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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknarskýrslu snýr að greiningu og framsetningu lykilþátta 

mannauðsmála innan fyrirtækis sem starfar í verslunargeiranum á Íslandi. Rannsakað var hvort 

að tiltekið fyrirtæki styðjist við fræði mannauðsmála í daglegum rekstri. Markmið 

rannsóknarinnar var að gera grein fyrir upplifun stjórnenda og starfsfólks á mannauðsmálum 

innan fyrirtækisins. Þá er vonin að útkoma rannsóknarinnar geti gefið skýra mynd af 

mannauðsmálum fyrirtækisins. Rannsóknarspurningar eru svohljóðandi: Nýta stjórnendur 

fyrirtækisins sér fræði mannauðsmála í daglegum rekstri? Er samræmi milli útibúa 

fyrirtækisins varðandi starfsánægju? 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram með tilviksrannsókn jafnt og eigindlegum- og 

megindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru viðtöl við stjórnendur fyrirtækisins og 

spurningakönnun lögð fyrir starfsfólk. Fræðilegur bakgrunnur byggist eingöngu á fyrri 

rannsóknum á viðfangsefninu sem og fyrirliggjandi fræðum. Niðurstöður eru settar fram með 

þemagreiningu, lýsandi tölfræði og myndrænum hætti. Að lokum má finna hagnýtar tillögur 

sem ætlað er að hafa leiðbeinandi gildi fyrir viðkomandi fyrirtæki. 

Taka skal til athugunar að niðurstöður rannsóknarinnar eiga einungis við þau tilvik sem 

rannsóknin snýr að, fyrirtækið sjálft. Benda niðurstöður til þess að mannauðsmálum er sinnt af 

prýði innan fyrirtækisins. Engin skilgreind mannauðsstefna er þó innan fyrirtækisins en 

stjórnendur virðast þó átta sig á mikilvægi hennar og nota fræði mannauðsstjórnunar á einhvern 

máta. Einnig gefa niðurstöður til kynna að mikil starfsánægja ríkir innan fyrirtækisins.  
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Abstract 

The subject of this research report is to analyse and present the key human research metrics of 

a company within the retail industry in Iceland. The research analysed whether the company 

used the theories of human resource management in their daily operation. The goal of the 

research was to be able to define the perspective of both upper management and other 

employees of how the human resource management is handled within the company. The 

purpose of the findings was to be able to get a clear image of where the company stands within 

that subject and whether there is room for improvement. The research questions are: Does the 

company‘s upper management follow human resource theories in their daily operation? Is there 

consistency between branches within the company when it comes to employee satisfaction? 

This case study is based on qualitative and quantitative research methods. Interviews with 

managers were conducted and a questionnaire was sent to employees. The theoretical 

background is solely based on previous researches regarding the subject and available studies. 

The results were presented with theme coding, descriptive statistics and graphically. Finally, 

practical suggestions can be found that are intended to have an indicative value for the company 

in question. 

The results of this research only apply to the cases involved in this particular study, the company 

itself. The results show that human resource matters are handled well within the company. 

There is, however, no defined human resource strategy within the company, but managers do 

seem to realize its importance and rely on human resources management theories to some 

extent. The results also indicate that there is a high level of job satisfaction within the company. 

  



 

 
  v 

Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. prófs við Viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst. Höfundur ritgerðar stundar nám í viðskipafræði með áherslu á þjónustufræði. Ritgerðin 

er unnin á haustönn árið 2019. Leiðbeinandi lokaverkefnisins er Dr. Brynjar Þór Þorsteinsson, 

aðjúnkt við Háskólann á Bifröst.  

Sérstakar þakkir fær Brynjar Þór, leiðbeinandi lokverkefnis fyrir góða og uppbyggilega 

leiðsögn og hvatningu. Vil ég þakka Alexöndru Elvu Þórkötludóttir og Helenu Rós 

Tryggvadóttur fyrir gagnlegar ábendingar ásamt Kristín Mar fyrir prófarkalestur. Þá eru 

þátttakendum í rannsókninni færðar sérstakar þakkir fyrir framlag þeirra. Að lokum fær faðir 

minn Hákon Hákonarson og sambýlismaður minn Óðinn Már Óskarsson sérstakar þakkir fyrir 

mikla hvatningu og góðan stuðning.  



