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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi fjallar um upplifun starfsmanna Icetransport á móttöku og þjálfun nýliða. 

Lagt var upp með að kanna hvernig Icetransport stendur á þessum sviðum sem og 

upplifun starfsmanna á því hvernig staðið var að móttöku og þjálfun sem þeir hlutu. 

Fræðileg umfjöllun snýr að viðfangsefnum mannauðsstjórnunar, þar sem níu lyklar 

mannauðsstjórnunar eru skoðaðar ásamt sálfræðilega samningnum og starfsánægju.   

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

 

Hvernig er staðið að móttöku og þjálfun nýliða hjá Icetransport? 

 

Bæði var notast við megindlega og eiginlega aðferðafræði. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru allir starfsmenn Icetransport.  Spurningakönnun var send í 

gegnum tölvupóst á alla starfsmenn Icetransport, ásamt því voru tekin hálf opin viðtöl 

við deildarstjóra Icetransport.       

 Helstu niðurstöður sýna að starfsánægja er mjög góð hjá starfsfólki Icetransport 

og eru þau almennt nokkuð sátt með þau atriði sem koma að móttöku og þjálfun þegar 

þau hófu störf. Heildarupplifun þeirra á móttöku og þjálfun sem þau hlutu mætti þó 

bæta. Það er mat rannsakanda að hægt væri að mæta móttöku og þjálfunarferkið með 

því að hafa verkferla formlega og skipulagða sem hægt er að fylgja eftir þegar nýliði 

mætir til starfa.         

 Helstu tillögur rannsakanda er að til að skipulega sé hægt standa að móttöku og 

þjálfun þarf að útbúa starfsmannahandbók þar sem meðal annars má nálgast 

starfsmannastefnu, starfslýsingar, verkferla og gátlista sem nota má við móttöku og 

þjálfun nýliða. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to examine the experience of new employees on 

recruit reception and training. The idea was to explore how Icetransport procedures are 

regarding recruits as well as the personal experience of employees. The study aims to 

analyze Icetransport procedures regarding recruits compared to studies on human 

resources, in which the nine key´s of human resource tools are examined alongside job 

satisfaction. 

The research question of this study is: 

 

How is the recruits reception and training of new employess at Icetransport? 

 

Both quantitative and qualitative methods are used in this research. Participants of the 

study were all employees of Icetransport. A questionnaire was sent by an e-mail to all 

Icetransport employees, and interviews were conducted with Icetransport's head of 

FedEx and TNT department.         

 The main findings show that job satisfaction is very good at Icetransport, and 

employees are fairly satisfied with the factors relating to recruits reception and training 

when they started working for Icetransport. However, their overall experience of 

recruits reception and training could be improved. The suggestions for improvements 

is for programs to be conducted in a better way, programs should be organized and 

available for new employees to follow.  

The main suggestion would be for Icetransport to make a employees manual, 

where employees can access job descriptions, procedures and a checklists which can 

be used for recruits reception and when training recruits. 
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spurningarkönnun sem var send út fyrir þetta verkefni. Frænku minni, Lilju 
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1. Inngangur 
 

Mikil vitundarvakning hefur orðið hjá skipulagsheildum á hversu mikilvægt það er að 

hlúa að mannauð sínum. Ef skipulagsheildir standa vel að mannauðsmálum eru þær  

að auka líkur á betri arðsemi þeirra. Ef vel er staðið í upphafi að ráðningu og 

umsækjenda gert grein fyrir hvers er ætlast til af honum í starfi og hann fái viðeigandi 

móttökur og þjálfun aukast afköst hans sem skilar sér til skipulagsheildarinnar. 

(Dessler, 2013). Þess vegna ber að gæta þess að nýliðar fái strax í upphafi viðeigandi 

móttökur og góða þjálfun. Fyrstu dagarnir í nýju starfi geta reynst nýliða erfiðir, nýtt 

umhverfi og nýtt fólk getur haft kvíðavaldandi áhrif á nýliðann. Nýr starfsmaður finnur 

gjarnan fyrir miklu álagi og stressi, þá sérstaklega ef móttaka og þjálfun hefur verið 

ófullnægjandi. Því er afar mikilvægt að hjálpa nýliðanum við að aðlagast nýju starfi og 

standa vel að móttöku og þjálfun hans. Gera þarf nýliðanum grein fyrir væntingum og 

gildum sem einkenna fyrirtækið svo nýliðinn sé betur undirbúinn fyrir starfið og veit 

til hvers sé ætlast af honum og er þá að öllum líkindum betur í stakk búin að aðlagast 

nýjum vinnustað sem kemur sér vel bæði fyrir fyrirtækið og starfsmanninn. Með því að 

stuðla að árangursríkri aðlögun er hægt að sinna þjálfun og  fræðslu og til nýliða með 

markvissari hætti og í samræmi við stefnu fyrirtækisins. (Dessler, 2013) 

Rannsókn þessi mun vera unnin í samstarfi við Icetransport. Rannsakandi hafði 

samband við deildarstjóra FedEx og TNT hjá Icetransport í von um að fá leyfi til þess 

að taka Icetransport fyrir sem dæmi um móttöku og aðlögun nýliða. Rannsakandi fékk 

góðar viðtökur og var samþykkt að veita honum þær upplýsingar sem hann gæti þurft 

að nota. Þótti umfjöllunarefni rannsóknarinnar kjörið í ljósi þess að Icetransport tók við 

umboði TNT  þann 1. júní síðastliðin. Í kjölfar þess hafa mikið af breytingum átt sér 

stað innan skipulagsheildarinnar og varð nánast tvöföldun á fjölda starfsfólks.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna hvernig staðið er að móttöku og þjálfun 

nýrra starfsmanna hjá Icetransport. Rannsakandi mun svo koma með tillögur að 

úrbótum á móttöku og aðlögun nýrra starfsmanna Icetransport. Er það von höfundar að 

niðurstöður rannsóknarinnar verða hagnýtar fyrir Icetransport. En hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar felst í því að greina styrkleika og veikleika hjá Icetransport þegar 

kemur að móttöku og þjálfun nýliða. Í framhaldi að því er hægt að bæta það sem þörf 

er á.  
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Rannsóknarspurning sem lagt er upp með að svara er því  eftirfarandi:  

 

Hvernig er staðið að móttöku og aðlögun nýliða hjá Icetransport? 

1.1. Icetransport 

 
Icetransport er alhliða flutningsmiðlun og var stofnað árið 1998 og hóf svo starfsemi 

sína árið 2000. Fyrirtækið er umboðsaðili FedEx og TNT á Íslandi. Í upphafi var 

fyrirtækið eingöngu tengt FedEx hraðsendingum en árið 2007 tók fyrirtækið upp 

núverandi nafn sitt og starfar nú sem alhliða flutningsmiðlun. (Icetransport, 2014) 

Árið 2015 kaupir FedEx flutningafyrirtækið TNT og hefst svo handa á næstu árum við 

að sameina starfsemi sína hjá umboðsaðilum sínum víða um heim.  Í júní 2018  urðu 

stór tímamót hjá Icetransport en þá sameinaðist TNT Icetransport. Við það jókst 

flutningsmagn töluvert, þurfti að bæta tuttugu nýjum starfsmönnum við og er 

heildarfjöldi starfsmanna nú fimmtíu og tveir. Fyrirtækið er því ört vaxandi. 

(Icetransport, 2014)                  

 Gildi Icetransport er að hafa viðskiptavini í fyrirrúmi og skila þeim verðmætum 

lausnum sem sniðnar eru að þeirra þörfum. Að byggja upp traust og varanleg 

viðskiptasambönd. Að sýna frumkvæði, vera skapandi og opin fyrir nýjum 

hugmyndum.  Efla hag hluthafa með arðsemi, vexti og stöðugleika. Vera ábyrg, 

heiðarleg og fagleg í starfi og bera virðingu fyrir viðskiptavinum, samstarfsfólki og 

samferðamönnum. (Icetransport, 2014) 

Hér má sjá skipurit Icetransport: 

 

 

 

 

 
  

MYND 1.- SKIPURIT ICETRANSPORT,  (ICETRANSPORT, 2014) 

 
 
  

Framkvæmdarstjóri

Innflutningur Útflutningur
Vöruhús og 

innanlandsþjónusta

Fjármálasvið
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2. Fræðileg umfjöllun  
 
Í þessum kafla verður farið yfir þá fræðilegu umfjöllun sem rannsókn þessi byggir á.  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar verður sóttur til og skoðaður út frá 

rannsóknum í mannauðsstjórnun. Hlutverk mannauðsstjórnunar verða gerð skil en 

sérstaklega verður rýnt í níu lykla mannauðsstjórnunar og lögð sérstök áhersla á þá 

þætti sem koma að móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna. Þá verða gerð skil á 

sálfræðilega samningnum og starfsánægju. 

2.1. Mannauðsstjórnun 

 

Ótvírætt er að við lifum á tímum stöðugra breytinga með miklum sveiflum. Nýjar vörur 

og þjónusta spretta fram á sviphraða, hlutabréfamarkaðurinn getur verið 

sveiflukenndur, framfarir í vísindum og breytingar á neytendahegðun og kröfum 

viðskiptavina eru dæmi um breytingar sem geta átt sér stað á markaðnum. Fyrirtæki 

þurfa að huga að ýmsu til að verða ekki undir í þessari stöðugu þróun og hörðu 

samkeppni sem henni fylgir. Til að breytingar gangi vel fyrir sig og fyrirtæki nái 

forskoti á markaði þarf að huga vel að mannauðnum, þar sem að árangur 

skipulagsheilda veltur í auknum mæli á þekkingu og færni mannauðsins. Þá er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að hámarka getu mannauðs síns og nýta þá þekkingu sem 

hver starfsmaður býr yfir. Þar kemur mannauðsstjórnun sterk inn, þar sem 

mannauðsstjórnun tekur á mörgum af þeim þáttum sem snerta starfsemi 

skipulagsheildar. (Beardwell & Claydon, 2010).     

 Hlutverk mannauðstjórnunar er meðal annars að skilgreina sambandið á milli 

starfsins og starfmannsins. Allar þær ákvarðanir sem snúa að samskiptum mannauðs og 

stjórnenda verða að vera vandaðar, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 

mannauðsstjórnun veita skipulagsheildum betri frammistöðu í formi söluaukningar, 

meiri hagnaðar, aukinni framleiðslu og minni starfsmannaveltu. (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). Mannauður er því mikilvægur hlekkur í verðmætasköpun 

skipulagsheilda og er mikilvægt fyrir að passa upp á mannauðinn þar sem það getur 

skapað skipulagsheildinni sérstöðu á markaði. (Armstrong, 2006) 

Það var ekki fyrr en upp úr árinu  1980 sem hugtakið mannauðsstjórnun eins og 

við þekkjum það í dag kom fyrst fram. Mannauðstjórnun er því nokkuð ný innan 

fræðanna en mannauðsstjórnun tók við af hugtakinu starfsmannastjórnun. Í  

starfsmannastjórnun var aðallega verið að vinna að launa- og kjaramálum, 
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skrifstofuhaldi og kostnaðareftirliti. Sú þróun varð að skipulagsheildir fóru að gera sér 

í auknum máli grein fyrir verðleikum mannauðsins. Hugmyndafræði 

mannauðsstjórnunar snýst því snýst meira um hvernig nýta megi mannauðinn til að ná 

samkeppnisforskoti, þar er einblínt meira á flæði starfsfólks, ráðningarferlið, 

starfsmannasamtöl- frammistöðumat, stöðuhækkanir og starfslok. (Torrington, Hall, & 

Taylor, 2005). 

Það skiptir í raun ekki máli til hvaða atvinnugreinar er litið til, mannauðurinn er 

alltaf afar mikilvæg auðlind hverrar skipulagsheildar, hann er grunnur að 

framúrskarandi starfi innan skipulagsheildar. Mannauðsstjórnun flokkast sem hluti af 

heildarstjórnun skipulagsheildar og snýr að mannauði fyrirtækisins. Viðfangsefni 

mannauðsstjórnunar snúast meðal annars um ráðningar á rétta starfsfólkinu, í rétta 

starfið, móttöku nýrra starfsmanna, þjálfun, starfsmannasamtöl, frammistöðumat og 

launamál starfsmanna. Mannauðsstjórnun gengur einnig út á að ganga úr skugga um að 

tengslin við starfsmenn séu góð. Markmið mannauðsstjórnunar eru einnig að stuðla að 

sanngirni og öryggi starfsmanna. (Dessler, 2013). Mynd númer 2 hér að neðan sýnir 

níu lykla mannauðsstjórnunar en þeir greina frá  helstu viðfangsefnum 

mannauðsstjórnunar. (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006) 

 

MYND 2.- NÍU LYKLAR MANNAUÐSSTJÓRNUNAR.(SIGRÚN H. KRISTJÁNSDÓTTIR OG GYLFI DALMANN 

AÐALSTEINSSON, 2006) 
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2.2. Áætlanagerð  

 

Ef skipulagsheildir ætla að ná markvissum árangi þarf að setja fram áætlun þar sem 

fram kemur með hvaða hætti eigi að ná fram þessum markmiðum. Við gerð þessara 

áætlana þarf að fylgja eftir stefnu skipulagsheilda. Ef ekki eru settar fram áætlanir getur 

það leitt til þess að þær ákvarðanir sem teknar eru verða tilviljunarkenndar og að 

þekking og geta starfsfólks verði ekki nýtt sem skyldi. (Torrington, Hall, & Taylor, 

2005).           

 Gert er grein fyrir núverandi þörfum og áætluðum framtíðar þörfum í 

áætlanagerð og er leiðin mörkuð fyrir stjórnendur og starfsmenn til að auðvelda 

ákvörðunartöku og ná fram settum markmiðum innan skipulagsheilda. Í áætlunargerð 

mannauðsmála má nefna sem dæmi greiningu á mótun starfsmannastefnu. Með slíkri 

áætlanagerð fæst betri yfirsýn á eftir hvaða hæfniskröfum er verið að leitast eftir hverju 

sinni.  að þá fæst Einnig gefur það betri sýn á hvaða starfsmenn þarf í tiltekin störf og 

á hvaða tíma til að hámarks árangri sé náð fyrir skipulagsheildina. (Arney Einarsdóttir 

og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Áætlanagerð í mannauðsmálum nær yfir alla 

níu lykla mannnauðsstjórnunar sem sýndir voru á mynd 2.  

2.3. Ráðningarferlið, öflun umsækjanda og starfsmannaval  

 

Mannauðurinn er hverju fyrirtæki dýrmætur og er ein mikilvægasta auðlind 

skipulagsheilda. Mannauður og færni hans eru helstu styrkleikar hverrar 

skipulagsheildar. Það er því skipulagsheildum afar mikilvægt til þess að öðlast 

samkeppnisforskot fram yfir samkeppnisaðila með mannafla sínum að ná í gott 

starfsfólk og halda því. (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).

