr sýn á tengsl við stefnuna verði að skilvirkni við framkvæmd hennar. Þá þarf 

mannauðsstjóri að heyra beint undir forstjóra til að tengingin nái að vera milliliðalaus, 

jafnt upp sem niður í skipuritum. Þannig geta mannauðsstjóri og ráðgjafar hans verið í 

beinu samstarfi við millistjórnendur og boðleiðir og áherslur á starfshætti 

mannauðsstjórnunar verða áhrifaríkari.   

Að halda á lofti góðri og gildri starfsmannastefnu og fylgja henni eftir hlýtur að vera 

hagur allra. Ánægt starfsfólk er alltaf betra starfsfólk og betra starfsfólk þýðir betra 

fyrirtæki. Til að ná fram því besta hjá starfsfólki þarf góðan millistjórnanda og til að 

millistjórnandi njóti sín þarf hann góðan mannauðsstjóra sem styður hann. Allt spilar 

þetta saman eins og vel smíðað úrverk. Að lokum, þú kemst ekkert áfram nema að 

starfsmenn gangi í tak að sama marki. 
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Viðauki 1 
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Viðauki 2 

Kynning viðmælanda 

Menntun, starfssvið, reynsla í stjórnun mannauðs, fjöldi undirmanna og 

menntun þeirra. Hver eru þín helstu viðfangsefni?  

Starfsmannastefna 

Upplifun og reynsla þátttakenda: 

 Hverjir eru þátttakendur við mótun starfsmannastefnu?  

 Hver er aðkoma annarra stjórnenda (millistjórnenda) við mótun 
starfsmannastefnu? (Ef já: getur þú lýst því betur, með hvaða hætti? Ef nei: 
hverja telur þú ástæðuna vera?)  

 Í hvaða tilgangi er starfsmannastefna mótuð?  

 Hvaða leiðir eru farnar við mótun starfsmannastefnu?  

 Hvernig myndir þú lýsa einkennum starfsmannastefnu? 

 Hvernig upplifir þú aðgengi og nýting stefnunnar (það er, skýrleiki, markmiðin, 
gildin) 

 Hvernig er staðið að eftirfylgni með starfsmannastefnunni? 

 Hvað þarf til að framkvæmd starfsmannastefnu verði góð? 

(boðleiðir, kynning, fræðsla) 

 Hvernig nýtist starfsmannastefnan millistjórnendum? 

 Hvernig er samskiptum og stuðningi mannauðsstjóra við millistjórnendur 
háttað við framkvæmd starfsmannastefnu? 

Í blálokinn: er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

 


