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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.  Leiðbeinandi ritgerðarinnar var 

Dr. Svala Guðmundsdóttir sem ég vil þakka innilega fyrir góða leiðsögn og þægilegt 

samstarf. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma í viðtölin og sýndu 

rannsókninni mikinn áhuga. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning 

og hvatningu og þá sérstaklega móður minni sem bjó sér alltaf til tíma til að lesa yfir, 

leiðbeina og hjálpa mér, dag sem nótt, sú hjálp var ómetanleg. 
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Útdráttur 

 

Ráðningaraðferðin stjórnendaleit hefur verið veruleiki á íslenskum vinnumarkaði um þó 

nokkurt skeið. Samt sem áður er aðferðin ekki svo ýkja gömul á alþjóðavísu. Hér á landi 

er stjórnendaleit beitt, með mismunandi hætti, bæði á einka- og opinbera 

vinnumarkaðinum í því augnamiði að ná í hæfasta starfsmanninn fyrir tiltekið starf.  

Rannsókn þessi veitir innsýn í leit sérfræðinga í ráðningum að ákjósanlegustu 

stjórnendunum og hvaða álitamál geta komið upp í slíku ferli.  

Til þess að fanga upplifun sérfræðinga í ráðningum hér á landi var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við 8 einstaklinga sem hafa mikla reynslu af 

stjórnendaleit.  

Niðurstöður leiddu í ljós hvernig ferli stjórnendaleitar er hér á landi, þróun 

aðferðarinnar og upplifun viðmælenda af því að beita þessari ráðningaraðferð þrátt fyrir 

smæð íslensks vinnumarkaðar. Þar sem mannauður er dýrmætasta auðlind 

skipulagsheilda og getur aukið samkeppnisforskot þeirra, er gríðarmikilvægt að vel takist 

til við ráðningar og réttu einstaklingarnir séu valdir til verka. Það kom fram að mikilvægsta 

verkfæri sérfræðinganna reyndist vera tengslanetið þeirra sem þeir eru stöðugt með í 

þróun og uppfærslu. Niðurstöður bentu ennfremur til þess, að þó að unnið sé markvisst 

að því að minnka kynjamun við ráðningar í stöðu sérfræðinga og æðstu stjórnenda töldu 

viðmælendur að við ættum enn langt í land á þeim vígstöðvum. Þá kom einnig fram að 

einn helsti ávinningur þess við að nýta sér stjórnendaleit er að leitin færir 

skipulagsheildum ávallt hæfasta stjórnandann eða sérfræðinginn að hverju sinni og 

ennfremur lágmarkar áhættu á að rangur aðili sé ráðinn. 

Lykilorð: mannauðsstjórnun, ráðningar, íslenskur vinnumarkaður, stjórnendaleit, 

upplifun 
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Abstract 

Headhunting is a process of tracking down possible candidates for jobs and has been used 

in Iceland for quite a period of time, although the method itself is fairly young worldwide. 

In Iceland it is practiced both in the private and public sector in different ways and the 

main purpose is to hire the best employee for a particular job. The job may not have been 

advertised in public.  

This research gives us an insight into the headhunters environment, how they trace 

capable candidates and the dilemmas they may face. To embrace the headhunters 

experience of the method they use, 8 individuals with vast experience in the field were 

interviewed. 

The results revealed the process of headhunting in Iceland, the evolution of the 

method and experience of the headhunters of using this method in a fairly small labour 

market. As human resources are the most valuable asset to a company and can increase 

its competitive advantage, hiring the right people is vital. The headhunters most valuable 

tool was found to be their social network which they are constantly improving and 

developing. It was also shown that one of the advantages in using headhunting, that it 

always brings the most capable specialist and decreases the risk of recruiting the wrong 

person. 

Keywords: human resource management, recruitment, the Icelandic labour market, 

headhunting, experience 
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1  Inngangur  

Mannauður (e. human resource) er mikilvægasta auðlind skipulagsheilda þar sem hann er 

lykillinn að varanlegu samkeppnisforskoti. Stjórnendur og mannauðsstjórar sinna 

veigamiklu hlutverki innan skipulagsheilda þar sem eitt af þeirra stærstu hlutverkum er 

að ráða inn ákjósanlegasta og hæfasta starfsfólkið til þess að ná að þróa 

samkeppnishæfan vinnustað (Berglind Möller og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2014).  Einnig er mikilvægt að vanda valið við ráðningar til þess að lágmarka mögulegt 

fjárhagslegt tjón sem gæti hlotist af því að ráða inn rangan aðila (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, e.d.). 

Til eru tvær nálganir stjórnenda og mannauðsstjóra sem lýsa ólíkum viðhorfum þeirra 

til mannauðsins. Annars vegar er horft á mannauðinn sem fjárfestingu og hins vegar sem 

kostnaðarlið líkt og aðrar auðlindir innan skipulagsheildarinnar (Beardwell og Claydon, 

2007). Það er einnig hlutverk mannauðsstjóra að stuðla að þróun mannauðs í samræmi 

við starfsmannastefnu og framtíðarsýn skipulagsheildar og með því hámarka nýtingu 

mannauðsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b).  

Ráðningarferlið sjálft getur verið vandasamt, en það skiptist í þrjá hluta; 

starfsgreiningu, öflun starfsmanna og ráðninguna sjálfa (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006a).  Lokaniðurstaða ráðningarferlisins er að ráða inn hæfasta einstaklinginn í starfið. 

Góður undirbúningur við starfsgreiningu og réttar aðferðir við ráðningu getur aukið líkur 

á uppfylla markmiðið (Ekwoaba, Ikeije og Ufoma, 2015). Einnig þarf að gæta þess að 

lágmarka þær matsvillur sem geta komið upp, forðast hlutlægni og hafa ávallt jafnrétti að 

leiðarljósi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a).  

Öflun umsækjenda er einnig mikilvægt ferli og eru ýmsar leiðir færar við leitina. Oft er 

aðferðunum skipt niður í tvo flokka sem nefnast innri og ytri leit (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007). Stjórnendaleit (e. headhunting) er ein leið við öflun umsækjenda og aðferð við 

ráðningar sem fellur undir ytri leit. Þar vinnur ráðningarskrifstofa eða þriðji aðili sem getur 

verið sjálfstætt starfandi einstaklingur fyrir skipulagsheild við að leita uppi þann allra 

hæfasta í starfið. Sú aðferð er oftast notuð til þess að ráða inn í æðri stjórnendastöður 

eða sérhæfð störf og eru þeir einstaklingar, sem ákjósanlegir eru fyrir starfið, oftast þegar 
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í góðu starfi og ekki endilega að leita sér að nýjum vinnustað eða starfsvettvangi. Oftar en 

ekki hvílir ákveðin leynd yfir þeim lausu stöðum og þær hvorki auglýstar né opinberaðar 

(Faulconbridge, Beaverstock, Hall og Hewitson, 2009). Tengslanet er mikilvægast í að ná 

góðum árangri í stjórnendaleit en einnig að vera ávallt með puttann á púlsinum um 

sveigjanleika vinnumarkaðar (Faulconbridge, Beaverstock, Hall og Hewitson, 2009). 

Miklar breytingar og sveigjanleiki einkenna íslenskan vinnumarkað sem getur bæði ýtt 

undir harða samkeppni og nýsköpun og þurfa skipulagsheildir sífellt að vera að aðlaga sig 

nýjum stefnum og straumum samfélagsins (Eiríkur Hilmarsson og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2009). Því er sífellt verið að auka kröfur við ráðningar á íslenskum 

vinnumarkaði og hefur sú þróun leitt af sér miklar breytingar í atvinnulífi Íslendinga 

(Hagstofa Íslands, 2018). Íslenskur vinnumarkaður skiptist í tvennt, opinberan markað og 

þann almenna. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir muninum á þessum tveimur 

mörkuðum. Opinberi markaðurinn samanstendur af ríkisstofnunum og sveitarfélögum og 

gilda mun strangari lög og reglur við ráðningarferli hjá þeim heldur en á almennum 

markaði, sem byggist á einkareknum skipulagsheildum og þar ríkir meira frjálsræði og 

fyrirkomulag ráðninga er ekki í eins föstum skorðum (Garðar Gíslason, 2001). 

Stjórnendaleit hefur lengi verið beitt í Bandaríkjunum, en er tiltölulega nýlega farin að 

vera meira áberandi í Evrópu (Finlay og Coverdill, 2000). Stjórnendaleit er daglegt brauð 

hér á Íslandi, þó það fari hljótt og sé ekki í almennri umræðu (Þorsteinn Ásgrímsson, 

2013). Markmið þessarar rannsóknar er að veita innsýn inn í hvernig stjórnendaleit  

(e. headhunting) fer fram á Íslandi og jafnframt verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni ,,Hvernig upplifa sérfræðingar í ráðningum notkun á 

ráðningaraðferðinni stjórnendaleit  hérlendis?” 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta þar sem fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um  fræðileg 

sjónarhorn mannauðsstjórnunar, ráðningarferlisins og stjórnendaleitar. Í þeim seinni 

verður aðferðarfræðin kynnt sem notuð var í þessari rannsókn sem og niðurstöður úr 

eigindlegum viðtölum. Í lokin verða síðan dregnar saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar ásamt fræðilegum sjónarhornum. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður fjallað með fræðilegum hætti um þau hugtök og 

málefni er snúa að rannsókninni. Megininntak ritgerðarinnar er að útskýra ráðningaferlið, 

þær ýmsu aðferðir sem nýttar eru við að ráða inn nýtt starfsfólk ásamt því að fjalla um 

kosti og galla aðferðanna, fara yfir íslenskan veruleika á vinnumarkaði sem og helstu 

aðferðir og áherslur við stjórnendaleit. Byrjað verður á að fjalla um almenna þekkingu á 

mannauðsstjórnun þar sem skilgreint verður hvert hlutverk mannauðsstjóra er, hvaða 

tilgangi þeir þjóna innan skipulagsheilda og hvernig ráðningarferli fer fram. Síðast en ekki 

síst verður fjallað um stjórnendaleit, hvernig það ferli fer fram og hvers vegna 

skipulagsheildir kjósa að nýta sér þá leit. Við munum síðan í seinni kafla ritgerðarinnar 

komast að því hvernig þeirri leið er beitt á íslenskum vinnumarkaði og verður sjónum 

beint að því hvernig viðmælendur upplifa það að nýta sér aðferðina við ráðningar hér á 

landi. Þó svo að orðið hausaveiðar sem er bein þýðing af orðinu headhunting skilgreini 

betur meininguna, verður í þessari rannsókn ávallt notast við orðið stjórnendaleit sem 

talin er betri íslenska og gefur textanum betra flæði. 
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2.1 Mannauðsstjórnun 
Hugmyndafræðin að baki mannauðsstjórnunar (e. human resource management) leit 

fyrst dagsins ljós í kringum 1970 þegar miklar breytingar urðu á alþjóðavettvangi. Meiri 

krafa var gerð um samkeppni og árangur í rekstri skipulagsheilda og nýjar áherslur komu 

fram. Horft var meira til mannauðsins og reynt að finna út hvernig hægt væri að nýta hann 

í auknum mæli til að ná settum markmiðum á markaði (Beardwell og Holden, 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á, að mannauðurinn (e. human resource) er ein helsta 

auðlind skipulagsheildar og lykillinn til að ná samkeppnisforskoti og árangri (Wajcman, 

1998). Því er mannauðsstjórum innan skipulagsheilda falið mikilvægt verkefni þar sem 

hluti starfsins er að sjá um að vanda val á starfsmönnum og meta hvort þeir séu 

ákjósanlegir fyrir skipulagsheildina, laða fram tryggð og stuðla að starfsþróun. Jafnframt 

þurfa þeir að leggja áherslu á góða vinnustaðamenningu og formfesta tilvist hennar til 

þess að ná fram hámarksnýtingu á mannauðnum. Ennfremur þurfa þeir að vinna 

jafnframt eftir stefnum og gildum skipulagsheildar og ná með því að þróa 

samkeppnishæfan vinnustað með yfirburða starfsfólki (Berglind Möller og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2014).  

Í mannauðsstjórnun er talað um tvær megin nálganir við stjórnun; mjúka eða harða 

nálgun. Mannauðsstjórar þurfa að hafa innsæi, skilning og færni til þess að ákveða hvor 

leiðin sé farsæl við stjórnun og henti betur, bæði fyrir starfsmanninn og skipulagsheildina. 

Val á nálgun getur endurspeglað persónu mannauðsstjórans, seiglu hans og hæfni í starfi. 

Þannig getur val á nálgun reynst röng ef viðkomandi hefur ekki færni til að meta alla 

nauðsynlega þætti eða ójafnvægi myndast eins og of mikil tilfinningaleg nálgun eða of 

ópersónuleg nálgun (Beardwell og Claydon, 2007). 

Þeir mannauðsstjórar sem nýta sér mjúka nálgun leggja áherslu á að starfsfólkinu líði 

vel, vinna traust þeirra og leggja áherslu á þróun í starfi. Samskiptaleiðir sem þeir 

mannauðsstjórar fara gjarnan er að hvetja starfsfólk sitt og veita því endurgjöf. Allt er lagt 

uppúr því að skapa gott vinnuumhverfi og andrúmsloft fyrir starfsmanninn og þar af 

leiðandi halda honum lengur í vinnu sem leiðir af sér meiri framleiðni (Beardwell og 

Claydon, 2007). Starfsánægja er gífurlega mikilvægur þáttur bæði fyrir einstaklinginn en 

ekki síður fyrir rekstur skipulagsheildar og hefur hún mikið verið rannsökuð í gegnum 

tíðina. Sumar rannsóknir leggja áherslu á innri þætti einstaklingsins á meðan aðrar leggja 
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meiri áherslu á þær ytri. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem eru ánægðir í starfi, 

afkasta meiru og þar af leiðandi eykst framleiðni starfsmannsins (Dooty, Fahim og 

Sultana, 2015). Einnig hefur það sýnt sig að ánægðir starfsmenn eru ekki eins líklegir til 

að hætta störfum, sem er einnig fjárhagslegur ávinningur fyrir skipulagsheildina þar sem 

það er dýrt að missa gott starfsfólk (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Ánægja starfsmanna getur einnig smitast út til viðskiptavina, haft jákvæð áhrif á þá og er 

því mikill ávinningur fyrir sjálfa skipulagsheildina (Atkins, Marshall og Javalgi, 1996). 

Önnur nálgun sem mannauðsstjórar geta kosið að nota er hörð stjórnun. Með henni 

er meiri áhersla lögð á stefnumiðaða áætlun þar sem frammistaða og afkoma 

skipulagsheildar skiptir mestu máli. Tölur og niðurstöður skipa stærstan sess og mannlegi 

þátturinn er ekki eins ríkjandi í forgrunni eins og við mjúka stjórnun. Með slíkri nálgun er 

horft á starfsfólk eins og allar hinar auðlindir skipulagsheildar og er starfsfólkið flokkað 

sem enn einn kostnaðarliðurinn, en ekki litið á það sem fjárfestingu líkt og við mjúka 

nálgun (Beardwell og Claydon, 2007). Það er þó algengt að stjórnendur og 

mannauðsstjórar blandi þessum nálgunum saman og nýti það besta úr báðum í stað þess 

að velja aðra þeirra eingöngu.  

Mannauðsstjórnun er ekki ferli sem tekur enda heldur þarf sífellt að vera í þróun til að 

aðlaga vinnustaðarmenningu í takt við stefnu skipulagsheildarinnar, fylgjast með 

frammistöðu starfsmanna, vinna að starfsþróun starfsmanna með því að viðhalda og auka 

þekkingu þeirra, ýta undir starfsánægju á vinnustað og með þessu vera stöðugt að vinna 

að því að ná að hámarka framleiðni starfsfólksins til þess að auka samkeppnisforskot 

(Beardwell og Claydon, 2007).  

Stjórnendur þróa starfsmannastefnu með markmið og framtíðarsýn skipulagsheildar 

að leiðarljósi. Með henni er stuðlað að því að allir starfsmenn vinni að sömu markmiðum 

og skapi þannig ákveðna heild. 

Mannauðsstjórar horfa til starfsmannastefnu skipulagsheildar við ráðningar og þróun 

mannauðs og passa upp á að allt samræmist henni. Með stefnunni gerir starfsfólk sér 

betur grein fyrir því til hvers er ætlast af þeim í starfi sem sparar fjármuni og 

mannauðurinn nýtist betur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b). Það hefur færst í 

aukana að skipulagsheildir setji fram ákveðin gildi sem eiga að undirstrika innri og ytri 

stefnu. Mannauðsstjórar nota þau gildi til þess að miðla stefnu skipulagsheildar betur, en 
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gildin eiga að endurspegla hegðun og venjur sem stjórnendur vilja að starfsfólk temji sér 

og þau geta einnig verið einhverskonar hvatning til þeirra. Stjórnendur og 

mannauðsstjórar nota því starfsmannastefnu og gildi til að styðja við ýmsar ákvarðanir 

(Mankin, 2009). 

Til þess að hámarka nýtingu mannauðs þarf einnig að stuðla að góðu vinnuumhverfi 

og er það því einnig hlutverk mannauðsstjóra að hafa jákvæða og góða 

vinnustaðamenningu að leiðarljósi (Storey, 2001).  Vinnustaðamenning er sú menning 

sem skapast innan skipulagsheildar, og grundvallast á hegðunarmynstri starfsfólksins 

sjálfs (Denison, 1990). Samkvæmt hugmyndum O´Reilly, Chatman og Caldwell (1991) er 

áherslan við val á starfsfólki sú, að persónuleiki þess falli að vinnustaðamenningunni. 

Ein stærsta áskorun mannauðsstjóra er val á nýjum starfsmönnum þar sem þarf að 

vanda til verka og velja þá sem taldir er hæfastir og bestir hverju sinni, bæði í tiltekin störf 

og einnig fyrir skipulagsheildina. Þar gildir að mannauðsstjóri þarf að geta spáð fyrir um 

hvort frammistaða og hæfni nýrra einstaklinga verði skipulagsheildinni í hag (Berglind 

Möller og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014). 
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2.2 Ráðningarferlið 
Ráðningarferlið í heild sinni getur verið vandasamt. Eins og er tekið fram hér að ofan þá 

er það eitt helsta verkefni mannauðsstjóra að finna rétta starfsfólkið fyrir 

skipulagsheildina og þannig hámarka nýtingu og fjárfesta í framleiðni. Því þarf að 

undirbúa vel ráðningarferlið því rangar ákvarðanir og rangt val við ráðningu getur reynst 

dýrkeypt. Það getur kostað skipulagsheildina milljónir að ráða inn rangan aðila og því 

þurfa skipulagsheildir að gera sér grein fyrir mikilvægi undirbúnings og þess að gefa sér 

góðan tíma í ráðningarferlið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, e.d.). Vandaður 

undirbúningurinn leiðir af sér árangursrík ráðningarviðtöl og eykur líkur á að réttur 

einstaklingur sé valinn. Með því að velja réttan einstakling eykur það líkur á betri árangri 

fyrir skipulagsheildina sem leiðir til aukins samkeppnisforskots (Ekwoaba, Ikeije og 

Ufoma, 2015). Þetta helst allt saman í hendur. 

Einnig þarf að huga að því að gæta jafnréttis við ráðningar og horfa á alla umsækjendur 

sömu augum og forðast huglægt mat. Allir umsækjendur eiga rétt á að sitja við sama borð 

og eiga jafna möguleika á að tryggja sér starf óháð kyni, aldri, þjóðerni og pólitískum 

skoðunum svo eitthvað sé nefnt. Til þess að gera það verða mannauðsstjórar að notast 

við þær hlutlægu aðferðir sem mannauðsstjórnun hefur upp á að bjóða (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006a). 

Þegar staða er laus og huga þarf að ráðningu þarf fyrst og fremst að auglýsa stöðuna 

og koma á framfæri þeim hæfniviðum sem leitast er við fyrir þá tilteknu stöðu. 

Mismunandi skilningur er oft lagður í hver lengd ráðningarferlis sé, en samkvæmt Ástu 

Láru Léósdóttur (2007) stendur ráðningarferlið yfir þann tíma frá því að byrjað er að 

undirbúa starfsauglýsingu og þar til búið er að ganga frá öllum umsóknum og ráða í 

starfið. Hægt er að skipta ráðningarferlinu í þrjú stig. Fyrsta stigið er undirbúningur 

starfslýsingar sem byggist á starfsgreiningu. Annað stigið er öflun umsækjenda og þriðja 

stigið er ráðningin sjálf þar sem unnið er úr umsóknum og lokaákvörðun tekin (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006a).  

Hér fyrir neðan verður farið nánar í hvert og eitt skref sem viðkemur ráðningarferlinu 

auk þess sem fjallað verður um þær ýmsu matsvillur sem geta komið upp. 
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2.2.1 Starfsgreining 
Starfsgreining (e. job analysis) er í raun fyrsta skref ráðningarferlisins og algjör 

grundvallarþáttur áður en farið er í að undirbúa starfsauglýsingu og afla umsækjenda. 

Mikilvægt er að tími sé gefinn til þess að greina starfið ítarlega og skrásetja (Ásta Lára 

Leósdóttir, 2007). 