 Reglulega kemur upp sú staða að skipulagsheildir þurfi á nýjum starfskröftum 

að halda. Ástæður þess geta verið ýmsar eins og til að mynda vegna stækkunar 

skipulagsheildar, aukin umsvif, uppsagna, stöðuhækkana eða þörf er fyrir vissa 

þekkingu. Þá fer af stað visst ferli sem kallast ráðningarferli. Það getur verið 

kostnaðarsamt og langt ferli að ráða inn nýjan starfsmann og fara í gegnum 

aðlögunarferli með honum. Mikilvægt er að faglega sé staðið að ráðningarferlinu. 

Fagleg ráðning fer eftir fyrir fram ákveðnum aðferðum þar sem markmið þess er að 

notaðar séu sem mest hlutlægar aðferðir við ráðningar á nýju starfsfólki. Það eykur líkur 
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þess að hæfasti umsækjandann óháð kyni, kynþætti eða stjórnmálaskoðunum hljóti 

starfið.  (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

 

Ráðningarferlinu er gjarnan skipt niður í sex skref: 

MYND 3.- RÁÐNINGARFERLIÐ ( ARMSTRONG 2003) 

 

Á fyrsta stigi ráðningaferilsins er skipulag starfsins skilgreint. Gerð er starfsgreining 

sem er kerfisbundin leið til þess að skilja hvert umfang starfanna er, hvað í þeim felst 

og hvaða kröfur eru gerðar. Þarna er grunnurinn lagður við val á starfsmönnum. Út frá 

þessari starfsgreiningu er svo gerð starfslýsing sem byggir á starfsgreiningu. 

Starfslýsing greinir frá starfsheiti, helstu megin kröfum sem gerðar eru eins og til dæmis 

hlutverk, ábyrgð og hver helstu verkefni starfsmannsins eru. Þegar að starfslýsingar eru 

vel unnar og greinargóðar eru þær grundvöllur fyrir því að faglega sé staðið að 

ráðningum. (Armstrong, 2006) Góð starfslýsing og greining leiðir til þess að 

starfsmaður geri sér grein fyrir hvers er ætlast til af honum í starfi sem kemur í veg fyrir 

óþarfa árekstra og hefur jákvæð áhrif á vinnuframlag starfsmannsins. Ef góður 

undirbúningur á sér stað, þar sem sú hæfni sem nauðsynleg þykir fyrir starfið kemur 

skýrt fram aukast líkurnar á að ráðningarviðtölin verði árangursrík og að náð hefur verið 

að draga fram réttar upplýsingar um umsækjanda sem leiðir til þess að hæfasti 

umsækjandinn verði ráðinn í tiltekið starfið. (Ágústa H. Gústafsdóttir og Sigurlaug K. 

Jóhannsdóttir, 2012). Eftir að greiningu líkur er tekin ákvörðun með framhaldið og til 

hvaða aðgerða skal tekið. (Dessler, 2013 

Skref númer tvö í ráðningarferlinu er öflun umsækjanda. Til að afla nýrra 

umsækjanda er hægt er að fara nokkrar misjafnar leiðir. Mikilvægt er að ná til 

markhópsins og laða að réttu umsækjendurna. Það er gert með því að setja fram 

raunhæfar hæfniskröfur ef það er ekki gert, eykur það hættuna á því að þeir aðilar sem 

eru hæfir í starfir sæki ekki um það vegna óraunhæfra krafa. (Armstrong, 2006). Áður 
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en farið er í að leita að umsækjendum utan skipulagsheildarinnar er oft skoðað hvort 

hægt væri að skapa tækifæri til starfsþróunar og ráða einhvern sem nú þegar er 

starfsmaður skipulagsheildarinnar sem gæti hentað fyrir tiltekið starf. Ef þessi leið er 

ekki farin er algengt að notaðar séu auglýsingar ýmist í gegnum ráðningarskrifstofu eða 

með auglýsingum á veraldarvefnum, almenningsmiðlum eða í gegnum dagblöð. 

Tengslanet eru einnig gjarnan notuð. (Torrington, Hall, & Taylor, 2008). 

Ráðningarferlið getur verið langt og kostnaðarsamt þar sem það fer tími í að leita að 

nýjum starfsmanni, framleiðni minnkar og kostnaður verður vegna þjálfunar. Mistök í 

ráðningum getur því verið skipulagsheildum dýrkeypt.  

Ef rétti umsækjandinn er valin í rétta starfið leiðir það til minni starfsmannaveltu  

og aukinnar starfsánægju sem skilar sér svo til farsællar skipulagsheildar. (Erich, 

Leonard, Jeanette, Louis, & Gamble, 2009). Til að auka líkurnar á því að hæfasti 

umsækjandinn verði  valinn er mikilvægt vandlega og faglega sé staðið af þessu ferli. 

Það er meðal annars hægt með því að sníða hvaða aðferðir eru notaðar í þessu ferli að 

tilteknu starfi sem um ræðir. Ýmsar aðferðir eru notaðar til að tryggja val á réttum 

umsækjanda. Þessu er gjarnan hagað á þann hátt að nokkrir umsækjendur sem standast 

þær kröfur sem settar eru fram eru valdir úr hópnum. Umsóknum er haldið til haga hjá 

þeim sem skoða á nánar en þær teknar burt sem ekki eru taldar nægilega fullnægjandi. 

(Torrington, Hall, & Taylor, 2008). Þetta mat getur farið fram á ýmsan hátt meðal 

annars með því að fara í starfsviðtal eða með ýmsum prófum. (Dessler, 2013). 

Starfsviðtöl eru yfirleitt sú síunaraðferð sem er vinsælust og notuð hvað mest.  Þau eru 

hins vegar sögð hafa ýmsa vankanta og þykja oft hafa ófullnægjandi forspárgildi eins 

og sér. Ástæða þess mun vera sú að gjarnan eru starfviðtölin ekki nægilega skipulega 

uppbyggð og sá sem tekur viðtalið ekki með sérstaka þjálfun í slíkt. (Riggio, 2009). Að 

ganga vel í starfsmannaviðtali er mikilvægt. Pressan við það skapar oft streitu og 

mörgum kvíðir því fyrir starfsviðtölum og eru það þá sérstaklega spurningar sem spurt 

er sem flestir kvíða helst fyrir. Það getur orðið til þess að bestu hliðar umsækjandans fá 

ekki að njóta sín. Skipulag starfsviðtala er yfirleitt ekki staðlað og geta því 

spurningarnar orðið misjafnar á milli umsækjenda sem veldur skekkju á samanburði 

milli þeirra. (Riggio, 2009).  

Til þess að auka líkurnar á betra forspárgildi starfsmannaviðtala eru stundum 

notuð hæfnismiðstöð. Það er aðstæðubundin aðferð, þá eru sett fram dæmi um aðstæður 

sem umsækjandi  kemur til með að þurfa að vinna í og hann svarar hvernig viðkomandi 

myndi bregðast við slíkum aðstæðum. (Ágústa H. Gústafsdóttir og Sigurlaug K. 
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Jóhannsdóttir, 2012) Hæfnismiðstöð er talin góð aðferð og spá vel fyrir um 

frammistöðu umsækjenda í starfi en þessi aðferð er tímafrek og kostnaðarsöm. (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Færst hefur í aukanna að ýmis próf séu notuð í 

ráðningarferlinu dæmi um slík próf eru meðal annars persónuleika og greindarpróf. 

(Riggio, 2009). Persónuleikapróf eiga við þegar á að meta sálræna eiginleika 

viðkomandi umsækjanda. Vissir persónulegir eiginleikar sem eru vinnutengdir geta 

haft gott forspárgildi um hvernig viðkomandi mun standi sig í starfi. Greindarprófin eru 

þannig að lagðar eru fram spurningar og tekin er svo saman heildarstig  úr prófinu sem 

gefur upplýsingar um greindarvísitölu viðkomandi. (Riggio, 2009). Umsagnir eru svo 

gjarnan notaðar samhliða þessum atriðum sem fram hafa komið hér að ofan. En hægt 

er að óska eftir þeim á misjöfnum stigum í ráðningarferlinu. Misjafnt er hvort óskað er 

eftir skriflegum eða munnlegum umsögnum. Algengt er að krafist sé umsagna á 

einhverjum tímapunkti í ráðningarferlinu en þrátt fyrir það eru umsagnir ekki með hátt 

forspárgildi ef aðeins er notast við þær. Eins og sjá má á töflu 1 hér að neðan. 

 

Aðferð Forspárgildi 

Matsmiðstöðvar  0.67 

Staðlað viðtal  0.62 

Vinnusýnishorn 0.56 

Hæfnispróf 0.54 

Matmiðstöðvar- frammistaða 0.48 

Persónuleikapróf 0.44 

Lýðfræðilegar upplýsingar 0.34 

Hefðbundin viðtöl 0.31 

Meðmæli 0.13 

Rithandarsýnishorn 0.00 

Stjörnukort 0.00 

 

TAFLA 1. FORSPÁRGILDI. (GYLFI DALMANN AÐALSTEINSSON, 2006) 

 

Þegar á þetta stig er komið er búið að vinna úr umsóknum og finna þann 

umsækjanda sem talinn er hæfastur fyrir tiltekið starf. Þá er búið að velja nýjan 

starfsmann og í framhaldi gæti hann verið boðaður í annað viðtal, svokallað lokaviðtal 

þar sem sitja annaðhvort hópur stjórnenda eða æðsti stjórnandi. Ef það fer á farsælan 
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hátt er honum í framhaldinu boðið starfið. (Dessler, 2013). Til að auka líkurnar á því 

að ferli ráðningar verði sem faglegast er mikilvægt að nota aðferðir 

mannauðsstjórnunar. Þá eru aðferðir notað sem stuðla að hlutlægni í ráðningum svo 

allir eiga jafna möguleika á starfinu. (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

2.4. Sálfræðilegi samningurinn  

 

Þegar ráðningarferli fer af stað við leit af nýjum starfsmanni verður til „sálfræðilegur 

samningur“ á milli starfsmanns og stjórnanda. Í ferlinu hafa stjórnandi og starfsmaður 

ólíkar væntingar til hvors annars. Væntingar starfsmanns til starfs síns byggist til að 

mynda á stærð og starfsemi fyrirtækisins, ímynd þess og orðspori. Einnig hvort launin 

séu samkeppnishæf, sanngjörn framkoma, áhugaverð verkefni, framgangur í starfi og 

fræðsla. (Armstrong, 2006). Út frá þessum upplýsingum sem hann hefur býr hann til 

væntingar sem hann hefur til starfsins. Stjórnandi byggir upp væntingar til nýliða frá 

upplýsingum sem hafa verið aflaðar um hann og hvernig frammistaða hans var í 

ráðningarferlinu. (Beardwell & Claydon, 2010). Sálfræðilegi samningurinn er 

óformlegur og er misjafnt hvað felst í honum eftir hverjum og einum. Hann er skynjaður 

en ekki skriflegur eins og ráðningarsamningur á milli aðila. hvað felst í honum eftir 

hverjum og einum. (Armstrong, 2006).  

Sálfræðilegi samningurinn mótast í fjórum stigum í gegnum starfsferilinn hjá 

starfsmanni. Hann byrjar að mótast áður en að ráðningu kemur en þá er einstaklingurinn 

búinn að móta með sér ákveðnar hugmyndir og skoðanir hvað það er sem starfið feli í 

sér. Þessar hugmyndir eru eitthvað sem mótast hefur í gegnum ævina, frá uppvexti og 

í gegnum nám og fyrri störf. Næst verður þróun á sálfræðilega samningum þegar 

ráðningarferlið sjálft á sér stað en þá byrja bæði starfsmaður og stjórnandi að fylla upp 

í eyðurnar á þeim upplýsingum sem liggja ekki fyrir. Þriðji þáttur sálfræðileg 

samningsins á sér svo stað við mótun starfsins í upphafi. Þá er samningurinn ekki 

mótaður að fullu og því heldur starfsmaðurinn áfram að reyna að sækjast eftir 

upplýsingum til þess að skilningurinn aukist á milli þessara aðila. Lokaskrefið er svo 

eftir að starfsmaður hefur starfað í einhvern tíma og er þá farinn að þekkja 

starfsumhverfi og vinnustaðinn betur.  Álit starfsmanna á á samningnum er stöðugt og 

reynslan hefur leitt í ljós hvort að skipulagsheildin hafi staðið við sinn hluta á 

samningsins. (Hrönn Helgadóttir, Sigríður Ásbjarnardóttir og Una Sigurðardóttir, 

2006).  
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Hætta er á minni starfsánægju ef brot verður á sálfræðilega samningnum. 

Starfsmannavelta eykst og tryggð starfsmanns til fyrirtækisins minnkar. Eins og gefur 

að skilja hefur það neikvæðar afleiðingar fyrir fyrirtækið. Ýmsar tilfinningar koma upp 

hjá starfsmanninum, þeim finnst þeir hafa verið blekktir og upplifa gjarnan reiði og 

vonbrigði. Frammistaða versnar og hollusta verður minni til skipulagsheildarinnar. Brot 

starfsmanns á samningnum leiðir til brostinna væntinga stjórnenda sem getur leitt til  

samstarfsörðuleika. Svo að brot verði ekki á sálfræðilega samningnum er mikilvægt að 

skilaboðin séu strax skýr í upphafi og að samskiptin séu heiðarleg og opin. (Hrönn 

Helgadóttir, Sigríður Ásbjarnardóttir og Una Sigurðardóttir, 2006). 

 

 

2.5. Móttaka  

 

Móttaka og þjálfun er fjórði lykill mannauðsstjórnunar. Markmið móttöku er að 

nýliðinn kynnist fyrirtækinu og byrji að mynda tengsl við það og upplifi sig velkominn.  

Nýr starfsmaður getur fundið fyrir kvíða þegar hann byrjar í nýju starfi og spurningar 

kvikna hjá honum um meðal annars til hvers ætlast sé af honum og hvert hann geti 

leitað ef hann vantar aðstoð. Ef faglega er staðið að móttöku nýliða, ætti nýliði að fá 

svar við þessum spurningum snemma í móttökuferlinu. (Hicks, 2000).  

