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Útdráttur 

Starfsmannasamtöl eru víða notuð hér á landi og er það ein af þeim aðferðum sem notuð er í 

stjórnun. Samtölin eru gagnleg fyrir stjórnendur, starfsmenn og fyrirtækið ef rétt og vel er að þeim 

staðið. Stjórnendur og starfsmenn veita hvort öðru gagnkvæmar upplýsingar, en það bæði eykur 

sambandið milli stjórnanda og starfsmanns og velgengni beggja aðila og fyrirtækisins. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hagnýtingu og tilgang starfsmannasamtala og veita dýpri skilning á 

því hvers vegna fyrirtæki innleiði og nýti slík samtöl. Til að svara því var lögð áhersla á að kanna 

helstu umfjöllunarþætti starfsmannasamtalanna, sem og að hversu miklu marki frammistöðumat 

er hluti af samtalinu. Enn fremur var markmiðið að kanna ávinning af notkun starfsmannasamtala. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar aðferðir í formi viðtala. Tekin voru 

viðtöl við ellefu fyrirtæki, þar sem leitast var við að fá innsýn frá stjórnendum og sérfræðingum í 

mannauðsdeildum fyrirtækjanna. Valin voru fyrirtæki á mismunandi sviðum atvinnulífsins, en 

fyrirtækin eiga það öll sameiginlegt að í þeim starfa yfir 100 starfsmenn. Helstu niðurstöður gefa 

vísbendingu um að fyrirtæki framkvæma starfsmannasamtöl reglulega til að veita starfsmanninum 

endurgjöf, til að fylgja eftir markmiðum og árangri og síðast en ekki síst til að hlusta á rödd 

starfsmannsins og vinna að umbótum. Starfsþróun, líðan, samskipti, framtíðarsýn og 

markmiðasetning eru helstu umfjöllunarefnin og er frammistöðumat almennt hluti af 

starfsmannasamtalinu. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að ávinningur er af 

starfsmannasamtölunum, þ.e. ávinningur fyrir starfsfólkið, stjórnendur og fyrirtækið. Helsti 

ávinningur fyrir starfsfólkið og stjórnendur eru samskiptin og endurgjöfin sem á sér stað. Einnig 

er þetta tækifæri fyrir báða aðila til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þær upplýsingar sem 

fram koma í starfsmannasamtölunum skipta fyrirtækinu máli. Fyrirtækið getur þá gripið til  

viðeigandi ráðstafana ef þess er þörf svo það starfi á árangursríkari hátt. 
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Inngangur  

Samkvæmt greininni „Að setja sér markmið og uppskera samkvæmt því“ má rekja 

starfsmannasamtöl hérlendis til nokkurra rótgróina fyrirtækja í byrjun níunda áratugar síðustu aldar 

þegar þau innleiddu hjá sér frammistöðumat (eins og vísað er til í Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Svala Guðmundsdóttir, 2013). Starfsmannasamtal á sér stað milli starfsmanns og yfirmanns. 

Það er reglulegt, gjarnan tekið á ársfresti og snýst um allt sem tengist starfinu og starfsumhverfinu. 

Þar kemur meðal annars fram líðan í starfi, starfsandi, menning, endurgjöf og starfsþróun. En 

helsta áherslan er á starfsþróunarþáttinn í starfsmannasamtölunum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Svala Guðmundsdóttir, 2013). Starfsmenn vilja þróast og vaxa í starfi. Þeir stefna að ákveðnu 

marki innan fyrirtækisins og setja sér markmið í samræmi við það (Herdís Pála Pálsdóttir, 2001).  

Eitt af viðfangsefnum starfsmannasamtala er frammistöðumat (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2013). Frammistaða mannauðs innan fyrirtækis er 

mikilvægt atriði í stefnu fyrirtækja til að fylgja eftir og ná settum markmiðum. 

Frammistöðustjórnun felst í tilraunum til að skrá, mæla, bæta og umbuna frammistöðu starfsmanna 

(Mathis og Jackson, 1999). Frammistöðumatið er svo ferlið sem metur það hversu vel starfsmaður 

framkvæmir vinnu sína samanborið við þau viðmið og væntingar sem gerðar eru til hans. Við gerð 

frammistöðumatsins er því algengt að mynda tengsl milli væntinga starfsmanna og afkastagetu 

þeirra (Mathis og Jackson, 1999). Því hafa formlegar aðferðir til þess að kanna starfshegðun verið 

þróaðar. Frammistöðumatið er oftast hannað af mannauðsdeild fyrirtækja, en það krefst þess að 

hver yfirmaður meti árangur sinna starfsmanna (Torrington, Hall, Taylor, Atkinson, 2011). 

Breytilegt er eftir fyrirtækjum hvað verið er að meta en það getur til dæmis verið persónuleiki, 

hegðun og frammistaða í starfi. Coates heldur því fram að frammistöðumat mæli hversu vel 

einstaklingurinn samræmist stefnu fyrirtækisins (eins og vísað er til í Torrington o.fl., 2011)  

Endurgjöf er hægt að nota til að auka samskipti inn í fyrirtækjum. „Endurgjöf felur í sér 

að einn segi öðrum hvernig honum finnst að sá hafi staðið sig, hvað er hægt að læra af því og 

hvernig má nýta þessa vitneskju til þess að setja fram markmið og aðgerðaráætlanir“ (Eyþór Ívar 

Jónsson, 2005). Til þess að þessi aðferð virki þarf starfsfólk að þekkja vel hvort annað. Fólk sér 

sama hlutinn á mismunandi hátt og því er mikilvægt að allir tjái sig um sína reynslu til að fá sem 

bestu mynd af stöðunni. Þannig verður auðveldara að draga fram aðalatriðin og byggja á þeim til 

að hægt sé að gera betur næst (Eyþór Ívar Jónsson, 2005). Þegar starfsmenn fá endurgjöf vita þeir 
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hvernig þeir geta bætt frammistöðu sína. Það leiðir þá einnig til árangurs fyrir fyrirtækið í heild 

(Giving effective feedback, 2014). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna tilgang og hagnýtingu starfsmannasamtala. 

Áhersla er lögð á uppbyggingu samtalanna, hvort frammistöðumat er framkvæmt og hvort það sé 

hluti af starfsmannasamtalinu eða ekki. Einnig verður leitast eftir að svara spurningunni hvaða 

ávinningur hlýst af notkun þessara samtala. Til að svara spurningum rannsakenda verður leitast 

eftir að fá innsýn um þessi mál frá stjórnendum og sérfræðingum mannauðsdeilda sem hafa reynslu 

og þekkingu á starfsmannasamtölum. Í rannsókninni er notast við eigindlega aðferðafræði og 

rannsóknarsnið sem nefnist tilgangsúrtak. Eigindleg aðferð varð fyrir valinu þar sem reynt er að 

skilja upplifun viðmælanda á viðfangsefninu. Þar er ekki alhæft um niðurstöður heldur er áhersla 

lögð á djúpan skilning á viðfangsefninu. Tilgangsúrtak vísar til þess að valdir eru viðmælendur 

sem best henta markmiði rannsóknarinnar (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Ritgerðinni er skipt í tíu meginkafla. Hún hefst á fræðilegri umfjöllun um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um starfsmannasamtöl, þar er farið inn á 

megintilgang og ávinning starfsmannasamtala. Einnig er fjallað um hvernig staðið er að 

framkvæmd og uppbyggingu þeirra. Í lokin á þessum kafla er gerð grein fyrir þróun 

starfsmannasamtala hér á landi. Annar kafli ritgerðarinnar snýr að frammistöðumati. Í þeim kafla 

er fjallað um þróun og tilgang frammistöðumats, kosti þess og galla. Í þriðja kafla verður farið yfir 

mikilvægi endurgjafar, þar er gerður greinarmunur á reglubundinni og óreglubundinni endurgjöf. 

Fjórði og fimmti kafli fjalla um starfsþróun og sjálfsmat starfsmanna. Í kjölfarið verður gerð grein 

fyrir væntingum starfsmanna til starfsumhverfisins. Þar er fjallað um starfsánægju, 

starfshvatningu, umbun, sanngirni, virðingu, traust og síðast en ekki síst um rödd starfsmanna. Að 

fræðilegri nálgun lokinni verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina, 

tilgang hennar, rannsóknaraðferðin og öflun og greiningu gagna. Að lokum er greint frá 

niðurstöðum og þær ræddar og settar í fræðilegt samhengi. 
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1 Starfsmannasamtöl  

Skilgreining Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2004) á starfsmannasamtölum er „reglulegt samtal 

milli yfirmanns og undirmanns um allt það er snýr að vinnunni og vinnuumhverfi.“ (bls.172). 

Starfsmannasamtöl er mikilvægur þáttur í starfsmannastjórnun og starfsþróun. Mikilvægt er að 

undirbúa þau vel svo þau skili sem bestum árangri bæði fyrir starfsmanninn og þann sem tekur 

viðtalið (Price, 2013). Dessler (2015) skilgreinir starfsmannasamtöl sem samtal þar sem stjórnandi 

og starfsmaður fara yfir þau mál sem tengjast starfsumhverfinu, skoða hvaða leiðir eru til umbóta 

og hvernig hægt sé að vinna með styrkleika starfsmannsins.  

1.1 Tilgangur og ávinningur starfsmannasamtala 

Stjórnendur og starfsmenn þurfa að vita hvert fyrirtækið stefnir og hvernig það er að þróast, en 

starfsmannasamtöl eru því mikilvæg tæki til að fylgjast með því. Stjórnendur og starfsmenn ræða 

ýmis mikilvæg málefni sem tengjast vinnunni, vinnuumhverfinu, vinnuaðstæðum og 

sameiginlegum markmiðum og áhersla lögð á umbætur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 

Þetta er vettvangur og tækifæri fyrir starfsmann til þess að eiga opið og heiðarlegt samtal við 

yfirmann sinn um hlutverk sitt (Day-Calder, 2017). Árleg samtöl er ein af þeim aðferðum sem 

notuð er í mannauðsstjórnun og eru samtölin, ef rétt og vel er að þeim staðið, mjög gagnleg fyrir 

stjórnendur, starfsmenn og fyrirtækið. Starfsmannasamtöl geta haft bæði góð og jákvæð áhrif á 

vinnuumhverfið og eru þau gagnleg leið til að komast að starfsanda og menningu fyrirtækisins. 

Þegar þessi samskipti eiga sér stað þá eru stjórnendur og starfsmenn að veita gagnkvæmar og 

mikilvægar upplýsingar sem er stór hluti af velgengni beggja aðila og fyrirtækisins (Maric o.fl., 

2013). Í starfsmannasamtali ræða þeir einnig starfsmanninn sjálfan og frammistöðu hans (Hall og 

Torrington, 1998). Algengast er að yfirmaður stýri samtalinu en það er opin umræða milli tveggja 

einstaklinga, þar sem báðir aðilar geta tjáð sig um þá þætti sem tengjast starfinu og skipta máli 

fyrir báða aðila (Margrét Guðmundsdóttir, 1990). Þó svo að yfirmaðurinn stýri samtalinu þá er 

samt sem áður einn af lykilþáttum árangursríks samtals að starfsmaðurinn fái líka tækifæri til að 

láta rödd sína heyrast og fái tækifæri til að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri 

(Asmuß, 2008). Starfsþróun er veigamikill þáttur í starfsmannasamtalinu, sem gæti leitt í ljós þörf 

fyrir einhverskonar fræðslu eða endurmenntun starfsmanns og er virk þátttaka starfsmannsins í 

samtalinu því lykilatriði til að starfsmaðurinn vaxi og þróist í starfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2003; Roberts, 2003). Ef eitthvað er ábótavant, hvort sem það tengist starfsmanninum sjálfum, 
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frammistöðu hans eða vinnuumhverfinu er mikilvægt að regluleg samtöl milli yfirmanna og 

undirmanna eigi sér stað. Þá er unnt að vinna að úrbótum (Nador, 2014). Starfsmannasamtal gefur 

mynd af áætlunum í fortíðinni, nútíðinni og framtíðinni og er þetta tækifæri fyrir starfsmanninn til 

að fara yfir það sem honum liggur á hjarta. Þannig má samræma hans væntingar við væntingar 

fyrirtækisins (Maric o.fl., 2013). Þegar samtöl eiga sér stað er þetta ekki eingöngu stefna 

yfirmanns, heldur þarf yfirmaður, starfsmaðurinn og fyrirtækið í heild að vera samstíga til að 

samtalið verði sem árangursríkast. Fyrirtækið getur auðveldað bæði yfirmönnum og starfsmönnum 

þess fyrir starfsmannasamtalið. Það getur lagt áherslu á hlutverk og skyldur beggja aðila í 

samtalinu. Til að mynda með leiðbeiningarreglum fyrir báða aðila (Meinecke, Lehmann-

Willenbrock og Kauffeld, 2017).  

Samtalinu er ekki ætlað að gagnrýna vinnu eða hegðun starfsmannsins, heldur gengur það 

fyrst og fremst út á það hvernig unnt sé að bæta hlutina, þannig að ávinningurinn verði sem mestur 

fyrir starfsmanninn, stjórnandann og fyrirtækið. Þetta er leið til að skapa sameiginlega 

framtíðarsýn, tilgang og markmið og hvernig hægt sé að bæta velgengni fyrirtækisins og þeirra 

sem þar starfa (Maric o.fl., 2013). Einnig þarf að hafa í huga að árangursrík samtöl gefa 

yfirmönnum innsýn inn í hvernig best er að úthluta verkefnum meðal starfsmanna og hvaða ráð 

þeir þurfa að gefa þeim til að vinnan sé sem skilvirkust (Meinecke o.fl., 2017).  

Í árlegu starfsmannasamtali ræða yfirmenn og starfsmenn allt sem gæti bætt sambandið á 

milli þeirra, vinnuumhverfið, áhugahvöt starfsmannsins og frammistöðu hans. Samtalið á sér 

yfirleitt stað reglulega, en að minnsta kosti einu sinni á ári. Í sumum fyrirtækjum eru samtölin 

haldin oftar, það er að segja á hálfs árs fresti, eða jafnvel ársfjórðungslega. Árlegu samtölin eru í 

grunninn til þess að meta frammistöðu í starfi, ræða starfsþróun, vöxt og fræðslu starfsmanna 

(Maric o.fl., 2013).  Í samtölunum geta vandamál sem leynst hafa í fyrirtækinu komið upp og því 

þurfa stjórnendur að vera viljugir til að grípa inn í og gera viðeigandi ráðstafanir (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1990). Starfsmannasamtal getur gefið starfsmanninum skýrari hugmynd um 

hvers er búist við af honum og hver stefnan er næsta árið. Í samtalinu er mikilvægt að báðir aðilar 

séu hreinskilnir og ef settu markmiði skildi ekki hafa náðst, er þetta vettvangur til að gera 

viðeigandi ráðstafanir. Mikilvægt er að starfsmaðurinn taki til sín bæði jákvæðu og neikvæðu 

athugasemdir yfirmannsins án þess að fara í vörn. Hann þarf að hlusta og spyrja þá spurninga ef 

eitthvað er óljóst (Day-Calder, 2017). Þó svo að starfsmannasamtöl geta verið tímafrek þá má hafa 
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talsverðan ávinning af þeim, bæði fyrir fyrirtækið og starfsmenn þess. Starfsmenn fá endurgjöf um 

árangur í starfi, en einnig getur samtalið aukið áhuga og skilning starfsmanna á starfinu. Slíkt getur 

aukið áhuga hans á starfþróun og styrkt tengslin við yfirmanninn. Með starfsmannasamtali fær 

fyrirtækið aftur á móti gott tækifæri til að kynnast starfsmanninum betur og kynna honum markmið 

og stefnu þess. Síðast en ekki síst fær fyrirtækið heildaryfirlit yfir mannauð sinn og betri grundvöll 

fyrir framtíðarskipulagningu (Margrét Guðmundsdóttir, 1990). 