Við starfsgreiningu er gerð starfslýsing þar sem starfinu er lýst í heild sinni. Taka skal 

fram starfsheiti og starfsskyldur ásamt þeim verkefnum sem tilheyra starfinu. Lýsa þarf 

starfsumhverfinu og þeim tækjum og tólum sem notuð eru í starfinu. Starfskröfur þurfa 

einnig að koma fram við starfsgreiningu, það er að segja þær kröfur sem umsækjandi þarf 

að uppfylla eins og kröfur um menntun eða ákveðna starfsreynslu (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007). 

Starfsgreining er ekki aðeins nauðsynleg fyrir umsækjandann eða starfsmanninn 

heldur einnig fyrir stjórnendur til þess að þeir öðlist meiri skilning á vinnuflæði 

starfsmanna svo auðveldara verði að taka réttar ákvarðanir um ráðningu. Í kjölfarið er þá 

einnig hægt að mæla árangur og framleiðni starfsmanna á markvissan hátt (Landy og 

Conte, 2017). Með starfsgreiningu eru því bæði stjórnendur og umsækjandi upplýstari um 

öll þau verkefni og ábyrgðasvið sem fylgja starfinu og hvernig best sé að haga því.  

Starfsmaður eða umsækjandi veit því við hverju er búist af honum í starfi og minni líkur 

eru á að togstreita myndist milli hans og stjórnenda (Mondy og Martocchio, 2016).   

Það mætti því segja að starfsgreiningarferlið sé lykilþáttur fyrir mannauðsstjóra, en 

það snertir á öllum þáttum sem þeir þurfa að huga að; hönnun starfa, áætlanagerð, öflun 

umsækjenda, starfsmannavali, frammistöðumati, þjálfun og þróun, starfsmati og 

starfsþróun (Landy og Conte, 2017). Illa gerð starfsgreining getur haft neikvæð áhrif á 

öflun umsækjenda og minnkað líkur á að hæfasti starfsmaðurinn finnist. Mikilvægt er fyrir 

allar árangursmiklar skipulagsheildir að beita skilvirkri starfsgreiningu (Muhenda og 

Lwanga, 2012). 

Hægt er að fara nokkrar leiðir við starfsgreiningu þar sem starfið er greint frá a-ö. Það 

eru þó nokkur skilyrði sem þarf að uppfylla. Aðferðin þarf til dæmis að vera mjög 

kerfisbundin, niðurstaða greiningarinnar þarf að vera skrifleg og mikilvægt er að þrepa 

niður starfið í nokkrar smærri einingar svo hægt sé að rýna betur í einstaka þætti sem 

tilheyra starfinu (Brannick og Levine, 2002). Leiðir sem hægt er að fara við starfsgreiningu 
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eru til dæmis þar sem einstaklingur er fenginn til þess að fylgjast með starfsmanninum í 

heilan dag eða nokkra daga og skrá upplýsingar um öll þau verkefni sem hann sinnir, en 

sú leið er talin skilvirkust. Önnur leið er að taka viðtal við starfsmanninn og fá upplýsingar 

frá honum munnlega hvaða verkefni það eru sem hann sinnir sem eru síðan skráð niður.  

Stjórnendur verða að meta hvers konar aðferð við starfsgreiningu hentar hverju sinni til 

þess að hún verði sem skilvirkust (Prien, 1977). 

 

2.2.2 Öflun umsækjenda 
Annað skref ráðningarferlisins er að afla umsækjenda. Fjölmargar leiðir eru færar við 

öflun nýrra starfsmanna og til að vekja athygli á lausri stöðu. Má þar nefna 

ráðningarskrifstofur, meðmæli frá starfsmönnum, almennar starfsumsóknasíður á 

vefsíðum skipulagsheilda og samfélagsmiðla, en leiðum hefur fjölgað gríðarlega síðustu 

ár með aukinni tæknivæðingu sem og upplýsingu þess hve mikilvægt er að vanda val í 

ráðningarferli (Shina og Thaly, 2013).  

Rannsókn Arneyjar Einarsdóttur, Ástu Bjarnadóttur, Katrínar Ólafsdóttur og Önnu K. 

Georgsdóttur (2012) varpaði ljósi á að íslenskar skipulagsheildir virðast síðustu ár vera að 

nýta fleiri og fjölbreyttari aðferðir til þess að afla umsækjenda sem er mjög jákvæð þróun. 

Þau eru farin að nýta sér meira heimasíður sínar til þess að auglýsa ákveðin störf, en á 

þeim tíma sem rannsóknin var gerð hefðu skipulagsheildirnar mátt nýta meira 

samfélagsmiðla og einnig vinna betur með menntastofnunum til þess að afla umsækjenda 

til dæmis fyrir sérhæfð störf. Einnig kom í ljós að algengast var að auglýsa störf við öflun 

umsækjenda í stjórnendastörf en nýting á ráðningarskrifstofum kom þar næst á eftir.  

Aðferðir við öflun umsækjenda skiptast niður í tvo flokka, en þeir kallast innri leit og 

ytri leit. Nauðsynlegt er að skipulagsheildir greini þessar leiðir áður en farið er í að auglýsa 

starfið þar sem það skiptir miklu máli varðandi starfsauglýsinguna hvor leiðin er valin 

(Ásta Lára Leósdóttir, 2007). Með innri leit er verið að leita til starfsmanna innan 

skipulagsheildar en ytri leit byggir á leit að umsækjendum utan hennar. Báðir 

valmöguleikar geta þó hentað (Ásta Lára Leósdóttir, 2007).  
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2.2.2.1 Innri leit 
Innri leit (e. internal recruitment). Hér er verið að leita til einstaklinga innan 

skipulagsheildar eða þeirra sem fólk innan hennar þekkir til. Ráðning úr innri leit getur oft 

sparað bæði tíma og fjármuni fyrir skipulagsheildina þar sem starfsmaðurinn þekkir 

aðstæður, er þegar inni í vinnustaðamenningunni og er fljótur að koma sér inn í verkefnið 

og starfa sjálfstætt. Þessi valmöguleiki getur verið mikill kostur ef þarf að ganga í stöðuna 

sem fyrst og lítill tími er til aðlögunar (Ásta Lára Leósdóttir, 2007). Dæmi um nálganir við 

innri leit eru tilfærsla, endurráðning, meðmæli og frændsemisráðningar. Hér fyrir neðan 

verður stuttlega gert grein fyrir hverri nálgun fyrir sig. 

Innanhússtilfærsla er þegar starfsmaður er færður til innan skipulagsheildar. Það getur 

þýtt það að stjórnendur skipi starfsmann í aðra stöðu innan skipulagsheildar. Ef um 

ráðningar er að ræða hjá ríkisstofnun ber að fara samkvæmt lögum um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins, nr.70/1996 (Ásta Lára Leósdóttir, 2007). 

Endurráðning er þegar fyrrum starfsmaður, sem áður hefur unnið hjá tiltekinni 

skipulagsheild, er ráðinn aftur inn. Það kallast ekki endurráðning ef einstaklingur er ráðinn 

í eins starf en hjá annarri skipulagsheild. Það getur verið mikill kostur fyrir stjórnendur þar 

sem þeir vita hvaða hæfileikum viðkomandi býr yfir og geta spáð fyrir um að þeir 

hæfileikar haldi áfram að nýtast í starfi. Einnig getur sú leið verið mikill fjárhagslegur 

ávinningur þar sem ekki þarf að eyða miklu fjármagni í ráðningarferlið sjálft og einnig 

sparnaður á þjálfun í starfi. Að auki er starfsmaðurinn fljótur að aðlagast 

vinnustaðamenningunni (Fernández, 2013). 

Meðmæli starfsmanna er einnig ein leiðin við öflun umsækjenda gegnum innri leit. 

Tvær leiðir eru færar í þeirri útfærslu. Stjórnendur geta fengið núverandi starfsmenn sína 

til að benda þeim á einstaklinga í laus störf eða þá að starfsmenn eru duglegir að benda 

stjórnendum á einstaklinga sem eru að kíkja í kringum sig og þeim finnst vera tilvaldir fyrir 

vinnustaðinn. Þá geta stjórnendur haft beint samband við þessa einstaklinga. Þetta er 

svokölluð „maður þekkir mann“ aðferð og byggir á öflugu tengslaneti. Meðmæli 

starfsmanna (e. staff word of mouth) getur svo sannarlega verið skilvirk og góð leið við 

öflun nýrra umsækjenda. Með þessari leið er bæði hægt að spara kostnað við auglýsingar 

eða ýmsar aðrar leiðir við öflun umsækjenda. Í sumum skipulagsheildum fá starfsmenn 

einnig greitt fyrir að afla nýrra starfsmanna eða einhverskonar bónus (Keeling, 



 

19 

McGoldrick og Sadhu, 2013). Það geta þó verið gallar við þessa leið því til að mynda gæti 

skipulagsheildin kannski verið að missa af afbragðs starfsmönnum sem hefðu sótt um 

starfið og skipulagsheildin gæti orðið frekar einsleit þar sem stöðugt er verið að sækjast 

eftir fólki sem starfsmenn finna einhver líkindi með (Cook, 2004). 

Frændsemisráðningar sem er einnig oft nefnt klíkuskapur telst vera neikvætt hugtak. 

Þá fer ráðning fram þannig að inn í skipulagsheild er valið skyldmenni, vinur eða kunningi 

stjórnenda. Oft á tíðum hefur opinberi vinnumarkaðurinn fengið þennan stimpil á sig. 

Pólitísk ádeila er þá oft áberandi í umræðunni og talað um vinargreiða þegar ráðið er í 

opinberar stöður með þessum hætti (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). 

Þetta orðspor getur verið skipulagsheildinni skaðlegt og getur haft mikil neikvæð áhrif 

á trúverðugleika og virðingu hennar. Ríkið hefur reynt að gera ýmislegt til að reka af sér 

slyðruorðið og koma í veg fyrir umtal með því að birta umsækjendalista þeirra faglegu 

starfa sem auglýst eru í þeirri trú að það auki gagnsæi og minnki efasemdir (Guðlaug 

Kristjánsdóttir, e.d.).  

Arasli og Tumer (2008) gerðu rannsókn innan bankastarfsemi á Norður Kýpur um 

frændsemisráðningar og hvaða áhrif þær hefðu á skipulagsheildina. Niðurstöður leiddu í 

ljós að slíku fylgdi mikil starfsóánægja, neikvætt andrúmsloft innan skipulagsheildarinnar 

og þessi aðferð hafði sérstaklega sterk neikvæð áhrif og jók á streitu í starfi.  

 

2.2.2.2 Ytri leit 
Ytri leit (e. external recruitment) er þegar leitað er fyrir utan skipulagsheildina eftir nýjum 

starfsmönnum. Oft á tíðum getur það verið ávinningur fyrir skipulagsheildina þar sem 

starfsmaðurinn kemur inn með aðra og nýja sýn á starfið og verkefnin, til dæmis sér 

eitthvað sem aðrir starfsmenn eru orðnir blindir á því ,,glöggt er gests augað”. Einnig getur 

fersk sýn starfsmannsins aukið fjölbreytileikann á vinnustaðnum (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007). Ný þekking getur aukið lærdóm og nýsköpun inni í skipulagsheild sem skapar 

samkeppnisforskot (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Það geta þó verið gallar við ytri leit. 

Gallarnir geta verið þeir að ráðningarferlið getur orðið tímafrekt og kostnaðarsamt og nýi 

starfsmaðurinn getur stundum verið lengi að aðlagast vinnustaðamenningunni (Jón B. 

Guðmundsson, 2009). Nálganir við ytri leit eru til dæmis auglýsingar, ráðningarskrifstofur, 
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samfélagsmiðlar og stjórnendaleit. Komið verður stuttlega inn á hvern þátt fyrir sig hér 

fyrir neðan. 

Atvinnuauglýsingar hafa alltaf verið ein algengasta leiðin við að afla umsækjenda hvort 

sem þær eru birtar í fréttablaði eða á netmiðli. Rannsóknir hafa sýnt að það skiptir mjög 

miklu máli hvernig auglýsingin er sett upp og hvaða upplýsingar koma fram í henni og 

nauðsynlegt er að hún sé áberandi og laði að sér rétta umsækjendur (Jones, Shultz og 

Chapman, 2006). Mikilvægt er að skipulagsheildir lagi starfsauglýsinguna að markhópnum 

sem þau sækjast eftir í vinnu. Upplýsingarnar þurfa einnig að vera skýrar og hnitmiðaðar 

því þá eru meiri líkur á að rétta fólkið sæki um og geri það á réttum forsendum. 

Auglýsingin þarf að selja bæði starfið og skipulagsheildina sjálfa (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007). 

Ráðningarskrifstofur eru skipulagsheildir sem sérhæfa sig í ráðningum eins og nafnið 

gefur til kynna. Þær veita bæði skipulagsheildum og einstaklingum ráðgjöf og þjónustu 

þar sem þau leita að starfsfólki fyrir skipulagsheildir og hjálpa einstaklingum að feta sig 

áfram á vinnumarkaðinum. Þessi þjónusta gegnum ráðningarskrifstofur hefur aukist til 

muna á síðustu árum og eru dæmi þess að í sumum löndum séu starfandi yfir 1000 

ráðningarskrifstofur sem alltaf hafa nóg að gera (Britton og Ball, 1994). 

Önnur leið við öflun umsækjenda með ytri leit er að nýta sér samfélagsmiðla. Í því 

nútímasamfélagi sem við lifum í með aukinni tæknivæðingu er aðgengi mun auðveldara 

að upplýsingum um einstaklinga í kringum okkur.  Stjórnendur og mannauðsstjórar eru 

því farnir að nýta sér internetið og samfélagsmiðla (e. social media) við ráðningar í 

auknum mæli. Það getur bæði sparað tíma og fjármagn við leit og einnig hafa 

skipulagsheildir nýtt sér þetta til þess að athuga hvort einstaklingur komi hreint fram með 

upplýsingar á ferilskránni, en á mörgum samfélagsmiðlum lista einstaklingar upp náms- 

og starfsferil sinn ásamt myndum úr einkalífi og fleiru (Shina og Thaly, 2013). 

Stjórnendaleit (e. headhunting) er ákveðin ráðningarleið þar sem skipulagsheild ræður 

einstakling eða ráðningarskrifstofu í verkefnið að ráða inn starfsmann. Oftar en ekki er 

þessi aðferð notuð til að ráða í æðri stöður og skipulagsheildir oft ekki að auglýsa slíkar 

stöður hvorki opinberlega né innanhúss. Það þarf ekki að vera að einstaklingurinn sem er 

í sigtinu fyrir starfið sé í leit að nýrri atvinnu. Það er því verk ráðningarsérfræðingsins að 

ná að lokka hann yfir í nýja stöðu með góðum samning. Hér neðar í ritgerðinni verður 
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betur gerð grein fyrir helstu hlutverkum og ferlum stjórnendaleitar (Faulconbridge, 

Beaverstock, Hall og Hewitson, 2009). 

2.2.3 Starfsmannaval 
Mikilvægt er að vanda val starfsmanna og í ljósi þess er í raun stærsta ákvörðunin að velja 

umsækjendur í viðtal. Þegar starfsmannaval fer fram er hægt að líta til margra ólíkra 

aðferða. Það sem skiptir mestu máli er að hafa ráðningarferlið eins skilvirkt og hægt er og 

móta því ferlið að þörfum skipulagsheildarinnar. Við val á aðferðum þarf einnig að hafa í 

huga til dæmis hversu mikinn tíma stjórnendur hafa til að ráða inn í starfið og hversu 

mikið fjármagn þeir hafa í höndunum (Ekwoaba o.fl., 2015). 

Algengustu aðferðir sem mannauðsstjórar styðjast við eru atvinnuviðtöl þar sem einnig 

er stuðst við ferilskrá og meðmæli umsækjenda, en það eru einmitt helstu aðferðir sem 

íslenskar skipulagsheildir hafa verið að styðjast við (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Fleiri 

aðferðir eins og hæfnis-, greindar- og persónuleika próf ásamt rithandarsýnishorni geta 

bæst við sem þættir í ráðningarferlinu þar sem auðveldara er að bera niðurstöður þeirra 

saman við aðra umsækjendur. Litið er á ferilskrá og reynt að bera saman fyrri störf og þá 

stöðu sem sótt er um. Meðmæli fylgja oft með ferilskrám og geta verið bæði skrifleg og 

munnleg. Það getur verið erfitt að reiða sig á skrifleg meðmæli þar sem oft eru aðeins 

teknir fram jákvæðu punktarnir. Munnleg meðmæli eru líklegri til að endurspegla 

heiðarleikann (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a).  Íslenskar skipulagsheildir hafa 

einnig í auknum mæli verið að nýta sér meðmæli við stjórnendaráðningar (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Við val á aðferðum þarf ávallt að hafa í huga áreiðanleika og réttmæti þeirra við 

ráðningar. Áreiðanleiki ráðninga er skilgreindur sem svo að þær aðferðir eigi að geta spáð 

fyrir um endurtekna frammistöðu í starfi og snýst að því leyti um hvort hægt sé að reiða 

sig á aðferðina og hvort mælitækið sé nákvæmt. Þá er fundinn út áreiðanleiki viðtala og 

forðast að viðtalið gefi nákvæm hlutlæg stig í stað huglægs (Cook, 2004). Réttmæti 

ráðninga útskýrir að hve miklu leiti er hægt að styðja með sönnunargögnum spá um fyrri 

frammistöðu í starfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). 

Ráðningarviðtöl eru eitt algengasta form aðferða við starfsmannaval og þykja jafnvel 

nauðsynleg til að mynda til þess að fá að kynnast einstaklingnum sem sækir um og þannig 

ná að spá fyrir um frammistöðu í starfi (Ágústa H. Gústafsdóttir og Sigurlaug K. 
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Jóhannsdóttir, 2012). Ráðningarviðtöl geta verið af ólíkum toga og geta tekið mislangan 

tíma. Stjórnendur þurfa að meta hvernig snið hentar best til þess að fá sem besta 

niðurstöðu (Cook, 2004).  Algengustu viðtalsformin eru stöðluð form og óstöðluð. Stöðluð 

viðtöl byggja á ákveðnum stöðluðum spurningarlista þar sem allir umsækjendur fá sömu 

spurningar sem eru starfstengdar og tengjast oftast frammistöðu og hegðun úr fyrra 

starfi. Með því er hægt að bera saman umsækjendur á sem sanngjarnastan hátt og líklegt 

að það komi í veg fyrir huglægni spyrils. Þá er einnig sami einstaklingurinn sem tekur 

viðtölin við alla umsækjendur (Cook, 2004).  

Óstöðluð viðtöl eru nokkurskonar andstæðan við þau stöðluðu. Oftar en ekki fá 

umsækjendur mismunandi spurningar sem geta snúið að öllu mögulegu, eitthvað sem 

spyrjanda dettur í hug að hverju sinni. Það viðtalsform er heldur frjálslegra og ekki er alltaf 

sá sami sem stjórnar viðtölunum. Líklegra er að stöðluð viðtöl veiti þér meiri áreiðanleika 

heldur en óstöðluð viðtöl. Nauðsynlegt er að samræma alla spurningarlista og stigagjöf til 

þess að ráðningar verði sem fagmannlegastar og rannsóknir hafa sýnt að það auki 

réttmæti ráðninga ef það er sami aðili sem tekur ráðningarviðtölin (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006a). 

Enn önnur tegund af viðtölum er hópviðtöl, en þau hafa verið notuð mikið hér á landi 

við ráðningar á stjórnendum. Viðtölin fara þannig fram að nokkrir spyrjendur taka viðtölin 

en ekki aðeins einn eins og hefðbundin viðtöl (Háskóli Íslands og IMG Gallup, 2003). 

Til hliðar við ráðningaviðtöl eða í staðinn fyrir þau, geta skipulagsheildir nýtt sér ýmis 

próf við val á starfsmönnum og eiga prófin að vísa til eiginleika umsækjenda út frá reynslu 

og fyrri frammistöðu í starfi.  

Persónuleikapróf (e. personality test) eru farin að verða algengari í dag, en 

megintilgangur þeirra prófa er að stjórnendur fái mynd af persónuleika umsækjandans. 

Þá er bæði leitað eftir hvort einstaklingurinn passi inn í starfið sjálft og hvort hann búi yfir 

þeim eiginleikum sem starfið krefst eins og til dæmis sjálfstæði, þrautseigju, heiðarleika 

og svo framvegis ásamt því hvort hann passi inn í vinnustaðamenningu 

skipulagsheildarinnar (Taylor, Keelty og McDonnel, 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að persónuleikapróf geti því verið mjög hentug aðferð til þess að spá fyrir um 

væntanlega frammistöðu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996). Það hefur þó verið deilt um 

þessa aðferð þar sem fræðimenn tala um að hugtakið persónuleiki sé ekki nógu vel 
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skilgreint og því erfitt að bera saman ýmsa þætti eða lesa út úr prófinu sjálfu (Scroggins, 

Thomas og Morris, 2008). Landy og Conte (2010) vilja meina að persónuleikinn skýri frá 

hvernig einstaklingur bregst við ákveðnu áreiti. Ef litið er til þeirrar skilgreiningar þá getur 

einmitt verið gott fyrir stjórnendur að leggja fyrir persónuleikapróf til þess að sjá til dæmis 

hvernig einstaklingurinn mun höndla ákveðna pressu eða hvernig hann mun bregðast við 

ófyrirsjáanlegum hindrunum.  