  Hversu langur tími fer í móttökuna getur verið breytilegur eftir því hversu 

mikið efni farið er yfir. Ef vel er staðið að móttöku hraðar það aðlögun nýliða í nýju 

starfi. Afköst þeirra aukast, mistök verða færri og þeim líður betur innan 

skipulagsheildarinnar. Skipulega á að vera staðið að móttöku nýliða. Tilkynna þarf 

nýliða hvert og hvenær hann á að mæta fyrsta daginn sinn. Mikilvægt að 

samstarfsfélagar hafa verið látnir vita af komu nýliðans og þeir hvattir til að taka vel á 

móti honum. Það ætti að vera búið að velja ákveðinn aðila eins og til dæmis stjórnanda 

til að taka á móti nýliðanum þegar hann mætir til starfa. Í framhaldi af því er góð lausn 

að afla starfsfóstra fyrir nýliðann þar sem hlutverk hans verður að koma honum inn í 

starfið og eykur það félagslega aðlögun hans. (Dessler, 2013)  

Þegar móttaka á sér stað er mikilvægum upplýsingum hvað varðar starfið komið 

til hans. Vel getur reynst að veita nýliðanum aðgang að innra neti skipulagsheildarinnar 

og upplýsingum sem til eru varðandi skipulagsheildina áður en hann mætir til starfa. 

Það getur leitt til þess að nýliðinn verði búinn að kynna sér starfið og skipulagsheildina 
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og þekki því betur inn á hana  áður en hann mætir til starfa.(Dessler, 2013). Gera skal 

nýliða skil á stefnu skipulagsheildarinnar og fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar, 

með því gerir nýliðinn sér betur grein fyrir helstu áherslum skipulagsheildarinnar. 

(Dessler, 2013) 

 Skipta má móttökuferlinu í þrjú skref. Forkynning á skipulagsheild, kynningu á 

skipulagsheildinni og starfsemi hennar og starfstengda móttöku. Forkynning á 

skipulagsheild er sá tími sem er á milli þess sem starfsmaðurinn er ráðinn í starfið og 

þar til hann hefur störf. Hér veita skipulagsheildir nýjum starfsmanni upplýsingar um 

starfsemi fyrirtækisins, það er hægt með því að senda starfsmanni upplýsingabækling 

eða fá starfsmanninn til að mæta á stutta fundi, það gerir starfsmanninn kunnugan 

vinnuumhverfinu sem hann kemur til með að starfa í. (Kleiner, 2003).   

 Kynning á skipulagsheildinni og starfsemi hennar er gerð til kynna 

skipulagsheildina fyrir nýjum starfsmanni, hlutverk og skipurit þess. Mikilvægt er að 

stefna fyrirtækisins sé aðgengileg í til dæmis sérstakri starfsmannahandbók.  Í þessu 

skrefi þarf einnig að kynna fyrir starfsmanni réttindi hans. (Kleiner, 2003). 

 Starfstengd móttaka er kynning á starfinu sjálfu, hvernig honum ber að vinna 

sína vinnu. Í þessu skrefi fær starfsmaðurinn starfslýsingu og vinnuáætlun. Þessi partur 

af móttökunni fer fram á vinnusvæði starfsmannsins. Þarna á  starfsmaðurinn að fá 

tölvupóstfang, þau lykilorð sem hann þarf og öll þau gögn sem hann þarf til að geta 

sinnt vinnu sinni. (Kleiner, 2003).  

Góð móttaka nýliða skiptir miklu máli fyrir árangur skipulagsheildar, þar sem 

flestir nýliðar taka ákvörðun á fyrstu dögum sínum í starfi hvort þeir ætli að halda áfram 

að starfa innan skipulagsheildarinnar eða ekki. (Dessler, 2013). Líkurnar á að 

starfsmaður hætti eru því hvað mestar í upphafi starfstímans. (Friedman, 2006). Þetta 

leiðir til minni starfsmannaveltu og minnkar þann kostnað sem starfsmannavelta hefur 

í för með sér. Sá starfsmaður sem hlotið hefur góða móttöku er með meira sjálfstraust 

sem skilar sér í betri frammistöðu í starfi. Hann sýnir þá skipulagsheildinni  meiri 

hollustu og eru viljugri til að aðlaga sig að gildum og markmiðum 

skipulagsheildarinnar. (Hicks, 2000).      

 Móttaka nýliða er oft vanmetin sem verður til þess að hún verði frekar 

tilviljanakennd og óskipulögð. En gæta þarf þess að nýliðinn fáu þær upplýsingar sem 

hann þarf til að geta aðlagast nýju starfi sem fyrst. Passa þarf einnig upp á það að 

upplýsingarnar verði ekki of miklar í einu því það getur orðið yfirþyrmandi. Vel hefur 

reynst að notast við móttökuferla sem eru fyrir fram skilgreindir í formi verklagsreglna 
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eða gátlista þar sem allir þeir þættir sem þarf að fara yfir með nýjum starfsmanni eru 

skráðir og hvenær í móttökuferlinu fara á yfir þessa þætti. Það verður til þess að 

mikilvægir þættir gleymist síður og upplýsingar berist á réttum tímapunkti til nýliðans. 

Þegar farið hefur verið yfir hvert atriði fyrir sig er merkt við hvern þátt. Þegar búið er 

að haka við alla þætti kvittar bæði nýliðinn fyrir og yfirmaður. (Dessler, 2013). 

2.5.1. Þjálfun nýliða  

 

Að loknu móttökuferlinu hefst þjálfun nýliða. Til að starfsmenn geti nýtt þá hæfni sem 

þeir búa yfir er nauðsynlegt að þeir hljóti viðeigandi þjálfun. Skipulagsheildir eru 

misjafnar og með ólíkar áherslur, því hafa nýir starfsmenn, þrátt fyrir að vera vel 

menntaðir á sínu sviði ekki nægilega þekkingu á öllu því sem við kemur nýja starfinu. 

Þjálfun starfsmanna á að veita þeim þá færni sem nauðsynleg er fyrir starfsmenn til þess 

að þeir verði reiðubúnir til að takast á við nýtt starf. (Dessler, 2013). Ef vel er staðið að 

þjálfun í starfi eykur það árangur fyrirtækja. Sýnt hefur verið fram á að þjálfun 

starfsmanna hefur meiri áhrif á framlegð fyrirtækja en endurgjöf og mat. (Dessler, 

2013). Ef skipulega er staðið að þjálfunarferli nýliða gerir það starfskraftinn öruggari í 

starfi sem hefur jákvæð áhrif á starfsánægju hans. Aukin starfsánægja leiðir svo til 

meira afkasta starfsfólks. (Kovach, 1987). Til að þjálfunin beri sem mestan árangur er 

mikilvægt að hún sé vel undirbúin, nýliðinn þarf að vera meðvitaður um tilgang 

þjálfunarinnar og að hún skili einhverjum ávinningi bæði fyrir skipulagsheildina sem 

og starfsmanninn.         

 Þjálfun hefur verið skilgreind af fræðimönnum sem kerfisbundin leið fyrir 

starfsmenn að þróa þekkingu, sérhæfða kunnáttu og almenna færni fyrir starf sem 

starfsmaður starfar nú þegar í eða framtíðarstarf. (Thacker & Blanchard, 2004). Það 

hefur ekki reynst hagkvæmt fyrir skipulagsheildir að láta starfsmenn læra út frá 

reynslunni. Afkastageta starfsmanna skila sér ekki eins skjótt þar sem það getur tekið 

langan tíma að læra þannig, sem leiðir til þess að starfsmaður skilar ekki fullum 

afköstum eins fljótt og ef starfsmaður hefði fengið viðeigandi þjálfun. Í vissum tilfellum 

eru störfin það sérhæfð að litlar líkur eru á því að starfsmenn nái fullum tökum á þeim 

án þess að fá þjálfun. (Armstrong, 2006). 

Lengi vel hefur verið notast við ferli sem hefur það markmið að leiðbeina 

hvernig þjálfun eigi að fara fram, fræðsla og þróun starfsmanna. Þetta ferli kallast 

þjálfunarhringur). Helstu vankantar þjálfunarhringsins eru að hann er sagður vera 
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vélrænn, tímafrekur og að ekki sé horft á heildarmyndina þar sem að hann er ætlaður 

mannauðsstjórum og ekki ætlaður millistjórnendum. Út frá þjálfunarhringnum var 

mannauðsþróunarhringurinn þróaður en í honum eru heildarþarfir í þjálfun, starfsþróun, 

þróun skipulagsheildarinnar gerð skil. Ólíkt þjálfunarhringnum er gert ráð fyrir aðkomu 

millistjórnanda sem og almennra starfsmanna. Mannauðshringurinn skiptist niður í 

fjögur stig sem er þarfagreining, hönnun fræðslu, framkvæmd og árangursmat. 

(Mankin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYND 4. MANNAUÐSHRINGURINN (MANKIN, 2009). 

 

Þarfagreining þjálfunar er fyrsta stig mannauðsþróunarhringsins. Þarfagreining er 

aðferð sem er skipulögð til þess að taka ákvörðun um hvað það er sem þarf að gera til 

að viðkomandi starf skili tilsettum árangri. Greiningarferlið er staðlað og skiptist í þrjá 

þætti. Skipulagsheildargreining, aðgerðargreining og persónugreining. Í 

skipulagsheildargreiningunni er innra umhverfi skipulagsheildar skoðað og greint 

hvaða áhrif umhverfið er að hafa á framleiðni skipulagsheildarinnar. Á þessu stigi er 

hentileiki misjafnrar þjálfunar metin. Sem sagt er verið að skoða  hvaða þörf er á þjálfun 

í skipulagheildinni og ástæðu þess. Aðgerðargreining felst í því að meta hvað það er 

sem þarf að felast í þjálfun til þess að starfsmenn nái að klára skila vinnu sinni á 

fullnægjandi hátt. Persónugreining felur í sér að meta hverjir þá sem þurfa þjálfun, hvort 

starfsmaðurinn búi yfir þeirri hæfni sem þarf til að geta unnið starf sitt á fullnægjandi 

hætti. (Surface & Dierdorff, 2008). Hlutverk þarfagreiningar er því að skoða hvað er að 

orsaka það að frammistaða úr misjöfnum áttum er undir settum væntingum.  (Blanchard 

& Thacker, 2004). Mikilvæg er að bæði starfsmaður og stjórnandi taki þátt í þessu ferli, 

Mannauðshringurinn

Þarfagreining

Hönnun 
fræðslu

Framkvæmd

Árangursmat
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vegna þess að þarna skapast gott tækifæri til greiningar á helstu styrk og veikleikum 

starfsmannsins. (Wexley & Latham, 2002). Þetta verður til þess að starfsmaðurinn  

tekur einnig þátt í að greina þá þjálfun sem hann þarf. (Mankin, 2009). Stöðugar 

breytingar eiga sér stað í skipulagsheildum því er þarfagreining ferli sem er viðvarandi. 

(Mankin, 2009).  

Hönnun fræðslu er annað skref mannauðsþróunarhringsins. Í þessu skrefi eru 

þjálfunaraðferðir sem henta best valdar. Hér fer fram hönnun, skipulag og fræðsla. 

Ákveðið er hvaða aðferðir og kennsluefni verða nýtt. Stjórnendur þurfa að skynja 

vandann og skynja að lausnin á vandanum felist í þjálfun starfsmanna. Markmið eru 

sett, þjálfunaraðferðir og leiðbeinendur eru ákveðnir sem og staðsetning þjálfununnar. 

(Mankin, 2009). Leggja þarf til fjármagn til að hanna og kaupa þau gögn sem þarf til 

þjálfunarinnar. Ákveða þarf hvort að einhver innan skipulagsheildarinnar geti séð um 

fræðsluna eða hvort að hún þurfi að vera aðkeypt. Eftir að þessari fræðslu lýkur þurfa 

starfsmenn að fá þann tíma og stuðning frá stjórnendum sem þarf til að geta tileinkað 

sér þessa nýju færni. (Mankin, 2009). 

  Þriðja skref mannauðsþróunarhringsins er framkvæmd þjálfunar.  Ýmsar 

aðferðir eru í boði við þjálfun. Það geta meðal annars verið markþjálfun, starfsfóstrar, 

þjálfun á vinnustað eða utan vinnustaðar. (Blanchard & Thacker, 2004). Gott er að nota 

blandaðar aðferðir sem styðjast hver við aðra, það gerir þjálfununa áhrifameiri. 

(Armstrong, 2006). Veltur það á hvers eðlis starfið er hvaða aðferð er notuð við þjálfun 

hverju sinni. Þegar notað er við þjálfun á vinnustað fer sú þjálfun yfirleitt þannig fram 

að nýr starfsmaður fylgir öðrum starfsmanni sem býr yfir mikilli reynslu eftir og fylgist 

með því hvernig hann vinnur, svo reynir hann að gera eins. (Noe, 2002). Þetta getur 

bæði verið formlegt og óformlegt þjálfunarferli. Ef ferlið er formlegt þá fer þjálfunin 

fram eftir fyrirfram ákveðnu ferli og hefur nýliðinn starfsfóstra eða einhvern með góða 

reynslu sér til halds og traust. Ef um óformlega þjálfun er að ræða þá er nýi 

starfsmaðurinn að læra starfið út frá reynslunni sem hann öðlast þann daginn. Hins 

vegar getur það leitt til mistaka og skert afköst hans. (Jacobs & Jones, 1997). Þjálfun 

getur átt sér stað utan vinnustaðar og er þá yfirleitt reglufastari en sú þjálfun sem á sér 

stað á vinnustaðnum. Slík þjálfun felur gjarnan í sér kynningar. Gott getur verið að nota 

hana ef það er mikið af upplýsingum sem þarf að koma til skila. Þá gefst nýliða tækifæri 

á að spyrja spurninga sem kunna að hvíla á honum. (Heery & Mike, 2008). Stundum er 

notast við markþjálfun, þá fá nýliðar markþjálfa sem hjálpar þeim við að ná þeirri færni 

sem til þarf til að læra inn á starfið og veita það sem hann gæti þarfnast til að ná færni 
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í starfinu. Dæmi um þetta gæti verið að finna námskeið sem gætu hentað nýliðanum 

eða finna starfsfóstra fyrir hann. Markþjálfar veita svo nýliðanum endurgjöf útfrá 

frammistöðu hans. (Noe, 2002) 

Starfsfóstri er skipulagt ferli, þar sem nýliðinn fær þjálfun frá reyndum 

starfsmann eða stjórnanda innan skipulagsheildarinnar. Hlutverk starfsfóstra er að 

leiðbeina, styðja, veita aðstoð og ráð og kenna á vinnustaðamenninguna. (Dessler, 

2013). Stundum er notast við tvo starfsfóstra. Annar þeirra sér um stuðning faglega til 

að búa hann undir starfið á meðan hinn er andlegur stuðningur fyrir hann með því að 

hjálpa honum við félagslega aðlögun. (Beardwell & Claydon, 2010). Miklu máli skiptir 

að valið á starfsfóstra sé vandað en hann verður að búa yfir mikilli færni og þekkingu á 

starfinu og geta yfirfært þessa þekkingu til nýliðans. Ríkja þarf traust á milli starfsfóstra 

og nýliða til að árangur náist. Það fellur einnig í hlut starfsfóstra að veita uppbyggilega 

endurgjöf til nýliðans. Það getur verið hvetjandi fyrir nýliðann. (Armstrong, 2006). 