1.2 Framkvæmd starfsmannasamtala 

1.2.1 Undirbúningur 

Stjórnendur eru yfirleitt þeir sem taka starfsmannasamtöl við undirmenn sína og eru þeir alla jafnan 

næstir sínum starfsmönnum þegar koma upp einhverskonar álitamál. Stjórnendur þurfa að þekkja 

sitt starfsfólk og því mikilvægt að þeir eigi samskipti við þá (Hall og Torrington, 1998). Áður en 

starfsmannasamtalið á sér stað er í fyrsta lagi mikilvægt að stjórnendur séu vel undirbúnir og hafa 

til staðar þau gögn sem til þarf. Þar má nefna starfslýsingu starfsmannsins, kanna hvaða væntingar 

eru gerðar til hans og meta hvort frammistaða hans sé í takt við þær. Síðast en ekki síst þarf að 

skoða þau fyrirliggjandi gögn sem til eru, eins og samtöl og frammistöðumat starfsmannsins 

síðustu ár. Í öðru lagi þarf stjórnandi að tilkynna starfsmanninum með að minnsta kosti viku 

fyrirvara að taka eigi starfsmannasamtal við hann. Starfsmaðurinn getur þá undirbúið sig fyrir 

viðtalið. Í þriðja lagi að ákveða stað og stund fyrir samtalið. Samtalið tekur almennt um eina 

klukkustund og á það að fara fram í einrúmi til að koma í veg fyrir truflanir. Hafi yfirmaður ekki 

undirbúið sig nægilega vel og skoðað starfslýsingu undirmanna sinna, getur reynst erfitt fyrir hann 

að meta starfsárangur starfsmanns (Dessler, 2017; Margrét Guðmundsdóttir, 1990). Einnig er 

mikilvægt að starfsmenn undirbúi sig fyrir samtalið en það skilar mun betri árangri og verða þeir 

þá líklegri til að vera ánægðir með það (Meinecke o.fl., 2017). Erfitt getur reynst fyrir stjórnanda 

að taka starfsmannasamtöl, þar sem það getur bæði verið óþægilegt fyrir hann og starfsmann að 

gefa og fá neikvæða gagnrýni. Í slíkum tilfellum getur átt sér stað að yfirmenn gefi starfsmönnum 

of jákvæða mynd af árangri í starfi þegar þeir treysta sér ekki til að segja starfsmanni frá 

neikvæðum þáttum í fari hans (Dessler, 2017; Margrét Guðmundsdóttir, 1990).   

1.2.2 Uppbygging 

Samtöl má byggja upp á marga vegu, til að mynda eru sum samtöl stöðluð á meðan önnur eru 

óstöðluð. Í óstöðluðum samtölum fer spyrjandinn ekki eftir neinu fyrirframgefnu formi spurninga. 
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Hins vegar í stöðluðu formi eru fyrirframgefnar spurningar og þá fá allir starfsmenn sömu 

spurningar (Mondy og Martocchio, 2016). Þannig verða niðurstöður úr samtölunum áreiðanlegri, 

réttmætari og samkvæmari (Dessler, 2017). Í bók eftir Dessler, Human Resource Management, frá 

árinu 2017 útskýrir hann hvernig unnt er að gera samtalið betra. Hann mælir með að hafa samtölin 

stöðluð vegna þess að starfsmenn fá þá allir sömu spurningarnar og samtalið verður áreiðanlegt, 

réttmætt og samkvæmt. Einnig hjálpar það reynsluminni stjórnendum að hafa spurningalistann 

staðlaðan. Í öðru lagi þarf sá sem spyr spurninganna að vita út á hvað þær ganga og hvað þær þýða 

til að koma í veg fyrir misskilning í svörum starfsmanns. Í starfsmannasamtölum eru mörg málefni 

rædd og fer uppbygging samtalsins eftir markmiðum fyrirtækisins (Margrét Guðmundsdóttir, 

1990). Markmið og stefna fyrirtækja eru mismunandi og ólík og því getur uppbygging 

starfsmannasamtala verið ólík eftir fyrirtækjum. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2004) og Margrét 

Guðmundsdóttir (1990) hafa bent á möguleg atriði sem unnt er að ræða í starfsmannasamtölum 

hér á landi. Til að mynda verkefni og árangur í starfi, markmiðasetningu, starfsþróun, 

frammistöðu, þjálfun og endurmenntun. Einnig eru ræddir starfstengdir þættir, endurgjöf, 

samskipti og starfsumhverfi auk líðan starfsmanns.  

1.3 Þróun starfsmannasamtala á Íslandi 

Í greininni „Að setja sér markmið og uppskera samkvæmt því“ kemur fram að starfsmannasamtöl 

má rekja til byrjun níunda áratugar síðustu aldar. Þau byrjuðu sem frammistöðumat sem fyrirtæki 

innleiddu hjá sér (eins og vísað er til í Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 

2013) Þegar ákvarða átti launagreiðslur eða veita starfsmönnum stöðuhækkun var notast við 

frammistöðumatið sem hjálpartæki. Þá var metin annars vegar frammistaða starfsmanns og hins 

vegar óskir hans um starfsþróun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004) Frammistöðumatið hefur 

nú þróast í starfsmannasamtöl sem er mun einfaldara form, þar sem lögð hefur verið áhersla á líðan 

starfsmanna í starfi, starfsanda, menningu, endurgjöf og starfsþróun. Starfsþróunarþátturinn fjallar 

um óskir starfsmanna, þjálfun og fræðslu. Þannig skapast betra fyrirkomulag til að gera 

starfsmanninum betur kleift að sinna verkefnum sínum og mæta þeim kröfum sem til hans eru 

gerðar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2013). Frammistöðumatsviðtalið 

eins og það tíðkaðist var gjarnan tengt við launaumræðu. Hér á landi nú til dags er almennt gerður 

greinarmunur á starfsmannasamtali og launaviðtali. Rökin fyrir því eru að fátt annað í samtalinu 

kemst að en launaumræða. Því verða önnur mikilvæg málefni sem tengjast starfsmannasamtalinu 

ekki rædd (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 
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Rannsóknarmiðstöð í mannauðsstjórnun við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík hefur 

frá árinu 2003 unnið að Cranet verkefni,  sem er rannsókn á stöðu og þróun mannauðsstjórnunar á 

Íslandi. Hefur sú rannsókn verið endurtekin á þriggja ára fresti, nú síðast árið 2015. Þar er sagt að 

starfsmannasamtöl séu að öllu jöfnu notuð til endurgjafar um frammistöðu, starfsþróun og 

markmiðasetningu einstakra starfsmanna. Samkvæmt rannsókninni sem framkvæmd var árið 2012 

var tíðni notkunar starfsmannasamtala 65% fyrir stjórnendur, 69% fyrir sérfræðinga og 65% hjá 

ófaglærðu starfsfólki. Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr rannsókninni frá árinu 2015 má sjá að 

starfsmannasamtöl eru notuð í auknum mæli fyrir alla starfsmannahópa, eða 76% fyrir stjórnendur, 

79% fyrir sérfræðinga og 80% fyrir ófaglært starfsfólk. Því er ljóst að jákvæð þróun hefur orðið 

hjá öllum hópunum. Einnig hefur tíðni starfsmannasamtala aukist almennt í öllum greinum, það er 

að segja í opinbera geiranum, þjónustugeiranum og í frumvinnslu og iðnaði (Arney Einarsdóttir, 

Katrín Ólafsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Anna Klara Georgsdóttir, 2012; Arney Einarsdóttir, Katrín 

Ólafsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar leiða einnig í ljós að 

starfsmannasamtöl eru algengust í opinbera geiranum. Sterkar hefðir hafa skapast hjá opinberum 

stofnunum fyrir notkun starfsmannasamtala (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015) og víða er farið að 

formbinda þau (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). 
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2 Frammistöðumat 

Frammistöðumat má rekja til snemma níunda áratugar síðustu aldar (Cappelli og Conyon, 2018). 

En það er hugtak sem fyrirtæki nota í dag til að meta starfsmenn sína, bæta árangur þeirra og 

verðlauna þá þegar vel er gert. Með frammistöðumati eru stjórnendur að meta frammistöðu 

starfsmanns miðað við þær væntingar sem gerðar eru til hans (Dessler, 2017). Hér áður fyrr var 

frammistöðumat aðeins notað sem nokkurs konar stöðutaka sem stjórnendur settu fram um 

frammistöðu á liðnu tímabili. Þrátt fyrir að þessi lýsing eigi við í mörgum fyrirtækjum þá á þetta 

ekki við um öll (Fletcher, 2001).  

Frammistöðumat er byggt á þriggja þrepa ferli. Í fyrsta lagi þarf að setja starfslýsingu, það 

er hvaða væntingar eru gerðar til starfsmannsins. Í öðru lagi er að meta raunverulega frammistöðu 

starfsmanns miðað við þessar væntingar sem gerðar eru til hans. Í þessu skrefi er mjög gjarnan 

notaður kvarði til að meta starfsmanninn. Í þriðja lagi er það endurgjöf til starfsmannsins. 

Markmiðið með henni er að draga úr misræmi á milli væntinga til starfsmannsins og frammistöðu 

hans. Sérstaklega ef hún er ekki nógu góð (Dessler, 2017).  

Nokkrar mikilvægar ástæður eru fyrir því að fyrirtæki nýta sér frammistöðumat. Montague 

talar um að frammistöðumat veitir m.a. upplýsingar um launaákvarðanir, ákvarðanir varðandi 

stöðuhækkanir og til þess að bæta núverandi árangur starfsmanna. Hins vegar getur reynst erfitt að 

hanna ferli sem nær yfir öll þessi markmið (Montague, 2007).  

2.1 Formlegt og óformlegt frammistöðumat  

Sérhvert fyrirtæki metur árangur starfsmanna sinna á einhvern hátt, hvort sem ferlið er formlegt 

eða óformlegt, eða á reglulegan eða óreglulegan hátt. Hjá minni fyrirtækjum, eins og nýsköpunar 

fyrirtækjum er líklegra að frammistöðumatið sé óformlegt og skyndilegt. Hins vegar í stærri 

fyrirtækjum er frammistöðumatið líklegra til að vera formlegt og skipulagt. Þar sem miðað er við 

hæfniviðmið sem gerir fyrirtækinu kleift að safna saman og geyma bæði eigindleg og megindleg 

gögn (Dattner, 2013).   

Talið er að þeir stjórnendur sem taka þátt í formlegu frammistöðumati séu upplýstari um 

hver ábyrgð þeirra er og hverju má búast við af þeim (Kirk, 1963). Rannsókn Kirk (1963) gefur til 

kynna að formlegt frammistöðumat stuðli að meiri starfsánægju og framleiðni fremur en eitt og 
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sér óformlegt frammistöðumat. Rannsóknin leiðir einnig í ljós að með því að nota formlegt 

frammistöðumat séu meiri líkur á að markmiðum fyrirtækisins verði náð (Kirk, 1963).   

2.2 Tilgangur frammistöðumats 

Frammistöðumat er eitt mikilvægasta, tímafrekasta og óvinsælasta verkefni í stjórnun. Þrátt fyrir 

þessar staðreyndir er ótrúlega lítið vitað um hvernig frammistöðumat virkar og hverjar afleiðingar 

þess eru (Cappelli og Conyon, 2018). Rannsókn Cappelli og Conyon sýnir fram á að 

frammistöðumat sé upplýsandi og hefur áhrif á afkastagetu starfsmanna, þar með talið 

launabónusa, stöðuhækkanir og ákvarðanir um uppsögn.  

Helsti tilgangur frammistöðumata er að hvetja starfsfólk til að framkvæma vinnu sína vel 

(Cappelli og Conyon, 2018). Þegar hvetja á starfsmenn þá eru nokkur atriði sem þarf að huga að. 

Í fyrsta lagi þurfa starfslýsingar og starfskröfur sem gerðar eru til starfsmannsins að vera skýrar. Í 

öðru lagi þarf að veita starfsmanninum endurgjöf og í þriðja lagi að veita honum leiðsögn til þess 

að ná framtíðarmarkmiðum en slíkt er gert með því að framkvæma aðgerðaráætlun og úthluta 

verðlaunum og tækifærum (Brownell, 1994). Árangursríkt frammistöðumat byrjar þar með í raun 

áður en matið er framkvæmt, en talað er um að það byrji þegar stjórnandi fer yfir starfslýsingu 

starfsmannsins og árangursviðmiðanir. Starfslýsing gegnir því hlutverki að gera starfsmann og 

undirmenn hans sammála um skyldur og þær kröfur sem gerðar eru til hans. Auk þess hvernig sá 

starfsmaður skuli vera metinn (Dessler, 2017). Þannig inniheldur árangursríkt frammistöðumat það 

að taka á ýmsum verkefnum ásamt því að viðhalda jákvæðu sambandi á milli yfirmanns og 

starfsmanns (Brownell, 1994). 

Niðurstöður frammistöðumats er oft á tíðum notað til umbunar. En samkvæmt Cappelli og 

Conyon (2018) er mikilvægasta umbunin sem tengist frammistöðu launatengd. Ef starfsmenn 

standa sig vel þá er umbunin greidd út sem hækkun á launum á næsta tímabili. Árlegir bónusar eru 

einnig taldir vera tengdir frammistöðu yfir fyrri tímabil (Cappelli og Conyon, 2018). Mulvaney og 

fleiri (2012) telja að tæplega 80% af notkun frammistöðumats sé tilkomin vegna launaákvarðana. 

Þeir telja að eitt af árangursríkustu aðferðum til að hvetja og auka starfsframa sé notkun 

launabónusa  (Mulvaney, McKinney og Grodsky, 2012).  
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2.3 Kostir og gallar við frammistöðumat  

Talið er að frammistöðumat geti hjálpað til að auka skilvirkni fyrirtækis og þá helst þegar 

eiginleikar frammistöðumatsins eru í samræmi við eiginleika fyrirtækisins. Þegar einstökum 

starfsmönnum er veitt eftirfylgni þá skilar það sér í auknum árangri á vinnuframlagi þeirra 

(Schraeder, Becton og Portis, 2007). 

Schraeder o.fl. (2007) telja að það séu fimm mikilvægir kostir sem tengja megi við 

frammistöðumat. Í fyrsta lagi þá auðveldar það samskipti, sem getur leitt til minni óvissu á meðal 

starfsmanna og á sama tíma stuðlað að skilvirkari samskiptum milli yfirmanna og undirmanna. Í 

öðru lagi getur frammistöðumatið sýnt fram á traust fyrirtækisins gagnvart starfsmönnum þess sem 

leiðir til frekari einbeitingu starfsmanna. Í þriðja lagi er mikilvægt að fyrirtæki hafi skýr markmið. 

Enn fremur er það kostur að markmið starfsmanns og fyrirtækis séu samþætt  (Noe, Hollenbeck, 

Gerhart og Wright, 2010). Getur það hjálpað til við að draga úr óvissu um atvinnutengdar 

væntingar. Í fjórða lagi er mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta hjálpað öllum starfsmönnum sínum að 

uppfylla þær væntingar um frammistöðu. Í síðasta lagi má líta á frammistöðumat sem tæki til að 

þjálfa starfsmenn. Starfsmannaþjálfun og þróun eru ómissandi þættir til að hjálpa fyrirtæki að ná 

stefnumótandi frumkvæði. Selden, Ingraham og Jacobson (2001) ræddu að lykillinn að 

árangursríku frammistöðumati er að veita einstaklingum tækifæri til að stunda þjálfun og þróun 

sem tengist beint við umræðuefnin sem skilgreind eru í matinu (Selden, Ingraham og Jacobson, 

2001). 