Dæmi um annarskonar próf eru til dæmis greindarpróf og hæfnispróf. Með 

greindarprófum eiga stjórnendur að fá niðurstöðu um hvort einstaklingurinn búi yfir þeirri 

vitneskju sem hann þarf fyrir starfið og með hæfnisprófi er hæfni hans á tilteknu sviði 

könnuð. Með slíkum prófum er auðveldara fyrir skipulagsheildir að sía út þá umsækjendur 

sem fullnægja ekki þörfum þeirra og sem hafa ekki til að bera eiginleika sem krafist er í 

starfi. Mikil aukning hefur orðið á notkun prófa líkt og sálfræðilegra og tæknilegra prófa 

hjá íslenskum skipulagsheildum (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2012). 

Matsvillur geta verið algengar í ráðningum. Við erum öll mannleg og getum því látið 

tilfinningar okkar hafa mikil áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum (Cook, 2004). Viðtöl við 

ráðningar hafa til dæmis verið gagnrýnd þar sem miklar líkur eru á matsvillum ef viðtölin 

eru til dæmis illa framkvæmd eða sá sem tekur viðtölin er ekki vanur og verður of 

persónulegur (Schuler og Huber, 1993).  Allar þessar villur geta skekkt niðurstöður þar 

sem þær geta haft huglæg áhrif á mat mannauðsstjóra (Cook, 2004).  

Matsvillurnar geta verið ýmisskonar, þær geta til dæmis falið í sér einhverskonar 

fordóma í garð umsækjenda varðandi kyn, aldur, kynþátt eða þá að viðkomandi er búinn 

að mynda sér skoðun á einstaklingnum fyrirfram og búa til ákveðna staðalímynd (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006a).  Hér geta fleiri hlutir haft áhrif, til að mynda hornáhrif,  

sem gefa neikvæða mynd af einstaklingnum vegna útlits eða yfirbragðs, geislabaugsáhrif 

þar sem umsækjandi hefur þannig geislandi framkomu og sá sem sér um ráðninguna 

heillast af honum án þess umsækjandi uppfylli hæfniskröfur sem þarf fyrir starfið. Að 

lokum má nefna ,,líkist mér“ áhrifin þar sem sá sem ræður í starfið sér sjálfan sig í 

umsækjandanum, einhverskonar endurspeglun og er ráðningaraðili því langt frá því að 

vera hlutlægur þar sem hann finnur sterka tengingu við umsækjandann. Allt eru þetta 

dæmi sem hafa neikvæð áhrif á ráðninguna, en fleiri dæmi eru þó til um matsvillur. Þar 

sem stefna ráðninga er að hafa jafnrétti að leiðarljósi þarf sá sem ræður að vera 
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meðvitaður um þessar villur og reyna að horfa framhjá þeim (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006a). 

 

2.3 Ráðningar á íslenskum vinnumarkaði 
Það sem skilgreinir helst vinnumarkað er að stöðugar breytingar eiga sér stað og þarf 

sífellt að aðlagast nýjum stefnum og straumum. Mikil hreyfing er á rekstrarumhverfinu 

sem hvetur oft til endurnýjunar í ýmsum störfum. Samkeppnin verður sífellt harðari sem 

getur oft verið jákvætt þar sem það getur ýtt undir nýsköpun og ný störf verða til. Það 

sem einkennir íslenskan vinnumarkað er til dæmis mikill sveigjanleiki (Eiríkur Hilmarsson 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). 

Þróun á íslenskum vinnumarkaði hefur verið hröð og miklar breytingar átt sér stað. 

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar er atvinnuþátttaka mikil á íslenskum 

vinnumarkaði, en atvinnuleysi mældist aðeins 2,2%. Atvinnuleysið var einnig tiltölulega 

jafnt milli kynja en hlutfall kvenna sem voru atvinnulausar mældist 2,3% á móts við 2,0% 

karla og hefur atvinnuleysi haldist í svipuðu hlutfalli frá árinu 2017, en atvinnuþátttaka 

jókst um 0,4% á milli ára.   Atvinnuþátttaka á þriðja ársfjórðungi 2018 var 82,4% (Hagstofa 

Íslands, 2018). Atvinnuleysi hefur á mjög skömmum tíma hrapað niður, en árið 2010 var 

atvinnuleysi 7,6% og atvinnuþátttaka 74,9% (Hagstofa Íslands, 2011). 

Vinnumarkaðurinn hér á Íslandi skiptist í tvennt; opinberan og almennan vinnumarkað. 

Þegar talað er um opinbera vinnumarkaðinn á það við um ríkisstofnanir og sveitarfélög, 

en það sem tilheyrir hinum almenna vinnumarkaði eru einkareknar skipulagsheildir. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir muninum á þessum tveimur vettvöngum á 

vinnumarkaði þar sem þeir geta verið mjög ólíkir (Garðar Gíslason, 2001). Mun fleiri og 

strangari reglur gilda hjá hinu opinbera og þá sérstaklega varðandi mannauðsmál en á 

hinum almenna vinnumarkaði er skipulagsheildum ekki settar eins fastar skorður og 

umhverfið allt mun frjálslegra. 

Oft á tíðum er talað um faglegar ráðningar og er þá meira litið til hins opinbera 

vinnumarkaðar. Við faglegar ráðningar er unnið á faglegum forsendum til dæmis hvað 

varðar sérþekkingu og stuðst við hlutlægar aðferðir með jafnrétti að leiðarljósi 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.; Berglind Möller og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014). 

Krafan um faglegar ráðningar er gerð innan stjórnsýslunnar til að skapa gott 
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ráðningarferli, en oft er mannauðsfræðum ekki beitt sem skapar vissan vanda og brýtur í 

bága við markmið mannauðsstjórnunar, að hæfasti umsækjandi verði valinn (Gunnar 

Haugen, e.d.).  

Við ráðningar á almenna markaðinum eru svo sem engar formfastar reglur eða lög um 

hvernig það ferli skal fara fram. Aftur á móti er í mörg horn að líta við ráðningar á opinbera 

vinnumarkaðinum. Þegar staða losnar hjá ríki eða sveitarfélögum og þarf að ráða í tiltekið 

starf, ber þeim skylda samkvæmt starfsmannalögum að auglýsa starfið áður en 

umsækjenda er aflað og ráðið er í starfið. Einnig þarf að gæta þess að fara vandlega eftir 

þeim ströngu reglum varðandi hvernig starfið skal vera auglýst (Lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Með auglýsingaskyldunni er bæði verið að stuðla að 

jafnrétti og veita öllum tækifæri og jafna möguleika á að fá tiltekið starf, en einnig er verið 

að gæta hagsmuna hins opinbera að sá hæfasti verði ráðinn í starfið (Berglind Möller og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014). 

Rík krafa er gerð í stjórnsýslunni um ýmsar grundvallarreglur í opinberum ráðningum. 

Stöðuveitingar hjá ríkinu byggjast á töluvert strangari reglum heldur en á almenna 

markaðinum og er helsta ástæða þess að forðast misnotkun pólitískra yfirmanna. Þær 

grundvallarreglur eru lögmætisreglan, réttmætisreglan, jafnræðisreglan og 

meðalhófsreglan.  Farið verður yfir í stuttu máli yfir hvað hver regla stendur fyrir svo hægt 

sé að gera sér betur grein fyrir þeim. 

Lögmætisreglan snýst aðallega um að þarft er að fara eftir lögum og reglum og óheimilt 

að taka ákvarðanir sem brjóta í bága við lögin. Réttmætisreglan felur í sér að málefnaleg 

sjónarmið þurfi að búa að baki matskenndri stjórnvaldsákvörðun. Jafnréttisreglan snýr að 

því að gæta skuli jafnræðis og samræmis í lagalegu tilliti við úrlausn mála og þegar 

hæfasta umsækjandanum er veitt staða er nauðsynlegt að bera fram málefnalegan 

rökstuðning til að koma í veg fyrir jafnréttisbrot. Meðalhófsreglan snýr að því að ekki er 

leyfilegt að ganga lengra en lög segja til um til þess að afla upplýsinga um viðkomandi. 

Þarf þá að hafa í huga persónuverndarlög og ekki er heimilt að afla viðkvæmra upplýsinga 

sem snýr að persónulegum málefnum (Hafsteinn Dan Kristjánsson, 2014). 

Einnig hafa verið sett fram þrjú líkön um pólitískar stöðuveitingar sem eiga að byggjast 

á grunnhugmyndum um faglegar ráðningar og framgang opinberra starfsmanna. Fyrsta 

líkanið kallast skrifræðislega líkanið og snýr að opinbera vinnumarkaðnum og litið á hann 
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sem lokaðan vinnumarkað. Þeir sem passa undir það líkan er þá starfsfólk sem hefur störf 

hjá ríkinu og ver allri starfsævi sinni þar (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). Með því að vinna 

hjá ríkinu í langan tíma öðlast starfsfólkið ákveðin þekkingarverðmæti þar sem það þróar 

með sér ákveðna þekkingu sem er meðal annars byggð á menningu, opinberri stjórnsýslu 

og gildismati innan opinbera geirans. Einnig er það í öruggu starfi og fær góð eftirlaun 

(Berglind Möller og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014). 

Annað líkanið kallast faglega líkanið. Þar er lögð áhersla á ráðningu sérfræðinga og á 

faglega þekkingu og hæfni starfsmanns innan opinbera geirans. Starfmenn sem ráðnir eru 

undir þessu líkani líta fyrst og fremst á sig sem fagmenn og við ráðningar þeirra er minna 

litið til reynslu og fyrri starfa (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). 

Þriðja líkanið tekur til dæmis á pólitískum ráðningum sem áhrifaríkri leið til að stýra 

ferðinni. Í því skyni er hægt að velja tvær leiðir. Önnur þeirra styðst við lýðskrum 

,,populisma”,  en þá er um að ræða ráðningar þar sem stjórnmálaflokkur verðlaunar sitt 

fólk með ráðningum í embætti, jafnvel fólk sem hefur stutt vel við flokkinn sem pólitískt 

afl og starfað fyrir hann annað hvort í lengri eða styttri tíma og á af einhverjum 

óskilgreindum orsökum skilið að fá ákveðið starf.  Hin útgáfan er úthugsaðri og byggist á 

því að ráða fólk inn í kerfið til þess að þjóna og halda verndarhendi yfir pólitískum 

hagsmunum og þeir aðilar vinna markvisst samkvæmt ákveðinni stefnu flokks hjá hinu 

opinbera (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). 
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2.4 Stjórnendaleit (e. headhunting) 
Stjórnendaleit (e. headhunting) er ákveðin ráðningaraðferð sem maður almennt tengir 

við dulúð eða spennu. Sú aðferð fellur undir flokkinn ytri ráðningar þar sem 

skipulagsheildin leitar út á við. Upphaflega á hugtakið ,,headhunting” rætur sínar að rekja 

langt aftur í tímann þegar frumstæðir ættbálkar söfnuðu höfðum óvina sinna sem 

verðlaunagripum og einnig fyrir helgiathafnir. Þó svo heitið hafi upprunalega merkingu 

ofbeldis er það fjarri raunveruleikanum í dag (Tallerico, 2000).  

Þeir ráðningarsérfræðingar sem taka að sér stjórnendaleit vinna oftar en ekki hjá 

ráðningarfyrirtækjum sem sérhæfa sig í slíku eða almennum ráðningarfyrirtækjum, en 

geta einnig tekið að sér slík verkefni sem einstaklingar. Þeir vinna fyrir hinar ýmsu 

skipulagsheildir og eru sérfræðingar á sínu sviði.  Markmið þeirra er að finna allra hæfasta 

einstaklinginn fyrir starf sem skipulagsheildir þurfa að ráða í. Í langflestum tilvikum eru 

þeir aðeins að eltast við stjórnendur á efstu þrepum skipulagsheildum og sérfræðinga 

sem búa yfir mikilli sérhæfingu í starfi (Hall, Beaverstock, Faulconbridge og Hewitson, 

2009). Hugtakið headhunting eða hausaveiðar beinþýtt á íslensku er gegnsætt og bendir 

einfaldlega til þess að verið sé að veiða hausa; þá einstaklinga sem taldir eru hæfastir í 

viðkomandi starf. Þá er viðkomandi aðili sem haft er samband við oftar en ekki í starfi og 

ekki sjálfur í leit að nýju starfi, en er kannski tilbúinn að færa sig um set ef hann fær gott 

tilboð og ráðningarsérfræðingurinn nær að selja honum starfið (Þorsteinn Ásgrímsson, 

2013). Auðvelt er því að tengja orðið veiðar við þessa aðferð.  

Þeir sem vinna við stjórnendaleit hafa náð að skipa stóran sess á vinnumarkaði og 

hæfileikar þeirra í að finna hæfasta einstaklinginn hverju sinni virðast óaðfinnanlegir. Það 

mætti segja að þeir hafi gífurleg völd og þessir hæfileikar geri þeim kleift að ná eiginlega 

að stjórna nútímavinnumarkaði. Oftar en ekki hafa þeir uppgötvað ófyrirséða, sterka og 

sögulega leiðtoga sem hafa breytt ímynd skipulagsheilda og byggt upp gott orðspor.  Því 

miður er þó oft þannig að hæfileikar og kunnátta sem þeir og ráðningaskrifstofur búa yfir 

eru oft vanmetnir (Faulconbridge, o.fl., 2009). 
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Til eru nokkur form af ráðningarskrifstofum sem sérhæfa sig í stjórnendaleit en tvö 

algengustu formin eru ,,retained” fyrirtæki eða ,,contingency” fyrirtæki (Hall, o.fl., 2009). 

Þau fyrirtæki sem eru ,,retained” eru oftast alþjóðleg og eru stærri og meira leiðandi 

fyrirtæki úti í heimi. Þau tryggja sér afkomu á meðan á ferlinu stendur og taka lengri tíma 

í ferlið. Hjá þeim er greiðslufyrirkomulagið slíkt að þau semja oftast um einn þriðja af 

fyrstu árslaunum einstaklingsins sem þeir standa fyrir ráðningu á og skiptast greiðslurnar 

í þrennt; á meðan leit stendur, við val og þegar viðkomandi einstaklingur er ráðinn inn og 

skrifað er undir samning (Hall, o.fl., 2009). 

,,Contingency” fyrirtækin eru oftar aðeins minni og fámennari fyrirtæki en ,,retained” 

fyrirtækin og geta jafnvel verið fyrirtæki þar sem aðeins einn einstaklingur starfar. Þessi 

fyrirtæki vinna oft á tíðum mun hraðar en ,,retained” fyrirtækin, vinna ekki eins nána 

bakgrunnsvinnu og eru oft með stærra þýði af umsækjendum og freista þannig þess að 

einhver úr úrtakinu þeirra fái ráðningu. Skapast geta meiri sveiflur hjá slíkum fyrirtækjum 

þar sem þau eru oft í mikilli samkeppni og greiðslufyrirkomulagið þannig að þau fá aðeins 

greitt fyrir vinnuna þegar búið er að ráða inn starfsmann og hann búinn að skrifa undir 

ráðningarsamning (Hall, o.fl., 2009). Því er mikil áhætta sem fylgir slíku starfi og raunin oft 

sú að öll sú vinna sem þeir hafa lagt á sig; að leita að þeim hæfasta fyrir starfið, hafa 

samband við hina og þessa einstaklinga og öll bakgrunnsvinnan sem þeir gera, skilar þeim 

engu og ekkert fjármagn skilar sér til þeirra. Oft fjárfesta skipulagsheildir einnig í fleiri en 

einum aðila til að sjá um stjórnendaleitina til þess að reyna að tryggja að ferlið heppnist. 

Sá sem er fyrri til með að koma með þann hæfasta í starfið fær greitt fyrir vinnuna sína. 

Því ríkir mikil samkeppni á þeim markaði (Finlay og Coverdill, 2000).  

Ef horft er til Bandaríkjanna er algengt að samið sé um greiðslu sem nemur um 20-35% 

af fyrstu árstekjum þess sem ráðinn er (Finlay og Coverdill, 2000) eða um einn þriðji af 

fyrstu árstekjum (Hall, o.fl., 2009). Upphæðir geta verið geta verið afar mismunandi, en 

til að nefna dæmi þá eru greiðslur sem ráðningarsérfræðingarnir eða ráðningarfyrirtækin 

fá fyrir að ráða inn starfsmann frá 12.000 dollurum til allt að 100.000 dollurum eða meira 

(Finlay og Coverdill, 2000). 

Við stjórnendaleit vinna ráðningarsérfræðingarnir náið með skipulagsheildum og 

einstaklingum sem þriðji aðili. Traust og virðing er algjört lykilatriði í slíkum viðskiptum. 

Það getur þó reynst strembið þar sem þeir, sem þriðji aðili, eru í miðjunni og þurfa að 
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gæta hlutleysis gagnvart báðum aðilum. Þeir mega ekki hafa áhrif á val einstaklingsins og 

verða að virða skoðanir og ákvarðanatöku hans. Þeir þurfa að byggja traust bæði milli 

skipulagsheildar og einstaklingsins, en eiga þó samt ávallt fjárhagslegra hagsmuna að 

gæta vegna ráðningar. Til þess að ná góðum árangri við stjórnendaleit þarf 

sérfræðingurinn að hafa afbragðs færni í félagslegum samskiptum og ekki síður að vera 

mannþekkjari þar sem afkoma hans og framtíð byggir á því að einstaklingurinn velji þína 

vöru frekar en annarra (Finlay og Coverdill, 2000).  

Öflugt tengslanet er einnig algjört lykilatriði fyrir þá sem vilja ná afbragðs árangri við 

stjórnendaleit. Þeir sem vinna í þessum atvinnugeira þurfa að skilja og þekkja 

vinnumarkaðinn vel og vera ávallt með puttann á púlsinum. Þeir þurfa að vita hverjir eru 

eftirsóttastir hverju sinni. Tengslanetið þeirra gerir þeim kleift að tengjast réttum aðilum 

til að hafa samband við, kynnast aðilum sem geta veitt þeim bakgrunnsupplýsingar um 

einstaklinga, aflað meðmæla (Faulconbridge, o.fl., 2009) og geta þannig einnig náð að spá 

fyrir um frammistöðu og hvort starfið henti einstaklingnum. Einnig búa 

ráðningarskrifstofur yfir stórum gagnagrunnum með upplýsingum um eftirsótta 

einstaklinga sem auðvelt er að leita í (Faulconbridge, o.fl., 2009). 

Ferlið hefst oft á því að viðskiptavinur hefur samband til þess að athuga hvort 

ráðningarsérfræðingurinn geti tekið að sér verkefni. Það geta verið ýmsar leiðir til þess. 

Oft fá þeir viðskiptahringingu (e. client calls) þar sem skipulagsheildin eða ákveðinn kúnni 

hefur samband við þá að fyrra bragði til að athuga hvort þeir séu til í að taka að sér ákveðið 

verkefni.  Á erlendum vinnumarkaði getur verið mikil samkeppni á þessu atvinnusviði, 

sérstaklega hjá þeim sem eru ,,Contingency” ráðningarfyrirtæki. Því þurfa þeir oft að 

sækja sér vinnu sjálfir. Það eru tvær algengar leiðir sem þeir nýta sér og báðar byggja á 

símtali.  

Þeir geta gerst svo djarfir að hringja kalt símtal (e. cold call) í hina ýmsu vinnuveitendur 

og spurt hreint út hvort þurfi að fylla í einhverja stöðu hjá þeim. Gallinn við kalt símtal er 

að það er mjög líklegt þú fáir höfnun og því vilja reyndir ráðningarsérfræðingar forðast 

því þau köldu (Finley og Coverdill 2000) og vinna frekar með tilboðssímtölin. Tilboðssímtal 

(e. marketing call) er þegar hringt er í hina ýmsu vinnuveitendur og gefnar upplýsingar 

um ákveðna kandídata sem ráðningarsérfræðingar eru að finna starf fyrir, og athuga hvort 

þeir hafi áhuga á þeim. Til þess að ná góðum árangri með slíkum símtölum þarftu að vera 
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með sterkan kandídat fyrir starfið og með vel undirbúna og góða kynningu. Einnig geta 

þessi tilboðssímtöl verið góður grunnur fyrir áframhaldandi samstarf ef vinnuveitandinn 

var hrifinn af kynningunni og þótti tengslanetið áhugavert. Á erlendum markaði er algengt 

að ráðningarsérfræðingar vinni með sömu skipulagsheildunum aftur og aftur (Finley og 

Coverdill, 2000).  Í rannsókn Finley og Coverdill (2000) tóku reyndir ráðningarsérfræðingar 

við stjórnendaleit fram, að mikilvægt væri að skapa traust og byggja upp gott samband 

við kúnna sína. Þeir eru því í góðu sambandi við þá reglulega og heimsækja þá eða senda 

til dæmis afmæliskort, en slíkt gerir sambandið nánara og persónulegra. Það getur reynst 

erfitt ef þær skipulagsheildir hætta starfsemi sem ráðningarsérfræðingurinn var búinn að 

skapa náið og gott samband við og stólar á sem atvinnutækifæri. Einnig ef aðili innan 

skipulagsheildarinnar sem þeir hafa verið í samskiptum við hættir því líklegt er að aðili 

sem tekur við af honum finni sér einhvern annan tengilið og ekki hægt að ábyrgjast að 

fyrra samband lifi áfram. 