Mikilvægur er að starfsfóstri búi yfir þeim eiginleika að vera góður í mannlegum 

samskiptum sem byggir upp traust sem leiðir til þess samstarfið verði sem best. Helsti 

vankanturinn við starfsfóstrakerfið geta verið samskiptaörðugleikar á milli nýliða og 

starfsfóstra sem verður til þess að þeim komi ekki saman. (Armstrong, 2006) 

  Síðasti þáttur mannauðsþróunarhringsins eru mælingar og mat á árangri 

þjálfunar. Markmiðið er að  meta hver árangurinn af þjálfuninni er og hvort það sé 

eitthvað sem megi bæta í ferlinu og hvernig beri að bæta það. Rýna þarf í hvort að ferlið 

styðji við markmið skipulagsheildarinnar og hvort að réttlæta megi kostnaðinn sem fór 

í ferlið og hvort honum hafi verið vel varið. (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Einnig 

þarf að meta hvort að væntingum þátttakanda hafi verið mætt og oft er það gert í formi 

spurningakönnunar sem lögð er fyrir þátttakendur að þjálfun lokinni. (Mankin, 2009). 

Algengt er að þetta mat sé ekki framkvæmt vegna þess að það getur verið tímafrekt og 

dýrt. (Mankin, 2009). 

Eins og fyrr segir getur mannauður fyrirtækja verið stór ástæða þess að  

skipulagsheildir ná samkeppnisforskoti á markaði. Í því nútímasamfélagi sem við lifum 

í eiga sér stað sífelldar breytingar og því þurfa skipulagsheildar að vera færar um að 

bregðast fljótt við og hafa til taks vel þjálfað starfsfólk sem er fært til að takast á við 

breytingar. Þær skipulagsheildir sem leggja áherslu á  fræðslu og þjálfun og eru með 

áætlanir um þjálfun mannauðs byggja upp styrkleika inn í skipulagsheildinni og líta á 

það sem fjárfestingu til framtíðar, öðlast styrkleika til að takast á við þær hröðu ytri 

breytingar sem algengar eru í samfélagi okkar. (Blanchard & Thacker, 2004).   
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2.6. Frammistaða og mat 

 

Fimmti og sjötti lykill mannauðsstjórnunar er frammistaða og mat. Frammistöðumat er 

hægt að framkvæma á nokkra vegu, sem dæmi má nefna með mælingu á framleiðni, 

frammistöðumati frá stjórnanda, starfsmannaveltu eða með prófum. Frammistaða sem 

er æskileg er svo borin saman við niðurstöðu sem kemur úr frammistöðumatinu. 

Misræmið sem mælist þar á milli er svo sérstaklega skoðað og metnir eru þeir þættir 

sem mega betur fara. (Riggio, 2009).       

 Þær aðferðir sem einnig eru notaðar eru meðal annars sjálfsmat þar sem 

einstaklingur leggur sjálfur mat á frammistöðu sína í starfi. Gott er að nota sjálfsmat 

með öðrum aðferðum sem fela í sér frammistöðumat frá öðrum. Þá er hægt að nota 

360° mat en það er aðferð sem byggir á sjálfsmati ásamt frammistöðumati frá 

stjórnendum öðrum samstarfsfélögum og undirmönnum ef það á við. Þessi aðferð veitir 

meiri heildarsýn á frammistöðu starfsmanns.  Helsti vankantur við þá aðferð er að hún 

er tímafrek og kostnaðarsöm. (Blanchard & Thacker, 2004).  

2.7. Hvatning og umbun  

 

Meðal aðferða sem nota má til að góður árangur skipulagsheilda haldist er umbun. Með 

því að nota umbun aukast líkurnar á því að hæft starfsfólk haldist í vinnu, það ýtir einnig 

undir rétta hegðun hjá mannauðnum. Reynt er að móta hegðun starfsfólks með því að 

verðlauna æskilega hegðun en af rangri hegðun hlýst enginn ávinningur og í sumum 

tilfellum er refsað fyrir óæskilega hegðun. Það getur haft jákvæð áhrif á afköst og 

árangur mannauðsins. (Riggio, 2009).      

 Hvatning getur knúið drifkraft starfsmannsins áfram sem verður til þess að hann 

getur aukið afköst sín. Hvað það er sem knýr drifkraftinn áfram getur verið misjafnt 

eftir einstaklingum. Það geta verið ýmsir innri þættir og ytra umhverfi sem hafa áhrif á 

drifkraft hvers og eins. Innri þættir felast í þeirri vitneskju um að hafa náð tilsettum 

árangri. Tilsettur árangur næst með því að hafa afrekað,  hafa framkvæmt eða leyst af 

hendi krefjandi verkefni. (Beardwell & Claydon, 2010).    

 Margir sækjast eftir umbun í formi þess að fá frí á launum sem veitir þeim 

ákveðið frelsi. Þjálfun sem eykur hæfni starfsmanna á vinnumarkaði sem og almenna 

hæfni er umbun sem margir sækjast eftir. Ef tækifæri til að þróast í starfi og fá að mæta 
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nýjum áskorunum er ekki til staðar þá aukast líkurnar á því að þeir láti af störfum. (Bova 

& Kroth, 2001) 

Hvatning til starfsfólks sem leitast helst eftir innri umbun er starfsþróun, aukin 

ábyrgð, fjölbreytt verkefni og endurgjöf á að tilsettum árangri hafi verið náð. Starfið 

þarf því að veita starfsmanninum einhverja áskorun svo það reyni á hæfileika hans til 

að leysa verkefnið með útsjónarsemi. (Muchinsky, 2006).  

Ytri hvatning er oft fjárhagsleg, sú umbun er veitt fyrir góðan árangur í starfi. 

Umbunin getur verið í formi launahækkana, bónusgreiðslna, kaupauka og gjafa. Í 

þessum tilfellum er það fjárhagslegur ávinningur sem er drifkrafturinn. Sýnt hefur verið 

fram á að fjárhagsleg fríðindi á borð við þessi hafa þau áhrif að starfsmannavelta 

minnkar. Árangurstengdar greiðslur sem þessar laða einnig að hæft starfsfólk. (Greer, 

2003). Eins og greint hefur verið frá eru ýmsar leiðar til að umbuna starfsmönnum og 

er það persónubundið hvað drífur hvern og einn áfram. Vegna þessa þarf uppbygging á 

umbunarkerfum að taka tillit til starfsmannahópsins sem um ræðir vegna misjafnra 

væntinga þeirra til umbunar. (Dennis, 2002) 

2.8. Starfsþróun  

Hugtakið starfsþróun var fyrst formlega skilgreint árið 1970 af Leonard Nadler. Hann 

skilgreindi það sem skipulagða námsreynslu með tímaramma, sem á að auka starfsgetu 

og árangur. (Yorks, 2005) Helsti munurinn á starfsþróun frá því þá og nú er að núna er 

starfsþróun stefnumiðuð og samfellt ferli. Starfsþróun hefur tilgang og skýr markmið 

sem miðar að því að efla þekkingu og færni mannauðsins. Starfsþróun er ferli sem 

skapar mannauðnum tækifæri til að auka hæfni sína sem skipulagsheildin þarfnast og 

mun koma til með að þarfnast í komandi framtíð. Svo að starfsþróun takist sem best 

þarf að gæta þess að mannauðurinn sé virkjaður á réttum sviðum og að gætt sé að öllum 

þáttum starfsþróunar það leiðir til aukins árangur mannauðsins. (McLaglan, 1989).

 Meðal viðfangsefna starfsþróunar er lærdómur, þjálfun og þróun mannauðs. Það 

dugar ekki aðeins til að ráða hæft starfsfólk heldur er mikilvægt stuðla að þjálfun og 

þróun þess. Ef staðið er að þessu með skipulögðum hætti auðveldar það 

skipulagsheildum að takast á við nýjar áskoranir sem upp koma með þekkingu þess 

mannauðs sem nú þegar er til staðar. (Beardwell & Claydon, 2010). Gæta þarf þess að 

stefnumiðuð þjálfun og þróun í starfi sé í samræmi við þau markmið sem 

skipulagsheildin hefur sett sér. Það stuðlar að nauðsynleg hæfni sé til staðar til að starfa 

með hagkvæmum hætti að framtíðarsýn og stefnu skipulagsheildarinnar. (Beardwell & 
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Claydon, 2010). Til að þetta gangi upp er mikilvægt að stefna, markmið og framtíðarsýn 

skipulagsheildarinnar sé vel skilgreind og hafi verið kynnt fyrir öllu starfsfólki 

skipulagsheildarinnar. Sé vel staðið að stefnumiðaðri starfsþróun stuðlar það að aukinni 

starfsánægju, sem skilar bættum árangri í starfi, minni líkur eru á að starfsfólk láti af 

störfum og að kulnun eigi sér stað. Þetta skilar skipulagsheildinni aukinni 

samkeppnishæfni.(Greer, 2003).       

 Aðferðir starfsþróunar eru meðal annars lárétt og lóðrétt þróun sem á sér stað í 

starfsumhverfinu eða þróun starfsmannsins í eigin starfi. Það sem fellur undir lárétta 

þróun er þegar færni starfsmanns er aukin á sama skipulagssviði með því að kljást við 

ný verkefni. Það getur verið á þann hátt að starfsmaður flyst á milli starfsdeilda eða 

starfsstöðva. Þetta verður til þess að starfsmanni gefst kostur á að sanna sig, fá krefjandi 

verkefni og sýna hæfni sína á nýjum starfsvettvangi. Þetta eykur fjölbreytni í starfi sem 

kemur í veg fyrir starfsleiða sem getur leitt til kulnunar í starfi. Lóðrétt þróun felur í sér 

að starfsmaður vinni sig upp og hljóti stöðuhækkun fyrir.    

 Starfsumhverfið tekur sífellum breytingum sem reynir á faglega sem og 

persónulega færni starfsmanns sem leiðir til þróunar starfsmanns í eigin starfi. (Bjarni 

Ingvarsson, 2006). Sá ókostur sem kann að hljótast af þeirri þróun sem kallar á aukna 

starfsþróun og þjálfun mannauðs er að þetta verði bylgja sem verður hálf innihaldslaus 

og að aðeins sé einblínt á þessa þætti til að auka starfsánægju mannauðsins. Þetta gæti 

leitt til þess að þetta skili ekki að betri árangri í starfi. Þrátt fyrir það heldur sú áætlun 

striki vegna þess að þetta er orðin bylgja þó svo að árangurinn skili sér ekki til 

starfsmannsins. (Wexley & Latham, 2002). Til þess að starfsþróun gangi vel fyrir sig 

svo bæði skipulagsheildin og mannauðnum gagnist hún þurfa að vera skýr markmið og 

skipulega þarf að vera staðið að starfsþróuninni.  
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2.9. Starflok 

 

Ástæður starfsloka geta verið ýmsar, sem dæmi má nefna að starfsmaður hættir vegna 

aldurs, veikinda, uppsagnar starfsmanns eða uppsagnar að hálfu skipulagsheildar, eða 

ef um tímabundna ráðningu var að ræða. Starfsmannavelta er það sem sýnir þann fjölda 

starfsmanna sem lætur að störfum hjá skipulagsheild. Hlutfallið starfsmannaveltu er 

hægt að reikna út með eftirfarandi formúlu:  

 

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚 ℎæ𝑡𝑡𝑎 á á𝑘𝑣𝑒ð𝑛𝑢 𝑡í𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛𝑎 á á𝑘𝑣𝑒ð𝑛𝑢 𝑡í𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
∗ 100 

 MYND 5. JAFNA FYRIR HLUTFALL STARFSMANNAVELTU (BEARDWELL & CLAYDON, 

2010) 

 

Hlutfall starfsmannaveltu þykir oft gefa góðar vísbendingar um starfsánægju innan 

skipulagsheildar og hversu skipuleg mannauðsstjórnun er innan skipulagsheilda. 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

Starfsmannaveltu er hægt að flokka í tvo flokka: Sjálfráða starfsmannaveltu og 

ósjálfráða starfsmannaveltu. Til að mælingar á starfsmannaveltu gefi réttmætar 

upplýsingar um hvernig staðan er innan skipulagsheildar þarf að gera grein fyrir hvort 

um sé að ræða sjálfráða starfsmannaveltu eða ósjálfráða. Um sjálfráða starfsannaveltu 

er að ræða þegar starfsmaður segir upp störfum að eigin ósk. Ósjálfráð starfsmannavelta 

er þegar starfsmanni er sagt upp störfum eða þurfa að hætta vegna annara ástæðna. 

(Cascio, 1991). Þegar um sjálfviljugar uppsagnir er að ræða getur það stafað af 

starfsóánægju sem gæti átt sér stað vegna þess að skortur hefur verið á þjálfun, lítil 

tækifæri á starfsþróun, launakjör ekki nægilega góð, vöntun á endurgjöf, skortur á 

gagnkvæmu trausti og brot á sálfræðilega samningnum. (Arney Einarsdóttir og Sigríður 

Þrúður Stefánsdóttir, 2009).         

 Ef staðan er orðin sú að stjórnendur þurfi að grípa til uppsagna þarf að sjá til 

þess að vinnubrögð séu vönduð og samskipti persónuleg. Mikilvægt er að greina 

starfsmanni frá ástæðu uppsagnar til að koma í veg fyrir óvissu. (Daft, 2008). Uppsagnir 

geta reynst stjórnendum erfiðar og gæta þarf upp á að vinnubrögð séu vönduð þegar 

kemur að uppsögnum, það er hægt með því að hafa uppsagnarferlið vel skilgreint.  Það 

skiptir miklu máli að koma fram að sanngirni og draga úr óþægindum eins og hægt er. 

(Armstrong, 2006).  
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Starfsmannavelta er skipulagsheildum dýr og því reyna skipulagsheildir eftir 

fremsta megna að minnka hana eins og hægt er. Sá kostnaður sem fylgir 

starfsmannaveltu er ráðningarferlið á nýjum starfsmanni sem felur í sér auglýsingar, 

starfsviðtöl og þjálfun þeirra. Þegar starfsmaður hættir fer með honum mikilvæg 

þekking, sem tekur nýjan starfsmann tíma til að ná. Því verða afköst minni á meðan 

þjálfun á nýjum starfsmanni á sér stað. Þrátt fyrir þetta getur viss starfsmannavelta verið 

að hinu góða fyrir skipulagsheildir til að nauðsynleg þróun og nýliðun viðhaldist. 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

2.10. Starfsánægja 

 
Hugtakið starfsánægja má rekja til ársins 1935 en þá gaf vinnusálfræðingurinn Robert 

Hoppock út bók sem bar heitið Job Satisfaction. Við útgáfu bókarinnar kviknaði áhugi 

víðsvegar að rannsaka þetta hugtak betur. Samkvæmt kenning Hoppock taldi hann 

starfsánægju vera sambland af lífeðlisfræðilegum, sálfræðilegum og umhverfislegum 

aðstæðum. Til þess að einstaklingur sé ánægður og geti notið sín í starfi þurfa þessir 

þættir að vera í lagi.  (Hoppock, 1935). 