Þrátt fyrir ýmsa kosti og ávinning frammistöðumats eru nokkrir hugsanlegir gallar sem gott 

væri að vita af þegar nota á frammistöðumat. Í fyrsta lagi getur frammistöðumat dregið kjark úr 

hópavinnu því það metur einstaklinginn í staðinn fyrir hópinn (Noe o.fl., 2010). Í öðru lagi er það 

neikvætt viðhorf starfsmanna og stjórnenda til frammistöðumats. Það getur skapast þegar 

stjórnendur eiga að meta starfsmenn til frammistöðu. Stjórnendur eiga til með að kunna illa við 

ágreining og telja sig ekki vita hvernig veita eigi áhrifaríkt frammistöðumat. Sumir stjórnendur 

eyða því eins litlum tíma og hægt er í að veita endurgjöf. Sjálfsmat starfsmanna á einnig til með 

að lækka þegar stjórnendur gagnrýna frammistöðu þeirra (Noe o.fl., 2010; Schraeder o.fl., 2007). 

Algengasta leiðin til að meta frammistöðu er með einkunnagjöf eða kvarða. Þegar stjórnandi metur 

starfsmann rangt getur það leitt til þess að fyrirtæki vanmeti eða ofmeti getu og framlag hans (Noe 

o.fl. 2010; Martin and Bartol, 1998). Þá er einnig talið að frammistöðumat sé gagnlegra fyrir 
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framúrskarandi eða óhæft starfsfólk. Áhrifin eru því lítil sem engin hjá hæfu starfsfólki, en það er 

einmitt starfsfólkið sem stjórnendur ættu hvað mest að reyna að hafa áhrif á (Noe o.fl., 2010). Að 

lokum má nefna þegar launaumræða er tengd við frammistöðumatið. Pynes talar um að ef 

frammistöðumat er tengt launaumræðu stefna starfsmenn síður að markmiði fyrirtækisins. Þá 

einbeita þeir sér frekar að því að fá launahækkanir í stað þess að bæta árangur fyrirtækisins (eins 

og vísað er til í Selden o.fl., 2001). 
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3 Endurgjöf  

Lengi hefur verið litið á endurgjöf sem lykilatriði í að auka framleiðni starfsmanna innan 

fyrirtækis. Bandura og Vroom segja að frá sjónarhóli fyrirtækisins er endurgjöf notuð til þess að 

beintengja hegðun starfsmanna við markmið fyrirtækisins og stuðla að viðhaldi hágæða framlagi 

(eins og vísað er til í Harackiewicz og Larson, 1986). Staren (2009) telur að endurgjöf sé eitt 

hagkvæmasta og öflugasta stjórnunartæki sem stjórnendum stendur til boða. Mikilvægt er að 

hvetja og leiða starfsmenn í átt að árangursríkri útkomu. Stjórnendur sem veita endurgjöf eru 

líklegri til að halda traustu og afkastamiklu vinnuumhverfi. Endurgjöf hefur jákvæð áhrif á bæði 

hvatningu og starfsframa (Guo, Liao, Liao og Zhang, 2014). En eins og þekkt er vinna jákvæðir 

starfsmenn töluvert betur heldur en þeir neikvæðu. Neikvæðir starfsmenn eyða flestir jafn miklum 

tíma í að huga að hvernig þeir eigi að segja upp stöðunni en að framkvæma þá vinnu sem ætlast er 

til af þeim. Því er mjög mikilvægt að stjórnandinn hafi góða mannlega færni, svo sem að vera 

aðgengilegur, vinalegur og kurteis (Staren, 2009).  

Mikilvægt er að stjórnandinn geri sér grein fyrir að viðhalda traustu og afkastamiklu 

vinnuumhverfi er ekki eina verkefnið hans. Mikilvægt verkefni er að takast á við lélega 

frammistöðu starfsmanna. Ef léleg frammistaða er sífellt endurtekin hjá sama einstakling verður 

að segja honum upp. Þar er ekki aðeins verið að huga að hag fyrirtækisins heldur einnig annarra 

starfsmanna þess. Slæm frammistaða einstaklings getur haft áhrif á aðra starfsmenn og þeirra 

frammistöðu (Staren, 2009). Endurgjöf er því mikilvægt tæki fyrir stjórnendur, hins vegar er hægt 

að veita endurgjöf á bæði réttan og rangan hátt. Þegar gagnrýna á starfsmann þarf að huga vel að 

framkomu til að koma í veg fyrir að skapa ótta í vinnuumhverfinu. Mikilvægt er að fyrirtæki sýni 

hversu mikils virði starfsmaður þess er á meðan rýnt er í mistök hans og lærdómur dreginn af þeim 

(Good, 2005).  

Þegar veita á endurgjöf er mikilvægt að framkvæma það á faglegan hátt. Yfirleitt þegar 

starfsmenn gera mistök vita þeir upp á sig sökina og því er ekki ráðlagt að herja á hann á 

persónulegum nótum. Ráðlegt er að framkvæma það á faglegan hátt og tryggja þar með að 

starfsmaðurinn sé opinn fyrir gagnrýni (Good, 2005). Þegar gagnrýna á hegðun starfsmanns er 

ekki síður mikilvægt að gera það afsíðis en ekki í annarra manna áheyrn (Hartley, 2018). Stjórnandi 

ætti að einbeita sér að staðreyndum, segja hvað er að en ekki hvað honum finnst (Good, 2005). 

Leggja ætti áherslu á það traust sem yfirmenn hafa á starfsfólki sínu og hvetja það áfram (Pearce, 
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2007). Mikilvægt er að vera skýr í orðum til þess að væntingar stjórnandans til starfsmanna sinna 

séu skýrar þannig að allir sem koma að verkinu geti tryggt það að allt sem þeir geri sé að færa 

fyrirtækið í átt að markmiðum sínum (Hartley, 2018). Stjórnendur ættu að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum þegar gagnrýna á starfsmann (Good, 2005). Lykilþættirnir þurfa að vera 

raunhæfir og viðráðanlegir, þannig að þegar ræða á við starfsmenn um markmiðin vita þeir hverjar 

væntingar yfirmanna séu til þeirra (Pearce, 2007). Þar að auki er mikilvægt að heyra sögu 

starfsmannsins. Þegar yfirmaður hefur lokið við að koma með sínar athugasemdir ætti hann að 

gefa starfsmanninum möguleika á að útskýra hvað leiddi til vandans. Hér er mikilvægt að vera 

með opinn huga og hlusta vel því það er aldrei að vita nema að þessi vandi eigi sér djúpar rætur 

sem gætu samtímis haft áhrif á önnur teymi (Good, 2005). Einnig er mikilvægt að muna að ekki 

þarf að leysa öll efamál á þessum fundum. Stundum er besta svarið einfaldlega „takk fyrir að nefna 

þetta. Ég mun taka þetta til hugsunar og ræða betur við þig síðar“ (Hartley, 2018). Að lokum er 

mikilvægt að hugsa í lausnum og taka eftir því þegar vinnan er vel unnin, því hrós er áhrifaríkt 

tæki til að styrkja jákvæða hegðun starfsmanns (Good, 2005). 

Erfitt getur verið að ná réttu jafnvægi á milli þess að leiðrétta og hrósa þegar gagnrýna á 

starfsmann. Ef gagnrýnt er á réttan hátt mun yfirmaður ekki aðeins vera fær um að finna lausnir 

heldur einnig að veita starfsmanninum leiðsögn sem þörf gæti verið á til þess að bæta fyrirtækið 

(Good, 2005). 

3.1 Reglubundin og óreglubundin endurgjöf 

Reglubundin endurgjöf, stanslaus hvatning og tímanleg samskipti auka ekki aðeins samband 

yfirmanns við starfmenn sína heldur geta þau einnig hjálpað til við að auka skilvirkni starfsmanna 

og tryggja gang fyrirtækis (Hartley, 2018).    

Endurgjöfin á sér stað við samskipti milli yfirmanns og starfsmanns (Pitkänen og Lukka, 

2011). Samkvæmt Pitkänen og Lukka (2011) eru þrír þættir uppspretta, tími og reglur sem aðgreina 

formlega eða óformlega endurgjöf. Formlega endurgjöf er yfirmönnum skylt að veita 

starfsmönnum og á hún að eiga sér stað á fyrirfram ákveðnum tíma. En það tímabil á sér stað á 

reglubundinn hátt, eins og t.d. endurgjöf sé veitt árlega eða ársfjórðungslega. Óformleg endurgjöf 

er frjáls liður yfirmanna sem þeir veita þegar þeim hentar og því ekki fyrirfram ákveðið hvenær 

endurgjafarsamtöl eiga að fara fram.  
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4 Starfsþróun 

Starfsþróun er almennt hluti af starfsmannasamtölum, þar sem óskir starfsmanna um að þróast í 

starfi eru ræddar og metnar. Einnig er oft athugað hvort starfsfólk þurfi á einhverri fræðslu eða 

kennslu að halda og stuðla þá að endur- og símenntun starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Svala Guðmundsdóttir, 2013). Starfsmenn vilja vaxa í starfi og setja sér því markmið sem þeir 

stefna að sem verða þá að vera í samræmi við markmið fyrirtækisins. Ef fyrirtæki vill halda í hæft 

starfsfólk með mikla þekkingu þá er starfsþróun einn lykilþáttur. Hæft starfsfólk getur veitt 

fyrirtækinu samkeppnisforskot og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda í þessa starfsmenn og 

þróa þá í starfi. Metnaðargjarnir starfsmenn sem leggja hart að sér og eru búnir að afla sér 

mikilvæga kunnáttu og reynslu fá tækifæri til þess að vaxa, ná enn lengra og taka framförum í 

starfi. Starfsmenn vilja til að mynda eiga möguleika á að axla meiri ábyrgð og í kjölfarið vera 

færðir til innan eða á milli starfseininga (Herdís Pála Pálsdóttir, 2001; Noe, 2017). Samkvæmt 

skilgreiningu Harrison (2000) á starfsþróun, þá þurfa fyrirtæki að vera skilvirk og skipulögð 

þannig að unnt sé að bæta árangur og ná markmiðum fyrirtækisins. Með því að auka færni, 

kunnáttu, þekkingu og áhuga á öllum sviðum þá verður stöðug þróun bæði hjá fyrirtækinu sjálfu 

og starfsmönnum þess. Starfsþróun er í fyrsta lagi ferli til að efla hæfni og skuldbindingu 

starfsmanna. Í öðru lagi til að styrkja stöðuga þróun starfsmannsins og í þriðja lagi til að auka færni 

og kunnáttu starfsmannsins og fyrirtækisins (Harrison, 2000). 

Starfsmenn eru sífellt að læra og því mikilvægt að þeir fái tækifæri til þess að rækta 

hæfileika sína og þróast í starfi í samræmi við hæfni þeirra og markmið fyrirtækisins. Fyrirtæki 

sem taka breytingum og eru að vaxa eru líklegri til að leggja áherslu á þennan þátt fremur en þau 

sem standa alltaf í stað. Fyrirtækin þurfa því að þekkja sína starfsmenn, vita hvaða hæfileika þeir 

hafa og hvaða þekkingu þeir búa yfir svo að starfsþróunin skili þeim árangri sem stefnt er að 

(Beardwell og Claydon, 2010).   

Fyrirtæki þurfa að vera með skipulagt starfsþróunarferli bæði til að fá inn nýja starfsmenn 

og halda í þá núverandi. Endurskoða þarf ferlið reglulega vegna stöðugra breytinga sem á sér stað 

í umhverfinu og þarf fyrirtæki að geta mætt þeim breytingum. Starfsþróunarferlið er ekki það sama 

fyrir allt starfsfólk vegna þess að mismunandi þættir hafa ólík áhrif á starfsfólk og því misjafnt 

hvernig fólk þróast í starfi. Þeir þættir sem hafa áhrif á starfsþróunarferlið eru líffræðilegir-, 
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félagslegir-, efnahagslegir- og sálfræðilegir þættir og veltur starfsþróun einstaklings á þessum innri 

og ytri þáttum (Beardwell og Claydon, 2010; Herdís Pála Pálsdóttir, 2001). 

Starfsþróun hefur líka það markmið að þróa stjórnendur, þróa þá einstaklinga sem hafa 

þann hæfileika og þá kunnáttu til að skapa jákvætt og gott vinnuumhverfi með markmið 

fyrirtækisins að leiðarljósi (Noe, 2017). Þegar skoðaðar eru Cranet skýrslur sem Háskólinn í 

Reykjavík hefur staðið fyrir má sjá að sjaldnar eru innanhúsráðningar í stjórnendastöðu hjá hinu 

opinbera en í einkafyrirtækjum. Hlutfall stjórnenda sem ráðnir eru innanhúss fer stöðugt lækkandi 

hjá fyrirtækjum og stofnunum hér á landi. Höfundar Cranet skýrslunnar velta því upp hvort ástæða 

þess gæti verið að starfsferlar eru ekki nógu vel skilgreindir og óskýrir hvað varðar starfsþróun og 

spurning hvort starfsfólk fái næg tækifæri til að þróast í starfi. Þetta getur haft áhrif á starfsfólk 

fyrirtækis ef þeir túlka það sem svo að ekki séu tækifæri fyrir þá til framgangs í starfi ef ráðningar 

stjórnenda eru utanhúss. Þetta getur haft neikvæð langtímaáhrif, til að mynda getur þetta verið 

fráhrindandi fyrir hæft starfsfólk sem vill leggja sig fram og þróast í starfi (Arney Einarsdóttir o.fl., 

2012; Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Notaðar eru ýmsar aðferðir við starfsþróun starfsmanna. 

Samkvæmt Cranet skýrslu frá 2015 er þjálfun á starfsstöð algengasta aðferðin til að ýta undir 

starfsþróun (92%), en einnig eru verkefni sem hvetja til lærdóms og þátttöku í verkefnisteymum 

mikið notuð. 
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5 Sjálfsmat og markmiðasetning 

Mikilvægt er að starfsmanni líði vel í starfi, ef svo er ekki mun niðurstaðan líklega leiða til að 

frammistaða hans verði lélegri en ella. Sjálfsmat starfsmanna er sambland af sjálfsvirðingu og 

sjálfsgetu, en þetta tvennt hefur áhrif á sjálfsmat þeirra. Með sjálfsvirðingu er átt við hvernig 

starfsmenn hugsa um sig sjálfa, það er að segja álit starfsmannsins á hvers virði hann er en það er 

einn aðalþátturinn í því að ná árangri í starfi (Reece og Brandt, 2008). Sjálfsgeta er trú starfsmanna 

á að þeir geti gert það sem þeir taka sér fyrir hendur. Ef hún er há þá hafa þeir meiri trú á því að 

þeir geti sinnt starfi sínu á árangursríkan hátt (Noe, 2017). Þeir starfsmenn sem eru með lága 

sjálfsgetu eru líklegri til þess að gefast upp á verkefnum. Aftur á móti leggja þeir starfsmenn sem 

eru með háa sjálfsgetu meira á sig til að ná markmiði verkefnisins, þeir verða skuldbundnari 

verkefnum sínum, sem leiðir þannig til betri frammistöðu (Robbins og Judge, 2016). 

Fyrirtæki eru farin í auknum mæli að átta sig á því að lágt sjálfsmat starfsmanns hefur áhrif 

á afkastagetu hans, á getu hans til að læra nýja hluti og vinna í hóp. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

fimm þætti sem geta aukið sjálfsmat starfsmanna. Hann þarf að finna að hann sé metinn og líði vel 

í vinnunni. Einnig þarf hann að finna fyrir öryggi, ábyrgð og góðu sambandi við samstarfsmenn. 