Með aukinni netvæðingu og upplýsingatækni hefur atvinnuauglýsingum í prentmiðlum 

fækkað gífurlega en á móti orðið aukning á birtingu atvinnuauglýsinga á netinu og 

samfélagsmiðlum. Einnig hefur þessi aukning á upplýsingamiðlun gegnum netið haft 

neikvæð áhrif á greiðslur við ,,retainer” stjórnendaleit. Það hefur færst í aukana að 

mannauðsstjórar innan skipulagsheilda auglýsi frekar á netinu og hefur þetta breytt mikið 

hegðunarmynstri almúgans við starfsleit þar sem leiðin í gegnum netið er mun skilvirkari 

og býður upp á fleiri möguleika en áður (Feldman og Klaas, 2002). Samkvæmt rannsókn 

Feldman og Klaas (2002) var tengslanetið veigamikill þáttur í atvinnuleit og ráðningum. 

Rannsóknin varpaði einnig jákvæðu ljósi á stjórnendaleit og voru margir sem bentu á að 

þeim þætti meira öryggi að fá hjálp frá einstaklingi sem sérhæfði sig í stjórnendaleit og 

það yki líkurnar á að fá vinnu þar sem þeir byggju yfir svo sterku tengslaneti. Einn benti á 

að hann væri öruggur með að ráðningarsérfræðingurinn gerði allt til þess að finna starf 

handa honum þar sem það tryggði sérfræðingnum afkomu. 

2.4.1 Kynbundið misrétti við val stjórnendaleitar 
Flestir sem vinna við stjórnendaleit eru ávallt með einhverjar ákveðnar viðmiðunarreglur 

og stefnu þegar kemur að leit og ákvörðun á vali kandídats fyrir starf.  Það getur verið 

hætta á að þeir láti sínar persónulegu hugmyndir og skoðanir hafa áhrif á val kandídatsins 

til dæmis ómeðvitaða fordóma gagnvart kyni eða þjóðerni. Rannsókn Tallerico (2000) 
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leiddi í ljós að við stjórnendaleit er oftar en ekki frekar horft á starfsreynslu og 

stjórnendaþrep úr fyrra starfi einstaklings heldur en verið sé að skoða hver sé líklegur til 

að verða góður stjórnandi í framtíðinni. Einstaklingur sem hefur unnið lengi við 

stjórnendaleit útskýrði að oft er best, fljótlegast og öruggast að fara þá leið, að horfa á 

fyrri reynslu og stöðu til þess að spá fyrir um frammistöðu í því framtíðarstarfi sem um 

ræðir. Þannig væri til dæmis frekar horft til einstaklings sem hefur unnið sem skólastjóri í 

þrjú til fimm ár heldur en einstaklings sem hefur unnið sem kennari í þrjú til fimm ár. Ekki 

aðeins er horft til fyrrum stjórnendaþreps heldur einnig fyrrum starfsumhverfis og þess 

vettvangs sem einstaklingar hafa starfað á. Þeir telja til dæmis að skólastjórar sem hafa 

unnið í menntaskóla séu mun reynslumeiri heldur en þeir sem hafa starfað sem 

skólastjórar í grunnskóla og því með frekara forskot á æðri stjórnendastöðu.  Það sem 

kom einnig fram í rannsókn Tallerico var að oft eru karlar fremur valdir frekar en konur 

vegna þess að stjórn skólans er með fyrirfram mótaðar hugmyndir um einstaklinginn. 

Dæmi um slíkt getur verið að stjórn sjái fyrir sér karlmann sem er giftur. Þeir sjá fram á að 

hann muni eignast börn sem munu ganga í skólanum og búa í samfélaginu við skólann. 

Þeir eru því með einhverskonar mynd í huganum af starfsmanninum og því langt frá því 

að vera hlutlægir. Það getur að sjálfsögðu einnig ýtt undir að karlmenn séu fremur valdir 

í starfið frekar en konur þar sem við búum við þá staðreynd að karlmenn hafa síðustu ár 

fengið fleiri valdastöður og þar með reynsluna og þannig meiri líkur á að þeir verði valdir 

aftur í aðrar valdastöður. Þannig eru minni líkur eru á að konur fái tækifæri á að spreyta 

sig í stjórnendastöðum, þær komast ekki á stökkpallinn. Rannsókn Meriläinen, Tienari og 

Valtonen (2013) um ráðningarsérfræðinga og stjórnendalíkamann gæti einnig varpað ljósi 

á viðteknar venjur og hugmyndir í þjóðfélaginu sem verða til þess að konur eru síður 

valdar og ekki síður að þær sækist ekki eftir æðri stöðum í ljósi enn ríkjandi staðalímynda. 

Samkvæmt þeim er líkaminn mikill áhrifavaldur á þá sem standa frammi fyrir ráðningum, 

hvort heldur það eru ráðningarsérfræðingar eða stjórnendur í skipulagsheildum. Þau nota 

hugtakið ,,fullkomni stjórnendalíkaminn“ sem persónueinkenni og hvernig hann birtist 

fólki oftar sem karlmaður en kvenmaður. Þá skipti ekki eins miklu máli reynsla og þekking, 

heldur sjái ráðningarsérfræðingar og skipulagsheildir hag í að velja einstakling sem það 

telur hafa ákveðna eiginleika til að bera byggt á ásýnd og framkomu. Í rannsókninni kom 

fram að ráðningarsérfræðingar séu upp til hópa miðaldra, hvítir karlmenn. Þeir gætu 

þannig mögulega verið meira útsettir fyrir ,,líkist mér” aðferðarfræðinni. Sú fullyrðing 
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hefur verið sett fram að ráðningarsérfræðingar leiti fyrst og fremst í tengslanet ,,nýju 

strákanna” sem er nokkurs konar ný yfirstétt á vinnumarkaði til dæmis vegna 

sérfræðiþekkingar (Faulconbridge, o.fl., 2009).  

Sem betur fer vinna ráðningarsérfræðingarnir oft vinnuna með skipulagsheildunum 

eða stjórnum til dæmis ef það er verið að ráða inn manneskju í stjórn skipulagsheilda. 

Með því er hægt að lágmarka líkur á að það komi til kynbundinn munur eða 

þjóðernismisrétti eigi sér stað og tryggt er að fleiri með ólíkar skoðanir komi að málinu og 

þannig séu hlutir ræddir af víðsýni og möguleiki á að varpa ljósi á óréttlátar skoðanir. Nú 

á tímum er sífellt algengara að konur séu valdir stjórnendur (Tallerico, 2000). 

2.4.2 Stjórnendaleit í íslensku atvinnulífi 
Stjórnendaleit í Evrópu hefur ekki verið mikið áberandi nema síðustu tæp 35 ár og telst 

því tiltölulega ungt fyrirbæri. Í Bandaríkjunum hefur þessari aðferð verið ríkulega beitt 

mun lengur og það færist í aukana nærri alls staðar að nýta sér þessa ráðningaraðferð 

(Faulconbridge, o.fl., 2009). 

Lítið hefur verið talað um stjórnendaleit hérlendis en það virðist staðreynd að 

stjórnendaleit er daglegt brauð á íslenskum vinnumarkaði og aðeins lítill hluti lausra starfa 

birtist í auglýsingum (Þorsteinn Ásgrímsson, 2013). Samkvæmt heimasíðum 

ráðningarfyrirtækjanna Capacent, Intellecta, Hagvangs og Vöxtur ráðgjöf taka þau að sér 

ráðgjöf og stjórnendaleit og hjálpa þannig íslenskum skipulagsheildum, almennum og 

opinberum stofnunum, að finna hæfasta einstaklinginn í starf (Capacent, e.d.; Intellecta, 

e.d.; Hagvangur, e.d.; Vöxtur ráðgjöf, e.d.). Einnig tekur almannatengslafyrirtækið Góð 

Samskipti að sér slíka stjórnendaleit og er með greinagóða lýsingu á heimasíðu sinni 

hvernig ferlið virkar hjá þeim og hvaða greiðslufyrirkomulag er í boi (Góð Samskipti, e.d.).  

Í köflunum hér fyrir neðan verður gefin betri innsýn í ferli stjórnendaleitar hér á landi, 

upplifun þeirra sem starfa við stjórnendaleit af starfinu og einnig fjallað um kosti og galla 

viðkomandi ráðningaraðferðar. 
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3 Aðferð og markmið rannsóknar 

Með rannsókninni er lesendum gert kleift að skyggnast inn í líf íslenskra 

ráðningarsérfræðinga sem starfa við stjórnendaleit og fá að heyra upplifun þeirra af 

ráðningaraðferðinni sem og að kynnast því hvernig ferlið fer fram hérlendis. Markmið 

rannsóknarinnar er fyrst og fremst að svara rannsóknarspurningunni hver upplifun 

ráðningarsérfræðinga er af þessari aðferð hér á landi. Í köflunum hér fyrir neðan verður 

farið ítarlega yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við við gagnaöflun, hvernig gagna var 

aflað og hvernig þau voru greind. Einnig verður farið yfir val á þátttakendum og gefin smá 

hugmynd um bakgrunn þeirra. 

 

3.1 Aðferðafræði 
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð. Ástæða fyrir því að sú rannsóknaraðferð var 

valin er vegna þess að eigindleg rannsókn er góð leið til þess að öðlast dýpri skilning á 

reynslu og viðhorfum einstaklinga. Hún byggir á aðleiðslu sem þýðir, að rannsakandi er 

ekki búinn að mynda sér fyrirfram ákveðnar hugmyndir um niðurstöðu heldur gengur inn 

í rannsóknina með opnum huga og byggir niðurstöður sínar út frá viðtölunum (Merriam 

og Tisdell, 2016). Mikilvægt er að nefna að ekki er á neinn hátt hægt að alhæfa um 

niðurstöður þessarar rannsóknar eins og á við um allar eigindlegar rannsóknir. 

Við eigindlegar rannsóknir ber einnig að gæta réttmætis og áreiðanleika rannsóknar. 

Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um þá þætti sem gætu mögulega haft 

einhverskonar áhrif á afstöðu hans. Nauðsynlegt er að rannsakandi haldi hlutleysi og 

myndi sér aðeins skoðun út frá rannsókninni sjálfri. Ef afstaða rannsakandans 

endurspeglast í miðri rannsókn eru líkur á að niðurstöður verði ekki réttar (Merriam og 

Tisdell, 2016). Staða rannsakanda getur einnig verið mismunandi og getur haft áhrif á 

viðtölin og rannsóknina í heild, sér í lagi ef rannsakandi er ekki meðvitaður um stöðu sína. 

Því er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir stöðu sinni innan samfélagsins áður en 

hann hefur rannsóknina. Ef rannsakandi finnur til dæmis mikil líkindi með sér og 

viðmælendum getur það haft þau áhrif, að hann tengi of vel við viðmælendur og 

,,blindist” og nái í kjölfarið ekki að veita lesendum dýpri skilning á viðfangsefninu (Heijstra, 
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O´Connor og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn þekkti rannsakandi 

ekkert til viðmælenda sem veitti honum algjört hlutleysi.  

Ástæðan fyrir því að eigindleg rannsóknaraðferð var valin fremur en önnur var til þess 

að fá sem mest út úr innsýn og upplifun viðmælenda og veita þannig lesendum ríkari og 

dýpri skilning á efninu. 

 

3.2 Gagnaöflun og framkvæmd 
Við gerð þessarar rannsóknar voru tekin átta hálf opin viðtöl við mismunandi 

viðmælendur. Rannsakandi studdist við fyrirframgerðan leiðandi viðtalsramma, en leyfði 

viðmælendum að stjórna ferðinni og bæta við ýmsum atriðum. Þannig gafst betri innsýn 

í þeirra upplifun og rannsakandi fylgdi eftir. Rannsakandi var þó duglegur að koma inn á 

þær spurningar sem hann vildi helst fá svör við og var einnig duglegur að nota 

aukaspurningar líkt og ,,getur þú útskýrt það nánar fyrir mér?”, ,,getur þú gefið mér 

dæmi?” og svo framvegis til þess að dýpka enn meira dýpt svara og auka skilning. 

Viðtölin voru aðallega tekin á vinnustöðum einstaklinga, en eitt viðtalið var tekið á 

kaffihúsi. Viðtölin voru flest svipað löng, eitt viðtalið var um 30 mínútur en hin sjö voru í 

kringum 40-60 mínútur. Viðtölin áttu sér stað á tímabilinu 30. október til 3. desember.  

 

3.3 Þátttakendur 
Þegar kom að því að afla viðmælenda var bæði notast við hentugleikaúrtak og einnig 

snjóboltaúrtak. Til að byrja með notaði rannsakandi hentugleikaúrtak þar sem hann hafði 

samband við helstu ráðningarskrifstofur Íslands, en slík úrtaksaðferð er gjarnan notuð 

þegar þarf að ná til einstaklinga með sérstaka reynslu í þeim málum sem verið er að 

rannsaka. Eftir að hafa samband við þær var einnig notast við snjóboltaúrtak til þess að 

stækka tengslanetið og fá hugmyndir um fleiri einstaklinga með svipaða reynslu. 

Snjóboltaúrtak getur verið hentugt til að ná í hóp fólks sem rannsakandi veit ekki af og 

þarf því að fá ábendingar frá fólki með svipaða reynslu og tengslanet (Merriam og Tisdell, 

2016). 

Til þess að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður úr rannsókninni voru fengnir 

viðmælendur með mikla reynslu af stjórnendaleit. Haft var samband við sex 
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ráðningarskrifstofur, einn kennara, þrjá reynda mannauðsstjóra hjá stórfyrirtækjum og 

tvo einstaklinga sem sérhæfa sig í stjórnendaráðningum. Við svörun fékk rannsakandi 

uppgefin ýmis fleiri nöfn til þess að hafa samband við og með því fékk rannsakandi 

viðmælendur með ólíkan bakgrunn. Samskiptin fóru ávallt fram í gegnum tölvupóst þar 

sem tekið var fram viðfangsefni rannsóknar. Í fyrstu virtist erfitt að fá viðmælendur en 

eftir nokkurn tíma svöruðu viðmælendur játandi koll af kolli og höfðu allir áhuga á 

viðfangsefninu. Í tölvupóstinum var tekið fram að rannsakandi myndi gæta fulls trúnaðar 

og engar persónugreinanlegar upplýsingar myndu koma fram. Rannsakandi endurtók það 

einnig við upphaf og enda viðtalsins.  

Tekin voru viðtöl við fimm karlmenn og þrjár konur. Öll bjuggu þau yfir mikilli reynslu 

af stjórnendaleit. Fimm af viðmælendum vinna hjá ráðningarfyrirtækjum, tvö vinna hjá 

skipulagsheildum þar sem þau sinna einnig stjórnendaleit og einn viðmælendanna er 

mannauðsstjóri stórfyrirtækis með langan feril að baki í ráðningum. 

 

3.4 Úrvinnsla gagna 
Viðtölin voru öll tekin upp á farsíma rannsakanda til þess að viðhalda allri 

vitneskjunni.  Rannsakandi fékk leyfi viðmælenda í upphafi hvers viðtals að fá að taka 

viðtalið upp. Eftir viðtölin voru þau síðan rituð upp í tölvuforritinu Word orð fyrir orð þar 

sem allt var skráð sem kom fram í viðtölunum. Með því var auðveldara að greina viðtalið 

og einnig var athugasemdum rannsakanda bætt inn í svo hann myndi betur eftir hvað hafi 

átt sér stað eða hvernig hann hafi upplifað viðbrögð viðmælenda.  

Þegar farið var í að greina viðtölin var aðferðin opin kóðun notuð. Opin kóðun lýsir sér 

þannig að rannsakandi fer yfir viðtalið línu fyrir línu og tekur fyrir minnstu eininguna sem 

hefur þýðingu. Hann finnur síðan eitt til þrjú orð sem lýsa þeirri setningu og skráir það við 

hliðina á einingunni. Rannsakandi gerir þetta við allt viðtalið. Næst er púslað þeim kóðum 

sem passa saman og með þeim skapaðir ákveðnir flokkar. Eftir að hafa fundið þá flokka 

ætti rannsakandi að sjá lýsandi þemu út frá viðtölunum sem hann vinnur út frá í 

rannsókninni. Þessi leið auðveldar rannsakanda að sjá betur heildarmyndina og veitir 

skilvirkari leið til að mynda þemu (Roulston, deMarrais og Lewis, 2003). Eftir að hafa 

þemagreint öll átta viðtölin fékk rannsakandi betri heildarmynd á rannsóknina. Þau þrjú 

megin þemu sem komu í ljós við greiningu gagna voru; Ferli, þróun og upplifun. 
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Niðurstöðukaflinn var síðan unninn eftir þeim þemum og þannig skapaðist meira flæði í 

textanum. Þar sem sterkur trúnaður ríkti milli rannsakanda og viðmælenda munu engar 

upplýsingar sem hægt er að rekja til þeirra koma fram í rannsókninni og öllum 

viðmælendum hafa verið gefin gervinöfn. Því verður talað um Kára, Karl, Kolbrúnu, 

Kristinn, Kolfinnu, Kristínu, Kjartan og Kristófer í rannsókninni og þeirra upplifanir og 

skoðanir kynntar nánar í niðurstöðukaflanum. 
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4 Niðurstöður  

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með ítarlegri umfjöllun um þau 

viðfangsefni sem voru mest áberandi við greiningu gagna. Niðurstöðuköflunum er skipt 

upp eftir þeim þremur megin þemum sem komu í ljós við greiningu gagna. Í köflunum 

verður einnig vitnað í viðmælendur þar sem á við til að gefa lesendum betri og dýpri 

skilning og til frekari rökstuðnings við efnið. 

4.1 Ferli stjórnendaleitar í íslensku atvinnulífi 
Viðmælendur útskýrðu hvernig ferlið gengur fyrir sig og hvernig upplifun þeirra væri af 

stjórnendaleit hér á landi. Þeir töluðu um að á Íslandi væri aðallega verið að nota 

stjórnendaleit til þess að ráða inn stjórnendur í efstu þrepum skipulagsheilda,  ákveðna 

einstaklinga sem búa yfir ákveðinni og sjaldgæfri sérhæfingu eða þá að verið er að leita 

að einstaklingum í stjórnir.  Kristín vildi meina að ástæðan fyrir því að stjórnendaleit væri 

frekar nýtt fremur en hefðbundin ráðningaraðferð gæti verið að það þurfi að gæta 

hagsmuna einhvers. Ef til vill þarf skipta út starfsmanni og ráða nýjan aðila í stöðuna áður 

en sá sem er í stöðunni er látinn fara. Þannig er stundum ekki opinbert að staða er á lausu. 

Annað dæmi um þetta er þegar ráða þarf samdægurs í stöðu.  

Kristín útskýrði að það væru tvær leiðir sem hún færi vanalega og fer það eftir 

skipulagsheildunum sem hún vinnur fyrir hverju sinni hvor leiðin er farin. Annars vegar er 

það svokallað opið headhunt þar sem hún fær beiðni frá skipulagsheildinni að fara í leit 

að rétta einstaklingnum. Þá er hún oft með bæði gagnagrunn sem hún leitar í eða hún er 

kannski með einhverja ákveðna í huga; mögulega stjórnendur í skipulagsheildum sem 

hafa látið hana vita að þeir væru opnir fyrir því að færa sig til. Hins vegar getur ferlið líka 

farið þannig fram að skipulagsheildin sem hún vinnur fyrir láti hana fá lista af ákveðnu 

fólki sem skipulagsheildin hefur áhuga á og hún sér þá um að skoða þá aðila, vinna 

bakgrunnsrannsókn og hefur svo samband við þá. Kolbrún lýsti ferlinu sem svo að oftast 

byrjar það þannig að hún er boðuð á stjórnarfund þar sem stjórnin lýsir fyrir henni hvað 

hún sé að hugsa og hverskonar fólk skipulagsheildin sé að horfa til.  Þá er einnig farið yfir 

hvernig skipulagsheildinni hefur gengið í fortíðinni og skoðaðar ástæður þess að hlutir 

hafi ekki gengið eins og áætlað var, til dæmis breytingar sem hafi ekki gengið eftir. Á 

slíkum fundi fær Kolbrún meiri tilfinningu fyrir hver þörfin er hjá skipulagsheildinni og hún 

nær að lesa betur í aðstæður. Hún kallar þetta ,,screening vinnu“ þar sem verið er að fara 
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yfir allt mögulegt og rekja ýmsa atburði í skipulagsheildinni sem er mikilvægt fyrir hana 

sem sérfræðing.  Þá veit hún betur til hvers er ætlast af þeim einstaklingi sem hún á að 

hefja leit að. Það getur verið misjafnt hvort hún hafi knappan tíma til að leysa þetta 

verkefni eða hvort hún fái nægan tíma til að láta hugann reika og fara í gegnum 

upplýsingar sem hún er búin að safna. Ef stjórn eða stjórnandi útvegar henni ekki 

nafnalista og hún sjálf beðin um að finna einhverja, þarf hún oftast að rökstyðja vel hvers 

vegna hún leggur til að skoða þá ákveðnu aðila, þar sem viðkomandi þarf að uppfylla ansi 

mörg skilyrði. Kári kom einnig inn á það sama, en þegar hann vinnur með stjórnum, sem 

er oftast reyndin við stjórnendaleit, þá vinnur hann listann mikið til með þeim. 