Ýmsar skilgreiningar á starfsánægju hafa verið settar fram af fjölda fræðimanna. 

Ein þeirra kom frá bandaríska sálfræðingnum Edwin Locke, hann lýsti starfsánægju 

sem jákvæðu og ánægjulegu tillfinninglegu ástandi sem verður til vegna mats á starfi 

eða starfsreynslu þeirra. (Locke E. , 1976) Samkvæmt Locke  kemur starfsánægja frá 

gildum starfsmannsins til starfs síns, það eru því aðeins þau gildi sem starfsmanninum 

þykir mikilvæg hafa áhrif á starfsánægju hans og ef þessi gildi eru óuppfyllt hefur það 

neikvæð áhrif á starfsánægju hans. Locke setti upp gildislíkan sem á að gera það kleift 

að mæla starfsánægju með formúlu sem tekur mið af misræminu milli óska 

starfsmannsins hvað varðar starfið og þess sem starfsmaðurinn fær. Tekið er tillit til 

þess hversu veigamikill hver þáttur er starfsmanni. (Locke, 1976). Hér má sjá formúlu 

Locke: 

  S = ( V, - P ) x V, 

  Ánægja = ( óskað - fengið ) x mikilvægi 

MYND 6. FORMÚLA FYRIR STARFSÁNÆGJU. (LOCKE, 1976) 

 
Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að tengsl eru á milli starfsánægju 

og starfshvatningar. (Locke E. , 1976). Það er því mikilvægt fyrir stjórnendur að vera 

meðvitaðir um þetta og þekkja vel inn á styrk og veikleika starfsmanna sinna, gera sér 
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grein fyrir hvað það er sem hver og einn starfsmaður líkar vel og hvað þeim mislíkar 

og reyna að koma á móts við þessar þarfir því það stuðlar að starfsánægju 

starfsfólksins.(Kovach, 1987). Það er til mikils að vinna þar sem rannsóknir hafa sýnt 

að upplifun starfsmanna á vinnustað hefur mun meiri áhrif á framleiðni einstaklinga 

heldur en þær aðstæður við vinnu sem eru raunverulegar og áþreifanlegar. Rannsóknir 

hafa sýnt að starfsánægja geti aukist með aldri og aukinni menntun. (Landy & Conte, 

2010). 

Það eru ýmsir og misjafnir þættir eftir hverjum starfsmanni hvað veitir honum 

starfsánægju. Hver starfsmaður er einstakur þegar kemur að því hvað hann vill fá útúr 

starfi sínu. Þó segja fræðimenn að það séu nokkrir starfsánægjuþættir sem starfsfólk er 

almennt sammála um. (Landy & Conte, 2010). Sem dæmi má nefna um áhrifaþætti eru 

að starfsmenn finni það að þeirra starfsframlag sé vel metið og njóti virðingar. Þetta er 

hvatning fyrir starfsmanninn. Mörgum finnst góð laun, stöðuhækkanir og þróun í starfi 

mikilvægir þættir og telja það hvernig staðið er að þessum þáttum innan 

skipulagsheildarinn endurspegla það hvernig stjórnendur líta á vinnuframlag þeirra til 

skipulagsheildarinnar. Þeir starfsmenn sem finnast þeir ekki fá að þróast nægilega í 

starfi sínu og sjá ekki framgang í því, sýna yfirleitt fram á lakari frammistöðu í starfi 

en þeim sem finnst þessum þörfum fullnægt. (Berry, 1997).  Ef starfsmenn fá ákveðin 

leiðtogahlutverk í starfi sinu og eru með í að taka ákvarðanir, fá möguleika til að sýna 

frumkvæði í starfi og bera ábyrgð  sem verður til þess að þeir upplifi sig vera taldir 

hæfir, áreiðanlegir og að þeim sé treyst. Traust og öryggi eru mikilvægir þættir þegar 

kemur að starfsánægju. Að geta lagt traust sitt á og finna traust frá stjórnendum og 

samsamstarfsfólki veitir öryggi í starfi sem er mikilvægur þáttur starfsánægju. 

Nýliðaþjálfun er meðal þess sem veitir öryggi í starfi. Góð móttaka og kynning á 

starfsemi fyrirtækisins þegar starfsmenn hefja störf verður til þess að starfsmenn finna 

fyrir meira öryggi og ólíklegra er að þeir segi upp starfi sínu á fyrstu sex mánuðum í 

starfi. Þeir upplifa einnig meiri starfsánægju. Hversu vel staðið er að þjálfuninni hefur 

afar mikil áhrif á viðhorf nýliða og getur mótað skoðanir þeirra á skipulagsheildinni til 

framtíðar. (McGillicuddy, 1998) 

Einstaklingur eyðir miklu tíma á vinnustað sínum og eru því þættir eins og góð 

vinnuaðstaða, sveigjanleiki og þægilegur vinnutími mikilvægir. Jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs þarf að passa upp á en þegar starfsmenn ná að taka sér frí inn á milli eins 

og til að mynda helgarfrí og sumarfrí  snúa þeir aftur til vinnu einbeittari og 

afkastameiri. (Landy & Conte, 2010). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 
Kafli þessi fjallar um rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við rannsókn þessa, en hún 

byggir á megindlegri rannsóknaraðferð (e. quantative research) og fer fram í formi 

spurningakönnunar.  Spurningakönnun er fremur auðvelt að framkvæma og nær til 

margra einstaklinga í einu sem mögulega getur gefið réttmæta mynd á viðfangsefninu. 

(Creswell, 2003).  

Gerð verða skil á þátttakendum, réttmæti rannsóknar og áreiðanleika hennar.  

 

 

3.1. Lýsing á rannsóknaraðferðum  

 

Rannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð (e. quantative research) og 

eigindlegri aðferðafræði. Tilgangur eigindlegrar aðferðafræði er að dýpka skilning 

rannsakenda á umfjöllunarefninu. Við gagnaöflun á rannsókn þessari var stuðst við 

hálfopin viðtöl við deildarstjóra FedEx og TNT á Íslandi. Í hálfopnum viðtölum er 

notaður viðtalsrammi en hvorki röð spurninga né orðalag er fyrirfram ákveðið og getur 

rannsakandi spurt nýrra spurninga útfrá þörfum.(Merriam, 2009). Vankantar slíkrar 

aðferðar eru helst þeir að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður þar sem úrtök eru oft 

lítil og tilviljanakennd. Lítil reynsla rannsakanda getur líka haft áhrif. Hluti viðtalanna 

voru tekin í formi símaviðtala, þar sem það sparaði rannsakanda tíma og kostnað. 

Vankantar símaviðtala sem þessa geta valdið því að viðmælandi segi ekki eins ítarlega 

frá og ef um viðtal augliti til auglitis væri að ræða. (Hair, Bush, & Orinau, 2006).  

Rannsakanda fannst mikilvægt að nota eigindlega hlutann vegna vanþekkingar 

rannsakanda á hvernig staðið er að móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna hjá 

Icetransport. Því var nauðsynlegt að taka hálfopin viðtöl til að auka skilning 

rannsakanda á ferlinu áður en spurningar voru útbúnar fyrir spurningakönnun sem send 

var til starfsmanna Icetransport.  Í megindlegri aðferð eru notuð gildi til þess að lýsa 

tiltölulega stórum hópi fólks. Megindlegar rannsóknir eru nokkuð auðveldar í 

framkvæmd og eru einkar hentugar þegar safna á miklum upplýsingum á skömmum 

tíma. Megindleg aðferð byggir á mælanlegum gögnum sem gefa tölulegar upplýsingar 
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og eru hentugar þegar tiltekið úrtak er stórt. Sá vankantur er hins vegar á að það er ekki 

hægt að lesa úr hvað liggur að baki svaranna. (Wisker, 2007) 

Megindlega rannsóknin var á formi spurningakönnunar sem telur tuttugu og sex 

spurningar. Spurningarnar voru samdar af rannsakenda með því markmiði að kanna 

viðhorf starfsmanna um hvernig staðið var að móttöku og þjálfun þeirra þegar þau hófu 

störf hjá Icetransport. Spurningakönnunin er sett upp í þremur hlutum. Hún byrjar á 

lýðfræðilegum spurningum þar sem spurt er um persónulega hætti eins og  kyn, 

menntun og starfsaldur. Þar á eftir komu spurningar varðandi það hvort að nýliðum hafi 

verið gefin starfslýsing eða hvar hana væri hægt að nálgast og hvort að þeim hefði verið 

kynnt hver væri þeirra næsti yfirmaður. Valmöguleikarnir á þeim spurningum eru  já, 

nei og ég kýs að svara ekki. Þar á eftir koma spurningar sem einblína á það hvernig 

upplifun þeirra var við móttöku þegar þátttakendur hófu störf. Þar á eftir koma 

spurningar þar sem einblínt er á upplifun þátttakenda á hvernig staðið var að 

þjálfunarferlinu þegar þeir hófu störf. Að lokum er sett fram spurning með því 

markmiði að kanna starfsánægju þátttakanda. Að mestu leyti voru spurningarnar 

lokaðar þar sem þátttakendur gátu svarað út frá svarmöguleikum sem voru fyrirfram 

ákveðnir. Þær spurningar voru flestar út frá Likert-kvarða. Likert-kvarðinn er raðkvarði 

(e. ordinal scale), með notkun kvarðans er svaranda gert að svara spurningum á kvarða 

sem inniheldur fimm mismunandi svör. Svörin eru : - Mjög sammála,  - Sammála,  - 

Hvorki né/Hlutlaus, -  ósammála og - Mjög ósammála. Likert-kvarðinn gefur kost á að 

skoða hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru þeim fullyrðingum sem settar 

eru fram í spurningakönnuninni. (Þorlákur Karlsson, 2015). Við lok hvers kafla í 

könnuninni var opin spurning til að gefa svarendum möguleika á því að koma því til 

skila hvað það er sem þeim finnst að betur mætti fara hvað varðar móttöku og þjálfun 

hjá Icetransport. Það var gert í þeim tilgangi að gefa rannsakenda betri sýn á hvað það 

er sem betur mætti fara og sem hjálpar til við að meta þær tillögur sem rannsakandi 

hefur til úrbóta. Spurningakönnun má sjá í viðauka 1. og 2. 

 Úrvinnsla úr megindlega hlutanum er tölfræðileg. Þá voru notuð skjöl og 

skýrslur sem höfundur fékk aðgang að frá Icetransport sem tengjast mannauðsmálum 

og starfsemi fyrirtækisins. Einnig fékk rannsakandi að koma í heimsókn og fá stutta 

kynningu á Icetransport og fylgjast með hluta af ráðningarferlinu. Niðurstöður 

aðferðanna voru svo bornar saman með því markmiði að fá sem bestu yfirsýn yfir 

framkvæmd móttöku og þjálfunar hjá Icetransport. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) 
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3.2. Þátttakendur rannsóknar 

 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru allir starfsmenn flutningafyrirtækisins 

Icetransport. Um þýði er því að ræða en ekki úrtak. Með hjálp deildarstjóra FedEx og 

Icetransport voru allir starfsmenn hvattir til þess að taka þátt í spurningakönnuninni. 

Svör úr spurningakönnun eru órekjanleg til einstaka svarenda.  

 Heildarfjöldi starfsmanna Icetransport eru 52 og af þeim svöruðu 26. 

Svarhlutfallið var því 50%. Í töflu 2 hér að neðan má sjá kynjahlutfall, hæsta 

menntunarstig, innan hvaða starfsdeildar þátttakendur starfa og starfsaldur þeirra. 

Karlmenn voru 53,8% þátttakenda en konur voru 46,2%. Menntunarstig hjá 

þátttakendum var nokkuð dreift en hjá flestum eða 34,6% er hæsta menntunarstigið 

grunnskólamenntun. Flestir þátttakenda eða 69,2% starfa á skrifstofu Icetransport á 

meðan 30,8% starfa í vöruhúsinu. Starfsaldurinn dreifðist nokkuð á svarmöguleika en 

flestir eða 53,8% höfðu starfað í minna en 1 ár, þar næst á eftir eru flestir sem starfað 

hafa í meira en 10 ár eða 23,1% en fæstir höfðu starfað í 3-4 ár eða 3,8%.  

Að lokum er það deildarstjóri FedEx og TNT hjá Icetransport sem ber að nefna 

sem þátttakanda í rannsókninni en hann veitti rannsakenda upplýsingar til að auka 

þekkingu hans á hvernig staðið er að móttöku og þjálfun nýliða hjá Icetransport. Einnig 

veitti hann aðstoð við að kynna spurningakönnun fyrir starfsmönnum og hvetja til 

þátttöku á henni. 
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TAFLA 2. SÝNIR BAKGRUNNSBREYTUR ÞÁTTTAKENDA 

3.3.  Framkvæmd rannsóknar 

 

Rannsakandi hafði samband við deildarstjóri hjá Icetransport símleiðis í ágúst 2018 og 

bar rannsóknina undir hann og hvort þeir hefði áhuga á þátttöku. Hann samþykkti 

þátttöku strax, sérstaklega í ljósi þess nýlega hafði Icetransport tekið við 

flutningafyrirtækinu TNT og þurfti að ráða inn töluvert af nýju starfsfólki.  

 Áður en spurningar voru samdar fyrir spurningakönnun vildi rannsakandi kynna 

sér verkferill Icetransport á móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna. Því var viðtal tekið 

símleiðis við deildarstjóra Icetransport. Í viðtalinu samþykkti hann að rannsakandi gæti 

leitað til hans annaðhvort símleiðis eða í gegnum tölvupóst ef fleiri spurningar skyldu 

kvikna. Deildarstjóri Icetransport sendi starfsfólkinu tölvupóst og greindi þeim frá 

rannsókninni og hvatti til þátttöku. Rannsakandi fékk í framhaldi af því aðgang að 

netföngum allra starfsmanna og sendi spurningakönnun á þá 8. nóvember, hún var  höfð 
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opin til 16. nóvember. 12. nóvember var send áminning til starfsmanna og þeir hvattir 

til að taka könnununa.        

 Spurningakönnun var sett upp i rafræna forritinu Google docs og sendur var 

hlekkur ásamt kynningarbréfi til starfsmanna. Þegar lokað hafði verið fyrir könnununa 

voru gögnin færð í tölfræðiforritið SPSS, þar sem reiknað var út meðaltal og 

staðalfrávik. Einnig var Microsoft Excel notað við úrvinnslu úr niðurstöðum 

spurningakönnunar. 