 

 
  vi 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ........................................................................................................................... 1 

1.1. Tilgangur og markmið ................................................................................................. 2 

1.2. Framsetning og bygging .............................................................................................. 3 

2. Fræðilegur bakgrunnur ....................................................................................................... 4 

2.1. Mannauðsstjórnun ....................................................................................................... 4 

2.1.1. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun ........................................................................... 5 

2.1.2. Starfsmannastefna ................................................................................................ 7 

2.2. Níu lyklar mannauðsstjórnunar ................................................................................... 7 

2.2.1. Áætlanagerð ......................................................................................................... 8 

2.2.2. Öflun umsækjenda .............................................................................................. 10 

2.2.3. Ráðningar og val ................................................................................................ 11 

2.2.4. Sálfræðilegi samningurinn ................................................................................. 13 

2.2.5. Móttaka og þjálfun ............................................................................................. 15 

2.2.6. Frammistaða og mat ........................................................................................... 18 

2.2.7. Þróun .................................................................................................................. 20 

2.2.8. Umbun ................................................................................................................ 20 

2.2.9. Starfslok ............................................................................................................. 22 

2.3. Starfsánægja ............................................................................................................... 23 

2.4. Liðsheild .................................................................................................................... 26 

2.5. Siðferði ...................................................................................................................... 27 

3. Aðferðafræði .................................................................................................................... 29 

3.1. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun .............................................................................. 29 

3.1.1. Uppbygging rannsóknarvinnu ............................................................................ 29 

3.2. Eigindleg rannsókn .................................................................................................... 30 

3.2.1. Viðmælendur og úrtaksgerð ............................................................................... 30 

3.2.2. Val á aðilum í úrtak ............................................................................................ 30 



 

 
  vii 

3.2.3. Mælitæki ............................................................................................................. 31 

3.2.4. Framkvæmd og úrvinnsla gagna ........................................................................ 31 

3.3. Megindleg rannsókn .................................................................................................. 32 

3.3.1. Þátttakendur og úrtaksgerð ................................................................................. 32 

3.3.2. Mælitæki ............................................................................................................. 32 

3.3.3. Framkvæmd og úrvinnsla gagna ........................................................................ 33 

3.4. Réttmæti og áreiðanleiki ............................................................................................ 34 

3.5. Takmörk og annmarkar ............................................................................................. 35 

3.6. Staða rannsakanda ..................................................................................................... 36 

4. Tilviksrannsókn ................................................................................................................ 37 

4.1. Útibú 1 ....................................................................................................................... 37 

4.1.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 37 

4.2. Útibú 2 ....................................................................................................................... 39 

4.2.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 39 

4.3. Útibú 3 ....................................................................................................................... 41 

4.3.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 41 

4.4. Útibú 4 ....................................................................................................................... 42 

4.4.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 43 

4.5. Útibú 5 ....................................................................................................................... 44 

4.5.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 44 

4.6. Útibú 6 ....................................................................................................................... 46 

4.6.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 46 

4.7. Útibú 7 ....................................................................................................................... 47 

4.7.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 47 

4.8. Útibú 8 ....................................................................................................................... 48 

4.8.1. Mannauðsmál ..................................................................................................... 49 

5. Niðurstöður rannsóknar .................................................................................................... 51 



 

 
  viii 

5.1. Þemagreining viðtala ................................................................................................. 51 

5.1.1. Huglæg stefna í mannauðsstjórnun; Engin skilgreind stefna eða ferli í 

mannauðsmálum ............................................................................................................... 51 

5.1.2. Leitum inn á við; Virkar betur ............................................................................ 53 

5.1.3. Nálæg nálgun á starfsfólk; Enginn einn mikilvægari en einhver annar ............. 55 

5.1.4. Liðsheild; Fyrirtækjamenningin er einkennandi eins og ein stór fjölskylda ...... 56 

5.1.5. Áberandi langur starfsaldur ................................................................................ 57 

5.1.6. Betrumbætt mannauðsmál; Mætti vera meira um „pepp“ hittinga .................... 58 

5.2. Samantekt á niðurstöðum þemagreiningar ................................................................ 60 

5.3. Niðurstöður spurningakönnunar ................................................................................ 61 

5.3.1. Spurning 1 .......................................................................................................... 62 

5.3.2. Spurning 2 .......................................................................................................... 63 

5.3.3. Spurning 3 og 4 .................................................................................................. 63 

5.3.4. Spurning 5 .......................................................................................................... 65 

5.3.5. Spurning 6 og 7 .................................................................................................. 66 

5.3.6. Spurning 8 .......................................................................................................... 68 

5.3.7. Spurning 9 til 12 ................................................................................................. 69 

5.3.8. Spurning 13 ........................................................................................................ 73 

5.3.9. Spurning 18 ........................................................................................................ 74 

6. Samantekt á niðurstöðum rannsóknar .............................................................................. 75 

6.1. Rannsóknarspurningum svarað .................................................................................. 76 

7. Umræður og ályktanir ...................................................................................................... 78 

7.1. Hagnýtar tillögur til bættra mannauðsmála ............................................................... 80 

8. Lokaorð ............................................................................................................................ 81 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 82 

Viðauki A. Listi yfir viðtöl ....................................................................................................... 87 

Viðauki B. Samþykkisyfirlýsing eigindlegrar rannsóknar ....................................................... 88 