Rökin sem ég færi fyrir því er bara segjum, númer eitt; við viljum fá góðan 
leiðtoga og þú veist þá bara greinum við leiðtoga. Hvað er góður leiðtogi.. 
Hvað er svona leiðtogi .. eða þessi leiðtogi hentar þessu fyrirtæki en mun hann 
henta næsta fyrirtæki? Skilurðu. Það þarf að passa inn í kúltúrinn. Þá greinum 
við þetta bara niður. 

Kári talaði um að þetta ferli gæti oft tekið langan tíma, jafnvel upp í hálft ár. Hann vill 

meina að maður eigi ekki að flýta sér við ákvarðanir við stjórnendaleit þar sem þú vilt 

finna þann hæfasta og stundum taki það sinn tíma.  

Kristófer vildi meina að starfsgreining skipti meginmáli í ferlinu og að skipulagsheildin 

geri góða grein fyrir hverju er ætlast til af viðkomandi í starfinu til að fá sem hæfastan 

einstakling í starfið og fyrir skilvirkari leit.   Kristín sagði að stundum væru skipulagsheildir 

ekki með nógu góðar skilgreiningar á starfi og oftar en ekki vinnur hún starfsgreininguna 

með skipulagsheildinni til þess að fá betri ramma utan um starfið. Kristinn talaði einnig 

um að það væri misjafnt hvort hann ynni starfsgreiningu með skipulagsheildinni því það 

færi í raun eftir því hvort skipulagsheildin byggji yfir öflugu mannauðsteymi eða ekki, þar 

sem hann vinnur aðallega með mannauðsstjórum skipulagsheilda.  

Við höfum verið í ráðgjafavinnu líka í mannauðsmálum, starfsgreiningu, hjálpa 
fyrirtækjunum svona að vinna ráðningaráætlun og gera grein fyrir hverjar 
þeirra þarfir verða og hvað er líka raunhæft að stefna að á Íslandi. Eins og ég 
segi þótt við séum með mjög menntað fólk á Íslandi, þá er bara ekki allt til hér. 

Hann bendir einnig á að stundum viti skipulagsheildir hreinlega ekki að hverju eða 

hverjum þau leita og það sé þeirra hlutverk að hjálpa þeim að komast að því. Kristófer 

bendir á að oft getur ferlið tekið lengri tíma vegna þess að skipulagsheildir eiga erfitt með 

að ákveða sig fyrirfram hvað þau vilja. Hann lendi oft í því að senda skipulagsheildinni lista 
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af mögulegum kandidötum og þá fyrst átti þau sig á því hverskonar einstaklinga þau vilja 

ekki fá.  

 

Þegar ferlið er komið á þann stað að þau eru búin að finna hina útvöldu aðila er kominn 

tími til að hafa samband við þá. Allir viðmælendur töluðu um að þau hefðu nánast alltaf 

samband við aðilana símleiðis, svokallað ,,cold call”. Aðspurð hvort þeim þyki það 

áhrifaríkasta leiðin voru þau þó ekki endilega sammála því. Kjartan talaði um að það væri 

bara oftast skilvirkasta leiðin. 

Þetta er beisiklí mjög einfalt, þú bara hringir og kynnir þig og segir ,,ég er með 
hugmynd, má ég bjóða þér í kaffibolla” … þá verða allir forvitnir. Stundum er 
spurt í samtalinu ,,má ég vita um hvað” og ég bara ,,nei ég hérna væri bara til 
í að segja þér það augliti til auglitis. En ég er með smá hugmynd sem ég er 
sannfærður um að þú hefðir áhuga á… en þú veist sjáðu bara til. Eina sem þú 
tapar á þessu er kaffibollinn og tíminn sem fer í þetta … þú kynnist mér og ég 
kynnist þér og hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. 

Hann sagði að hann hefði nánast aldrei fengið höfnun á þessum fyrsta kaffibolla og voru 

flestir aðrir viðmælendur sammála því. Höfnunin kæmi oftast fram seinna í ferlinu. 

Kolbrún sagði að hún bæði hringdi eða sendi tölvupóst. Í tölvupóstinum kæmi fram að 

hún væri með trúnaðarmál sem hún vildi gjarnan ræða við einstaklinginn og bæði aðilann 

að hafa samband við sig. Tölvupósturinn er þó minna notaður þar sem flestir eru aðeins 

með vinnunetfang og þú vilt ekki koma einstaklingnum í vandræði. Að sama skapi komu 

Kolbrún og Kristinn einnig inn á það, að þau sýna einstaklingnum sem þau hringja í þá 

tillitssemi að spyrja alltaf á undan hvort þau séu að ónáða aðilann í vinnu og ef hann er í 

vinnu þá gefa þau honum tækifæri á að hafa aftur samband eftir vinnu. Þau skilji ósköp 

vel að einstaklingurinn vilji ekki vera að ræða slík mál á meðan hann er í vinnu. Kristinn 

hringir því oftast í einstaklingana snemma að morgni eða í lok dags. Kristófer passar einnig 

upp á það sama og segist oftast senda tölvupóst á undan um hvort hann megi hringja í 

viðkomandi. Þá reynir hann að forðast að senda póstinn í gegnum vinnunetfangið og 

sendir stundum skilaboð í gegnum Facebook. 

Kolfinna vill meina að óformleikinn virki best fyrir hana og fyrir minni skipulagsheildir, 

en að það væri kannski eitthvað sem myndi síður henta stærri skipulagsheildum. Hún 

býður oft þeim sem hún hefur augastað á í kaffi og almennt spjall, en er ekki beint að selja 

starfið strax. 
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Kolbrún bætir einnig við að þau vinni oft fyrir opinberar stofnanir en þar sem 

ráðningarferlið er strangt og lög og reglur sem stofnanirnar þurfa að fylgja, getur hún 

aðeins hringt í einstaklinga sem henni dettur í hug og bent þeim á starfsauglýsinguna og 

hvort þau hafi ekki í huga að sækja um eins og ,,hér var verið að auglýsa fjármálastöðu 

hjá þessu opinbera fyrirtæki. Ef þú hefur áhuga á þessu þá ættirðu að sækja um þetta.“ 

Það veitir oft réttu aðilunum ákveðið sjálfstraust og hún segir að oft er fólkið sem er 

tilvalið í starfið ekki endilega að skoða starfsauglýsingarnar að fyrra bragði. Kolbrún bendir 

þó á að það geta síðan komið sterkari einstaklingar til greina við ráðningarferlið og 

stjórnvaldið taki að sjálfsögðu ákvörðun um hvern skal ráða. En að þannig geti 

stjórnendaleit oft tengst opinbera markaðinum.  

 

Kristófer benti á að lykillinn að því að vera góður í stjórnendaleit væri að vera góður 

sölumaður. Hann sagði að áhrifaríkasta leiðin til að sannfæra fólk um að taka skrefið og 

vera opið fyrir því að skipta um starf væri að heyra hvert það vill sjálft stefna og hver séu 

þeirra framtíðarmarkmið.  

Og ég er oft nokkurnveginn búinn að giska á það..  svo á ég eitthvað samtal 
við það, kem kannski með ,,ég geri ráð fyrir að þú sért að hugsa þinn feril 
einhvernveginn svona“ og svo fæ ég kannski það staðfest ásamt frekari 
upplýsingum ... fer ég að reyna að sannfæra þau hvernig þetta skref sé það 
rétta skrefið og komi þeim jafnvel hraðar þá leið sem það vill fara.  

Hann útskýrði að þegar hann er að sannfæra fólk í starf, væri hann ekkert endilega að 

selja starfið sem lokapunkt starfsferils heldur einnig sem rétt skref í áttina að markmiði 

einstaklingsins. Hann passi sig þó einnig að tapa ekki trausti einstaklings og er alltaf 

hreinskilinn ef hann sér að framtíðarmarkmið passi ekki við það starf sem hann er að 

reyna að fá hann í. Með því er hann þeim trúr og hollur ráðgjafi í leiðinni þar sem hann er 

í miðjunni og þarf einnig að passa hlutleysi. Eftir að hann er búinn að hafa samband við 

einstaklingana sendir hann þeim oft tölvupóst eftir spjallið með þeim sömu upplýsingum 

sem komu fram í samtalinu, nokkurskonar sölupóst. Aðspurð hvernig þau upplifi almennt 

viðbrögð einstaklingana þegar þau hringja eða hafa samband við þá voru allir sammála 

því að fólk sé oftast mjög upp með sér og hissa. Bæði finnist fólki þetta spennandi og það 

fái líka staðfestingu á að það sé að gera gott í sinni vinnu og er oftast mjög þakklátt hvort 

sem það ákveður að taka næsta skref eður ei.  
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Upplýsingaöflun um einstaklinga er eitt af mikilvægum skrefum í ferlinu. Þegar 

viðmælendur eru með ákveðna einstaklinga í huga eða með á lista hjá sér fyrir ákveðið 

starf byrja þeir á að afla sér upplýsinga um einstaklingana. Sumir viðmælenda nefndu að 

þeir notuðu samfélagsmiðla eins og Facebook og Linkedin og fleiri nefndu að þeir notuðu 

leitarforritið Google. Kjartan talaði þó um að maður færi í raun ekki í alvöru 

bakgrunnsskoðun fyrr en maður veit að aðilinn sé opinn fyrir starfinu og ferlið komið 

lengra af stað. Viðmælendur bentu flestir á, að þar sem Ísland er lítið þá er ,,maður þekkir 

mann“ yfirleitt viðkvæðið og því hægt að nýta sér þá sem þekkja viðkomandi og fá 

upplýsingar frá þeim. Kolbrún talaði um að þegar maður væri búinn að vinna hjá 

ráðningarfyrirtæki í mörg ár þá hefði maður stórt tengslanet og að maður væri farinn að 

þekkja eða vita eitthvað um helstu og eftirsóttustu stjórnendur eða sérfræðinga á 

markaðnum.  

Ef þú ert að vinna í svona umhverfi þá kemstu ekki hjá því, þú ert 
einhvernveginn alltaf að tala við einhverja sem þekkja til, hafa unnið með, 
unnið fyrir, eru jafnvel endurskoðendur viðkomandi þú veist geta borið vitni 
um ef maður að leita svona upplýsinga  

Þau þekkja þá jafnvel til sérfræðinga sem hafa verið að vinna með viðkomandi og fá þeirra 

álit eða meðmæli. Aldrei sé verið að brjóta trúnað. Hún segir þó að það þurfi að taka öllu 

sem maður heyrir með fyrirvara. Kristófer benti á að oft uppgötvi hann einstaklinga með 

því að horfa á þá sem vinna náið með eftirsóttum stjórnanda. Þeir séu oft búnir að læra 

heilan helling af stjórnandanum en fá bara ekki tækifæri að taka stærra skref eða taka við.  

Karl útskýrir að þar sem hann vinnur hjá ráðningarfyrirtæki séu þau með stóran 

gagnagrunn af upplýsingum ásamt gríðarlegu magni af umsóknum sem endurspeglar 

framlínustörf. Kristín bendir einnig á að stundum séu þeir einstaklingar sem hún vill ná í 

opinberar persónur sem fólk þekki til og það sé lítill flötur sem sé hægt að vinna málið á 

svo ekki spyrjist út. Oft er það svo að skipulagsheildir láta hana fá ákveðinn lista með fólki 

sem þau biðja hana um að hafa samband við, þá er oftast einhver innan 

skipulagsheildarinnar sem þekkir til og auðvelt að fá ákveðnar grunnupplýsingar frá þeim. 

Kolfinna bendir einnig á fleiri leiðir sem hún og samstarfsfélagar hennar hafi farið, til 

dæmis að hafa samband við prófessora í háskólunum og fá þá til að benda sér á fólk með 

sérþekkingu sem þau leita eftir, en hún segir að það sé oft mikið að gera hjá prófessorum 
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í því að mæla með og benda á hina og þessa sem hafa staðið sig vel í námi og séu 

ákjósanlegir starfsmenn.  

Tengslanet virðist því skipta öllu máli og Kjartan vildi meina að það væri það góða við 

litla Ísland. Kristinn segir að þau í fyrirtækinu haldi alltaf tengslaneti sínu lifandi. Hann er 

duglegur að hitta einstaklinga í kaffi og heyra hverju þeir hafa áhuga á og hvaða starf 

myndi heilla þá. Kolfinna telur að ráðningar og stjórnendaleit hjá minni skipulagsheildum 

séu miklu meira nýttar með að finna einstaklinga í gegnum tengslanetið heldur en í 

gegnum ráðgjafa. Hún segist einnig nýta tengslanet annarra starfsmanna innan 

skipulagsheilda og stækkar þannig úrtakið. Þetta eigi sérstaklega vel við þar sem mikillar 

sérhæfingar er krafist. Hún segir að það líði oft ekki langur tími frá því að nýr einstaklingur 

er kominn í starf og að hún sé farin að spurja hann út í hvort hann þekki einhverja með 

ákveðna hæfni. Hún segir það bæði stytta ferlið fyrir minni skipulagsheildir og lágmarka 

kostnað. Kristinn segir að í hans fyrirtæki sé ákveðið hvatakerfi í gangi. Þeir fá fólk til þess 

að mæla með einstaklingum í ákveðin störf og ef sá einstaklingur skrifar undir 

ráðningarsamning fær sá sem benti þeim á hann, umbun. Kjartan vinnur sem 

mannauðsstjóri innan stórfyrirtækis og segist vera í góðum samskiptum við ákveðinn 

ráðningarsérfræðing sem vinnur helst við stjórnendaleit hérlendis og segir það vera 

mikilvægt að geta leitað til þriðja aðila fyrir meira upplýsingaflæði og yfirsýn yfir sterka 

einstaklinga. Kjartan sagðist einnig veita honum upplýsingar á móti og þeir vinni vel 

saman. 

Kristófer byrjar á því að afla sér upplýsinga um allskyns fólk sem kæmi til greina og 

safnar til að byrja með um 150-200 manns í ákveðinn hóp og býr til nokkurskonar síu. 

Hann aflar sér síðan frekari upplýsinga um einstaklingana til dæmis í gegnum LinkedIn, 

fréttir úr viðskiptalífinu og notar einnig mikið meðmæli frá virtu fólki í þeim geirum sem 

einstaklingarnir hafa unnið í. Hann sker síðan hægt og rólega niður listann þangað til hann 

hefur þrjár til fimm manneskjur sem hann hefur síðan samband við. 

 

Varðandi atvinnuauglýsingar þá auglýsa viðmælendur aðeins starfið ef skipulagsheildirnar 

leyfa og vilja. Kolbrún segir að hjá henni auglýsi þau kannski aðeins 25-30% af störfunum 

sem þau eru með í boði. En svo getur það verið mismunandi eftir fólki og 

skipulagsheildum. Sem dæmi þá auglýsir Kristinn aldrei stöður nema þegar vantar að fá 
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inn fjölbreyttari flóru af ákveðnum sérfræðingum sem eru ekki á hverju strái og þeir þurfi 

að stækka tengslanetið sitt. Hann vildi einnig meina að stundum væru skipulagsheildir 

hreinlega ekki nógu skipulögð og ekki með fullmótaða starfsgreiningu og því sé erfitt að 

gera auglýsingu. Kristín segir að það fari líka eftir starfinu sjálfu hvort hún auglýsi eða ekki 

og ef skipulagsheildirnar vilja auglýsa en vilja ekki láta nafn sitt koma fram auglýsa þau 

stöðuna nafnlaust. Hún útskýrði að þegar þau auglýsa störf þá noti þau mikið 

samfélagsmiðla eins og Facebook og Linkedin og einnig síður skipulagsheildanna. Þau noti 

af og til auglýsingar í blöðum, en það sé að líða undir lok. Hluti af því er að kostnaður er 

mikill við slíkar auglýsingar.  Kjartan hins vegar segir að þau auglýsi lausar stöður nánast 

undantekningarlaust bæði í innra kerfi og á netsíðum sínum þó svo þau muni mögulega 

nýta sér stjórnendaleit  við ráðningu í starfið.  

 

Það sem viðmælendurnir þurfa ávallt að gera þegar þeir eru komnir með lista af 

einstaklingum eða eru með einhverja ákveðna í huga, er að sjá þá aðila fyrir sér í starfinu 

sem um ræðir og spá fyrir um frammistöðu þeirra. Aðspurð hvernig þau meti 

frammistöðu aðilanna og hvernig þeim dettur þeir í hug fyrir tiltekið starf sögðust þau 

alltaf fyrst og fremst horfa á hvert starfið er og hvernig hæfileika og hæfni er krafist. 

Kjartan talaði um að oftast væri einblínt á leiðtogafærni, álagsþol og hvort 

einstaklingurinn passi inn í gildi skipulagsheilda. Hann leitar fyrst og fremst að fólki sem 

kemur hreint og beint fram, en þarf einnig að hafa til að bera mannlega eiginleika og 

húmor. Í því samhengi sagði hann að stundum hugsaði hann um hvort hann myndi hringja 

í þennan einstakling að kvöldlagi til að spjalla, sem mælikvarða á hvort einstaklingur væri 

góður kostur.  

Kári útskýrði að hann horfði mikið til vinnustaðamenningar skipulagsheilda sem hann 

ynni fyrir hverju sinni og bæri saman skipulagsheildir sem byggju yfir svipaðri 

vinnustaðamenningu. Með því væri hann að skoða og máta ýmsa stjórnendur úr svipuðu 

menningarumhverfi sem mögulega kandídata í viðkomandi starf. Hann tók sem dæmi 

stjórnendaleit fyrir tryggingafyrirtæki og samanburðinn við önnur fyrirtæki sem ynnu í 

svipuðu umhverfi, það er þjónustufyrirtæki sem væri í áhættuumhverfi og nefndi þá 

bankageirann. Hann nefndi að þau horfi því mikið á það sem hefði gengið illa hjá 

skipulagsheildinni í fortíðinni líkt og samskipti við hluthafa, samskipti við markaðinn, 
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ímyndin væri kannski léleg en fjármálin í góðum málum og einnig framleiðslan. Þá horfa 

þau á hver það væri sem gæti bætt úr og velur fólk með slíka hæfni. Þau gerðu ávallt lista 

með nokkrum einstaklingum sem kæmu til greina. Hann skoðaði þá einnig hvaða 

skipulagsheildir hefðu verið að takast á við samskonar breytingar innan skipulagsheilda. 

Þannig taldi hann að stjórnendurnir ættu auðveldara með að fara úr sinni fyrri menningu 

yfir í hina nýju. Hann ígrundaði einnig hvaða stjórnandi eða einstaklingur yrði líklegastur 

til að leiða skipulagsheildina inn í framtíðina því mikilvægt væri að horfa á ráðningu með 

framtíðargleraugum og spá fyrir um frammistöðu viðkomandi í vexti og framförum. Hluti 

starfsins er fólginn í að skoða bakgrunn fólks, hvernig það hefur staðið sig í starfi og reyna 

að skilja ástæður á bakvið ákvarðanatökur þeirra einstaklinga á starfsferli sínum. Hann 

talaði um mikilvægi orðspors einstaklinga og hvernig það ætti stóran þátt í ferlinu.  

Af því ég er búinn að vera svo lengi, ég heyri sögur um fólk og þegar að þú 
vinnur við það að meta frammistöðu, þá eru rosa margir sem þurfa að ræða 
við þig um þetta  ... ég fer að skoða hlutina, af því þú verður að skilja ástæður 
á bakvið ákvarðanatökurnar og þessar sögur sem ég er að hlusta á. Hvað er 
það sem veldur því að þau ákváðu að fara þessa leið. Er þetta svona rosalega 
stratigískur forstjóri og fólkið sem er í kringum hann? Eða þú veist.. þannig að 
ég reyni bara að skilja það. 

Kári bætir einnig við að oft þegar hann fer að skoða ákvarðanir sem einstaklingurinn hefur 

tekið þá sér hann að sá einstaklingur er ekki endilega reiðubúinn að takast á við þá stöðu 

sem hann hefur að bjóða. Hann kemst annað hvort að því þegar hann heyrir í 

einstaklingnum, í viðtölunum eða prófunum sem einstaklingurinn þarf að fara í gegnum í 

ráðningarferlinu. Kolbrún hefur svipaða sögu að segja og Kári.  

Þetta er bæði í kollinum á manni, maður heldur fyrir sig ákveðnum 
upplýsingum um það og vinnur út úr því og er svo bara dugleg að fylgjast með 
hvað er að gerast í þessu þjóðlífi, hverjir eru hvar og allt þetta. Þannig þú ert 
alltaf að hugsa um fólk og alltaf að hugsa skilurðu, hvaða aðili er að stýra þessu 
fyrirtæki, hvað hefur fyrirtækið verið að gera, hvaða árangri hefur fyrirtækið 
náð, er það þessum aðila mögulega mest að þakka eða eru það aðrir 
stjórnendur sem eiga heiðurinn af því. 