3.4. Annmarkar rannsóknar 

 

Nokkrir annmarkar eru á þessari rannsókn og ber fyrst að nefna að svarhlutfall hefði 

mátt vera betra. Spurningakönnunin fékk 50% svarhlutfall og þar sem svörin voru oft 

nokkuð dreifð er ekki hægt að gera ráð fyrir að niðurstöður hennar endurspegli viðhorf 

annarra starfsmanna hjá Icetransport. Einnig ber að nefna að starfsmenn í vöruhúsi 

Icetransport eru flestir af erlendu bergi brotnir. Vegna þessa þýddi rannsakandi 

spurningakönnun yfir á ensku og þó að þeir séu flestir með ágætis enskukunnáttu þá er 

skilningur þeirra á þessari spurningakönnun ekki sá sami og ef hún hefði verið á 

móðurmáli þeirra. Að lokum ber að nefna að um 23% svarenda könnunnar eru með 

meiri en 10 ára starfsaldur og gæti verið að þar sem langt er liðið frá því að þeir hófu  

störf að vissir þættir séu búnir að gleymast sem gæti haft áhrif á svör þeirra. 

3.5. Siðferðileg álitamál 

Við framkvæmd rannsókna þarf að gæta að siðferðilegum álitamálum. Könnunin er 

nafnlaus og fullum trúnaði var heitið. Því ber að gæta að ekki sé hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda. Spurningakönnunin var sett upp í Google docs og höfð 

órekjanleg. Rannsakandi gætti þess einnig að halda bakgrunnsspurningum í lágmarki, 

svo ekki væri með nokkrum hætti að rekja svörin til einstakra þátttakenda. (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).         

  Leyfi fékkst fyrir rannsókninni frá deildarstjóra Icetransport sem upplýsti aðra 

stjórnendur sem og starfsmenn um rannsóknina. Rannsakandi gætti þess að gæta fyllsta 

hlutleysis við gerð rannsóknarinnar og túlkun niðurstaðna. 

4. Niðurstöður 
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Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Gerð vera skil á svörum 

þátttakenda úr spurningakönnun með lýsandi tölfræði og nokkrar spurningar 

krosskeyrðar til að kanna hvort fylgni sé á milli starfsaldurs og tilteknar spurningar. 

 

4.1.  Niðurstöður úr spurningakönnun 

 

Þegar spurt var hvort nýliði hefði verið meðvitaður um hver færi hans næsti yfirmaður 

voru svarendur almennt sammála og svöruðu 88,46% því játandi á meðan 11,54% 

svöruðu því neitandi. (M=1,12,SF=0,326,N=26).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

MYND 7. VITNESKJA UM NÆSTA YFIRMANN. 

 
Það voru 69,2% sem töldu sig hafa fengið viðeigandi kynningu á starfsemi fyrirtækisins 

á meðan 26,9% (M=1,35, SF=0,562,N=26 ) töldu sig ekki hafa fengið viðeigandi 

kynningu. 
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MYND 8. VIÐEIGANDI KYNNING Á STARFSEMI ICETRANSPORT 

 
Það voru aðeins um helmingur svarenda sem fengu starfslýsingu eða upplýsingar um 

hvar hægt væri að nálgast hana eða um 53,8%. Þeir sem ekki höfðu fengið starfslýsingu 

voru 46% (M=1,46, SF=0,508) 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

MYND 9. STARFSLÝSING 
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starfslýsingu, þó voru það 5 sem höfðu ekki fengið starfslýsingu. Svo virðist vera að 

með árunum hafi það færst í aukana að veita nýliðum aðgang að starfslýsingu. 

 

MYND 10. KROSSKEYRSLA Á STARFSLÝSINGU OG STARFSALDRI 

 
Niðurstöður sýndu að 69,2% svarenda voru meðvitaðir um það vinnuframlag sem 

ætlast var til af þeim. 19,2% voru hlutlausir þegar kom að þessari spurningu og svöruðu 

hvorki né. Þeir sem ekki voru meðvitaðir um vinnuframlag sitt þegar þeir hófu störf 

voru 11,5% (M=3,81, SF= 1,132, N=26). 

MYND 11. VITNESKJA UM VINNUFRAMLAG 
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Svarendur voru allir annaðhvort mjög sammála eða sammála ( M=4,77, SF=0,430,N= 

26) því að þeir vissu hvenær og hvert þeir áttu að mæta fyrsta vinnudaginn sinn, eins 

og sjá má á mynd hér að neðan. 

 

MYND 12. MÆTING FYRSTA STARFSDAG 

 
Niðurstöður sýna að 65,4% svarenda sögðu að farið hafi verið yfir vinnuumhverfið með 

sér þegar þeir hófu störf hjá Icetransport á meðan það voru 34,6% sem sögðu að það 

hefði ekki verið gert. (M=1,35,SF=0,485, N=26) 

 

MYND 13. VINNUUMHVERFIÐ 
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Við krosskeyrslu á því hvort þátttakendur hefðu fengið viðeigandi kynningu á starfsemi 

Icetransport og starfsaldri voru það flestir sem höfðu stafað í minna en 1 ár sem töldu 

að svo hefði ekki verið, aðeins 1 sem var með lengri starfsaldur en 10 ár taldi svo ekki 

vera.  

 

 

MYND 14. KROSSKEYRSLA Á VIÐEIGANDI KYNNINGU OG STARFSALDRI 

 

Það voru 69,3% svarenda sem svöruðu því að þeir væru mjög sammála eða sammála 

því að hafa verið kynntir fyrir samstarfsfólki sínu þegar þeir hófu störf. Jafnt hlutfall 

var á svörum þeirra sem voru hlutlausir og svöruðu hvorki né og þeirra sem voru 

ósammála eða mjög ósammála eða 15,4%. (M= 3,96, SF=1,216, N=26) 
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Þegar spurt var hversu ánægðir svarendur voru á heildina litið með þá móttöku sem þeir 

fengu í upphafi starfs, var stærsti hluti svarenda mjög ánægt eða ánægt eða 84,6%. Þeir 

sem voru hvorki ánægðir né óánægðir voru 7,7% og þeir sem voru óánægðir eða mjög 

óánægðir voru 7,6% (M=4,12,  SF=1,033, N=26). 

MYND 16 HEILDARUPPLIFUN Á MÓTTÖKU 

Spurt var hvort að það væri eitthvað sem mætti bæta í móttökuferli nýrra starfsmanna. 

Um 30,8% fannst að eitthvað mætti betur fara. 50% sögðu nei og 19,2% kusu að svara 

ekki þessari spurningu. Ástæða fyrir fjölda þeirra sem vildu ekki svara gæti hugsanlega 

verið að spurningin á eftir þessari var opin og bað þá sem svarað hefðu játandi að nefna 

hvað þeim fyndist að  mætti betrumbæta. (M=1,85, SF=0,732, N=26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MYND 17 EITTHVAÐ SEM MÁ BÆTA Í MÓTTÖKU NÝLIÐA 
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Eins og fyrr segir var spurt um hvað það er sem starfsmönnum finnst að mætti gera 

betur varðandi móttöku nýrra starfsmanna og komu fram nokkrar tillögur. Það sem helst 

kom fram var að bæta mætti kynningu á fyrirtækinu og þeim reglum sem þar gilda. 

Einnig kom það fram að betur mætti vera staðið að því að kynna nýjan starfsmann fyrir 

eldri starfsmönnum,eins og sjá má á nokkrum svörum hér að neðan: 

 

,,Kynna starfsmanninn fyrir öllum þannig að eldri starfsmenn viti nafnið hans, hann 

lærir auðvitað nöfn hinna ekki samdægurs. Segja betur frá hvað "má og má" ekki, 

m.a.tengt eldhúsi og bara almennum frágangi.“ 

 

,,Kynna fyrirtækið betur“ 

 

,,Kynna starfsmann fyrir þeim sem fyrir eru. Þarf að sýna nýjum starfsmanni húsið“ 

 

,,Take more time to explain the work, the employee is going to be doing. “ 

 

Aðrar tillögur sem bárust snéru að skipulagi á móttöku nýliða og að verkferla vantaði 

eins og sjá má á svörunum hér að neðan: 

 

,,Móttaka á starfsmönnum bæði í vöruhúsi / skrifstofu þyrfti að vera skráð í verkferlum 

og tjékklisti þyrfti að vera gerður áður en starfsmenn mæta.“ 

 

,,Hafa ferla sem lýsa hvernig best er að taka á móti nýjum starfsmanni.“ 

,,Mætti vera skipulagðari kennsla í vöruhúsi.“ 
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Spurt var að því hvort hversu sammála eða ósammála starfsmenn væru því hvort 

skipulega hafi verið staðið að þjálfun og fræðslu til þeirra þegar þeir hófu störf. 57,7% 

voru sammála því. 19,2% svöruðu hvorki né og 23,1% voru ósammála og fannst ekki 

hafa verið skipulega staðið að þjálfun til þeirra. (M=3,38, SF=1,329, N=26) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
MYND 18. SKIPULAGNING ÞJÁLFUNAR 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort að þeir hefðu fengið viðeigandi þjálfun til að geta 

sinnt starfi sínu vel voru 61,8% sem fannst þjálfunin viðeigandi. 11,5% svöruðu hvorki 

né og 23% fannst þjálfunin ekki vera næg til þess að þeir gætu sinnt starfi sínu vel. 

(M=3,73, SF= 1,251, N=26).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MYND 19. VIÐEIGANDI ÞJÁLFUN 
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Spurt var um hvort að þátttakendum hefði þótt tíminn sem þeir fengu í þjálfun 

hæfilegur. Fjöldi þeirra sem var sammála um að tíminn væri hæfilegur var 65,4%, þeir 

sem voru hlutlausir voru 15,4% og þeim sem fannst tíminn ekki vera hæfilegur voru 

19,2%. (M=3,69, SF=1,050). 

 

 
 
 
 
 

MYND 20. HÆFILEGUR TÍMI 

 

Allir þátttakendur vissu til hvers þeir gátu leitað ef þeim vantaði aðstoð tengda vinnu 

sinni. (M=4,77,SF=0,430, N=26) 

 
 

 

MYND 21. AÐSTOÐ TENGDA VINNU 

 

76,9%

23,1%

0

5

10

15

20

25

Mjög sammála Sammála

Hversu sammála eða ósammála ert þú 
eftirfarandi fullyrðingu:  Á meðan að þjálfun 

stóð, vissi ég hvert ég gæti leitað ef mig vantaði 
aðstoð tengda vinnu minni?

19,2%

46,2%

15,4% 15,4%

3,8%

0

2

4

6

8

10

12

14

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög
ósammála

Hversu sammála eða ósammála ert þú 
eftirfarandi fullyrðingu: Sá tími sem ég fékk í 

þjálfun hjá Icetransport var hæfilegur?



 

36 
 

Spurt var út í hvort að starfsmenn hefðu fengið endurgjöf varðandi vinnuframlag sitt á 

meðan þjálfun þeirra stóð og voru flestir sem fannst þeir ekki hafa fengið endurgjöf um 

vinnuframlag sitt eða 42,3%. Það voru 38,5% þátttakenda sem fannst þeir hafa fengið 

endurgjöf á meðan þjálfun stóð og 19,2% sem svöruðu hvorki né. (M=2,96, SF=1,341, 

N=26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Við krosskeyrslu á niðurstöðum svara þátttakenda um hvort að þeir hafi reglulega 

fengið endurgjöf og starfsaldri, sést að svörin dreifast jafnt yfir starfsaldurinn. 

MYND 22. KROSSKEYRSLA Á ENDURGJÖF OG STARFSALDRI 
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Spurt var út í hvort að starfsmenn hefðu fundið fyrir öryggi í starfi sínu og liðið vel á 

meðan þjálfun stóð og voru flestir sammála því eða 53,9%. Þá voru 46,2% sem  

svöruru hvorki né. (M= 3,77, SF=0,815, N=26). (Locke, 1976). 

MYND 23. VELLÍÐAN OG ÖRYGGI 

 
Spurt var út í heildarupplifun þátttakenda á því hvernig staðið var að þjálfun þegar þeir 

hófu störf og voru 26,9% sem fannst að þjálfunin hefði mátt vera betri. Það voru 34,6% 

sem svöruðu hvorki né og 38,4% sem voru sáttir með þá þjálfun sem þeir hlutu. 

(M=2,92, SF=1,412, N=26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MYND 24. ÞJÁLFUN Í UPPHAFI 
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Við krosskeyrslu á hvort að betur hafi mátt standa að þjálfun og starfsaldri þátttakenda 

kemur í ljós að flestir þeirra sem finnst að betur hafi mátt vera staðið að þjálfun nýliða 

hafa starfað í eitt ár eða minna. Einnig eru það flestir sem  

hafa starfað í minna en ár sem svara því með hvorki né. 

 

 

MYND 25. KROSSKEYRSLA Á ÞJÁLFUN OG STARFSALDRI 

 
Spurt var um hvað það væri sem hefði betur mátt fara þegar kæmi að þjálfun nýliða hjá 

Icetransport. Spurning var opin. Niðurstaða úr þeirri spurningu var að sumum fannst að 

meiri tími hefði mátt fara í þjálfun, eins og sjá má á svörum hér að neðan:  

 

,,Ég byrjaði á slæmum tíma og var í raun hent út í djúpu laugina. Fékk minna en heilan 

dag í þjálfun og þurfti svo bara að redda mér, en mér tókst það svosem mjög vel.“ 

 

,,Lengri tími í þjálfun, betri eftirfylgni yfirmanns með þjálfun.“ 
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upphafi starfs míns hjá Icetransport? 
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,,Hefði bara þurft að vera til eitthver mappa(með nákvæmum skýringum) sem ég hefði 

getað flett í til að aðstoða mig.“ 

 

 ,,Nákvæmari starfslýsingar og vinnulýsingar. Handbók.“ 

 

Svo voru sumir sem fannst enginn þjálfun vera til staðar: 

 

,,There´s no training at all.“ 

 

Flestir voru sammála því að þeim fannst takast vel að aðlagast þeim venjum og reglum 

sem eru í gildi hjá Icetransport eða 84,7%. Það voru 15,4% sem svöruðu því hvorki né. 

(M= 3,46, SF=1,363, N=26)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MYND 26 VENJUR OG REGLUR ICETRANSPORT 

 

Spurt var út í hvort að þátttakendur hefðu verið jákvæður fyrir því að ná að vaxa í starfi 

eftir að þjálfum lauk. Flestir voru sammála því eða 69,2%. 26,9% svaraði hvorki né og 

3,8% voru ekki jákvæðir fyrir því að ná að vaxa í starfi. (M=4,08, Sf=0,935, N=26) 

 

38,5%

46,2%

15,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

Mjög sammála Sammála Hvorki né

Hversu sammála eða ósammála ert þú 
eftirfarandi fullyrðingu: Eftir að þjálfun lauk 

fannst mér takast vel að aðlagast þeim venjum 
og reglum sem eru í gildi hjá Icetransport? 