Starfsmenn geta hækkað sjálfsmatið með því að taka ábyrgð á ákvörðunum sínum, byggja á 

styrkleikum sínum og greina hæfileika sína (Reece og Brandt, 2008). Þegar starfsmenn eru með 

hátt sjálfsmat þá vísar það til sjálfsöryggis. Þeir stinga upp á skapandi hugmyndum og þora að taka 

áhættur. Einnig hefur hátt sjálfsmat starfsmanna áhrif á starfsánægju þeirra. Markmiðasetning er 

einnig hluti af því að auka sjálfsmat. Þeir starfsmenn sem hafa gott sjálfsmat setja markið hærra 

og eru líklegri til að takast á við meira krefjandi verkefni. Starfsmenn sem trúa því að þeir geti náð 

markmiðum sínum eru skuldbundnari fyrirtæki sínu. (George og Jones, 2012; Woods og West, 

2010). Starfsmenn setja sér yfirleitt markmið með stjórnanda sínum. Þeir þurfa að setja sér skýr, 

mælanleg og krefjandi markmið. Þá er einnig mikilvægt að markmiðin séu raunhæf þannig að 

starfsmaðurinn geti náð þeim (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2015). Ef starfsmenn setja of 

háleit markmið eru minni líkur á að þeir nái þeim (Daniels og Bailey, 2014).  
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6 Væntingar til starfsumhverfis 

Almennt er líðan starfsmanna rædd í starfsmannasamtölum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Svala Guðmundsdóttir, 2013). Mikilvægt er að starfsmönnum líði vel í vinnunni og að þeir séu 

ánægðir. Starfsmenn er lykillinn að velgengni fyrirtækja og ein mikilvægasta auðlind þeirra því 

þarf að huga vel að starfsmannamálum. Meiri líkur eru á því að fyrirtæki séu árangursríkari ef 

starfsmenn þess eru ánægðir (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 

1999). Ef starfsfólki líður ekki vel mun það oftast hafa áhrif á frammistöðu þeirra (Reece og 

Brandt, 2000). Margir þættir hafa áhrif á líðan og ánægju starfsmanna í vinnunni. Góðir starfsmenn 

vilja og mega búast við að fá hrós, umbun, virðingu og sanngirni í vinnunni.  

6.1 Starfsánægja 

Starfsánægju má skilgreina á ýmsa vegu, þar sem að upplifun og væntingar hvers og eins 

starfsmanns eru ólíkar og hefur mismunandi áhrif á starfsánægju þeirra (Mullins og Christy, 2013). 

Í bók Ástu Bjarnadóttur (1994) tók hún saman skilgreiningar fræðimanna og lýsir starfsánægju 

sem „tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi, en þau viðbrögð ráðast af samanburði sem 

fer fram í huga starfsmannsins, á öllu því sem hann fær með starfinu annars vegar og  öllu því sem 

hann ætlast til að fá með starfinu hins vegar.“ (bls. 2). Riggio (2013) segir starfsánægju vera þær 

tilfinningar og viðhorf sem starfsmaður hefur gagnvart starfi sínu. Allir þeir þættir sem tengjast 

tiltekinni vinnu eru líklegir til að hafa áhrif á þróun þessara tilfinninga, sama hvort þeir séu góðir 

eða slæmir, jákvæðir eða neikvæðir. Þættirnir hafa mismikil áhrif á starfsfólk vegna þess að það 

upplifir þættina á ólíkan hátt, og upplifun hvers og eins starfsmanns ákvarðar það hvort hann er 

ánægður í starfi eða ekki (Mullins og Christy, 2013). Þetta eru einstaklings-, félagslegir-, 

menningarlegir-, fyrirtækja- og umhverfisþættir (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gústavsdóttir, 1999). 

Stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir hvaða þættir það eru sem hafa jákvæð áhrif á 

starfsfólk og um leið jákvæð áhrif á afkastagetu þeirra. Ef starfsmenn eru ánægðir þá er líklegra 

að þeir leggi meira á sig og skapi gott andrúmsloft í kringum sig. Stjórnendur þurfa því að hafa í 

huga hvað hægt sé að gera til að ná góðum árangri hjá starfsfólkinu sínu (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). Starfsmannasamtöl er ein aðferð fyrir 

stjórnendur til að fá hugmynd um hvaða þættir það eru sem auka ánægju starfsmanna og eru 

samtölin ein aðferð við að mæla starfsánægju. Samtölin geta gefið stjórnanda gagnlegar 
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upplýsingar og skýrari hugmyndir um hvað vekur ánægju starfsmanna (Riggio, 2013). Eitt af því 

mikilvægasta sem stjórnandi getur gert til að auka starfsánægju er að skoða og kanna innri 

starfsemi, eins og að gera vinnuna bæði krefjandi og áhugaverða (Robbins og Judge, 2016).  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsánægja hafi áhrif á vilja starfsmanna til að 

halda áfram í starfi og mæta í vinnuna (Lawler, 2000). Ef starfsfólk er óánægt í vinnu þá getur það 

orsakað mikla starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu og getur það orðið mjög kostnaðarsamt fyrir það. 

Til að mynda er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að ráða og þjálfa nýja starfsmenn (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999; Carrig og Wright, 2006). Starfsmaður sem 

er óánægður er líklegri en starfsmaður sem er ánægður til að mæta seint í vinnuna, hann afkastar 

minna og er líklegri til að hætta í vinnunni. Þess vegna getur aukin starfsánægja dregið úr 

seinagang starfsmanna, fjarvistum og starfsmannaveltu (Reece og Brandt, 2000). Þegar skoðuð 

eru tengslin á milli launa og starfsánægju, þá liggur starfsánægja ekki í launaupphæðinni, heldur 

viðeigandi umbun, og þannig skynjar starfsfólkið réttlæti. Starfsmenn vilja að launa- og 

stöðuhækkunarkerfi sé réttlátt, skýrt og í samræmi við væntingar þeirra og sé byggt á starfskröftum 

og þekkingu þeirra (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). 

Peningar hafa hvetjandi áhrif á starfsfólk, en ólíklegt er að há laun ein og sér skapi ánægjulegt 

vinnuumhverfi. Byggja þarf upp vinnuumhverfi þar sem starfsmönnum líður vel og langar til að 

vinna í (Carrig og Wright, 2006; Robbins og Judge, 2016;). 

6.2 Starfshvatning og áhugahvöt starfsmanna 

Starfsmaður sem trúir því að þátttaka hans í starfi hafi þýðingu og er mikilvæg er líklegri til að 

hafa áhuga á starfinu (Robbins og Judge, 2016). Áhugahvöt er það sem drífur starfsmanninn áfram, 

hann tekur þátt og er andlega viljugur, tengdur og skuldbundinn því að ljúka þeim verkefnum sem 

tengjast starfinu. Þeir starfsmenn sem hafa áhuga og eru skuldbundnir starfinu nálgast starfið með 

jákvæðni og leggja hart að sér til að ná þeim markmiðum sem tengjast því. Áhugahvöt starfsmanna 

eykur frammistöðu starfsmanns, afkastagetu hans (Dessler, 2017) og árangur fyrirtækisins 

(Bohlander og Snell, 2013). Stjórnendur geta aukið áhugahvöt sinna starfsmanna með því að veita 

þeim aðhald og stuðning. Finni starfsmenn fyrir stuðningi frá yfirmanni sínum og fyrirtækinu, þá 

er líklegra að áhugahvöt þeirra sé sterkari en þeirra sem ekki finna fyrir slíkum stuðningi. 

Viðurkenning og verðlaun fyrir vel unnin störf og góð framkoma við starfsfólkið leiðir til sterkari 

áhugahvatar starfsmanna (Riggio, 2013).  Starfsmenn sem hafa áhuga á því sem þeir eru að gera 
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ná almennt markmiðum sínum á árangursríkari hátt. Einnig eru meiri líkur á að þeir vandi meira 

til verka, komi með tillögur til úrbóta og minni líkur eru á að þeir hætti í starfi. Þessir þættir geta 

veitt fyrirtækinu samkeppnisforskot á þau fyrirtæki sem eru með starfsmenn sem hafa lítinn áhuga 

á því sem þeir eru að gera (Phillips og Gully, 2012). Út frá sjónarhorni stjórnandans er auðveldara 

fyrir hann að stjórna fyrirtæki með áhugasömum starfsmönnum. Fyrirtækið mun einnig hagnast 

meira ef stjórnandi getur aukið áhugahvöt starfsmanna sinna. Skilji stjórnendur afhverju fólk gerir 

það sem það gerir er mikilvægur þáttur hvatningar (Phillips og Gully, 2012).  

Hvatning er afl sem drífur einstaklinginn áfram til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að 

og viðhalda þeim árangri sem náðst hefur að tilteknum markmiðum (Steers og Potter, 1991). 

Stjórnendur þurfa að byggja upp sjálfstraust starfsmanna sinna og því mikilvægt að þeir tali við 

þá, hvetji þá í starfi og segi þeim hvernig þeir geti náð árangri. Einnig er mikilvægt að láta 

starfsmenn vita ef þeir taka eftir framförum og síðast en ekki síst að hafa trú á þeim (Gellerman, 

1996). Starfsmenn vilja fá hvatningu og því mikilvægt að stjórnendur hvetji sína starfsmenn því 

starfshvatning er almennt talin bæta afköst fólks og gæði vinnunnar (Riggio, 2013). 

Starfsmannasamtöl er góður vettvangur til að hvetja starfsmenn og styrkja áhugahvöt þeirra. Þar 

getur yfirmaðurinn hvatt starfsmanninn áfram þannig að bæði starfsmaðurinn og fyrirtækið í heild 

nái sameiginlegu markmiði og betri árangri. Slíkt er unnt að gera með því að undirstrika að framlag 

starfsmannsins skiptir máli og hversu mikilvægur starfsmaðurinn er fyrir fyrirtækið (Dessler, 

2017; Gellerman, 1996). Yfirmaður þarf að fylgjast með starfsmönnun sínum, þekkja þá, hlusta á 

þá og reyna síðan að byggja á styrkleika þeirra (Dunlap, 2010).  

6.3 Umbun 

Þegar starfsmenn standa sig vel þá getur umbunakerfi verið leið til þess að hvetja, hrósa og umbuna 

starfsfólki fyrir vel unnin störf, góða mætingu og frammistöðu (Steers, Potter og Bigley, 1996). 

Ýmsar leiðir eru til að veita starfsmönnum umbun. Til að nefna getur það verið í formi peninga, 

viðurkenninga, fríðinda, stöðuhækkana eða gjafabréfa. Einnig má nota sveigjanlegan vinnutíma til 

að geta samþætt vinnu og einkalíf (Lawler, 2000). Umbun þarf ekki að vera kostnaðarsöm svo hún 

skili árangri, en starfsmenn kunna til dæmis að meta persónulegt þakklætisbréf eða viðurkenningar 

eins og „starfsmaður ársins“. Einnig má nefna hrós, einstök verðlaun, skemmtiferðir eða jafnvel 

að yfirmaðurinn sýni lit og mæti í furðufötum í vinnuna ef starfsmenn ná til dæmis ákveðinni sölu 

(Phillips og Gully, 2012). Stjórnendur geta hrósað starfsmönnum sínum eða þakkað þeim fyrir vel 
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unnin störf, sem getur einnig verið mikils virði fyrir starfsmenn. Stjórnendur geta einnig gefið 

starfsmönnum sínum endurgjöf með því að veita þeim upplýsingar um gang mála í einhverju 

tilteknu verkefni sem starfsmennirnir eru að vinna að. Hann getur sýnt þeim línurit um hvernig 

verkefninu miðar áfram og hvaða árangri þeir hafa náð. Tækifæri á starfsþróun, jafnrétti á 

vinnustað, traust og gott samband við yfirmann eru einnig dæmi um umbun (Dessler, 2017). 

Umbunin þarf að hafa eitthvað gildi fyrir þann sem fær hana. Hvort að hún er mikilvæg 

eða ekki fyrir starfsmanninn fer eftir því hversu mikið starfsmaðurinn metur þá umbun sem hann 

fær. Því meira sem starfsmaðurinn metur umbunina og þeim mun meiri sem hún er, þeim mun 

meiri verður hvatning fyrir starfsmanninn (Lawler, 2000). Taka þarf til greina að þarfir og langanir 

starfsmanna eru ólíkar. Mikilvægt er að stjórnendur þekki sitt starfsfólk til að vita hvaða þættir það 

eru sem hvetur það í starfi og í hvaða formi sú umbun er sem gefur þeim mesta virðið. Ef 

stjórnandinn veit ekki í hvaða formi sú umbun er, þá er hætta á því að áhugi starfsmannsins á 

starfinu minnki (Dunlap, 2010). Ef stjórnandinn hins vegar veit í hvaða formi sú umbun er, þá 

getur hann notað hana til að verðlauna starfsmanninn og þar með bætt frammistöðu hans (Lawler, 

2000). 

6.4 Sanngirni, virðing og traust 

Mikilvægt er að starfsmaður upplifi sanngirni í starfi. Skynji hann sanngirni þá hefur slíkt áhrif á 

framkomu hans og hegðun, ánægju hans og skuldbindingu við fyrirtækið. Starfsmaður sem leggur 

sitt af mörkum og stendur sig vel býst við að fá sanngjarna umbun í formi þakklætis, bónusa, 

greiðslna, viðurkenningar eða sveigjanlegs vinnutíma. Starfsmaður sem upplifir ósanngirni á 

vinnustaðnum er líklegri til að hegða sér á neikvæðan hátt. Slíkt getur birst í þjófnaði, 

skemmdarverkum og óábyrgri hegðun (Phillips og Gully, 2012). Sanngjörn framkoma við 

starfsmann skapar traust samband milli yfirmanns og undirmanns. Ef traust er ekki til staðar verður 

flæði upplýsinga minna í fyrirtækinu. Starfsmenn geta þá ekki leitað til yfirmanns síns, látið í ljósi 

skoðanir sínar og forðast að tala við yfirmann sinn. Samvinna er lykilatriði í fyrirtækjum nú til 

dags og því þarf að rækta þetta samband. Sé hún ekki til staðar getur það haft neikvæð áhrif (Reece 

og Brandt, 2000).  

Ef fyrirtæki standa frammi fyrir minnkuðu trausti á vinnustaðnum þurfa starfsmenn og 

stjórnendur  að ræða málin og skiptast á skoðunum (Reece og Brandt, 2000). Stjórnendur standa 

oft frammi fyrir ákvörðunartökum tengdum fyrirtækinu. Stjórnendur þurfa þá að koma fram við 
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starfsmenn sína af einlægni og virðingu hvort sem ákvörðunin teljist sanngjörn eða ósanngjörn. 

Því er mikilvægt að þeir hafi góð rök fyrir þeim ákvörðunum sem þeir taka (Phillips og Gully, 

2012). Starfsmenn finna fyrir virðingu ef komið er fram við þá af sanngirni. Ósanngjörn framkoma 

yfirmanns dregur úr kjarki starfsmanna, trausti og hefur neikvæð áhrif á frammistöðu þeirra. Þá 

eru einnig meiri líkur á að starfsmenn hætti í vinnunni eða hafi minni ánægju í starfi. Starfsmenn 

sem skynja sanngirni verða skuldbundnari fyrirtækinu og verða ánægðari með fyrirtækið og 

starfið. Vinnuveitandinn og stjórnendur bera ábyrgð á því að komið sé fram við starfsmenn af 

sanngirni og virðingu (Dessler, 2017). 

6.5 Rödd starfsmanna  

Rödd starfsmanna hefur áhrif á starfsemi fyrirtækisins (Torrington o.fl., 2011). Ashford og Barton 

útskýra rödd sem auðkenni til að bera kennsl á fólk (eins og vísað er til í Burris, Rockmann og 

Kimmons, 2017). Rödd starfsmanna getur verið í mörgum mismunandi myndum. Hún getur verið 

formleg eða óformleg, bein eða óbein, einu sinni eða endurtekin yfir ákveðinn tíma (Torrington 

o.fl., 2011).  