Kjartan talaði til dæmis um að hann væri alltaf með ákveðinn leynilista sem hann héldi út 

af fyrir sig; hverjir væru ákjósanlegir stjórnendur, hver gæti tekið við af hverjum í hinni 

eða þessari stöðu. Hann safnar á listann nöfnum fólks sem hefur vakið eftirtekt til dæmis 

út frá samtölum við aðra eða úr blaðaskrifum til dæmis í Viðskiptablaðinu.  
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Kristófer benti á að hann leiti mikið í hvar fólk hafi öðlast reynslu sem starfið krefst og 

tekur fram að það séu nokkrar skipulagsheildir sem fólk leiti mikið í að vinna hjá sem 

ákveðið þrep fyrir flottar stjórnendastöður. Hann talar einnig um að til þess að verða 

góður í stjórnendaleit þurfi þetta að vera mikið áhugamál og það taki langan tíma að 

byggja sér upp vitneskju um þessa og hina stjórnendur. Hann segist einnig horfa mikið til 

áhugamála einstaklinganna, að oft sé hægt að lesa mikið úr þeim og sjá hvort 

einstaklingurinn sé metnaðarfullur í starfi eður ei.  

 

4.2 Þróun stjórnendaleitar í íslensku atvinnulífi 
Flestir viðmælendur bentu á að þróun þessarar ráðningaraðferðar hér á landi væri mjög 

jákvæð en örfáir viðmælendur vildu meina að hún hafi lítið breyst. Varðandi þróunina þá 

bentu þau mörg á að ferlið væri allt orðið svo miklu faglegra. Kári talaði um að þau væru 

að ná að afla sér betri upplýsinga og væru að nota mun raunhæfari verkefni ásamt prófum 

eins og persónuleikaprófum sem væru orðin mun þróaðri og skilvirkari en fyrir nokkrum 

árum. Kolbrún benti á að fyrst þegar var byrjað að nýta stjórnendaleit hér á landi var það 

oftast nær aðeins munnlega og smátt og smátt höfum við hér á landi þróast með allskyns 

valaðferðum ásamt ýmsum verkefnum sem lögð eru fyrir fólkið. Nú séum við miklu 

faglegri í því að útbúa þau ferli sem eru skotheld og ná miklu betur að spá fyrir um 

frammistöðu og fá út heildarmynd. Hún talar einnig um að stjórnendaleit hér á landi sé 

að aukast þar sem flóran af góðum stjórnendum og sérfræðingum er orðin stærri, 

samkeppni harðari og sumar skipulagsheildir hreinlega treysta sér ekki í slíkar ráðningar 

og vilja fá utanaðkomandi, hlutlausan aðila.  

Karl kom inn á að tækniþróunin og upplýsingatæknin væri í hraðri þróun og hún hefði 

mikil áhrif á þróun stjórnendaleitar. Það sé orðið mun aðgengilegra og skilvirkara að 

nálgast upplýsingar um fólk en áður. Þegar hann byrjaði í þessum bransa kom fólk á 

ráðningarskrifstofuna sem hann vann á, og skrifaði upp starfsferilskránna sína á blað sem 

ritarar skrifstofunnar tóku við og rituðu allt upp. Nú séu allt mun aðgengilegra og fólk 

sendir sjálft inn ferilskrár og upplýsingar gegnum símann og tölvu og það tekur enga stund 

að fá þær sendar eða leita uppi upplýsingar um einstaklinga í gagnagrunni sem þau nota.  

Stærð á markaði hefur ekki það mikil áhrif á hvort að horft sé frekar til einhverra 

ákveðinna atvinnugeira þegar verið er að nýta sér stjórnendaleit. Kári sagði að það færi 



 

46 

frekar eftir stöðunni heldur en atvinnugeirunum. Flestir atvinnugeirar nýta sér þessa 

aðferð eins og orkufyrirtæki, skipafélög, bankar, tryggingarfélög, fjarskiptafyrirtæki og svo 

framvegis. Karl benti á að ef það væri kannski einhver geiri sem væri að skera sig út núna 

væri það upplýsingatæknigeirinn og einna helst á sviði sérfræðinga. Hann sagði að það 

væri ekki endilega vegna þess að þetta væri upplýsingatækni og kæmi svo sem ekki 

atvinnugeiranum við heldur vöntun á sértækri þekkingu á þeim markaði. 

..þetta er bara einfalt hagfræðilögmál framboðs og eftirspurnar og það er búið 
að vera frá því fyrir hrun stanslaus eftirspurn eftir einhverjum snillingum í 
upplýsingatækni.. einnig einhverja gagnagrunnssérfræðinga og forritara og 
svoleiðs, það er endalaus skortur á þessu fólki og það minnkaði bara ekki neitt 
eftir hrun.. það er eini vettvangurinn sem ég myndi segja að gæti skorið sig úr 
og hefði meiri þörf fyrir að vilja headhunta, en það snýst bara um samkeppni, 
samkeppni um hæfileikaríkasta einstaklinga á þessu sviði. 

Kolfinna talaði um að upplifa tæknibyltingu og að mikil vöntun væri á fólki í 

sérfræðigreinum í tæknigeiranum, því væri að aukast í miklum mæli að skipulagsheildir 

nýttu sér stjórnendaleit. Hún talar af eigin raun þar sem hún vinnur mest í tæknigeiranum 

með áherslu á tækni og nýsköpun. Hún segir mikið um stjórnendaleit á því sviði og vegna 

skorts væri hægt að sérhæfa sig í ráðningum aðeins í tæknigeiranum þar sem við erum 

stödd í tæknibyltingu. Hún segir að það sé hreinlega öllum aðferðum beitt við að fá inn 

sérfræðinga og stjórnendur vegna skorts á þessu sviði. Þegar hún var beðin um að útskýra 

hvernig hún sæi fram á að þróunin yrði næstu ár gaf hún til kynna að það yrði farið meira 

út fyrir landsteinana á næstu árum. 

Sko ég held að þetta verði bara, ég hef grun um að þetta verði bara blóðugra, 
sem þýðir þá kannski að fólk fer meira að leita út fyrir landsteinana, reyna að 
finna einhverja erlenda sérfræðinga til að koma til landsins til að hjálpa sér ... 
ef það er orðið þannig að við erum ekki nægilega mörg í þessum bransa ... 
segjum bara bankinn ætlar að gera eitthvað brjálæðislega spennandi sogast 
kannski 10 talentar og þá eru hin fyrirtækin í brjáluðum vandræðum bara ok 
hvert leita ég, og ef ég finn ekkert innanlands þá er það bara utanfrá eða bara 
blóðmjólka háskólana. 

Þannig er tæknibyltingin bæði að hjálpa við þróun á ýmsum leiðum en einnig að ýta undir 

aukna stjórnendaleit, jafnvel út fyrir landsteinana þar sem vöntun er á sérfræðingum á 

ákveðnum sviðum.  
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Þó svo að stjórnendaleit sé að aukast til muna á sviði tækni hérlendis vildu viðmælendur 

þó meina að vinnumarkaðurinn hér á landi væri smár og því vissar takmarkanir á störfum 

við stjórnendaleit. Aðalmunurinn á stjórnendaleit hérlendis og erlendis lægi því í smæð 

samfélagsins en þó voru ýmist fleiri dæmi sem gáfu til kynna um mun stjórnendaleitar á 

þeim ólíku mörkuðum líkt og greiðslufyrirkomulag og ólíkar áherslur. Kjartan vildi meina 

að fámennið sem einkennir íslenskan markað væri oft kostur þar sem maður hefur alltaf 

góða yfirsýn yfir markaðinn. Kristín taldi þó fámennið einnig vera galla þar sem það er 

nánast bara verið að ráða inn stjórnendur á milli skipulagsheilda, en flest allt hitt í gegnum 

hefðbundnar ráðningar. Því sé mun minna að gera í stjórnendaleit og erfitt fyrir nokkurn 

mann hér á landi að lifa aðeins á þeirri atvinnugrein. Maður þurfi alltaf líka að vera að 

taka að sér önnur verkefni eins og almennar ráðningar.  

Kári kom inn á að hér á landi höfum við náð að einbeita okkur meira að starfsþróun og 

að spá fyrir um frammistöðu og höfum því náð að þróa skotheld próf eða verkefni sem 

notuð eru við ráðningu. Þau séu því mun meira að reyna að lesa úr mannlegri hegðun 

einstaklings og af hverju sá einstaklingur tekur ákveðnar ákvarðanir á meðan 

ráðningarsérfræðingar í stjórnendaleit á erlendum markaði séu mun tæknilegri og byggi 

frekar á þekkingu starfsmanns á viðfangsefninu. Kári bendir einnig á að það geti verið 

erfiðara fyrir okkur að lesa í ráðningar hjá stórfyrirtækjum hér á landi þar sem við höfum 

kannski aðeins tvær til þrjár sterkar skipulagsheildir í hverjum iðnaði á meðan á erlendum 

markaði eru þúsundir alþjóðlegra skipulagsheilda sem hægt er að deila stjórnendum á 

milli.  

Kolbrún talar um að vinnubrögð þeirra sem starfa við stjórnendaleit erlendis séu miklu 

þróaðri. Þar vinni oft fólk í stórum teymum og einblíni á rannsóknir í hinum ýmsu 

starfsgreinum og geri nákvæma og góða greiningu bæði á starfsfólkinu og 

skipulagsheildinni í heild áður en farið er að huga að ráðningu. Þannig vinna þau kannski 

í nokkra mánuði í einhverskonar úttekt á þeirri starfssemi þar sem ráðning á að eiga sér 

stað. Karl og Kolbrún útskýra einnig að þóknanir fyrir stjórnendaleit hérlendist komist ekki 

nálægt því sem gerist erlendis og greiðslufyrirkomulagið sé oft gjörólíkt. Kolbrún segir að 

hérlendis sé oft miðað við þóknun sem er á við mánaðarlaun starfsmannsins sem verið er 

að ráða, en gengið sé frá greiðslu eftir að búið er að skrifa undir ráðningasamning, en 

erlendis er verið að tala um skrilljónir. Hún bætir einnig við að ef að ekki tekst að ráða inn 
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í stöðu, sem getur komið fyrir, þá reyna þau að semja um fasta þóknun til að lágmarka 

tekjutap, enginn vilji í reynd leggja á sig ómælda vinnu án greiðslu. Hún vonar að í 

framtíðinni breytist þetta viðhorf og að skipulagsheildir skilji mikilvægi þess að greiða 

þurfi fyrir vinnu sem innt er af hendi. Karl kom einnig inn á ,,retainer“ og ,,contingency“ 

samninganna þar sem greiðslufyrirkomulögin eru ólík; ,,retainer“ samningar eru oftast  

þannig að þriðjungur er greiddur fyrir fram, þriðjungur þegar nöfn eru kynnt til sögunnar 

og síðan loka þriðjungurinn þegar starfsmaður er ráðinn inn. Aftur á móti hljóða 

,,contingency“ samningar þannig að fyrirtækið eða sá sem stýrir stjórnendaleitinni fær 

ekkert greitt fyrr en verkefnið er leyst og manneskja ráðin inn. Hann sagði að það væri 

miklu nær íslenskum veruleika og ekkert rosalega skyldur þessum sérhæfðu 

,,headhunting“ fyrirtækjum erlendis. Kristinn talar einnig um þessa tekjuáhættu, að ekki 

sé greitt ef ráðning fer ekki í gegn þrátt fyrir  alla vinnuna sem lögð hefur verið í verkið. 

Hann vill í framtíðinni fara að rukka skipulagsheildir um ákveðið staðfestingargjald áður 

en farið er í vinnuna að finna starfsmann. Hann segir að með því lágmarkist hættan á 

tekjutapi og sé einnig í leiðinni meiri hvati fyrir skipulagsheildirnar að vinna með þeim og 

láta þetta ganga upp. Þegar síðan búið er að ganga frá ráðningu sé árangursþóknun greidd 

líkt og vanalega. Kristófer vill meina að skipulagsheildir hérlendis séu ekki enn farin að 

gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt er að leggja aðeins meiri pening í leit að 

einstaklingum og vanmeti oft að nýta sér stjórnendaleit. Hann hafði sjálfur heyrt að 

raunkostnaður þess að ráða inn rangan aðila í lykilstöðu gæti hlaupið á þreföldum 

árslaunum, sem gæti jafnvel verið þrisvar sinnum meira fjármagn en ef sá sem vinnur að 

stjórnendaleitinni hefði verið ráðinn inn upphaflega í að leita að hinum hæfasta í verkið.  

Hann talar um að hæfasta fólkið sé tía en oft haldi skipulagsheildir að þau séu að spara 

fjármagn og tíma með að ráða inn sjöu.  

Munurinn á að ráða inn tíu í staðinn fyrir sjö-u eða átt-u er að tían er þrefalt 
betri ... kemur kannski með hugmyndir af samstarfi eða nýja tekjumöguleika 
sem að átt-an hefði ekki gert ... maður sér það á sumum vinnustöðum að það 
er einhver aðili sem að, ef fyrirtækið myndi missa, þyrfti að ráða inn svona 
þrjá í stað hans ... af hverju ertu þá að spara þessa kannski milljón sem kostar 
þig að ráða inn betra fólk fyrir vikið. 

Kristófer finnst þetta sorgleg hugsun en segir þó að þetta sé vonandi hægt og rólega að 

breytast. Hann bendir á að skipulagsheildir eigi það til að drífa sig of mikið og haldi einnig 
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að þau séu að spara fjármagn.  Hann vill meina að það eigi að ,,reka hratt og ráða hægt“ 

en íslenskur veruleiki er þó oft þannig því miður að farið er andstæða leið. 

 

Þegar komið var inn á þróun aðferðarinnar var örlítið komið inn á kynslóðarmun og 

breytingar  á milli ára. Kolbrún sér mikinn kynslóðarmun á vinnumarkaði í starfi sínu. Hún 

útskýrði að elsta kynslóðin á markaðinum væri ekki mikið á hreyfingu í starfi, hún réði sig 

í ákveðið starf og héldi sig þar. Nú sjái hún miklu meiri hreyfingu á vinnumarkaði með 

yngri kynslóðum sem eigi það til að hoppa í nýtt og nýtt starf á þriggja til 5 ára fresti. Þá 

sé fólk kannski búið að skila einhverju ákveðnu af sér eða búið að uppfylla sín persónulegu 

markmið í starfi og tilbúið að taka að sér ný verkefni. Hún telur það vera jákvæða þróun 

að því leyti að fólk er að hlusta á sitt innsæi og vera skynsamt. Með því er það tilbúið að 

fara eitthvað annað ef það eru óánægt í vinnu eða vill takast á við nýjar áskoranir. Kári 

talaði um að það sé svo hröð breyting í samfélaginu og til þess að vera góður í 

stjórnendaleit þarf maður ávallt að vera með puttann á púlsinum. Hann vildi meina að þó 

svo hann sé góður í starfi sínu í dag, þá muni yngri kynslóðir verða mun betri en hann eftir 

10-20 ár. Þetta starf sé kynslóðabundið og yngri kynslóðin eftir nokkur ár verði mun betri 

að uppgötva fólk sem eru framtíðar forstjórar. Einnig væri bakgrunnur og uppeldi þeirrar 

kynslóðar allur annar. Hann benti á einstaklinga fædda 1980-2000 sem ólust upp  á tímum 

þar sem foreldrar fengu sambærileg laun og ekki eins mikill kynjamismunur, minna um 

kynjaskiptingu á heimilum og með því séu þeir ósjálfrátt ávallt með jafnrétti kynjanna að 

leiðarljósi við ráðningar og horfi jafnt á kynin þegar hugað er að framtíðar forstjórum. 

 

Aðspurð hvort þau væru að sjá mun á kynjum við ráðningar fyrir æðri stöður svöruðu 

viðmælendur flestir því til, að það væri að sjálfsögðu munur en að ástæðan sem lægi að 

baki því væri ekki sú að það væri frekar verið að ráða inn karlmenn. Kristín talaði um að 

það væri svolítið í þeirra verkahring að auka fjölbreytni við leit á hæfasta stjórnandanum 

eða sérfræðingnum. Ef hún fær til dæmis lista frá skipulagsheildum með einstaklingum 

sem þau vilja að hún skoði, þá passar hún að velta honum fyrir sér, hvort sé  ekki hægt að 

jafna kynjahlutfallið á listanum til þess að auka fjölbreytnina sem eykur líkur á því að rétti 

starfsmaðurinn fyrir stöðuna finnist. Hún talar um að við á Íslandi eigum mikið af flottum 

kvenstjórnendum en svo geta sumir geirar verið karllægri en aðrir eins og fluggeirinn og 
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útgerðargeirinn, þó svo að það hafi verið að koma upp kvenstjórnendur þar nýlega. Kristín 

vill meina að skipulagsheildir séu farin að átta sig á því hversu jákvætt er fyrir ímynd þeirra 

að vera með jafnt kynjahlutfall. Kári vildi meina að við ættum langt í land. Hann talaði um 

að það væri ekki bara nóg að bæta einni konu við í stjórn hér og þar heldur þyrfti að veita 

konum mun meira tækifæri á að spreyta sig. Vandamálið liggi í því að oft eru karlar með 

meiri reynslu fyrir eitthvað ákveðið starf og auðveldara að spá fyrir um frammistöðu og 

þá eiga skipulagsheildirnar stundum erfitt með að taka áhættu og fá inn einhvern aðeins 

reynsluminni. Hann vill sjá þetta breytast svo fleiri konur komist í stjórnendastöður og fái 

að sanna sig, þó svo það kosti að byggja þurfi upp reynslu.  

..stundum verðurðu bara, já ok ég ætla bara þjálfa viðkomandi upp skilurðu. 
Ekki vera að hugsa, við megum ekki hugsa, hver er hæfari í dag, heldur -hver 
gerir okkur betri eftir tvö ár skilurðu .. það er óásættanlegt að við séum alltaf 
með fimm karla og eina konu í stjórn og forstjórinn er karl. 

Kári vildi þó benda á að opinbera geiranum hefur tekist mun betur að bæta úr þessu og 

að hlutfall kvenna í stjórnum er þar mun meira en á hinum almenna vinnumarkaði. 

Kolfinna útskýrði að í dag væri mikil pressa til dæmis að ráða fleiri konur í tæknistörf og 

er þá mun meiri þörf á að nýta tengslanetið til þess að ná í þær. Sú pressa kemur bæði frá 

samfélaginu og einnig innan skipulagsheilda. Mikil nauðsyn sé að jafna út kynjahlutföll 

innan skipulagsheilda til þess að fá fjölbreyttari sýn á viðfangsefnin. Hún hefur mikið tekið 

eftir í ungum starfsmannahópum að ef hópurinn er of karllægur eigi strákarnir til að biðja 

um að ráða inn fleiri konur til að minnka ,,hrútalyktina“ sem farin sé að myndast og fá 

breiðari hóp. Þannig er starfsfólkið sjálft farið að breyta ásýnd skipulagsheildarinnar og 

þetta má klárlega skrifa á kynslóðamun. Kolbrún sagði að kynjahlutfallið væri að valda 

henni áhyggjum þar sem konur sækja lítið um auglýstar stöður. Hún sagði að 

umsóknarhlutfall kvenna væri skuggalega lágt  og þess vegna hefði hún oft samband við 

hinar og þessar konur og benti þeim á að sækja um. Þannig að orðrómur um að konur séu 

síður ráðnar á síður en svo rétt á sér, þær eru einfaldlega oft á tíðum tregari að sækja um. 

Kolfinna talaði um það sama, en hún tekur mikið eftir því í starfi sínu hversu mikill munur 

er á umsóknum.  

 

 



 

51 

Mér finnst mjög algengt ef maður stillir fram einhverju starfi.. konur líta á 
starfslýsingu þá eru þær meira í, ef ég passa ekki inn í nákvæmlega það sem 
verið er að leita að, þá eru þær ólíklegri til að vera að nálgast mann heldur en 
strákarnir, þeir bara tengja við eitthvað tvennt og bara, ég er örugglega góður 
í þessu..ég læri það eða ég spyr bara frænda minn. 

Það sem Kolfinna hefur gert í sínu starfi er að prófa að hafa atvinnuauglýsingarnar aðeins 

loðnari og starfslýsingar ekki eins greinargóðar. Með því hafi þau fengið óvenju mikið af 

umsóknum kvenna. Kristinn segir að fyrirtækið sem hann vinnur hjá hafi þann styrk að 

vera með öfluga konu hjá sér í starfi sem býr yfir rosalega góðu tengslaneti af öflugum 

konum. Hann vill meina að oft byggja listarnir sem hann býr til yfir sérfræðinga eða 

stjórnendur meira á karlmönnum en konum, en það sé ósjálfrátt þar sem hann er 

karlkyns. Hans tengslanet býr alltaf yfir fleiri körlum en konum þar sem hann þekkir fleiri 

karla. Þannig að kyn hans hefur alltaf einhver áhrif óbeint. Hann telur því umræðuna vera 

mjög mikilvæga, að henni sé haldið á lofti svo hann sjálfur sem dæmi sem og allir aðrir 

séu ávallt meðvitaðir um að bæta úr kynjahlutföllum. Hann hefur sjálfur oft þurft að 

benda skipulagsheildum á ef þau eru aðeins að einblína á karla, en lætur það samt meira 

hljóma eins og það hafi verið þeirra að endurskoða málið og bæta fleiri konum á listann. 