 

40 
 

MYND 27. STARFSÞRÓUN ICETRANSPORT 

 

Almennt er starfsánægja mikil hjá Icetransport en 80,7% eru mjög ánægðir eða ánægðir 

í starfi sínu. Það voru 15,4% sem voru hlutlausir og 3,8% sem voru óánægðir. (M=4,35, 

SF=0,846, N=26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MYND 28. STARFSÁNÆGJA ICETRANSPORT 

 

Síðasta spurningin var opin spurning þar sem spurt var að því hvort að þátttakendur 

vildu koma einhverju á framfæri í lokin. Þau svör sem bárust voru meðal annars að 

betur væri staðið að þjálfun á skrifstofu en vöruhúsi: 
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,,Mikill munur á starfsþjálfun í vöruhúsi og skrifstofu. Betur að þessu staðið á 

skrifstofunni.“ 

 

Lýst var yfir ánægju sinni af vinnustaðnum þó svo að starfsþjálfunin hefði mátt vera 

betri: 

 

,,Elska þennan vinnustað og hef lítið út á hann að setja. Þó svo mín starfsþjálfun var 

ekki svo góð þá veit ég að hún hefur verið betri hjá flestum öðrum sem hafa hafið störf 

hér.“ 

 

4.2. Greining á hálfopnum viðtölum 

 

Eins og fyrr segir hafði rannsakandi ekki nægja þekkingu á ferlinu hjá Icetransport 

þegar kemur að móttöku og þjálfun nýliða. Til að öðlast þekkingu á ferlinu fékk 

rannsakandi send gögn og tók hálfopið viðtal við deildarstjóra Icetransport. 

Rannsakandi fékk einnig að fylgjast með hluta af ráðningarferlinu hjá Icetransport. 

Ráðningarferlið hjá Icetransport er fyrirfram ákveðið ferli. Þegar búið er að greina 

þörfina á því að það vanti að ráða inn nýjan starfskraft er hafist handa við að afla 

umsækjenda. Það er gert í gegnum ráðningarsíðuna Alfred.is. Farið er yfir umsóknir 

sem berast og valdir er úr þeir umsækjendur sem taldir eru uppfylla þau skilyrði sem 

óskað er eftir. Þeir eru svo boðaðir í atvinnuviðtöl. Það eru tveir dagar sem koma til 

greina og hver umsækjandi fær að velja þann tíma sem hentar best þann daginn. Áður 

en viðtalið hefst er umsækjenda tjáð hversu margir sóttu um og hversu margir voru 

boðaðir í viðtal. Starfsemi Icetransport er kynnt og stuttlega er farið yfir starfslýsingu á 

tilteknu starfi. Allir umsækjendur fá sömu spurningar en notast er við staðlaðan gátlista. 

Að lokum er umsækjandi beðin um að taka stutt hæfnispróf sem felst í því að telja hvað 

umsækjandi nær að skrifa mörg orð á mínútu inn í tölvu. Það er einungis notað þegar 

verið er að ráða inn á skrifstofu en ekki þegar verið er að ráða nýjan starfsmann inn á 

vöruhús. Umsækjanda er tjáð að það muni vera haft samband við hann, hvort sem hann 

verði ráðinn í starfið eður ei. Þegar  ákvörðun hefur verið tekin er hringt í umsækjanda 

og honum greint frá ráðningunni. Honum er sagt hvert og hvenær hann skuli mæta til 

starfa. Gætt er þess að nýliði hefji ekki störf á mánudegi þar sem mest er að gera þá. Til 

að ná að sinna nýliða nægilega vel er annar dagur valinn þar sem minna er að gera. 
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 Eftir að ráðningarferlinu lýkur er enginn ákveðinn verkferill sem fylgt er. Þó er 

notast við starfsfóstrakerfi þar sem nýliði er alltaf paraður með reyndum starfsmanni, 

sem sér alfarið um að þjálfa nýliðann og kynna hann fyrir starfsemi fyrirtækisins. 

Þjálfunarferlið og móttaka nýliða er því í höndum starfsfóstra,  sem stjórnar því hvernig 

þjálfunin fer fram. Starfsfóstri fylgir ekki fyrirfram ákveðnu ferli, heldur metur það sem 

þarf að sýna og kynna nýliða fyrir eftir þörfum. Ekki er heldur stuðst við formlegt ferli 

þar sem starfsfóstrar eru spurðir um frammistöðu nýliða, né nýliðum gefin endurgjöf 

um frammistöðu sína. 

Hjá Icetransport er til staðar mappa þar sem stefna fyrirtækisins er skilgreind, 

starfslýsingar eftir störfum, eyðublað fyrir ráðningasamninga og kennsla á ýmis forrit 

og verkferla innan þeirra. Samkvæmt viðmælanda er þessi handbók, lítið sem ekkert 

notuð þar sem tími væri kominn á uppfærslu á henni. Viðmælandi sagði að þörf væri 

komin á að hafa tiltæka verkferla þegar kæmi að móttöku og þjálfun nýliða, sérstaklega 

í ljósi þess að fyrirtækið væri ört vaxandi og starfsmannafjöldinn hafi aukist hratt 

síðastliðið ár. En eins og áður segir þá tvöfaldaðist starfsmannafjöldinn síðastliðið ár 

og fór úr tuttugu og fimm í fimmtíu og tvo starfsmenn. Viðmælandi greinir frá því að 

þeir hafi ekki gert sér grein fyrir hversu mikil umsvif það yrðu að taka við umboði TNT. 

Því þurfti að ráða inn nýtt starfsfólk í flýti og viss ringulreið skapaðist. Það gæti hafa 

haft áhrif á gæði móttöku og þjálfunar hjá þeim sem nýlega hófu störf. 

5. Umræða og tillögur 
 
Til að fá skýrara svar við rannsóknarspurningunni er gott að draga saman niðurstöður 

úr spurningakönnun, viðtölum og þeim gögnum sem rannsakandi fékk aðgang að.    

Í ráðningarferlinu er gott að afhenda umsækjanda starfslýsingu um tiltekið starf, 

þá veit umsækjandi hvað felst í starfinu og að hverju hann er að ganga. Ef umsækjandi 

finnst það ekki henta sér getur hann greint frá því áður en til ráðningar kemur. Það eykur 

líkurnar á að rétti starfskrafturinn verði ráðinn í starfið. Samkvæmt niðurstöðum úr 

spurningakönnun kom í ljós að 46,2% starfsmanna fengu ekki starfslýsingu í 

móttökuferlinu. Það er einn af þeim þáttum sem mætti taka til skoðunar. Rannsakandi 

útbjó sniðmát fyrir starfslýsingar sem stjórnendur Icetransport gætu hugsanlega nýtt sér 

og fyllt út. Sjá má sniðmát starfslýsinga í viðauka 3. Grundvöllur fyrir faglegri ráðningu 

er að hafa greinargóða starfslýsingu. Í starfslýsingu ætti að koma fram hver næsti 

yfirmaður nýliða er, hvað felst í tilteknu starfi og hvaða vinnuframlag er ætlast af 

starfsmönnum. Samkvæmt niðurstöðum úr spurningakönnun eru 88,4% sem vissi hver 
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þeirra næsti yfirmaður var, sem er mjög gott hlutfall. Það voru 69,2% þátttakanda sem 

vissi um vinnuframlagið sem var ætlast til af þeim. Með því að hafa greinargóða 

starfslýsingu ætti þetta hlutfall að hækka.            

 Samkvæmt viðmælenda er hringt í nýliða við ráðningu og er komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um hvenær hann skuli mæta til starfa. Þegar þetta er borið 

saman við spurningakönnun má sjá að 100% svarenda voru sammála þessu. Þetta er 

mjög jákvætt, þar sem mikilvægt er að hafa þetta skýrt til að koma í veg fyrir óvissu. 

 Áður en nýliði mætir til starfa á að vera búið að láta starfsmenn vita af komu 

hans og hvert starfssvið hans er. Hvetja skal starfsmenn til að taka vel á móti nýliða. 

Samkvæmt viðmælanda er það reynslumeiri starfsmaður sem sér um þjálfun nýliða og 

á þessu stigi ætti að skipa starfsfóstra fyrir nýliða. Samkvæmt viðmælanda er ekkert 

ákveðið ferli á móttöku og þjálfun nýliða til staðar. Því gæti það verið misjafnt eftir 

starfsfóstra hvernig móttökur og þjálfun nýliði fær þar sem það er ekkert staðlað ferli 

sem farið er eftir. Fyrsti dagur nýliða ætti að fara í að kynna hann fyrir samtarfsfólki, 

veita honum kynningu á vinnuumhverfi og starfsemi Icetransport. Það voru 34,6% sem 

fékk ekki kynningu á vinnuumhverfi sínu. Mikilvægt er að kynna nýliða fyrir 

vinnuumhverfi, það minnkar óöryggi, 26,9% fékk ekki kynningu á starfsemi 

Icetransport. Ættu þessi þættir að vera staðlaðir í gátlista fyrir móttöku nýliða. Ekki var 

slíkur gátlisti til staðar hjá Icetransport og útbjó rannsakandi slíkan gátlista sem sjá má 

í viðauka 4. Er það mat rannsakanda að slíkur gátlisti ætti að vera afar hagkvæmur fyrir 

Icetransport. Rannsakandi vissi af því að nýr starfsmaður var að fara að hefja störf hjá 

Icetransport og ákvað því að senda gátlistann til þeirra í forprófun. Farið var eftir 

listanum og merkt við þá þætti sem búið var að framkvæma. Kom gátlistinn vel að 

gagni og samkvæmt viðmælanda, var ekkert að hans sögn sem þurfti að bæta eða breyta 

á honum að svo stöddu.         

 Til að þjálfun sé sem árangursríkust þarf hún að vera skipulögð og starfsmanni 

þarf að vera gefinn hæfilegur tími til að koma sér fyllilega inn í starfið til að geta sinnt 

því vel. Þar sem gæði þjálfunar fer í raun eftir þeim starfsfóstra sem henni stýrir væri 

gott fyrir starfsfóstra að hafa formlegan lista til að fylgja eftir við þjálfun nýliða. Það 

kæmi í veg fyrir að atriði sem þarf að hafa í huga gleymist. Það voru um 57% 

þátttakanda sem fannst skipulega verið staðið að þjálfun þeirra og 61,8% sem fannst 

þjálfunin sem þeir hlutu vera viðeigandi. 65,4% þátttakanda fannst tíminn sem þeir 

fengu í þjálfun vera hæfilegur. Er það mat rannsakanda að þörf er á formlegu 

þjálfunarferli, þar sem mat hefur farið fram á hvaða þættir það séu sem krefjast aukinnar 
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þjálfunar. Slíkt mat gæti farið fram með aðgerðargreiningu sem felst í því að meta hvað 

það er sem þarf að felast í þjálfun nýliða til þess þeir nái að sinna vinnu sinni með 

fullnægjandi hætti.  

Mikilvægt er að gefa nýliða reglulega endurgjöf á frammistöðu sína í starfi. 

Styrkjandi endurgjöf hvetur nýliða áfram og eykur skilvirkni þeirra, sem hjálpar þeim 

til við að ná settum markmiðum. Einnig er hægt að nota endurgjöf til að leiðrétta það 

sem betur mætti fara.         

 Spurt var út í heildarupplifun þátttakenda á því hvernig staðið var að þjálfun 

þegar þeir hófu störf og voru 26,9% sem fannst að þjálfunin hefði mátt vera betri. Það 

voru 34,6% sem svöruðu hvorki né og 38,4% sem fannst þjálfunin hafa verið 

fullnægjandi. Með því að fylgja skrefunum hér að ofan er það mat rannsakanda að hægt 

sé að bæta upplifun starfsmanna á nýliðaþjálfun.  

Eftir að þjálfun lauk fannst 84,7% nýliða ganga vel að aðlagast þeim venjum og 

reglum sem eru í gildi hjá Icetransport og 69,2% voru jákvæðir varðandi starfsþróun.

 Samkvæmt viðmælanda er góður starfsandi innan fyrirtækisins, þeir sem starfa 

á skrifstofu Icetransport hafa flestir starfað þar í yfir 10 ár. Það sýnir sig einnig útfrá 

niðurstöðum úr spurningakönnun þar sem spurt var um starfsánægju sem leiddi í ljós 

að 80,7% þátttakanda eru mjög ánægðir eða ánægðir í starfi sínu. Þó má alltaf gera gott 

betra. Er það mat rannsakanda að betrumbæta megi móttöku og nýliðaþjálfun með 

stefnumiðuðu ferli sem allir starfsmenn þekkja og vinna saman að til að ná 

sameiginlegum markmiðum skipulagsheildarinnar. (Armstrong, 2006). 
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6. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hafa verið gerð skil á níu lyklum mannauðsstjórnunar þar sem 

sérstaklega var rýnt til hugtaka sem snúa að móttöku og þjálfun nýliða. Mikilvægt er 

að sinna því með skipulögðum hætti innan skipulagsheilda þar sem það getur það haft 

í för með sér margþættan ávinning. Það er því mikilvægt að stuðla að faglegri byrjun 

til að auka líkurnar á farsælli framtíð. 

Markmið þessarar rannsóknarinnar var að kanna hver upplifun starfsmanna 

Icetransport er á og nýliðamóttöku og þjálfun, ásamt því að kanna hvernig þessum 

þáttum sé háttað hjá Icetransport. Annmarkar eru á rannsókninni sem áhrif geta haft á 

réttmæti hennar, þrátt fyrir það er það mat rannsakanda að niðurstöður leiði í ljós 

nokkuð rétta mynd á því hvernig móttöku og þjálfun nýliða sé háttað hjá Icetransport. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að upplifun starfsmanna Icetransport 

af móttöku og þjálfun nýliða er nokkuð góð.      

  Tillaga rannsakanda er að útbúa nákvæmar starfslýsingar fyrir öll störf innan 

Icetransport og láta umsækjanda fá starfslýsingu um tiltekið starf í atvinnuviðtalinu svo 

hann viti að hverju hann er að ganga. Einnig er það mat rannsakanda að þörf sé á að 

setja á laggirnar stefnumiðað og formlegt ferli um móttöku og þjálfun nýliða sem hægt 

er að fylgja eftir. Það ætti að stuðla að betri móttöku og þjálfun til nýliða. Afurð 

rannsóknarinnar er meðal annars gátlisti fyrir móttökuferli nýliða sem rannsakandi setti 

saman með hliðsjón að starfsemi Icetransport.      