Einlæg rödd starfsmanna þjónar þeim tilgangi að auka skuldbindingu og bæta 

ákvarðanatöku fyrirtækisins (Torrington o.fl., 2011). Starfsmenn sem fá að koma skoðunum sínum 

og uppástungum á framfæri skynja fremur sanngirni á vinnustað. Áhugahvöt starfsmanna verður 

einnig aukin þegar yfirmenn þeirra hvetja þá til að segja sínar skoðanir (Bender, Heywood og 

Kidd, 2017; Bryson, Charlwood og Forth, 2006).   
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7 Aðferðafræði  

Í eftirfarandi kafla verður greint frá framkvæmd og markmiðum rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um tilgang rannsóknarinnar, rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram sem og hvaða 

rannsóknaraðferðir voru notaðar til gagnaöflunar. Greint verður frá þátttakendum og hvernig vali 

á þeim var háttað. Að lokum verður fjallað um hvernig öflun og greining gagna fór fram. 

7.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hagnýtingu og tilgang starfsmannasamtala og veita 

dýpri skilning á því hvers vegna fyrirtæki innleiða slík samtöl. Lögð verður áhersla á að kanna 

uppbyggingu samtalanna sem og hvort frammistöðumöt séu framkvæmd. Einnig verður gerð grein 

fyrir því hvort þau séu hluti af starfsmannasamtalinu. Markmið rannsóknarinnar er einnig að kanna 

hvort og þá hvaða ávinningur hlýst af notkun starfsmannasamtala. Rannsakendur settu fram 

eftirfarandi spurningar til viðmælenda: 

• Hafið þið notað eða innleitt starfsmannasamtöl? 

• Hvað er rætt í starfsmannasamtölum? 

• Er framkvæmt frammistöðumat? 

o Sem hluti af starfsmannasamtalinu? 

o Sem sér samtal? 

• Varðandi niðurstöður úr samtölum: Eru gögnin úr samtalinu geymd? 

• Hver er ávinningurinn af starfsmannasamtölunum? 

7.2 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar aðferðir við öflun gagna. Eigindleg 

aðferð varð fyrir valinu þar sem reynt var að skilja upplifun viðmælanda á viðfangsefninu (Kristján 

Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Eigindleg aðferðafræði gerir manni kleift að greina 

frá því sem liggur undir yfirborði persónulegrar reynslu, stjórnmálalegs álits, málefnis eða 

aðstæðna (Laurie og Jensen, 2016). Þar er ekki alhæft um niðurstöður heldur er áhersla lögð á 

djúpan skilning og felur í sér að spyrja spurninga eins og hvað, hvernig, hvers vegna, hvenær og 

hver (Alston og Bowles, 2003; Laurie og Jensen, 2016). Einnig býður eigindleg aðferðafræði upp 

á einstakt tækifæri til að öðlast innsýn í líf og reynslu þátttakandans (Laurie og Jensen, 2016). 
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Viðtölin er góð aðferð við að afla upplýsinga, en notast var við viðtalsramma með opnum 

spurningum og því gátu viðmælendur notað eigin orð. 

7.3 Framkvæmd 

Í byrjun febrúarmánaðar hófst leitin að viðmælendum fyrir rannsóknina. Leitað var til fyrirtækja 

sem rannsakendur töldu búa yfir mikilli þekkingu á starfsmannasamtölum. Þá var sérstaklega 

leitast eftir að fá innsýn frá starfsmanni mannauðsdeildar sem hefur góða þekkingu á 

starfsmannasamtölum tiltekins fyrirtækis. Leitað var annars vegar til fyrirtækja í einkageiranum 

og hins vegar í þeim opinbera. Sendur var út tölvupóstur til fyrirtækja þar sem óskað var eftir 

þátttöku þeirra í rannsókninni. Netföngin fundu rannsakendur á heimasíðu fyrirtækjanna. Alls tóku 

ellefu fyrirtæki þátt í rannsókninni.  

Í upphafi viðtalanna fengu rannsakendur leyfi viðmælanda til að taka viðtalið upp á band. 

Í kjölfarið var það ritað í tölvu og því síðan eytt. Úrvinnsla gagna var því auðveldari og samþykktu 

allir viðmælendur nema einn upptökuna. Ákveðið var að birta ekki nöfn þeirra fyrirtækja sem tóku 

þátt og fyllsta trúnaðar gætt við öflun og úrvinnslu upplýsinga og gagna sem fyrirtækin létu af 

hendi. Sami viðtalsrammi var notaður í öllum viðtölunum og fóru viðtölin fram á vinnustað 

viðmælenda. Meðaltími viðtalanna var 45 mínútur og lengd þeirra var á bilinu 23-58 mínútur. 

Fyrsta viðtalið var tekið í febrúar og það síðasta í maí 2018.  

7.4 Þátttakendur  

Tekin voru viðtöl við ellefu viðmælendur sem allir starfa á mannauðssviði í fyrirtækjum sem 

annars vegar eru í opinbera- og hins vegar í einkageiranum. Valin voru fyrirtæki úr ólíkum geirum,  

sjö fyrirtæki eru í einkageiranum og fjögur í hinum opinbera. Notast var við tilgangsúrtak við val 

á þátttakendum og valdir voru þeir sem best hentuðu markmiði rannsóknarinnar. Einnig höfðu þeir 

þekkingu og reynslu á sviði rannsóknarinnar. Leitast var eftir að fá innsýn frá stjórnendum og 

sérfræðingum á mannauðssviði, en öll fyrirtækin voru með skilgreind hlutverk mannauðsdeildar. 

Stærð fyrirtækjanna er misjöfn, en eru þó öll meðalstór eða stór með starfsmenn á bilinu 100 – 

5000 manns. Viðmælendur hafa mikla reynslu af mannauðsmálum og hafa starfað við það til 

margra ára. Sex af viðmælendum bera starfsheitið mannauðsstjóri, einn framkvæmdastjóri 

mannauðssviðs, einn starfsmannastjóri, einn sviðsstjóri starfsmannasviðs og tveir 

mannauðssérfræðingar.  
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7.5 Öflun og greining gagna  

Byrjað var á að útbúa rannsóknaráætlun, undirbúa viðtölin og netföng fyrirtækja fundin. 

Gagnaöflunin hófst í byrjun febrúar og fyrsta viðtalið tekið 22. febrúar og hið síðasta 7. maí 2018. 

Við úrvinnslu voru gögnin greind samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Viðtölin voru 

tekin upp á hljóðupptöku. Í kjölfarið voru þau afrituð á skriflegt form og greind þegar því var lokið. 

Leitast var við að draga fram og varpa ljósi á aðalatriðin úr viðtölunum og skapa heildarmynd, 

með það að leiðarljósi að leita svara við rannsóknarspurningunum. Viðtölin voru lesin vandlega 

yfir, þar sem fundin voru mynstur og sameiginleg atriði úr viðtölunum. Við greiningu gagna mátti 

sjá ákveðin meginatriði sem viðmælendur lögðu áherslu á. Þau voru sett upp í töflur til að að gefa 

skýrari mynd. Greind voru fimm meginþemu og þeim síðan skipt í undirkafla sem sjá má í töflu 

1. Að því loknu voru niðurstöður settar fram. 

Meginþemu Undirþemu 

Starfsmannasamtal   

Frammistöðumat   

Uppbygging   

  Starfsþróun 

  Líðan  

  Samskipti 

  Framtíðarsýn og markmiðasetning 

Gagnasöfnun   

Ávinningur   

  Starfsmenn 

  Stjórnendur 

  Fyrirtækið  

         Tafla 1: Þemu rannsóknarinnar 
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8 Niðurstöður rannsóknar 

8.1 Starfsmannasamtöl  

Rætt var við ellefu fyrirtæki. Fyrirtækin voru spurð hvort þau hafa notast við eða innleitt 

starfsmannasamtöl. Eins og sjá má í töflu 2 svöruðu allir viðmælendur játandi nema fyrirtæki E. 

Fyrirtækin notast við mismunandi heiti yfir starfsmannasamtölin. Þau kalla samtölin ýmist 

starfsmannasamtöl, frammistöðusamtöl eða endurgjafasamtöl. Í grunninn ganga samtölin samt 

sem áður út á það sama þrátt fyrir mismunandi heiti.  

Notist þið við starfsmannasamtöl?  

Fyrirtæki  Ekkert  
Starfsmanna-

samtal  

Frammi-

stöðusamtal  

Endurgjafa-

samtal 

A   ✓     

B   ✓     

C   ✓     

D   ✓     

E ✓       

F    ✓   

G   ✓     

H   ✓     

I   ✓     

J    ✓   

K       ✓ 

     Tafla 2: Yfirlit yfir fyrirtæki sem notast við starfsmannasamtöl 

Aðspurð hvers vegna fyrirtæki E notast ekki við starfsmannasamtöl sagði mannauðsstjóri 

fyrirtækisins ekki vita hvernig því hafi verið háttað hér áður fyrr eða hvort það hafi einhvern tímann 

verið notast við starfsmannasamtöl. „Þegar ég kem inn fyrir tveimur árum þá förum við strax í að 

ræða hvort við ættum að hafa það og ég hef verið stoppuð af í bæði skiptin því það hafa verið 

einhverjar skipulagsbreytingar“. Samkvæmt viðmælanda notast fyrirtækið við 

mannauðsmælingar. Þá eru sendar út spurningar á rafrænu formi einu sinni á mánuði og er þetta 

tól fyrir stjórnandann til þess að sjá hvað má betur fara. Aðspurð hvernig viðmælandi sæi fyrir sér 

starfsmannasamtölin sagði viðmælandi að sitt mat væri að hafa þetta ekki árlega, heldur ættu 

stjórnendur helst að gera þetta mánaðarlega vegna þess „að þú getur leiðrétt svo mikið með svona 

samtölum.“   
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Viðmælendur voru spurðir hversu oft starfsmannasamtöl eru tekin á ári. Fyrirtækin eru með ólíkar 

útfærlsur á því eins og sjá má í töflu 3.  

Hversu oft á ári eru samtölin tekin?  

Fyrirtæki Aldrei  Einu sinni Tvisvar sinnum Þrisvar sinnum Fjórum sinnum Mánaðarlega 

A         ✓   

B      ✓     

C   ✓         

D   ✓        

E ✓           

F      ✓     

G   ✓         

H   ✓        

I     ✓       

J   ✓        

K           ✓ 

     Tafla 3: Yfirlit yfir hversu oft samtölin eru tekin á ári 

Starfsmannasamtöl 

Samkvæmt mannauðsstjóra fyrirtækis I er lögð mikil áhersla á starfsmannasamtöl. Tilgangur 

starfsmannasamtalanna er að starfsmenn fái tækifæri á formlegan hátt að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Einnig til að stuðla að stöðugum umbótum. Starfsmannasamtöl þeirra 

eru endurskoðuð árlega þar sem farið er yfir hvort málefnin sem tekin voru fyrir hafi verið 

viðeigandi og hvort aðrar áherslur ættu að vera í næsta samtali. Allir í fyrirtækinu fá tækifæri til 

að fara í starfsmannasamtal og er það næsti yfirmaður viðkomandi starfsmanns sem tekur það. 

Gert er ráð fyrir að samtalið taki um eina klukkustund. Samtölin eru tekin í janúar og febrúar og 

síðan er endurgjöf veitt að hausti. Fyrirtækið íhugar breytingar á fyrirkomulagi 

starfsmannasamtala. Það er að skoða hvort brjóta eigi starfsmannasamtölin upp, hafa þau styttri og 

þá þrisvar til fjórum sinnum á ári. Í hverju samtali yrði þá lögð áhersla á ákveðinn málaflokk en 

þannig mun fyrirtækið stuðla að stöðugum umbótum.  

Talsverð hefð hefur verið fyrir notkun starfsmannasamtala í fyrirtæki G, en þau hafa verið notuð 

til margra ára. Samkvæmt framkvæmdastjóra mannauðssviðs fyrirtækisins hefur ýmislegt verið 

reynt. Á sínum tíma voru starfsmannasamtölin mjög löng, ítarleg og flókin en fyrirtækið hefur 

einfaldað þau. Nú er þetta eyðublað sem stjórnandi og starfsmaður fylla út og fara saman í gegnum. 



   

 

27 

 

Gert er ráð fyrir að starfsmannasamtöl séu tekin einu sinni á ári og vara í kringum klukkutíma í 

senn. Aðspurður um megintilgang starfsmannasamtala segir hann:  

Þetta er bara lágmark í stjórnun starfsmanna, að gefa hverjum starfsmanni 

klukkutíma á ári í athygli á þig og þín mál. Þetta er bara fókus á einstaklinginn, sem 

mér finnst bara lágmark í stjórnun. (Framkvæmdastjóri mannauðssviðs G) 

Starfsmannasamtöl hafa markvisst verið notuð síðustu ár í fyrirtækjum C og D. Samtölin eru tekin 

árlega og eru það yfirmenn sem taka samtölin við undirmenn sína. Helsti tilgangur 

starfsmannasamtala fyrirtækjanna er að að meta hvað sé verið að gera og hvað má betur fara.  

Sviðsstjóri starfsmannasvið D bætir því einnig við að starfsmannasamtöl eru hluti af 

gæðamenningu og þróun starfsmanna.  

Starfsmannasamtöl eru framkvæmd þrisvar sinnum á ári í fyrirtæki B. Samkvæmt 

starfsmannastjóra fyrirtækisins voru starfsmannasamtölin tekin á tveggja ára fresti. Þau voru 

nánast ekkert frammistöðutengd og tóku tvo til þrjá klukkutíma í senn. Árið 2016 breyttist 

fyrirkomulagið og fyrirtækið hefur brotið samtölin niður í þrjú. Hvert samtal leggur áherslu á 

ákveðinn málaflokk en stjórnendur stýra því sjálfir hvenær samtölin eru tekin. Starfsmannastjóri 

fyrirtækisins segir megintilgang starfsmannsamtala vera til að veita endurgjöf, umbuna og að 

stuðla að umbótum.  

Fyrirtæki H framkvæmir formleg starfsmannasamtöl einu sinni á ári, þar sem stjórnendur eiga 

viðræður við undirmenn sína. Einnig er fyrirtækið að innleiða samtöl sem tekin eru á hálfs árs 

fresti sem hugsuð eru sem einhverskonar eftirfylgni. Samkvæmt mannauðsstjóra H eru 

starfsmannasamtölin hvað mest notuð til að fylgja eftir því sem kemur í ljós í samtalinu sjálfu. 

Jafnframt nefnir hann að mikilvægar upplýsingar geta komið fram í óformlegum samtölum sem 

eiga sér stað þess á milli.  

Samkvæmt mannauðsstjóra fyrirtækis A hafa starfsmannasamtöl verið notuð í mörg ár. Sagan er 

löng og eru elstu pappírar um starfsmannasamtöl síðan ´97. Þá nefnir hann að þau hafi prófað eitt 

og annað, til að mynda verið með frammistöðusamtöl og samtöl sem kanna líðan starfsmanns. 

Áherslurnar hafa hins vegar breyst og framkvæmir fyrirtækið nú samtölin ársfjórðungslega, þar 

sem mismunandi þema eru í samtölunum. Samtölin eiga að taka innan við hálftíma og eru mun 

óformlegri heldur en áður var. 
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Fólk er að tala saman, sama hvort þetta heiti starfsmannasamtal, frammistöðusamtal 

eða hvað sem þetta er, með því að stilla þessu svona upp með þessum hætti að þá 

ertu að eiga meiri samskipti við fólkið þitt. Þegar starfsfólk talar um að fá endurgjöf, 

þá er það þetta, það veit til hvers er ætlast af þeim og þau eru að fá samtal um störfin 

sín. (Mannauðsstjóri A) 

Frammistöðusamtöl 

Fyrirtæki F notaði lengi starfsmannasamtöl og samkvæmt mannauðssérfræðingi þess var áherslan 

í samtölunum fremur almenns eðlis. Þá var notast við eyðublöð sem voru fyllt út og geymd. 