Kristinn fagnar því umræðunni um jafnrétti kynja og telur það að eyða kynbundnum 

mismun góða áskorun en bendir á tvo þætti sem hann horfir mikið upp á í sínum geira 

sem hefur sáralítið verið í umræðunni. Það eru aldursfordómar og fordómar gagnvart fólki 

af erlendum uppruna við ráðningar, en hann segir þær niðurstöður sláandi. Hann myndi 

gjarnan vilja sjá meira af því að það væru ekki kennitölur og nöfn við hið almenna 

ráðningarferli til að lágmarka fordóma. 

Nánast allir viðmælendur töluðu því um að þeir yrðu ekki varir við að meira væri verið 

að velja karla fram fyrir konur við stjórnendaleit heldur alltaf verið að einblína á hæfasta 

einstaklinginn, en oftar en ekki væru það karlar sem hefðu mestu reynsluna og þar kæmi 

mismunurinn í ljós. Kristín benti á að ráðningarferli er alltaf niðurskurðarferli þar sem þarf 

alltaf að skera frá góða þar til maður er kominn með þann allra besta og hæfasta í starfið 

óháð kyni.   
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4.3 Upplifun af stjórnendaleit í íslensku atvinnulífi 
Viðmælendur veltu fram sínum hugmyndum og upplifun af stjórnendaleit hérlendis. 

Kristófer líkti ferli stjórnendaleitar sem sölustarfi, þar sem þú ert að hafa samband við fólk 

og sannfæra það að þetta starf sem þau eru með í höndunum sé rétta skref fyrir þau í 

atvinnulífinu. Þegar viðmælendur voru beðnir um að gefa sína merkingu á hugtakinu 

hausaveiðar (e. headhunting) voru langflestir sem sögðu að það væri fyrst og fremst að 

sækja þann besta og hæfasta stjórnanda sem völ væri á. Kolbrún útskýrði 

Headhunting merkir í mínum huga að þú ert fyrst og fremst að leita að þeim 
besta. Þú ert bara að fókusera að þú ætlir að finna besta aðila sem þú hefur 
völ á til að leysa verkefni sem þú ert með. 

Kári kom þó inn á að honum þætti sama gilda og í hefðbundnum ráðningum, að þetta er 

oft sama ferlið og markmiðið sé alltaf það sama. En það sem komi oftast fyrst upp í hugann 

á sér og öðrum er þessi snögga skipting sem oft verður við stjórnendaskipti, kannski þarf 

að skipta út forstjóra samdægurs og er það, það sem hann hugsar meira um þegar hann 

heyrir hugtakið headhunting og einnig þessi ,,köldu“ símtöl sem fylgja þessu ferli oft. Kári 

talaði um að þessi dulúð sem býr yfir orðinu er oft meira í hugum fólks heldur en hvernig 

þetta ferli er í raun og veru. Það sé til dæmis ekki mikið verið að stela fólki frá 

skipulagsheildum. 

Það er svo oft .. já.. hausaveiðar.. það fer inn og stelur fólki þú veist. Að það 
er alltaf einstaklingurinn sem langar að skipta um starf sko, ég var ekkert að 
múta honum. Og það er líka mjög oft þannig að, já kannski gleymdi að segja 
þér að í 80-90% tilfella er fólk búið að láta mig vita að það sé tilbúið að hugsa 
sér til hreyfings.. hringir og lætur vita eða ég hitti hann einhversstaðar. 

Karl lýsti hugtakinu ,,headhunting“ með íslenskan veruleika til hliðsjónar einfaldlega 

þannig, að skipulagsheild þarf að ná sér í eitthvað sem er ekki til staðar hjá þeim.  Það 

getur verið ákveðin þekking, ákveðin reynsla eða ákveðin tengsl sem vantar og sú 

skipulagsheild fær þriðja aðila til þess að sjá um verkefnið fyrir sig.  Þar sem við búum í 

fámennu samfélagi getur það oft verið þannig, að þekkingin sem þau eru að sækja fyrir 

skipulagsheildirnar er ekki endilega í formi forstjóra eða framkvæmdarstjóra heldur getur 

verið um að ræða sérfræðing á einhverju ákveðnu sviði. Kristinn talaði um að það er oft 

svo, að ef verið er að ráða í kostnaðarmeiri og æðri stöður þar sem þörf er á reynslumeiri 

einstaklingum en þeim sem eru nýskriðnir úr háskóla eða með minni tengingu við 
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vinnumarkaðinn, að þá borgaði sig frekar að fá aðstoð hjá þriðja aðila við að ráða inn. 

Þeirra hjálp sé að kafa dýpra og oft sé erfiðara að komast að þessum eftirsóttu aðilum. 

Kristófer vildi einnig meina að með stjórnendaleit væri verið að fá inn eftirsótta 

sérfræðinga sem væru annars ekki að sækja um stöðuna. Hann benti á að mannauðurinn, 

starfsfólk og stjórnendur, væri stærsta breytan í því hvernig skipulagsheildinni muni 

ganga. Kolbrún bætti við að oft nýta skipulagsheildir sem vilja breytingar innanhúss sér 

ráðgjafafyrirtæki eða ráðningarsérfræðing sem sérhæfir sig í stjórnendaleit til þess að 

stækka úrtakið og  fá fjölbreyttari flóru mögulegra nýrra starfsmanna.  

Viðmælendur töluðu um að þeir fengju oft slæmt orð á sig, að fólk hugsaði aðallega 

um að þeir væru að ,,stela“ starfsfólki frá samkeppnisaðilum. En Kolfinna benti á að oft 

eru samkeppnisaðilar meira að segja að hjálpast að. Fólk hafi samband við hana til þess 

að fá hana til að benda sér á gott starfsfólk og hún geri það.  

Flestir viðmælendur vildu þó koma því á framfæri að þeim þætti þessi íslenska þýðing 

hausaveiðar  verulega ljót og notuðu fremur enska heitið. Þau töluðu um að oft væri búið 

að reyna að koma með fallegra heiti, en beina þýðingin væri þó kannski það sem lýsti 

„headhunting“ best, þó svo orðið hefði yfir sér ofbeldisfullan blæ þá gæfi það best til 

kynna hvað í reynd væri verið er að gera. Oftast notuðu þau orðið stjórnendaleit á fallegri 

íslensku. 

 

Viðmælendur töldu stjórnendaleit vera góða leið fyrir skipulagsheildir til þess að fá inn 

þann mögulega hæfasta stjórnanda sem þau vonuðust eftir. Með því að nýta sér 

einstakling sem sérhæfir sig í stjórnendaleit, gefur hann kannski aðra sýn á hlutina og færir 

skipulagsheildinni starfsmann sem það hefði ekki endilega verið að líta á upphaflega. Oft 

búa skipulagsheildir hvorki yfir þeirri kunnáttu né tíma til að leita að þeim allra hæfasta á 

meðan ráðgjafi hjá ráðningarfyrirtæki lifir og þrífst í slíku umhverfi. Það kemur einnig fyrir 

að skipulagsheildir reyna að fá stjórnendur úr samkeppnisfyrirtæki með árangursríkan 

feril að baki yfir til sín, en vilja ekki skapa stríð, svo það getur verið gott að fá þriðja aðila 

til að hringja fyrir sig og oft farið aðeins framhjá hlutunum. Fyrir minni skipulagsheildir 

sem sjá sjálf um stjórnendaleit fyrir starfsemina getur ávinningur þeirra einnig verið bæði 

tíma- og fjármagnssparnaður, en það er oft ekki tilfellið hjá stærri skipulagsheildum sem 

fá þriðja aðila til að leita og hafa samband við einstaklinga fyrir sig.  
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Aðspurð hvort gæti verið einhver áhætta við stjórnendaleit vildi Kári meina að það sé 

alltaf áhætta í ráðningum yfir höfuð. Það sé alltaf snúið að spá fyrir um árangursríka 

frammistöðu þar sem fræðin bakvið forspánna geta ekki alltaf gefið upp að ákveðið 

samband sé að fara að ganga upp. Einnig sé kostnaðurinn gífurlega mikill ef ákveðið 

vinnusamband gengur síðan ekki upp. En þegar þriðji aðilinn er fenginn til að sjá um 

ráðningu sem er vanur að spá fyrir um fólki í ákveðin störf og máta það inn í ferlið, 

skipulagsheildina og vinnustaðamenninguna þá auki það líkur á árangursríkri 

frammistöðu sem er heljarinnar ávinningur fyrir skipulagsheildina.  Kristinn vildi meina að 

sumar skipulagsheildir væru hreinlega ekki nógu góðar í ráðningum, hefðu kannski ekki 

nægan tíma eða fjármagn til að sinna þeim eftir bestu getu. Oft væri mun betur farið með 

fjármagn og tíma að ráða inn þriðja aðila þar sem ráðningar gerast ekki bara af sjálfu sér. 

Kolbrún vildi einnig meina að þar sem þau lifa og þrífast í þessu umhverfi þar sem 

stöðugt er verið að tala um og fylgjast með árangursríkum stjórnendum eru þau ávallt 

með puttann á púlsinum. Hún telur einnig að það sé alltaf kostur að fá þriðja hlutlausa 

aðila inn þar sem hann geti séð hlutina í allt öðru ljósi. 

..ég kem kannski með mínar hugmyndir þá heyri ég oft sagt ,,bíddu hvernig 
datt þér þetta í hug?“. Við sjáum bara allt allt annað, það sem þú ert að tala 
um heldur en við vorum að hugsa. Okkar hagsmunir eru að leysa starfið vel, 
koma með lausnina og þú getur verið alveg viss um að fá sanngjarna 
meðhöndlun. 

Skipulagsheildir þurfa því oft að sýna þeim ráðningarsérfræðingi sem tekur að sér 

stjórnendaleit fyrir þær mikið traust við val og virða þeirra skoðanir og sýn á málinu, en 

trúnaður við stjórnendaleit og ráðningarbransann almennt er algjört lykilatriði. 

Viðmælendur sögðu að það væri fyrst og fremst númer 1, 2 og 3 sem þau hefðu lært á 

sínum ferli.  Bæði þurfa ráðningarsérfræðingarnir að byggja upp traust við 

skipulagsheildirnar fyrir viðkomandi verkefni og einnig við hina ýmsu einstaklinga sem 

hafa samband við þá og láta vita að þeir séu að kíkja í kringum sig, eða þá einstaklinga 

sem ráðningarsérfræðingarnir hafa samband við varðandi boð í nýtt starf. Trúnaðurinn er 

því tvíhliða. Viðmælendurnir töluðu um að oft sé það svo þegar skipulagsheildir hafa 

samband við þá  varðandi ráðningu í starf séu þeir hið fyrsta bundnir algerum trúnaði 

hana og megi ekki tjá einstaklingunum, sem eru í sigtinu fyrir viðkomandi starf, hvaða 

skipulagsheild sé að hafa samband og hver staðan sé. Viðkomandi aðili þarf því að treysta 
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ráðningarsérfræðingunum og ákveða sig hvort hann vilji taka næsta skref og funda til að 

spjalla betur um starfið, að öðrum kosti lætur hann vita að  hann hafi ekki áhuga. 

Svo getur það alveg gerst, ég hef lent í því að hafa sagt við viðkomandi heyrðu 
bara þetta er starfið, ég get ekki sagt þér í hvaða geira og svo hérna fæ ég 
heimild til að segja viðkomandi af því ég var búin að kynna kannski gögnin. 
Svo fékk viðkomandi að vita í hvaða geira og hann sagði bara nei þetta er ekki 
það sem ég .. en þá er það bara búið og þá er líka trúnaður á báða bóga.. En 
trúnaður í ráðningarbransa verður bara að vera.. annars lifum við ekki og 
værum ekki hérna í dag. 

Kolbrún útskýrir að það þurfi alltaf samþykki frá báðum aðilum áður en þau gefa upp nöfn 

og störf. Maður þarf annars vegar samþykki frá skipulagsheildinni sjálfri að gefa upp um 

hvaða starf sé að ræða og hver skipulagsheildin sé og hins vegar þarftu samþykki frá þeim 

einstaklingi sem er líklegur fyrir starfið að mega gefa skipulagsheildinni nafn hans. Hún 

segir að þetta ferli geti því tekið sinn tíma, en því lengur sem þú hefur unnið í þessum 

bransa og ert búinn að skapa þér nafn þeim mun fyrr áttar fólk sig þegar maður hefur 

samband, hvað sé í gangi og traustið er meira. Hún segir líka að þau fái oft aðila til sín sem 

láti vita af því að þeir séu tilbúnir að skipta um starf og vilji líta í kringum sig, en vilji alls 

ekki hafa það skriflegt. Þá skrá þau það ekki í gagnagrunninn sinn eins og með svo marga, 

þá er sú vitneskja eingöngu í kollinum á þeim. Karl útskýrði að oft væri ástæðan sú að ekki 

mætti segja frá stöðunni eða skipulagsheildinni, að það væri viðkvæmt vegna einhverra 

hagsmuna sem þyrfti að gæta til dæmis ef þörf er á að skipta út forstjóra samdægurs eða 

finna stjórnanda í stað einhvers sem á að láta fara af einhverjum orsökum, en er ekki búið 

að segja upp. Karl segir að sumir séu ekki tilbúnir í að taka næsta skref án þess að vita 

meira og þau verði að virða það, en oft reynist nauðsynlegt að greina viðkomandi strax 

frá um hvað málið snýst, en þá þarf að sjálfsögðu að hafa leyfi fyrir því.  

Kristín kom einnig inn á annan vinkil varðandi trúnað, en hún hefur það sem 

meginreglu hjá sér að taka ekki að sér verkefni fyrir skipulagsheildir sem vilja fá ákveðinn 

aðila sem  Kristín er kannski nýbúin að ráða inn í aðra skipulagsheild, en sú staða getur 

komið upp þar sem sérhæfing er mikil. Trúnað við hennar föstu viðskiptavini og þá sem 

leita mikið til hennar hefur hún í öndvegi og passar að veiða ekki fólk á milli þessara 

skipulagsheilda. Kristinn bætti einnig við, að þegar fyrirtæki hans hefði fundið réttan aðila 

í starf, þá tækju þau aðeins óbeint þátt í  samningaviðræðum til dæmis á þann hátt að 

hafa samband við aðilann til þess að gá hvernig hafi gengið eða til þess að ýta á 
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skipulagsheildina með tilboð, en hann vill ekki vera beinn aðili að samningaviðræðum. 

Hann telur þetta geta verið ákveðinn hagsmunaárekstur þar sem hann fær greitt fyrir að 

klára ráðningarsamning, en vill samt viðhalda því að hann sé aðeins hlutlaus þriðji aðili 

sem kemur frekar með ábendingar sem byggðar eru á staðreyndum. Karl talar einnig um 

að þessi trúnaður geti reynst snúinn á tímum þar sem þarf bæði að sýna heilindi gagnvart 

skipulagsheildinni og einnig þeirri manneskju sem hann þarf að tala við. Þar þarf að sýna 

mikla nærfærni og það taki tíma að þróa þann eiginleika með sér í starfi. 

 

Kári talaði um að þetta starf, ráðningarsérfræðingur við stjórnendaleit, sé rosalega 

spennandi og geti að sjálfsögðu verið bæði mjög skemmtilegt og einnig veitt manni mikla 

innsýn inn í störf og líf skipulagsheildanna og það sem er að gerast innan þeirra að hverju 

sinni. Hann kom þó einnig inn á að starfið væri oft á tíðum erfitt og krefjandi. En það með 

þess ráðningaraðferð eins og aðrar, að ýmsir gallar geta verið á aðferðinni stjórnendaleit. 

Flestir viðmælendur sammæltust um það að útkoman geti stundum orðið einsleit 

þegar skipulagsheildir taka sjálf á málunum við stjórnendaleit, til dæmis þegar starf er 

ekki auglýst því þá vanti oft fjölbreytileikann við leitina og mengið sé ekki nægilega stórt. 

Kannski verður það svo að sami stjórnandi með ákveðna reynslu fær alltaf tækifærið og 

það geri nýjum stjórnendum síður kleift að komast að og spreyta sig.  Sumir viðmælendur 

gátu þó ekki fundið neitt neikvætt við aðferðina. Kristín kom inná að það komi fyrir, þegar 

þeim berast umsóknir vegna auglýsts starfs, að þá öðlist þau oft nýja sýn á 

starfsmannaleitina. Það gerist þegar að einhver sækir um sem þeim finnst tilvalinn í 

starfið, en hefðu aldrei annars tekið inn. Það hefði ekki gerst ef þau væru að nýta sér 

stjórnendaleit fyrir stöðuna þar sem mögulega væru aðeins þrír kandídatar sem verið væri 

að horfa á. Hins vegar eru minni líkur á einsleitni við leitina þegar utanaðkomandi aðili 

kemur að leitinni.  

Karl kom inn á að það getur stundum verið neikvæð hlið vegna hversu lítið samfélag 

við erum. Mikil þörf sé á því að fara varlega með hvað maður heyrir um hina og þessa og 

láta ekki sögur um viðkomandi hafa áhrif á ákvarðanatöku. Þeir sem eru búnir að vera í 

þessum bransa lengi eru fljótir að slípa þetta af sér, en það þurfi þó af og til að hugsa og 

stoppa og minna sig á og passa að þær skipulagsheildir sem þau vinna fyrir hverju sinni 

fari ekki að flokka fólk eða draga í dilka. Mannlegi hlutinn er sá að ýmsar ólíkar aðstæður 
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geta haft mismunandi áhrif á mann eins og umhverfið, fólkið í kringum þig, yfirmaður þinn 

og svo framvegis svo gott er að hafa það ávallt í huga. 

 

Kristín vildi gjarnan benda á að stjórnendaleit væri ekki eins einfaldur hlutur og fólk virðist 

halda. Það sé svo margt í húfi og alvöru manneskjur sem eru á bakvið hina og þessa lista 

sem hafa alvöru hagsmuna að gæta. Það er því vandmeðfarið að hafa samband við þá 

einstaklinga sem eru í sigtinu fyrir viðkomandi starf. Um leið og haft er samband við 

einstaklinginn og honum tjáð að hann gæti átt möguleika á flottri nýrri stjórnendastöðu, 

fer það strax inn í hans hugmyndalíf og hann fer að máta sig að nýju starfi þó svo hann sé 

ánægður í núverandi starfi. Það gæti því myndast ákveðið rótleysi í huga einstaklingsins. 

Ef viðkomandi ákveður að stökkva á tækifærið en fær síðan ekki stöðuna þá er í reynd 

bíuð að rífa upp ræturnar og hreyfing kominn á einstaklinginn. Því er svo mikilvægt að 

bæði ráðningarsérfræðingar og skipulagsheildir fari af heilum hug í slíkar framkvæmdir og 

algjör heilindi séu á bakvið það að vilja fá þennan aðila og þeir séu einnig alveg með á 

hreinu hverju þau nákvæmlega sækjast eftir svo ekki sé verið að hræra í persónulífi fólks 

að ástæðulausu. Kristófer vildi einnig meina að oft kæmi það upp að þeir einstaklingar 

sem hann er búinn að ,,veiða“ neiti síðan atvinnutækifærinu á síðari stigum og hætti við. 

Það sé mun algengara við stjórnendaleit heldur en í hefðbundinni ráðningu. Þar geti 

komið til hræðsla að taka skrefið, sem getur þó verið skiljanlegt ef þeir eru á góðum stað 

í núverandi starfi. Hann segir að það sé því hans hlutverk að halda í hendina á 

einstaklingunum, vera hvetjandi og einskonar klappstýra á meðan ferlið stendur yfir. 

Kristófer talaði einnig um að það getur verið erfitt við leit af hinum hæfasta, að vita 

hvenær hann á að hætta að leita og láta sér nægja  þá einstaklinga sem hann er kominn 

með í síuna. Hann leggur rosalega mikinn metnað í kröftuga leit og hefur brennt sig á því 

að taka sér of langan tíma í leit. 

Kjartan kom inn á einn galla sem snýr að starfsmönnum skipulagsheilda, að þegar 

ákveðin staða er ekki auglýst og einstaklingur fenginn inn með stjórnendaleit þá geti það 

myndað ákveðið ósætti hjá starfsfólki innanhúss og einnig efasemdir um eigin starfsferil, 

af hverju það hafi ekki fengið tækifæri til að sækja einnig um.  

Kristinn kom inn á að ráðningarfyrirtækið sem hann vinnur hjá er farið að neita 

samstarfi við sumar skipulagsheildir og einbeita sér að ákveðnum verkefnum þar sem 
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mikið er að gera hjá þeim. Það taki nefnilega vissan tíma að byggja upp traust milli annarra 

skipulagsheilda og hafa þau oft brennt sig á því að vera beðin um að finna ákveðna 

einstaklinga í vinnu, sem og þeir gera, en skipulagsheildirnar sjálf hætta síðan við og það 

kemur í ljós eftir á að fyrirtækinu hafi kannski ekki verið full alvara, ekki búið að ákveða 

nógu vel hvað þau vilja út úr þessari leit. Kannski geta liðið einhverjir mánuðir sem 

skipulagsheildirnar svara ekki fyrirspurnum þeirra, en ráðningarfyrirtækið hefur aðeins 

takmarkaðan tíma og einstaklingarnir í sigtinu fyrir viðkomandi starf hafa heldur ekki 

endalausan tíma til að bíða. Þau sem ráðningarfyrirtæki vilja ekki fá slæmt orðspor á sig 

frá kúnnum og því þurfi þau að vera raunsæ og spá fyrir um hvaða verkefni muni ganga 

upp. Ráðningarsérfræðingar þurfa að byggja upp traust bæði við skipulagsheildir og 

einstaklinga, það sé lykilinn að góðu og árangursríku starfi. 
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5 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stjórnendaleit hérlendis og upplifun 

þeirra sem sérhæfa sig í stjórnendaleit af ráðningaraðferðinni. Jafnframt var leitast eftir 

að svara rannsóknarspurningunni; Hvernig upplifa sérfræðingar í ráðningum notkun á 

ráðningaraðferðinni stjórnendaleit hérlendis? Í þessum kafla verður farið yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar, þær tengdar við fræðilega umfjöllun og dregnar verða 

ályktanir út frá því. 