 Er það einlæg von rannsakanda að rannsókn þessi komi til með að nýtast 

Icetransport og sé góð innsýn inn í móttöku og þjálfunarferli nýliða. Gerð þessarar 

rannsóknar hefur verið afar lærdómsríkt ferli fyrir rannsakanda, einkar áhugavert var 

að fá að fylgjast með ráðningarferlinu hjá Icetransport og fá innsýn inn í þeirra störf. 

Einnig hefur gerð rannsóknarinnar ýtt enn frekar undir áhuga rannsakanda á 

mannauðsmálum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

 
 Spurningakönnun sem var send út til starfsfólks Icetransport á íslensku 

Móttaka og þjálfun nýliða hjá 

Icetransport 
Kæri þátttakandi 

Ég er nemandi í B.Sc. námi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Eftirfarandi könnun er 

partur af rannsókn minni. Markmið mitt með rannsókninni er að kanna upplifun starfsmanna á 

móttöku og þjálfun nýliða hjá Icetransport. 

Spurningakönnunin inniheldur 26 spurningar og tekur einungis nokkrar mínútur að svara 

könnuninni í heild sinni. Öll þátttaka er mikils metin þar sem hvert svar gerir niðurstöðurnar 

marktækari.  

Könnun þessi er nafnlaus, fullum trúnaði er heitið ekki er hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Full heimild er til þess að svara ekki einstökum spurningum eða könnuninni í 

heild sinni án frekari útskýringa, en öll svör eru vel 

metin. 

Bestu kveðjur og fyrirfram þakkir 

Íris Dögg Vignisdóttir 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina þá vinsamlegast hafðu samband við Írisi 

Dögg í gegnum netfangið: 

irisv15@bifrost.is 

1. Kyn: 
 Karlmaður 
 Kvenmaður 
 Kýs að svara ekki 

2. Hvert er hæsta skólastig sem þú hefur lokið? 
 Grunnskólamenntun 
 Framhaldsskólamenntun 
 Iðnmenntun 
 Háskólamenntun 
 Annað 

3. Hversu lengi hefur þú starfað hjá Icetransport? 
 Minna en 1 ár 
 1-2 ár 
 3-4 ár 
 5-6 ár 

mailto:irisv15@bifrost.is
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 7-8 ár 
 9-10 ár 
 Meira en 10 ár 
 Kýs að svara ekki 

4. Innan hvaða deildar starfar þú hjá Icetransport? 
 Skrifstofa 
 Vöruhús 
 Kýs að svara ekki 

5. Þegar þú hófst störf hjá Icetransport varstu meðvituð/aður um hver væri þinn 

næsti yfirmaður 
 Já 
 Nei 
 Kýs að svara ekki 

6. Þegar þú hófst störf hjá Icetransport fékkstu viðeigandi kynningu á starfsemi 

fyrirtækisins? 
 Já 
 Nei 
 Kýs að svara ekki 

7. Þegar þú hófst störf hjá Icetransport fékkstu starfslýsingu eða hvar væri hægt 

að nálgast hana? 
 Já 
 Nei 
 Kýs að svara ekki 

8. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Ég var 

meðvituð/aður um það vinnuframlag sem ætlast var til af mér þegar ég hóf störf 

hjá Icetransport? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

9. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég vissi hvenær 

og hvert ég átti að mæta fyrsta daginn minn hjá Icetransport? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

10. Þegar þú hófst störf hjá Icetransport var farið yfir vinnuumhverfið með þér? 
 Já 
 Nei 
 Kýs að svara ekki 
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11. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég var kynnt/ur 

fyrir samstarfsfólki mínu þegar ég hóf störf? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

12. Á heildina litið, hversu ánæg/ur eða óánægð/ur varst þú með þá móttöku 

sem þú fékkst þegar þú hófst störf hjá Icetransport? 
 Mjög ánægð/ur 
 Ánægð/ur 
 Hvorki né 
 Óánægð/ur 
 Mjög óánægð/ur 

13. Er eitthvað sem þér finnst að mætti betrumbæta í móttöku nýrra 

starfsmanna hjá Icetransport? 
 Já 
 Nei 
 Kýs að svara ekki 

14. Ef þú svaraðir spurningu 13 játandi, hvað er það sem þér finnst að mætti gera 

betur? 
Your answer 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Skipulega var 

staðið að þjálfun og fræðslu til mín þegar ég hóf störf hjá Icetransport? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

16. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Ég fékk 

viðeigandi þjálfun þegar ég hóf störf hjá Icetransport til þess að geta sinnt starfi 

mínu vel? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

17. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Sá tími sem ég 

fékk í þjálfun hjá Icetransport var hæfilegur? 
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 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

18. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Á meðan að 

þjálfun stóð, vissi ég hvert ég gæti leitað ef mig vantaði aðstoð tengda vinnu 

minni? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

19. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Á meðan að 

þjálfun stóð, fékk ég reglulega endurgjöf um vinnuframlag mitt? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

20. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Á meðan 

þjálfun stóð, leið mér vel og fann fyrir öryggi? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

21. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Eftir að  

þjálfun lauk fannst mér takast vel að aðlagast þeim venjum og reglum sem eru í 

gildi hjá Icetransport? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

22. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Eftir að 

þjálfun lauk var ég jákvæð/ur með þann möguleika að ná að vaxa í starfi? 
 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

23. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Betur hefði 

mátt vera staðið að þjálfun í upphafi starfs míns hjá Icetransport? 
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 Mjög sammála 
 Sammála 
 Hvorki né 
 Ósammála 
 Mjög ósammála 

24. Ef þú svaraðir spurningu 23 játandi, hvað er það sem þér finnst að betur 

mætti fara? 
Your answer 

 

25. Á heildina litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá 

Icetransport? 
 Mjög ánægð/ur 
 Ánægð/ur 
 Hvorki né 
 Óánægð/ur 
 Mjög óánægð/ur 

26. Er eitthvað sem þú villt koma á framfæri að lokum? 
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Viðauki 2 

 
Spurningakönnun sem var send út til starfsfólks Icetransport á ensku 

New employee training at 

Icetransport 
Dear participant 

I am a student at Bifröst University, studying toward the Bachelor of Science (BS) degree in 

business administration. The following survey is part of my study, where my goal is to explore 

the experience of employees on training newcomers in Icetransport. 

The survey contains 26 questions and it only takes a few minutes to answer. All participation 

is valued because every answer makes the results more significant. 

This survey is completely anonymous & confidential and can´t be attributed to individual 

participants. Full authorization is not to answer individual questions or the survey as a whole 

without further explanation, but all answers are well 

appreciated 

Best regards and thanks in advance 

Íris Dögg Vignisdóttir 

If you have any questions regarding the survey, please contact Íris Dögg through this email 

address: 

irisv15@bifrost.is 

1. Gender 

 Male 

 Female 

 Prefer not to say 

2. What is your highest level of education? 

 Middle school 
 High school gratuade 
 Trade/technical/vocational training 
 Collage gratuade 
 Other 
 I prefer not to say 

3. How long have you worked for Icetransport 

 Less then 1 year 
 1-2 years 
 3-4 years 
 5-6 years 
 7-8 years 
 9-10 years 
 More then 10 years 
 I prefer not to say 

mailto:irisv15@bifrost.is
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4. In which department do you work at in Icetransport? 

 Office 
 Warehouse 
 I prefer not to say 

5. When you started working for Icetransport were you aware who was your immediate 

superior? 

 Yes 
 No 
 I prefer not to say 

6. When you started working for Icetransport did you get appropriate presentation of the 

company's operations? 

 Yes 
 No 
 I prefer not to say 

7. When you started working for Icetransport did you get a job description or where you could 

access it? 

 Yes 
 No 
 I prefer not to say 

8. How much do you agree or disagree with the following statement: I was aware of what 

work contribution was expected from me when I started working for Icetransport? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly Disagree 

9. How much do you agree or disagree with the following statement: I knew when and where 

to attend my first day at Icetransport? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly Disagree 

10. When you attended your first day at Icetransport was the work environment reviewed with 

you? 

 Yes 
 No 
 Prefer not to say 

11. How much do you agree or disagree with the following statement? I was introduced to my 

colleagues when I started working for Icetransport. 

 Strongly agree 



 

56 
 

 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

12. Overall, how satisfied or dissatisfied where you with the reception you received when you 

started working for Icetransport? 

 Very satisfied 
 Satisfied 
 Neutral 
 Dissatisfied 
 Very dissatisfied 

13. Is there anything that could be improved in the reception of new employees at 

Icetransport? 

 Yes 
 No 
 I prefer not to say 

14. If you answered yes to question 13, what could be improved: 
Your answer 

 

15. How much do you agree or disagree with the following statement: When I started working 

for Icetransport the training and education which I received was well organized ? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

16. How much do you agree or disagree with the following statement? I received appropriate 

training when I started working for Icetransport to be able to do my job well 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly Disagree 

17. How much do you agree or disagree with the following statement? The time I received in 

training for my new job in Icetransport was adequate? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 
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18. How much do you agree or disagree with the following statement? During training, I knew 

to whom I could turn to for assistance related my work? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

19. How much do you agree or disagree with the following statement? During the training, I 

received regular feedback on my work contribution? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

20. How much do you agree or disagree with the following statement? During the training 

period, I felt good and safe at work? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

21. How much do you agree or disagree with the following statement? After the training was 

completed, I felt comfortable adapting to the habits and rules which are valid in Icetransport? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

22. How much do you agree or disagree with the following statement? After the training, I was 

positive about the opportunity to grow within the company? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 

23. How much do you agree or disagree with the following statement? The training could 

have been better when I started working for Icetransport? 

 Strongly agree 
 Agree 
 Neutral 
 Disagree 
 Strongly disagree 
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24. If you answered yes to question 23, what could be improved: 
Your answer 

 

25. Overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job at Icetransport? 

 Very satisfied 
 Satisfied 
 Neutral 
 Dissatisfied 
 Very dissatisfied 

26. Is there anything else you would like to day/ Any comments? 
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Viðauki 3 

 
 STARFSLÝSING                                     
 
 
Svið:       Vinnustaður: 

 
Starfsheiti:       Næsti yfirmaður:  

 

Markmið og tilgangur starfs: Hér á að koma samantekt um helstu 
markmið og Aðeins um stutta lýsinginu að ræða.  
 

Megin verkefni/ verkþættir:  Þessi þáttur á að vera ítarlegri en fyrri, en 
þó ekki of langur. Hér á að koma listi yfir lykil verkefni starfsins með stuttri og 
hnitmiðaðri lýsingu á því hvernig skal að vinna þau. Þessi liður ætti að svara 
spurningum á borð við: hvað er það sem starfsmaður gerir og hvernig það er gert 
og ef á við hvenær skal gera það. 
 

 
 
Ábyrgðarsvið: Hér eiga að koma fram þau atriði sem starfsmaður ber beina 
ábyrgð á 
 
 

Annað:  
 

Grunnkröfur: Hér á að lista þær grunnkröfur sem þarf til að geta sinnt 
starfinu. Menntun eða réttindi sem krafist er.  
 

Reynsla: Hér á að koma sú reynsla sem krafist er til að geta sinnt starfinu. 
 

Hæfni: Hér á að lista þá hæfni eða kunnáttu sem starfsmaður þarf að búa yfir.  
 

Annað: 
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Viðauki 4 

 

 

 

Gátlisti fyrir móttöku nýliða 
 
Upplýsingar um starfsmann 

Nafn nýliða:    

Símanúmer:   

Nafn þess sem 
sér um móttöku 
nýliða:  

 

 
Atriði sem ber að hafa í huga áður en nýliði mætir til starfa 

 Láta samstarfsfólk vita af komu nýliða Tilkynna innan hvaða deildar hann 
mun starfa og hver helstu verkefnu 
hans munu vera. 

 Fá heimild til upplýsingaöflunar úr sakaskrá  
 

 

 Vinnuaðstaka nýliða undirbúin Gera tölvu klára (setja upp þau 
forrit sem þurfa að vera til staðar), 
skrifborðsaðstöðu klára ,tengja 
síma.  

 Undirbúa aðgengi nýliða að tölvukerfum og 
húsnæði 

Útbúa aðgang að kerfi, netfang, 
lykilorð. Útbúa starfsmannaskírteni  

 Útvega farsíma þegar við á  Útvega símanúmer í fyrirtækja 
farsímann 

 Útvega aðgang að forritinu Road warrior, route 
planner 

 

 Hafa viðeigandi gögn tilbúin fyrir nýliða Ráðningarsamning, 
starfsmannahandbók, starfslýsingu. 

 Tilnefna starfsfóstra fyrir nýliða Finna reyndan starfsmann til að 
vera nýliða innan handar 

   

Atriði sem ber að hafa í huga á fyrsta vinnudegi nýliða 
 Tekið á móti starfsmanni og hann boðinn 

velkomin til starfa 
Yfirmaður og/eða starfsfóstri taka á 
móti nýliða. Fara yfir starfsemi 
Icetransport með nýliða. 

 Kynna starfsmann fyrir samstarfsfólki  

 Sýna nýliða vinnuumhverfið og starfsstöð hans  Upplýsa um starfsaðstöðu, hvar 
kaffistofa er staðsett, salerni, 
fundaraðstaða og þau tæki sem 
starfsmaður kynni að þurfa að nota.  
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 Fara yfir notkun síma- interneti og tölvukerfis 
með nýliða  
 

Kynna reglur varðandi notkun síma 
og tölvukerfis 

   

  
 
Ráðningarsamningur: 

 

 Afhenda nýliða starfslýsingu Fara yfir hvað felst í starfslýsingu 
með nýliða 

 Fara yfir launatengdmál Fara með nýliða yfirdagsetningu 
útborgunar, vinnutíma, yfirvinnu, 
launakerfi, orlof, orlofsgreiðslur, 
viðbótarlífeyrissparnað 

 Ræða við nýliða um fjarvistarskráningu Gera nýliða ljóst hvert skal tilkynna 
um veikindi eða fjarveru 

 Ráðningarsamningur og trúnaðaryfirlýsing 
undirritaðað 

Þessu er svo skilið til launadeildar 

Eftir 2-3 vikur í starfi 
 Taka stuttan stöðufund með nýliða Kanna stöðuna, spyrja hvort það 

séu einhverjar áskoranir sem 
honum finnst erfitt að yfirstíga í 
vinnunni og hvernig honum finnst 
ganga að aðlagast nýjum vinnustað. 
Hrósa nýliða fyrir það sem hann 
hefur verið að gera vel. 

 
 
 
 
 
Dagsetning:________________ 
 
 
_____________________________                       ___________________________ 
Yfirmaður                                                                 Starfsmaður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