Samtölin voru tekin einu sinni á ári og í raun og veru gerðist ekkert, það var aldrei nein eftirfylgni 

eða neitt slíkt. Upp úr 2011 var breyting gerð á fyrirkomulagi starfsmannasamtala og þau lögð til 

hliðar. Tekin voru upp svokölluð frammistöðusamtöl, þar sem lögð var meiri áhersla á mælingar 

og frammistöðu starfsmanna. Tekið var upp nýtt fyrirkomulag í byrjun árs 2018, samtalið skipt í 

þrennt og er mun almennara en það var. Mannauðssérfræðingur F segir þetta hins vegar enn þá 

heita frammistöðusamtal vegna þess að megin áherslan er á verkefnunum. Þá er verið að horfa 

fram á við, hvernig staðan er í dag og hvað á að gera. Nefnir hann jafnframt að endurgjöf er einn 

helsti tilgangur samtalanna. Sama má segja um fyrirtækið J, en þar er meginmarkmið samtalanna 

endurgjöf. Samkvæmt mannauðsstjóra þess má finna starfsmannasamtöl frá því fyrir 30 árum. 

Fyrir um það bil fjórum árum byrjaði fyrirtækið að tala um frammistöðusamtöl, en hann segir að 

þetta sé í rauninni sami hluturinn. Stjórnendur ráða hversu ört þeir vilja halda samtölin en þau 

verða að fara fram að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Endurgjafasamtöl 

Fyrirtæki K hætti að nota frammistöðusamtöl og hóf að nota mánaðarlegt endurgjafasamtal. Næsti 

stjórnandi tekur samtalið við undirmenn sína og er megináhersla samtalanna breytileg. Í þeim fá 

starfsmenn tækifæri á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Einnig eru samtölin framkvæmd 

til að veita endurgjöf.  

Ábyrgð stjórnenda  

Flestir viðmælendur sem rætt var við nefndu að yfirmenn ættu einnig að eiga óformleg samtöl við 

undirmenn sína og að starfsmenn væru hvattir til þess að tala reglulega við yfirmann sinn. 

Samskipti innan fyrirtækisins skipta miklu máli og starfsmenn eiga að geta leitað til yfirmanna 
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sinna með ýmis málefni. Mannauðsstjóri A segir: „Ef vinnustaðurinn er með opin tjáskipti og bara 

frjáls og eðlileg samskipti á milli fólks þá kemur ýmislegt upp.“ Einnig er vert að taka fram að 

viðmælendur þeirra fyrirtækja sem hafa innleitt starfsmannasamtöl sögðu öll að ábyrgðin væri á 

næsta yfirmanni að hafa viðræður við undirmenn sína. Þó sagði meirihluti viðmælenda að dæmi 

væri um að starfsmenn væru ekki boðaðir í starfsmannasamtöl. Helstu ástæður þess eru að 

stjórnendur eru með of stóra starfsmannahópa, stjórnendur misgóðir í að taka samtöl og í sumum 

tilfellum hreinlega vanræksla af hálfu stjórnenda. Viðmælendur voru sammála því að þetta leiðir 

til þess að starfsmannasamtölin verða ekki eins ítarleg og rýri gæði þeirra. 

Líkt og starfsmannastjóri B segir:  

Sumir eru mjög samviskusamir, sumir sjá alveg gagnsemina og tækifærið í þessu, 

að setjast niður og fara skipulega í gegnum verkefnin og hvernig gengur. Öðrum 

finnst þetta óþægilegt, og sumum finnst þetta ennþá taka of mikinn tíma.  

Jafnframt segir mannauðsstjóri C:  

Sumir stjórnendur líta bara á þetta sem eitthvað sem þarf að tikka í boxið, sjá ekkert 

endilega tilgang með þessu. 

Framkvæmdastjóri mannauðssviðs G segir:  

Það er bara út af mikilli stjórnunarspönn, í einhverjum tilfellum er þetta bara 

vanræksla að gera þetta ekki.  

Aðspurð hvernig fyrirtækin taka á því ef stjórnendur vanrækja samtölin voru flestir viðmælendur 

sammála um að hvatning, aðhald og þjálfun fyrir stjórnendur væru lykilatriði. Sviðsstjóri 

starfsmannasviðs D sagði: „Þá er það okkar að ganga í það að styrkja fólk í að taka þessi samtöl.“  

Ef þeir gera þetta ekki þá fá þeir hvatningu og aðhald, en ef þeim þykir það mjög 

óþægilegt að þá er þeim boðið upp á ákveðna ráðgjöf hjá mannauðsdeildinni og það 

eru dæmi um það að það eru stjórnendur með einstaklinga inn í hópnum hjá sér sem 

að kvíðir fyrir að fara inn í ákveðin mál og þá er gott að vera búin að tala sig í 

gegnum hlutina fyrst og vera búin að ákveða hvernig þeir ætla að leggja þetta upp 

og fá þeir stuðning frá okkur og ráðleggingar. Bjóðum aðstoð og fræðslu varðandi 

hvernig á að fara í gegnum þetta. (Mannauðsstjóri A) 
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8.2 Frammistöðumat 

Aðspurð hvort fyrirtækin framkvæmi frammistöðumat svöruðu allir viðmælendur játandi nema 

mannauðsstjórar í fyrirtækjum E og I, sjá töflu 4. Fyrirtækin sem svöruðu játandi eiga það 

sameiginlegt að frammistöðumat er hluti af starfsmannasamtölum þeirra.    

Er framkvæmt frammistöðumat?  

Fyrirtæki Já  Nei  

A ✓   

B ✓   

C ✓   

D ✓   

E   ✓ 

F ✓   

G ✓   

H ✓   

I   ✓ 

J ✓   

K ✓   

     Tafla 4: Yfirlit yfir hvort fyrirtæki framkvæma frammistöðumat 

Mannauðsstjóri I segir fyrirtækið ekki vera með frammistöðumat og að þetta hafa hingað til verið 

frekar óformlegt en fyrirtækið stefni hins vegar á að innleiða slíkt mat. Hann nefnir að stjórnendur 

þurfi líka að hafa skilgreiningu á því hvað sé góð frammistaða og hvað ekki ef meta á starfsmenn. 

Aðspurð hvort fyrirtækið E notast við frammistöðumat þrátt fyrir að starfsmannasamtöl séu ekki 

notuð svaraði viðmælandi því neitandi. Mannauðsstjóri A segir að í kringum 2011 hafi fyrirtækið 

framkvæmt frammistöðumat. Það var efnismikið árlegt samtal þar sem farið var yfir hæfnisþætti 

fyrir tiltekið starf og starfsmenn metnir á bilinu 0-2. Fyrirtækið framkvæmdi þetta í sex ár. 

Þátttakendum fækkaði sífellt þar sem viðtalið var langt og yfirgripsmikið. Samkvæmt 

vinnustaðagreiningu sem gerð var fannst starfsmönnum hún ekki koma að gagni. Fyrirtækið gerði 

breytingar á þessu og er matskvarðinn nú valkvæður. Mannauðsstjóri A segir: „Vilji starfsmenn 

ekki nota kvarðann þá er það allt í lagi og fyrirtækið því ekki í formlegu frammistöðumati á pappír 

lengur.“ Mannauðsstjórinn segir einnig að frammistöðumat nú til dags þurfi að liggja í sífelldri 

endurgjöf frekar en að starfsmaður komi út með einhverskonar mat. Ef frammistöðu er ábótavant, 

þá er það rætt í starfsmannasamtölum, en fyrirtækið er alveg horfið frá einkunnagjöf. 
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Fyrirtæki sem framkvæmir frammistöðumat metur starfsmenn sína á ólíkan hátt. Þó eiga þau öll 

sameiginlegt að vera með skilgreinda lykilþætti frammistöðu fyrir tiltekin störf. Þau meta 

starfsmenn út frá þeim væntingum sem fyrirtækið gerir til þeirra. Þessir þættir eru í flestum 

tilvikum starfslýsingar starfsmanna. Fyrirtæki B, G og H notast við kvarða við mælingu á 

lykilþáttunum. Einungis í ákveðnum deildum hjá fyrirtæki G þarf að setja tölulegt mat á 

frammistöðu til að geta samið og greitt laun eftir því. Viðmælendur í fyrirtækjum B og H sögðu 

einnig að frammistöðumatið væri notað fyrir bónusgreiðslur og eingreiðslur fyrir ákveðna 

starfsmenn og þannig nýtt sem fjárhagslegt umbunartæki.  

8.3 Uppbygging 

Uppbygging á samtölum fyrirtækjanna var misjöfn en að vísu með sömu lykilþætti. 

Frammistöðumötin eru verkefnamiðuð og beinast meira að frammistöðu, en starfsmannasamtölin 

meira á samskipti og líðan starfsmanna. Flest öll fyrirtækin eiga það sameiginlegt að ræða 

starfsþróun, líðan, samskipti, framtíðarsýn og markmiðasetningu eins og sjá má í töflu 5.  

 

Tafla 5: Yfirlit yfir helstu umfjöllunarefni starfsmannasamtala 

                                                 
*  Notast ekki við starfsmannasamtöl  

Hvað er rætt í samtölunum? 

Fyrirtæki Starfsþróun Líðan Samskipti Framtíðarsýn 
Markmiða-

setning 

A ✓ ✓ ✓ ✓  

B ✓ ✓ ✓   

C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

D ✓ ✓ ✓  ✓ 

 E* - - - - - 

F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

G ✓ ✓ ✓ ✓  

H ✓ ✓   ✓ 

I ✓  ✓  ✓ 

J ✓ ✓   ✓ 

K ✓ ✓   ✓ 
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Starfsþróun  

Starfsþróun var hluti af samtölum allra fyrirtækja. Samkvæmt framkvæmdastjóra mannauðssviðs 

C „þarf starfsþróun ekki alltaf að vera upp á við, heldur getur hún einnig verið að starfsmenn vilji 

þróast á milli deilda.“ Mannauðsstjóri I talar um að starfsþróun þýði ekki einungis þróun innan 

fyrirtækisins heldur telur hann það einnig vera fræðsluþróun sem starfsmenn afla sér sjálfir. 

Starfsþróun er þannig að við hvetjum til þess að starfsfólk hafi líka frumkvæði af 

því að leita sér fræðsluþróun, að það sé ekki bara matað ofan í, heldur þarf þetta að 

vera samspil. (Mannauðsstjóri I) 

Líðan  

Líðan er hluti af starfsmannasamtölum allra fyrirtækjanna nema fyrirtækis I. Mannauðsstjóri I 

nefnir ekki líðan sem fastan lið í starfsmannasamtölum fyrirtækisins en þó er opin spurning þar 

sem starfsmenn geta til að mynda talað um líðan þeirra. Samkvæmt mannauðsstjóra H er:  

Fólk mismunandi, sumir eru hreinlega opnari að ræða það sem þeim liggur á hjarta 

en aðrir og því er mikilvægt að spyrjast fyrir um líðan starfsmanna til að hafa 

heildarmynd yfir hópinn.   

Samskipti  

Flest fyrirtæki sem tekið var viðtal við töluðu um að samskipti væri hluti af samtölunum. 

Sviðsstjóri starfsmannasviðs D telur að ef vinnustaðurinn er með opin og frjáls samskipti á milli 

fólks þá getur ýmislegt gagnlegt komið upp. Hann telur þetta mikilvægt til þess að fá yfirsýn yfir 

hvað hver og einn er að gera. Einnig hvort fyrirtækið er að gera þetta nógu vel eða hvort 

endurskipuleggja þyrfti verklagsreglur þeirra. 

Samkvæmt mannauðsráðgjafa F leggur fyrirtækið áherslu á að þjálfa stjórnendur sína í 

samtalstækni. Hann tekur dæmi um að í staðinn fyrir að stjórnandinn segi: „Þú gerir þetta alltaf 

vitlaust“ þá er lögð áhersla á að hann segi fremur: „Ég upplifi að þetta sé ekki að ganga nógu vel“. 

Mannauðsstjóri A telur þessi samtöl fela í raun og veru í sér að fólk sé að tala saman en hann segir: 

Ég held í rauninni að munurinn felst í því að fólk er að tala saman, sama hvort þetta 

heiti starfsmannasamtal, frammistöðusamtal eða hvað sem þetta er, þá ert þú bara 
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með því að stilla þessu upp með þessum hætti að þá ertu að eiga meiri samskipti 

við fólkið þitt.  

Framtíðarsýn og markmiðasetning 

Samkvæmt fyrirtækjum A, C, F og G er framtíðarsýn einn af þeim þáttum sem rætt er um í 

starfsmannasamtali. Mannauðsráðgjafi F segir að í þessum hluta samtalsins sé verið að spyrja 

starfsmanninn hvar hann sér sig og í hverju hann vill bæta sig.  

Fyrirtæki C, D, F, H, I og K tala um markmiðasetningu. Mannauðsstjóri I telur markmiðasetningu 

vera lykilþátt í þessum viðtölum, „en þar spyrjum við spurninga eins og hvað er framundan, hefur 

þú stjórn á þessu, þurfum við að breyta og setja ný markmið?“ 

8.4 Gagnasöfnun 

Misjafnar skoðanir eru varðandi gagnasöfnun. Þá hvort gögnin eru vistuð, hver vistar þau og hver 

notkun þeirra er. Þegar spurst var fyrir hvort viðkomandi fyrirtæki visti gögnin svöruðu allir játandi 

nema fyrirtæki A, sjá töflu 6. Í kjölfarið voru þau spurð hvort þau væru að nýta sér þau á einhvern 

hátt.  

Eru gögnin vistuð?  

Fyrirtæki  Já  Nei  

A   
✓ 

B 
✓ 

  

C 
✓ 

  

D 
✓ 

  

E 
✓ 

  

F 
✓ 

  

G 
✓ 

  

H 
✓ 

  

I 
✓ 

  

J 
✓ 

  

K 
✓ 

  

 Tafla 6: Yfirlit yfir það hvort fyrirtæki visti gögnin 
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Þegar spurt var út í hver visti gögnin tala öll fyrirtækin um næsta yfirmann. Gögnin eru ekki vistuð 

hjá fyrirtæki A og því ekki notuð. Samkvæmt mannauðsstjóra fyrirtækis H eru gögnin vistuð 

rafrænt. Mannauðssérfræðingur F telur líklegt að á næsta ári myndu þau finna veflausn þar sem 

komið væri gögnum fyrir í skýjaþjónustu. Hjá fyrirtækjum B, D, C og I eru gögnin nýtt til að finna 

hverjar fræðsluþarfir starfsmanna eru ásamt því að skipuleggja hana. Starfsmannastjóri fyrirtækis 

B talar einnig um að gögnin séu notuð til eingreiðslu og ef að upp koma efamál innan fyrirtækisins 

þá sé hægt að nýta gögnin til að sjá hversu langvarandi vandamálið er. Sviðsstjóri starfsmannasviðs 

D segir að gögnin eru einnig notuð til að bera saman síðasta ár og núverandi stöðu. Mannauðsstjóri 

J segir fyrirtækið vista gögnin og hafa bæði stjórnandinn og starfsmaður aðgang að þeim ef þess 

er þörf. Mannauðsstjóri I bætir því við að þau eru einnig notuð til að taka á efamálum sem upp 

koma og til að finna rót vandans. 

Við notum gögnin sem þarfagreining fyrir fræðslumál, við skoðum líka hvort það 

sé einhver rauður þráður hjá ákveðinni deild, ákveðnu sviði eða í fyrirtækinu í heild, 

sem þarf að taka á. (Mannauðsstjóri I)  

Einnig segir viðmælandi G: „Þessi gagnasöfnun er tæki stjórnenda og því ráða þeir hvað þeir gera 

við þessi gögn.“  

8.5 Ávinningur   

Aðspurð um ávinning af starfsmannasamtölum voru allir viðmælendur sem nota þau sammála um 

að ávinningur hlytist af samtölunum.  