Stjórnendaleit er aðferð sem notuð er við ráðningar stjórnenda í efstu þrepum 

fyrirtækja eða í störf sem þarfnast mikillar og mögulega sjaldgæfrar sérfræðikunnáttu 

(Hall, o.fl., 2009). Oftar en ekki eru þeir einstaklingar sem taldir eru ákjósanlegastir í 

störfin ekki beint í virkri atvinnuleit og eru oft í góðri stöðu sem þeir eru ánægðir í 

(Þorsteinn Ásgrímsson, 2013). Viðmælendur vildu meina að stjórnendaleit væri einskonar 

sölustarf þar sem það er þeirra verkefni að ná að sannfæra einstaklinginn sem þeir telja 

hæfastan í starfið um að stökkva á tækifærið eða sannfæra þann sem er að ráða að 

viðkomandi einstaklingur sé ákjósanlegasti kosturinn fyrir fyrirtækið. Því þurfa þeir að 

bera einstaka hæfni í mannlegum samskiptum og kunna að byggja upp traust og hollustu 

við einstaklinginn sem og skipulagsheildina sem þeir vinna fyrir að hverju sinni (Finlay og 

Coverdill, 2000). Ef þeim tekst vel upp þar þá ná þeir að byggja upp gott tengslanet í 

kringum sig, en samkvæmt niðurstöðum er tengslanet þeirra sem starfa við stjórnendaleit 

lykilatriði í þessu starfi. Viðmælendur notuðu nánast allir ,,maður þekkir mann” aðferðina 

til þess að leita að einstaklingum eða til að nálgast upplýsingar um einstaklinga sem þeir 

hafa á lista hjá sér eða hafa heyrt um, ásamt því að nota ýmsa samfélagsmiðla og skoða 

fréttir úr viðskiptalífinu. Það er nefnilega stórt hlutverk þeirra, og einnig þeirra sem sjá 

um ráðningar, að spá fyrir um frammistöðu og sjá hvort hæfni og reynsla sem 

einstaklingur hefur aflað sér á starfsferli sínum, henti þessari tilteknu skipulagsheild og 

starfi sem um ræðir (Berglind Möller og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014).  

Viðmælendur bentu á að það gæfi þeim aukið samkeppnisforskot að vera búnir að vera 

lengi í bransanum þar sem þeir hafi náð að byggja upp stórt og öflugt tengslanet. Þeir sem 

starfa við stjórnendaleit þurfa stöðugt að vera með puttann á púlsinum og átta sig á 

hverjir séu eftirsóttustu og hæfustu stjórnendurnir í dag og hvaða störfum eða verkefnum 

þeir hafi sinnt og hver árangur þeirra hafi verið (Faulconbridge, o.fl., 2009). Einn 
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viðmælandi kom þó inn á það, að þó svo þeir sem væru búnir að vinna lengi við 

stjórnendaleit og væru með þeim öflugustu í bransanum í dag, gæti þekking þeirra úrelst 

hratt úr þessu og næstu 10 til 20 ár þar sem kynslóðabilið kemur inn, því samfélagið er í 

stöðugri hraðri þróun og önnur kynslóð mun taka við sem hefur aðra sýn, annað 

tengslanet og er líklegri til að taka eftir eða uppgötva hæfa einstaklinga sem passa 

tíðarandanum. Samkvæmt niðurstöðum kemur fram að einn af kostunum við hvað Ísland 

er lítið land, er hversu auðvelt er að fylgjast með umræðunni og vera með puttann á 

púlsinum, en það sé oft ekki raunin erlendis. 

Að vinna við stjórnendaleit á Íslandi getur þó einnig reynst krefjandi vegna 

smæðar  samfélagsins. Það geta komið tímar inn á milli þar sem lítið er að gera og fá 

verkefni í boði sem aftur gerir fagmönnum í þessum geira ekki kleift að sinna eingöngu 

stjórnendaleit heldur þurfa að koma til  önnur verkefni  eins og hefðbundnar ráðningar, 

ráðgjöf og fleira. Takmörkun á því að nýta stjórnendaleit til fulls er skipting 

vinnumarkaðarins en hér á Íslandi skiptist hann í tvennt; opinberan og almennan 

vinnumarkað (Garðar Gíslason, 2001). Við ráðningu á opinbera markaðnum ber að virða 

þær reglur og lög sem gilda um til dæmis auglýsingskyldu (Lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996) til þess að halda ferlinu opnu og tryggja að allir eigi jafn 

mikla möguleika á að sækja um starf.  Samkvæmt viðmælendum gilda því aðrar reglur um 

stjórnendaleit á almennum markaði og ferlið fer oftar en ekki þannig fram að starf er ekki 

auglýst og ferlið ekki eins gegnsætt líkt og tíðkast í opinberum ráðningum. Þar af leiðandi 

er lítið sem sérfræðingar í stjórnendaleit geta gert fyrir opinberar skipulagsheildir annað 

en að láta sér detta í hug ákjósanlega kandídata fyrir ákveðið starf starf með tilliti til 

starfsgreiningar, hafa samband við þá einstaklinga og hvetja þá til að sækja um starfið. 

Algengt er að hæfasti einstaklingurinn er ekki í virkri atvinnuleit og verði því ekki var við 

starfsauglýsinguna. Það takmarkar mikið starf þeirra og samkvæmt viðmælendum vinna 

þeir því meira fyrir almenna vinnumarkaðinn, það er að segja einkareknar 

skipulagsheildir. 

Það sem einkennir þó helst íslenskan vinnumarkað eru sífelldar breytingar sem eiga 

sér stað og mikill sveigjanleiki ríkir sem getur leitt af sér nýsköpun og fleiri störf, en á sama 

tíma getur það einnig ýtt undir frekari samkeppni (Eiríkur Hilmarsson og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2009). Mikill munur er á stjórnendaleit hérlendis og erlendis, en erlendis 
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er mun meiri sérhæfing í ákveðnum atvinnugeirum og mikil rannsóknarvinna sem 

getur legið að baki ráðningu. Erlendis eru einnig sérstök ráðningarfyrirtæki sem sérhæfa 

sig aðeins í stjórnendaleit (Hall, o.fl., 2009). Hér á landi hafa sérfræðingar í stjórnendaleit 

ekki lagt áherslu á sérhæfingu í ákveðnum atvinnugeirum og þá aðallega vegna smæðar 

vinnumarkaðar. Viðmælendur vildu þó meina að samkeppni í upplýsinga- og 

tæknigeiranum hafi færst í aukana þar sem við værum stödd í tæknibyltingu og þar væri 

samkeppnin hörð, vöntun á einstaklingum í sérhæfð störf sem aftur ýtir undir aukna þörf 

fyrir stjórnendaleit og þar með einnig möguleikann á meiri sérhæfingu við stjórnendaleit 

í framtíðinni.  

Það er ekki aðeins sérhæfingin og áherslan á ítarlega greiningarvinnu sem aðskilur 

stjórnendaleit á erlendum markaði frá stjórnendaleit hér á landi heldur er það ekki síður 

greiðslufyrirkomulag sem er með allt öðrum hætti. Á erlendum markaði er algengt að 

greiðsla við ráðningu starfsmanns nemi um 20 til 25% af fyrstu árstekjum einstaklingsins 

(Finlay og Coverdill, 2000). Greiðslufyrirkomulag getur verið mismunandi eftir 

ráðningarskrifstofum og samningum, en algengastar eru tvær leiðir; ,,retained” 

samningar þar sem samkomulagið er þannig að ráðningarskrifstofan fær greiðslunni skipt 

upp í þrjá áfanga; við byrjun leitar, á meðan á leit stendur og þegar búið er að ráða 

starfsmanninn. Hitt fyrirkomulagið er ,,contingency” samkomulag sem  hljóðar upp á að 

ráðningarskrifstofan fær aðeins greitt þegar búið er að finna og ráða inn starfsmanninn 

(Hall, o.fl., 2009). Seinni leiðin er oftast nær sú sem farin er hér á íslenskum markaði og 

getur hún sannarlega verið áhættusöm þar sem líkur eru á að einstaklingurinn sem sér 

um stjórnendaleitina fái engar tekjur, þó svo að mikil vinna hafi verið lögð í leit, en það er 

niðurstaðan ef enginn einstaklingur finnst eða ekki verður af ráðningu. 

Ástæða þess að ekki verður af ráðningu getur til dæmis verið að skipulagsheildin hefur 

ekki verið nógu einbeitt í sinni vinnu og ber ekki virðingu fyrir framlagi 

ráðningarsérfræðingsins, en vegna smæðar markaðar getur til að mynda verið erfitt fyrir 

hann að hafnað samvinnu síðar við skipulagsheildina sem hefur staðið sig illa í 

viðskiptasambandinu því afkoma hans er mögulega háð því. Það var álit nokkurra að þörf 

væri á endurskoðun á greiðslufyrirkomulagi og fjárhæðum fyrir þjónustuna sem og 

skoðun á því hvort greiða þurfi fyrir mismunandi stig þjónustunnar.  
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Viðmælendur létu í ljós sterkar skoðanir á kynjamismun í ráðningum með aðferð 

stjórnendaleitar. Þeir töluðu um að það væri sjáanlegur munur á kynjahlutfalli við 

ráðningar stjórnenda sem og í sjaldgæf sérhæfð störf, en ástæður sem lægju þar að baki 

væru þó ekki að konur væru síðri kostur í slíkar stöður. Samkvæmt viðmælendum er það 

oft reyndin að konur sækja síður um stöðurnar en karlar og er það í verkahring þeirra að 

passa upp á að hafa samband við konur, hvetja þær til að sækja um eða benda 

skipulagsheildum á kynjahalla og jafna út kynjahlutfall á listum stjórna og skipulagsheilda 

yfir mögulega kandídata fyrir tiltekið starf.  

Rannsókn Meriläinen, Tienari og Valtonen (2013) varpaði ljósi á að 

ráðningarsérfræðingar litu oft til líkamsbyggðar og greindu frá þeim svokallaða 

,,stjórnendalíkama“. Þeir töldu að sú ríkjandi staðalímynd veitti körlum oftar frekar 

forskot í æðri stjórnendastöður fremur en konum. Ekki kom fram í viðtölum við 

ráðningarsérfræðinga hvort þeir væru undir áhrifum af því sem nefnt er stjórnendalíkami 

þegar þeir skoðuðu fólk fyrir ákveðin störf, en það virðist þeim ekki ofarlega í huga og 

eflaust skýrist það af skýrari römmum sem myndaðir eru um ráðningar hér á landi til 

dæmis kröfur um hæfni og reynslu, fyrri verk og síðan útkomu prófa sem lögð eru fyrir og 

varpa ljósi á persónueinkenni fólks og seiglu. Viðmælendur töldu mikla bætingu við 

stjórnendaleitar ferlið og það sé mun faglegra í dag en áður vegna slíkra prófa. Að nýta 

próf í ráðningarferlinu líkt og persónuleikapróf, greindarpróf og hæfnispróf getur hjálpað 

mikið til þess að spá fyrir um frammistöðu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996) og einni 

hjálpað til með að halda hlutlægni við ráðningar og þannig stuðlað að jafnrétti við 

starfsmannaval (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). Íslenskar skipulagsheildir eru 

farnar að nýta sér í auknum mæli slík próf við ráðningar í dag (Arney Einarsdóttir, o.fl., 

2012). 

Önnur leið sem sérfræðingar í ráðningum nýta sér gjarnan og er talin vera öruggasta 

og besta leiðin þegar þau spá fyrir um frammistöðu, máta einstaklinginn í stöðuna og 

skoða hver gæti verið líklegasti hæfasti stjórnandinn, er að líta til fyrri starfsreynslu 

einstaklings og hvaða stjórnendaþrepi hann gengdi störfum á (Tallerico, 2000). 

Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að neikvæð hlið þeirrar aðferðar væri að 

sjálfsögðu sú, að nú í dag væru karlar í meirihluta vegna reynslu sem þeir hafa öðlast á 

sínum stjórnendaferli því konurnar fái síður tækifæri til að spreyta sig og vinna sig upp. 
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Þeir töluðu þó um að þeir væru að sjá þetta breytast vegna þess það væri komin meiri 

pressa frá samfélaginu sem og skipulagsheildunum að fá inn fleiri konur. Umræðan í 

samfélaginu um kynjajafnrétti væri að skila sér þó svo að við ættum langt í land. 

Viðmælendur vildu meina að það væri mikilvægt að halda umræðunni gangandi til þess 

að bæta úr og jafna kynjahlutverk stjórnenda. 

Ávinningur skipulagsheilda að nýta sér stjórnendaleit getur verið margþættur. Líkt og 

kenningar mannauðsfræðinnar segja okkur er mannauðurinn mikilvægasta auðlind 

skipulagsheildar (Wajcman, 1998). Því er mikilvægt að rétta starfsfólkið sé valið til þess 

að skipulagsheildin nái samkeppnisforskoti á markaði (Berglind Möller og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2014). Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að oft hafi 

skipulagsheildir ekki tíma og fjármagn eða búi ekki yfir þeirri kunnáttu sem þarf til þess 

að leita að og ná inn allra hæfasta einstaklingnum. Með því að fá sérfræðinga inn í leitina 

sem sérhæfa sig í stjórnendaleit og lifa og hrærast í þessu umhverfi, eru stöðugt að fylgjast 

með ferli stjórnenda og því með puttann á púlsinum, geta skipulagsheildir verið vissar um 

að fá inn í starfið þann allra hæfasta. Viðmælendur bentu á að það væri einnig kostur að 

fá inn í ráðningar þriðja aðilann sem væri hlutlaus, þar sem þeir sjái kannski hlutina í allt 

öðru ljósi en stjórnendur skipulagsheildarinnar og oft meiri líkur á að hlutlægni sé gætt í 

stað huglægni. Í ráðningum er einmitt lykilatriði að passa upp á að halda hlutlægni til þess 

að uppfylla markmiðið, að fá þann hæfasta inn, og jafnframt til þess að stuðla að jafnrétti 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). Þó svo að útgangspunktur þess að fá inn 

sérfræðing í stjórnendaleit sé hvorki tíma- né fjármagnssparnaður þegar litið er á sjálfa 

leitina, getur það ótvírætt skilað sér í hvorutveggja. Það getur nefnilega verið mjög dýrt 

að ráða inn rangan starfsmann. Því mætti segja að með því að nýta sér stjórnendaleit sé 

það einnig fjárhagslegur ávinningur fyrir skipulagsheildir ef litið er á heildarmyndina og 

lokaniðurstöðuna þar sem hæfasti einstaklingurinn er að lokum valinn. 
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5.1 Styrkleikar rannsóknar, álitamál og framtíðarrannsóknir 
Í rannsóknum sem þessari ber að líta bæði til styrkleika og takmarkana. Styrkleikar 

rannsóknarinnar eru ótvírætt þeir að allir viðmælendur sem komu að henni höfðu mikinn 

áhuga á efninu og gáfu sér góðan tíma í viðtölin. Þar sem rannsóknin var bundin algjörum 

trúnaði og nafnleynd ríkti fengust ef til vill greinarbetri og dýpri svör sem gerði 

rannsakanda kleift að fá betri innsýn í upplifun þeirra. Skemmtilegar umræður mynduðust 

í viðtölum og margt sem kom í ljós í þeim sem rannsakandi hafði ekki haft hugann við í 

fyrstu. Hann gat því betrumbætt rannsóknina og fræðilega umfjöllun eftir því sem á 

rannsóknina leið.  

Takmarkanir rannsóknar eru þó þær að lítið hafði áður verið fjallað um efnið og því 

erfitt að byggja rannsóknina á fyrri íslenskum rannsóknum. Það gæti þó einnig reynst 

styrkleiki rannsóknar þar sem hún gæti verið viðbót við fræðin og komandi rannsóknir á 

efninu hér á landi. Einnig var viðmælendahópurinn fámennur og einsleitur og þannig 

mögulega erfitt að fá heildarmynd af íslenskum markaði. Það hefði verið kjörið að taka 

viðtöl við fleiri viðmælendur með ólíka bakgrunna.  En þó að stærð þýðisins takmarkist 

við fáa viðmælendur, þá voru þeir frekar sammála í svörum sínum og upplifun þeirra 

svipuð. Það hefði þó ótvírætt verið áhugavert að bæta við rannsóknina með því að fá inn 

fleiri viðmælendur sem vinna hjá skipulagsheildum sem nýta sér stjórnendaleit til þess að 

varpa frekara ljósi á upplifun skipulagsheildarinnar af henni, en erfitt reyndist að afla 

upplýsinga um slíka viðmælendur þar sem mikill trúnaður ríkir milli 

ráðningarsérfræðinganna og skipulagsheilda. 

Ef horft er til framtíðar og frekari rannsókn á þessu sviði væri áhugavert að skoða nánar 

hliðar kynjamismunar í ráðningum og hvers vegna konur fá ekki jöfn tækifæri á við karla 

og hvers vegna konur sækja síður um ábyrgðarstöður. Kvenstjórnendum fer þrátt fyrir 

þetta hægt og bítandi fjölgandi og áhugavert verður að sjá hvort landslagið breytist með 

breyttum áherslum komandi kynslóða. Líkt og einn viðmælandi benti á, þá er nauðsynlegt 

að líta frekar til þess hver geti orðið besti stjórnandinn í framtíðinni í stað þess að líta að 

stærstum hluta til fyrri reynslu og fyrri árangurs óháð kyni og gefa þannig tækifæri til 

frekari vaxtar. 

Ennfremur væri áhugavert að skoða hvort til staðar sé viðskiptasamband hins opinbera 

og sérfræðinga í stjórnendaleit og ef svo er, hvernig ferlið er byggt upp. Í því sambandi 
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þyrfti að skoða hvernig haft er samband við sérfræðinginn, hvert hlutverk hans á að vera 

í ráðningarferlinu og hvort um greiðslur fyrir þjónustu er að ræða. Samkvæmt viðtölum 

eru sérfræðingar nú þegar að mynda tengsl við fólk í því augnamiði að benda því á 

auglýstar stöður hjá hinu opinbera. Þannig væri áhugavert að skoða hvor þeir séu 

eingöngu að því til að stækka tengslanetið sitt og bæta fólki á lista yfir áhugaverða 

kandídata og þannig mögulega tryggja sér framtíðarverkefni eða hvort um óformlega 

beiðni af hálfu hins opinbera eða formlega beiðni sé að ræða. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

6 Lokaorð 

Rannsókn þessi varpar ljósi á tilvist og tilhögun stjórnendaleitar í skipulagsheildum á 

Íslandi og var farið yfir helstu þætti í ráðningarferli ásamt almennri yfirferð á hlutverki 

mannauðsstjóra og áskorunum sem þeir standa frammi fyrir. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var ennfremur að fanga upplifun sérfræðinga sem starfa við 

stjórnendaleit af aðferðinni. 

Helstu niðurstöður sýna fram á mikilvægi tengslanets ráðningarsérfræðinganna og 

hversu mikil áhrif stærð vinnumarkaðar hefur á leit að frambærilegasta stjórnandanum 

eða sérfræðingnum. Einnig kom í ljós að traust og trúnaður leika stórt hlutverk í 

viðkvæmri vinnu sérfræðinga í stjórnendaleit gagnvart þeim fjölmörgu aðilum sem þeir 

sinna hverju sinni og að erfitt er að gæta hagsmuna allra og fjárhagslegs ávinnings á sama 

tíma.  

Það kom ennfremur fram að þó að passað sé upp á að bæði kyn fái tækifæri til að láta 

ljós sitt skína, þá sé ákveðin matsaðferð sem nýtt er og tengist fyrri reynslu og árangri 

körlum meira í hag því þeir hafa í lengri tíma haft yfirhöndina í ábyrgðarstöðum. 

Mannauður telst ótvírætt mikilvægasta auðlind skipulagsheilda og meginmarkmið 

ráðninga er að ráða hæfasta einstaklinginn í starf.  Með því að nýta stjórnendaleit við 

ráðningar geta skipulagsheildir lágmarkað áhættu á því að ráða inn rangan aðila og treyst 

því að niðurstaða stjórnendaleitar færi þeim hæfasta starfsmanninn sem leiðir til aukins 

samkeppnisforskots skipulagsheildarinnar.  

Rannsakandi vonast til að rannsóknin veiti innsýn í efni sem lítið hefur verið rannsakað 

hér á landi og vekji með því áhuga á starfsgreininni og flóknu samspili við stjórnendaleit 

eða ráðningu sérfræðinga, en ekki síður að hægt verði að nýta niðurstöður til þess að 

styðjast við í framtíðarrannsóknum. 
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