Það er alltaf ávinningur, það er aldrei neinu að tapa. Segjum að við myndum hætta 

að keyra þetta, þá erum við að tapa með því. En það að keyra þetta – það er alltaf 

einhvers að vinna. (Mannauðssérfræðingur F) 

Svör viðmælenda voru flest í takt við hvort annað og út frá svörunum mátti helst sjá að 

ávinningurinn skiptist í þrennt. Það er ávinningur fyrir starfsfólkið, stjórnendur og fyrirtækið, sjá 

töflu 7. 
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Helsti ávinningurinn  

Fyrirtæki  Starfsmenn Stjórnendur Fyrirtækið 

A ✓ 
  ✓ 

B ✓ ✓ 
  

C ✓ ✓ ✓ 

D ✓ ✓ ✓ 

 E* - - - 

F ✓ ✓ ✓ 

G ✓ ✓ 
  

H   ✓ ✓ 

I ✓ ✓ 
  

J ✓ ✓ ✓ 

K ✓ ✓ ✓ 

Tafla 7: Yfirlit yfir ávinning starfsmannasamtala 

 

Starfsfólk 

Flestir viðmælendur töluðu um ávinning af starfsmannasamtölunum fyrir starfsfólkið. Aðeins 

mannauðsstjóri H sagði ekki svo vera. Hann sagði: „Starfsmenn eru ekkert rosalega ánægðir með 

þessi samtöl. Ég held að það sé vegna þess að fólki finnst þetta of mikið ferli, að þetta sé kvöð.“ 

Mannauðsstjóri A segir ávinninginn snúast fyrst og fremst um að starfsfólk fái að vita hvernig það 

stendur sig. Starfsfólk sem veit það sýnir betri árangur og er metnaðarfyllra. Starfsmannastjóri B 

sagði einnig að með samtalinu þá viti starfsmaðurinn nákvæmlega til hvers er ætlast af honum og 

hvort hann sé að standa sig. Jafnframt nefndi hann að það væri öllum hollt að setjast niður með 

sínum yfirmanni og ræða skipulega og kerfisbundið um verkefnin.  

Fólki líður líka bara betur í starfi ef það veit til hvers er ætlast, veit hvað það á að 

gera í vinnunni og veit að það skipti einhverju máli og það sé einhver sem tekur 

eftir því þegar þú gerir vel, þannig það er klárlega mikill ávinningur. 

(Starfsmannastjóri B) 

                                                 
* Notast ekki við starfsmannasamtöl 
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Fyrirtæki C mælir hver ávinningur starfsmannasamtala er fyrir starfsmenn. Samkvæmt 

vinnustaðagreiningu er um 80% starfsmanna sem telja að það sé ávinningur af þeim. 

Mannauðsstjóri fyrirtækisins segir þetta vera „tækifæri fyrir starfsmann til að setjast niður með 

yfirmanni sínum, ræða við hann og fá það besta út úr öllu.“ Mannauðsstjóri I segir þetta einnig 

tækifæri fyrir starfsfólk að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og er það grundvallaratriði fyrir 

starfsmenn. Hann segir þetta vera vettvang fyrir starfsmenn til að létta á sér ef þess er þörf. 

Mannauðsstjóri D segir starfsmannasamtöl þurfa að fara fram til þess að starfsmönnum líði vel í 

vinnunni. Starfsmenn vilja fá að þroskast og þróast í starfi og starfsmannasamtölin opna á hrein 

samskipti milli starfsmanns og yfirmanns. Mannauðsstjórinn segir ávinninginn vera ómetanlegan. 

Hann nefnir sérstaklega hversu mikilvægt samtalið er fyrir starfsmanninn. Þannig veit 

starfsmaðurinn hvar hann stendur og getur tjáð sig um þá þætti sem honum líður illa eða vel með. 

Mannauðssérfræðingur F segir ávinning fyrir starfsfólk mikinn og samskipti spili þar stóran þátt. 

Jafnframt segir hann:   

Starfsmannasamtöl ganga út á að þú tryggir það að einu sinni á ári, þó það sé ekki 

oftar að þá er sest niður með þér sem starfsmanni og farið í gegnum starfið þitt. Það 

hvernig þú ert sem starfsmaður og þú færð endurgjöf á það hvernig þú ert að standa 

þig.  

Viðmælendur J og K segja hið sama, það er að ávinningurinn sé að starfsmaðurinn fái betri 

endurgjöf og veit því betur hvar hann stendur. En framkvæmdastjóri mannauðssviðs G segir 

starfsmannasamtöl vera part af nútímalegri stjórnun og algjör skylda. Hann sagði: „Ég vil bara 

ganga eiginlega miklu harðar eftir því að stjórnendur geri þetta. Við vitum að fólk þarf á þessari 

athygli að halda“.  

Stjórnendur 

Flestir viðmælendur minntust á ávinning fyrir stjórnendur þegar þeir voru spurðir út í ávinning af 

starfsmannasamtölum. Samkvæmt öllum viðmælendum tekur næsti stjórnandi 

starfsmannasamtalið við undirmenn sína. Viðmælendur segja ávinninginn vera í báðar áttir og hollt 

fyrir bæði yfir- og undirmenn að setjast niður og tala saman.  

Viðmælendur B, C, D, G, H og K tala allir um að ýmsar upplýsingar koma fram í samtölunum og 

því fá stjórnendur tækifæri til að bæta það sem þarf að laga. Til að mynda segir starfsmannastjóri 
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B að stjórnendur fá betri yfirsýn með því að fara yfir það sem starfsmaðurinn er að gera og skoða 

þá þætti sem betur mættu fara. Mannauðsstjóri C ræðir einnig að ýmsar upplýsingar koma fram í 

starfsmannasamtölum og geta stjórnendur þá gripið inn í ef einhverju er ábótavant.  

Mannauðssérfræðingur F segir samtölin vera góðan vettvang fyrir stjórnanda að hrósa starfsmanni 

fyrir það sem hann gerir vel. Einnig að stjórnendur nái betur utan um starfsemina þegar þeir taka 

starfsmannasamtöl. Þá sjá stjórnendur hvort starfsmenn eru í raun og veru að starfa á skilvirkan 

hátt. Mannauðsstjóri J bætir við að starfsmannasamtöl styrki tengsl stjórnandans við undirmenn 

sína. Ávinningur fyrir stjórnendur, að mati mannauðsstjóra I, er að þeir fá að sjá og eiga samskipti 

við starfsmenn sína árlega án truflunar. Stjórnendur geta farið dýpra og ítarlegra í hlutina.  

Fyrirtækið 

Meirihluti viðmælenda, það er viðmælendur A, C, D, F, H, J og K nefndu ávinning fyrir fyrirtækið. 

Flestir voru sammála um að starfsmannasamtöl væru góður vettvangur til að ræða markmið 

fyrirtækisins og stefnu þess. Mannauðsstjóri A segir fyrirtækið reyna að búa til umhverfi þar sem 

metnaður og árangur er í fyrirrúmi og eru starfsmannasamtöl einn þáttur til að ná því.  

Viðmælandi H segir: „Það er klárlega ávinningur af samtölunum fyrir fyrirtækið.“ Það hefur þá 

yfirsýn yfir allan hópinn og getur gripið inn í ef þess er þörf. Þá nefnir viðmælandi C að fyrirtækið 

sé búið að ná að „ferla“ alls konar hluti betur, sem er oft afrakstur af starfsmannasamtölum.   

Fyrirtæki F sjá með starfsmannasamtölum sínum hvort einhverja breytinga er þörf til að starfa á 

árangursríkari hátt. Mannauðssérfræðingur fyrirtækisins segir einnig að fyrirtækið nái betur utan 

um líðan starfsmanna. En það er mikilvægt fyrir fyrirtækið þar sem ánægðari starfsmenn skila 

betra starfi og arðsemin eykst. Samkvæmt mannauðsstjóra fyrirtækis J er mikilvægt að 

starfsmaðurinn viti hvernig hann stendur sig vegna þess að framlag og frammistaða hans skiptir 

fyrirtækinu máli. 
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9 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hagnýtingu og tilgang starfsmannasamtala. Til þess að öðlast þann 

skilning var spurt út í uppbyggingu samtalanna og meðhöndlun gagnanna. Þá var einnig athugað 

hvort frammistöðumat væri hluti af starfsmannasamtalinu eða ekki og hver helsti ávinningur væri 

af þessum samtölum.  

Velta má því upp hvort einhver ávinningur sé af starfsmannasamtölum. Samkvæmt 

Brewster, Sparrow, Vernon og Houldsworth (2011) eru starfsmannasamtöl notuð í minna mæli í 

flestum löndum en þeir segja að frammistöðumat sé meira notað. Þar með vaknar sú spurning hver 

tilgangur og hagnýting af starfsmannasamtölum sé í raun og veru.  

Megintilgangur 

Tilgangurinn var að kanna hvort og hvers vegna fyrirtæki nota starfsmannasamtöl, hvernig það 

gengi að nota þau og hvernig þau hafa þróast innan fyrirtækisins. Öll fyrirtækin nema eitt notast 

við starfsmannasamtöl. Vert er að benda á að fyrirtækin nota mismunandi heiti á samtölin, þ.e 

starfsmanna-, frammistöðu- eða endurgjafasamtöl. Þó svo að fyrirtækin nefni samtölin ólíkum 

nöfnum þá má sjá samkvæmt niðurstöðunum að samtölin ganga í grunninn út á það sama. Samtölin 

snúast um allt það sem tengist starfinu og starfsumhverfinu, en það styður við skilgreiningu Dessler 

(2017) og Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2004) á starfsmannasamtölum. Stefnur og markmið 

fyrirtækja eru ólíkar og því eru áherslurnar á ákveðna þætti í samtalinu mismunandi milli 

fyrirtækja.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fyrirtækin nota starfsmannasamtöl fyrst og fremst í 

þeim tilgangi að veita starfsmanninum endurgjöf. Einnig til að fylgja eftir markmiðum og árangri. 

Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að starfsmenn sínir viti hvert hlutverk þeirra er innan 

fyrirtækisins. Einnig hvaða væntingar eru gerðar til þeirra. Í því samhengi er mikilvægt að 

starfsmenn fái endurgjöf  á það sem þeir eru að gera og hvar þeir standa. Samkvæmt Staren (2009) 

er þetta einn lykilþáttur í því að viðhalda traustu og afkastamiklu vinnuumhverfi. Þegar starfsmenn 

fá endurgjöf þá vita þeir hvernig þeir geta bætt frammistöðu sína (Giving effective feedback, 

2014). Jafnframt segir Hartley (2018) endurgjöf vera mikilvæga til að tryggja að starfsmenn viti 

að þeirra framlag færir fyrirtækið í átt að markmiðum sínum. Niðurstöður benda einnig til þess að 
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samtalið sé vettvangur fyrir starfsmenn til að láta rödd sína heyrast. Þetta er tækifæri fyrir 

starfsmann til að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri og er þetta samkvæmt Asmuß 

(2008) einn af lykilþáttum árangursríks samtals. Einnig má nefna að þeir starfsmenn sem fá að 

koma skoðunum sínum og uppástungum á framfæri skynja fremur sanngirni á vinnustað og það 

eykur einnig áhugahvöt þeirra (Bender, Heywood og kidd, 2017). Þetta bendir til mikilvægi þess 

að starfsmaður fari yfir það sem honum liggur á hjarta, segi sínar skoðanir og komi hugmyndum 

sínum á framfæri. Öll fyrirtækin sögðu þetta vera einn megintilgang samtalsins og samkvæmt 

niðurstöðunum er því ljóst að fyrirtæki ættu að hlusta á rödd starfsmanna sinna. Að lokum er einn 

helsti tilgangur starfsmannasamtala að afla upplýsinga til að vinna að umbótum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru starfsmannasamtölin notuð í þeim tilgangi að kanna hvað sé 

verið að gera og hvað mætti betur fara. Samkvæmt Day-Calder (2017) er þetta einmitt 

vettvangurinn til að koma auga á það. Í kjölfarið er hægt að gera viðeigandi ráðstafanir ef þess er 

þörf. Einnig segir Nador (2014) að ef eitthvað er ábótavant, sama hvort það tengist starfsmanninum 

eða vinnuumhverfinu þá er mikilvægt að regluleg samtöl eigi sér stað milli stjórnenda og 

undirmanna. Þá sé unnt að vinna að umbótum. Flest fyrirtækin nefndu mikilvægi þess að stuðla að 

umbótum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að unnt sé að bæta og laga margt með 

starfsmannasamtölunum, hvort sem það tengist starfsmanninum, stjórnandanum eða fyrirtækinu. 

Maric o.fl. (2013)  segja að starfsmannasamtöl eigi sér stað reglulega og að minnsta kosti 

einu sinni á ári, en í sumum fyrirtækjum oftar. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknarinnar. Vert 

er að benda á að samkvæmt niðurstöðunum eru fyrirtækin í auknum mæli farin að framkvæma 

starfsmannasamtöl oftar en einu sinni á ári. Flestir viðmælendur töluðu um í því samhengi að 

endurgjöfin væri svo mikilvæg og því ættu samtölin að vera tekin oftar heldur en ella. Höfundar 

telja áhugavert að kanna betur hvers vegna fyrirtæki taka samtölin oftar en einu sinni á ári. Enn 

fremur að kanna hvort það skili betri árangri. Þá má einnig nefna að þau fyrirtæki sem taka samtölin 

árlega voru flest sammála því að taka ætti þau oftar. Rannsakendur velta því upp hvernig fyrirtækin 

hafa hugsað sér að framkvæma þau oftar í ljósi þess að flest fyrirtækin nefndu að stjórnendur tækju 

ekki samtöl við alla undirmenn sína, meðal annars vegna tímaleysis. 

Hafa verður í huga að erfitt getur reynst fyrir stjórnandann að taka starfsmannasamtöl 

(Dessler, 2017). Ljóst er samkvæmt niðurstöðunum að stjórnendur í fyrirtækjum eru ekki allir í 

stakk búnir til þess að taka samtölin. Samkvæmt Price (2013) er mikilvægt að undirbúa 
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starfsmannasamtöl vel svo þau skili sem bestum árangri og er það í takt við það sem flestir 

viðmælendur sögðu. Enn fremur segja Meinecke o.fl. (2017) að fyrirtæki ættu að auðvelda 

yfirmönnum með því að bjóða þeim til dæmis upp á leiðbeiningarreglur. Fyrirtækin eru öll með 

einhvers konar fræðslu og aðhald fyrir þá sem eiga erfitt með að taka samtölin. Þó segja fyrirtækin 

að yfirmenn séu í sumum tilfellum ekki tilbúnir að taka samtölin þrátt fyrir stuðninginn sem þeir 

fá. Rannsakendum þætti áhugavert að kanna ástæðu þess. Jafnframt að kanna hvað sé gert og hvað 

hægt væri að gera í slíkum tilfellum. 

Frammistöðumat 

Rannsakað var hvort fyrirtæki framkvæma frammistöðumat og þá hvort það sé hluti af 

starfsmannasamtalinu eða ekki. Þá var einnig kannað hvernig starfsmenn eru metnir til 

frammistöðu. Niðurstöður gefa til kynna að frammistöðumat sé hluti af samtölum fyrirtækjanna. 

Aðeins eitt fyrirtæki framkvæmir ekki frammistöðumat. Samkvæmt Dessler (2017) nota 

stjórnendur frammistöðumat til að meta frammistöðu starfsmanns miðað við þær væntingar sem 

gerðar eru til hans. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar meta á frammistöðu starfsmanna þarf að vera 

vel skilgreint hvað sé góð frammistaða og hvað ekki. Þannig getur frammistöðumatið samkvæmt 

Cappelli og Conyon (2018) verið upplýsandi og haft áhrif á afkastagetu starfsmanna.  

Öll fyrirtækin sem framkvæma frammistöðumat eru með skilgreinda lykilþætti 

frammistöðu fyrir tiltekin störf. Aðeins þrjú fyrirtæki nota kvarða til að meta frammistöðu 

starfsmanna. Væntingarnar sem gerðar eru til starfsmanna má helst sjá í starfslýsingum tiltekins 

starfsmanns. Starfslýsingar gegna því hlutverki að gera starfsmann og undirmenn hans sammála 

um skyldur og þær kröfur sem gerðar eru til hans (Dessler, 2017). Ef frammistaða er undir 

væntingum þá grípa fyrirtækin inn í og gera viðeigandi ráðstafanir. Seldon o.fl. (2001) segja að 

lykillinn að árangursríku frammistöðumati sé að veita einstaklingum tækifæri til að stunda þjálfun 

og þróun sem tengist beint við umræðuefnið sem skilgreind eru í matinu. 

Frammistöðumat er oft tengt við launaumræður en Mulvaney o.fl. (2012) telja að tæplega 

80% af notkun frammistöðumats sé tilkomin vegna launaákvarðana. Einnig telja þeir að eitt af 

árangursríkustu aðferðum til að hvetja og auka starfsframa sé með notkun launabónusa. Þess má 

geta að þrjú fyrirtæki nota frammistöðumatið til þess að ákvarða greiðslur til starfsmanna sinna. 

Þar er frammistaða starfsmanna metin og verðlaunað er fyrir vel unnin störf. Niðurstöður leiddu 

samt sem áður í ljós að fyrirtæki tengja laun almennt ekki við samtalið vegna hættunnar á því að 
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launaumræðan yfirtaki samtalið, og því notast fyrirtækin við sér samtal tengt launum. Þetta 

samræmist því sem Selden o.fl. segja (2001).  

Uppbygging starfsmannasamtala 

Stefnur og markmið fyrirtækja eru ólík og því fannst höfundum áhugavert að kanna uppbyggingu 

starfsmannasamtala þeirra. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) segir að þau málefni sem 

stjórnendur og starfsmenn ræða tengjast vinnunni, vinnuumhverfinu, vinnuaðstæðum og 

sameiginlegum markmiðum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fyrirtækin eiga það öll 

sameiginlegt að ræða starfsþróun, líðan, samskipti, framtíðarsýn og markmiðasetningu í 

samtölunum sínum.  

Fyrst ber að nefna starfsþróun. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að starfsþróun er 

mikilvægur þáttur í samtölunum en allir viðmælendur nefndu þann þátt. Starfsþróun þýðir ekki 

einungis þróun innan fyrirtækisins heldur einnig fræðsluþróun sem starfsmenn afla sér sjálfir. 

Roberts (2003) nefnir að starfsþróun sé veigamikill þáttur í starfsmannasamtalinu sem getur leitt í 

ljós þörf fyrir einhverskonar fræðslu eða endurmenntun starfsmanns. Líðan er einnig þáttur í 

samtölum fyrirtækjanna. Ef starfsmenn eru ánægðir þá er líklegra að þeir leggi meira á sig og skapi 

gott andrúmsloft í kringum sig (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 

1999) og því skiptir líðan þeirra máli innan fyrirtækisins. Jafnframt leiddu niðurstöður í ljós að 

samskipti er mikilvægur þáttur. Samskipti hjálpa við að uppgötva ýmisleg málefni sem annars 

hefðu ekki komið til tals. Maric o.fl. (2013) segja þegar samskipti eiga sér stað eru stjórnendur og 

starfsmenn að veita gagnkvæmar og mikilvægar upplýsingar sem er stór hluti af velgengni beggja 

aðila og fyrirtækisins. Því næst ber að nefna framtíðarsýn. Nokkrir viðmælendur töluðu um að 

framtíðarsýn væri hluti af umræðuefni samtalanna. Þar er verið að leitast eftir því að finna hvar 

fólk sér sjálft sig í starfinu og í hverju það vill helst bæta sig. Þetta er í takt við það sem Maric o.fl. 

(2013) segja en þeir telja að starfsmannasamtal gefa mynd af áætlunum í framtíðinni. Að lokum 

ber að nefna markmiðasetningu. Flest fyrirtækin tala um markmiðasetningu í samtölunum. 

Samkvæmt George og Jones (2012) eru þeir starfsmenn sem trúa því að þeir geti náð markmiðum 

sínum skuldbundnari fyrirtækinu. 

Áherslurnar í starfsmannasamtölunum eru breytilegar milli fyrirtækjanna. Þar eru mörg 

málefni rædd og fer uppbygging samtalsins eftir markmiðum fyrirtækisins. Samkvæmt 

niðurstöðunum eru þættirnir sem taldir eru upp hér að framan fastir liðir í starfsmannasamtölum 
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fyrirtækjanna, en það styður við fræðilega kafla rannsóknarinnar. Til að mynda nefna Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Margrét Guðmundsdóttir (1990) starfsþróun, líðan, samskipti og 

markmiðasetning vera möguleg atriði sem unnt er að ræða í samtölunum.  

Gagnasöfnun 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig fyrirtækin meðhöndla niðurstöður 

úr samtalinu, þá hvort fyrirtækin safni gögnunum og í hvaða tilgangi. Niðurstöður leiddu í ljós að 

fyrirtækin nýta gögnin til að greina fræðsluþarfir starfsmanna. Með því að skoða gögnin sjá 

fyrirtækin hvaða fræðsluþörf er ábótavant innan fyrirtækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

einnig fram á að fyrirtæki safna gögnunum ef þau þurfa að nýta þau á einhvern hátt. Til að mynda 

ef upp kæmi efamál í fyrirtækinu væri hægt að nýta gögnin til þess að sjá hversu langvarandi 

vandamálið sé og hvar það liggi innan fyrirtækisins. Fyrirtæki notast einnig við gögnin ef þau 

þurfa að rifja upp ákveðin atriði sem komu fram í síðasta viðtali. Samkvæmt Dessler (2017) þurfa 

stjórnendur að undirbúa sig vel fyrir samtalið og því mikilvægt að þeir geti notast við fyrirliggjandi 

gögn sem eru til staðar um tiltekinn starfsmann ef þess er þörf. Að lokum nýtast gögnin þegar 

frammistaða er launatengd, þá er hægt að bera saman frammistöðu milli ára. Notkun launabónusa 

er ein af árangursríkustu aðferðum til að hvetja og auka starfsframa (Mulvaney o.fl., 2012)  

Ávinningur 

Niðurstöður bentu til þess að ávinningur er af starfsmannasamtölunum og honum má skipta í 

þrennt, það er ávinningur fyrir starfsfólkið, stjórnendur og fyrirtækið. Hvað varðar ávinning fyrir 

starfsfólkið leiða niðurstöðurnar í ljós að starfsmaðurinn veit þá hvernig hann er að standa sig. 

Hann fær einnig tækifæri á að koma sínum sjónarmiðum og athugasemdum á framfæri. Þetta er í 

raun vettvangur fyrir starfsmann til þess að eiga bein og hrein samskipti við sinn yfirmann um þá 

þætti sem tengist starfsmanninum, sama hvort það sé tengt líðan eða starfinu. Samkvæmt Reece 

og Brandt (2000) eru þessi samskipti og samvinna lykilatriði í fyrirtækjum nú til dags og mikilvægt 

er að rækta þetta samband. Enn fremur leiða niðurstöðurnar í ljós að ávinningur er af 

starfsmannasamtölum fyrir stjórnandann. Stjórnandinn fær tækifæri á að tala við starfsmann sinn 

og þannig fær hann margar gagnlegar upplýsingar sem hann annars hefði mögulega ekki fengið 

frá starfsmanninum. Hann getur þá gripið inn í ef þess er þörf og gert viðeigandi ráðstafanir til að 

ná settum markmiðum fyrirtækisins. Maric o.fl. (2013) telja að þegar samskipti eiga sér stað þá 

eru stjórnendur og starfsmenn að veita hvort öðru gagnkvæmar og mikilvægar upplýsingar og er 
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það stór hluti af velgengni beggja aðila og fyrirtækisins. Jafnftam gáfu niðurstöður til kynna að 

fyrirtæki njóta ávinnings af starfsmannasamtölum. Upplýsingar sem koma fram í 

starfsmannasamtölunum geta verið gagnlegar fyrir það. Ljóst er að með starfsmannasamtölum fær 

það betri yfirsýn yfir þær breytingar sem þörf er á. Einnig er þetta vettvangur til að gera 

starfsmanninum grein fyrir markmiðum og stefnu fyrirtækisins. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

(2003) segir að starfsmannasamtöl mikilvægt tæki því starfsmenn og stjórnendur þurfa að vita 

hvert fyrirtækið stefnir og hvernig það er að þróast. 
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10 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tilgang og hagnýtingu starfsmannasamtala. Það var gert 

með því að rannsaka uppbyggingu samtalanna og kanna hvernig meðhöndlun gagna færi fram. Þá 

var einnig kannað hvort frammistöðumat væri hluti af samtölunum. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að fyrirtæki njóta ávinnings af því að vera með starfsmannasamtöl. 

Megintilgangur þeirra er að auka upplýsingaflæði innan fyrirtækisins þannig að starfsmenn og 

stjórnendur viti hvert fyrirtækið stefnir og hvernig það er að þróast. Einnig bæta þau samskipti 

innan fyrirtækisins og stuðla að stöðugum umbótum. Samtölin opna á samskipti milli yfirmanns 

og starfsmanns um mikilvægar upplýsingar sem er stór hluti af velgengni beggja aðila og 

fyrirtækisins. Þannig er þetta ávinningur fyrir starfsmanninn, stjórnandann og fyrirtækið í heild. 

Starfsmaður fær endurgjöf um árangur hans í starfi, hann veit hvernig hann stendur sig og því 

líklegra að hann leggi meira á sig og skapar gott andrúmsloft í kringum sig. Stjórnandinn fær 

gagnlegar upplýsingar sem hann hefði mögulega ekki fengið frá starfsmanninum, en þannig getur 

hann gripið inn í ef þess er þörf til að ná markmiðum fyrirtækisins. Ávinningur fyrirtækisins af 

samtölunum er því góð yfirsýn yfir starfsemina en það samræmir aðgerðir starfsmanna og 

stjórnenda við stefnu fyrirtækisins. Uppbygging starfsmannasamtalanna var mjög svipuð í öllum 

fyrirtækjum, en helstu umfjöllunarefnin voru starfsþróun, líðan, samskipti, framtíðarsýn og 

markmiðasetning. Tvö fyrirtæki töluðu um að þau notuðust við frammistöðusamtal og eitt við 

endurgjafasamtal. Uppbyggingin á þeim var samt sem áður lík uppbyggingu starfsmannasamtala. 

Frammistöðumat er almennt hluti af starfsmannasamtölunum og er matið almennt mælt út frá 

skilgreindum lykilþáttum um tiltekin störf, en þó ber að nefna að þrjú fyrirtæki notuðust við kvarða 

þegar meta átti starfsmenn.    

Rannsakendur telja að fyrirtæki hagnist á því að vera með starfsmannasamtöl, en svo virðist 

vera að fyrirtækin séu farin að taka samtölin oftar en einu sinni á ári og þá styttra í senn.  Með því 

myndast opin umræða þar sem hægt er að ræða ýmis málefni. Starfsmenn fá einnig örari endurgjöf 

sem er einmitt einn helsti tilgangur starfsmannasamtalanna samkvæmt niðurstöðunum. 

Rannsakendum fannst áhugavert hversu mikilvæg og gagnleg starfsmannasamtöl eru innan 

fyrirtækja. Þá kom í ljós að ávinningurinn er mun meiri en rannsakendur gerðu sér grein fyrir. Til 

að mynda hafa rannsakendur farið í starfsmannasamtöl en ekki gert sér fyllilega grein fyrir tilgangi 

þess. Því hefði verið áhugavert að fá innsýn frá starfsmönnum fyrirtækjanna sem tóku þátt í 
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rannsókninni. Annað sem rannsakendum fannst áhugavert var launatengingin við 

frammistöðumatið. Meirihluti fyrirtækjanna tengja samtölin ekki við launaumræðu, en það er ekki 

í takt við fræðilega hluta rannsóknarinnar og þótti rannsakendum það áhugavert. 

Takmarkanir á rannsókn  

Rannsakendur telja niðurstöðurnar gefa góða vísbendingu um tilgang og hagnýtingu 

starfsmannasamtala, en rannsóknin býr þó við ákveðnum takmörkunum. Fyrst ber að nefna að ekki 

er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða. Úrtakið 

er fremur lítið og endurspeglar því ekki heildina en niðurstöðurnar gefa þó ákveðna vísbendingu 

og innsýn. Í öðru lagi er ekki hægt að tala um traustleika rannsóknarinnar þar sem eigindlegar 

nálganir gera ekki ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka raunveruleikann á sama hátt í annað sinn, 

út frá sama skilningi og áreiðanleika (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í 

þriðja lagi voru tekin viðtöl við ólíkar skipulagsheildir og eru áherslurnar mismunandi milli 

fyrirtækja í ólíkum geirum og gæti það hafa takmarkað rannsóknina að einhverju leyti.  

Frekari rannsóknir 

Í þessari ritgerð var leitast við að fá innsýn frá stjórnendum og sérfræðingum á mannauðssviði. Því 

væri í framhaldi af þessari rannsókn áhugavert að kanna afstöðu starfsmanna á 

starfsmannasamtölum. Þá kanna hvert þeirra álit er á starfsmannasamtölum, jafnframt að kanna 

hvaða ávinning starfsmennirnir hljóta af slíkum samtölum.  

Einnig væri áhugavert að rannsaka hvað það er sem hvetur stjórnendur til þess að taka 

starfsmannasamtöl.  Höfundum fannst athyglisvert að viðmælendur sögðu að í sumum tilfellum 

treystu stjórnendur sér ekki til þess að taka starfsmannasamtöl þrátt fyrir aðhald og fræðslu. 

Áhugavert væri að skoða betur hver ástæðan fyrir því er og hvað myndi þá hvetja yfirmenn frekar 

til að taka samtölin. 

Að lokum myndu höfundar vilja kanna þróunina á því hversu oft starfsmannasamtölin eru 

tekin. Svo virðist vera samkvæmt niðurstöðunum að fyrirtækin eru í auknum mæli farin að taka 

þau oftar en einu sinni á ári. Höfundum þykir þetta athyglisvert og væru til í að vita hver ástæða 

þess er. 
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Viðauki A 

Viðtalshandrit   

 

1. Bakgrunnsspurningar 

Fæðingarár 

Menntun 

Staða? (Starfsheiti) 

Reynsla? Hversu lengi hefuru starfað hjá fyrirtækinu?  

Um fyrirtækið: hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 

 

2. Hafið þið notað eða innleitt starfsmannasamtöl? 

1. Megintilgangur? 

2. Hversu oft eru þau framkvæmd? 

3. Þróunin? 

 

3. Hvað er rætt í starfsmannasamtölum?   

 

4. Frammistöðumat 

1. Eru þau framkvæmd?  

1. Í starfsmannasamtölunum eða sér samtal? 

2. Eru þið með skilgreinda lykilþætti frammistöðu fyrir tiltekin störf? 

1. Hvernig eru þeir metnir og mældir?  

 

5. Varðandi niðurstöður úr samtölum: Safnið þið gögnunum úr 

starfsmannaviðtölunum/frammistöðumatinu?  

1. Hvernig nýtið þið gögnin? Og hvað verður um þau? 

 

6. Hver er ávinningurinn/árangur af þessum samtölum? 

 

 