 

 
  ix 

Viðauki C. Mælitæki eigindlegrar rannsóknar ......................................................................... 89 

Viðauki D. Mælitæki megindlegrar rannsóknar ....................................................................... 90 

 

  



 

 
  x 

Myndaskrá 

Mynd 1 - Níu lyklar mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir & Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006) .................................................................................................................. 8 

Mynd 2 - Stefnumótunarpíramýdinn (Porter, 2011) .................................................................. 9 

Mynd 3 – Líkan af sálfræðilega samningnum (Armstrong, 2009) ........................................... 14 

Mynd 4 - Kerfisbundin þjálfun (Armstrong, 2012) .................................................................. 17 

Mynd 5 - Frammistöðulíkanið (Blanchard & Thacker, 2010) ................................................. 19 

Mynd 6 - Þarfapíramýdi Maslow (Maslow, 1943) ................................................................... 25 

Mynd 7 - Niðurstöður úr spurningu 1 ...................................................................................... 62 

Mynd 8 - Niðurstöður úr spurningu 2 ...................................................................................... 63 

Mynd 9 - Niðurstöður úr spurningu 3 ...................................................................................... 64 

Mynd 10 - Niðurstöður úr spurningu 4 .................................................................................... 65 

Mynd 11 - Niðurstöður úr spurningu 5 .................................................................................... 66 

Mynd 12 - Niðurstöður úr spurningu 6 .................................................................................... 67 

Mynd 13 - Niðurstöður úr spurningu 7 .................................................................................... 68 

Mynd 14 - Niðurstöður úr spurningu 8 .................................................................................... 69 

Mynd 15 - Niðurstöður úr spurningu 9 .................................................................................... 70 

Mynd 16 - Niðurstöður úr spurningu 10 .................................................................................. 71 

Mynd 17 - Niðurstöður úr spurningu 11 .................................................................................. 72 

Mynd 18 - Niðurstöður úr spurningu 12 .................................................................................. 72 

Mynd 19 - Áframhaldandi áherslur .......................................................................................... 79 

Mynd 20 - Hagnýtar tillögur til bættra mannauðsmála ............................................................ 80 

file:///C:/Users/helena/Downloads/AstrosHakonardottir_BS_lokaverk-RETT.docx%23_Toc26866421
file:///C:/Users/helena/Downloads/AstrosHakonardottir_BS_lokaverk-RETT.docx%23_Toc26866422


 

Inngangur 

 

 1 

 

1. Inngangur 

Undafarna áratugi hafa starfsmannamál fyrirtækja þróast hratt og tekið víðamiklum breytingum 

hér á landi. Áður fyrr snerist starfsmannahald eingöngu um útborgun launa, túlkun á 

kjarasamningum og að lágmarka kostnað við starfsmannahald. Í dag hefur þetta þó breyst, sett 

hefur verið á laggirnar fagleg mannauðsstjórnun þar sem að litið er til mannauðs sem 

órjúfanlegs hluta af auðlindum skipulagsheilda og stofnana. Nær allar stærri skipulagsheildir 

og stærri stofnanir hafa í dag starfandi starfsmanna- eða mannauðsstjóra eða þá sérfræðinga 

innan skipulagsheildarinnar sem sinna mannauðsmálum. Þeir sem huga að mannauðsmálum 

innan fyrirtækja gegna þó mismunandi hlutverkum, til að mynda getur það farið eftir eðli og 

stærð skipulagsheildanna. Hafa þau þó öll það sameiginlegt að vera með forræði yfir samræmdu 

verklagi þegar kemur að mannauðstengdum verkefnum (Brynjar Már Brynjólfsson, 2018). 

Mannauðsstjórnun (e. Human Resource Management) hefur þróast gífurlega síðustu misseri og 

hafa fyrirtæki í auknum mæli verið að styðjast við fræði mannauðsmála til að ná árangri innan 

fyrirtækisins. Starfsfólk er mannauður fyrirtækja sem býr yfir reynslu, þekkingu og hæfni. 

Fræðimenn telja að starfsfólk sé eitt af því dýrmætasta sem að fyrirtæki eiga og er það 

grunnforsenda fyrir velgengni fyrirtækja. Mikilvægt er að stjórnendur átti sig á þeim 

verðmætum, ráði inn hæfa einstaklinga og viðhaldi þekkingu þeirra, til dæmis með þróun 

starfsfólks (Armstrong, 2012). Eins og áður kom fram eru stöðugar breytingar og nýjar 

tækniframfarir í nútíma samfélagi. Ýtir það enn frekar á stjórnendur fyrirtækja að þróa starfsfólk 

sitt samhliða þeim breytingum sem eiga sér stað, til að viðhalda eða jafnvel til að ná 

samkeppnisforskoti innan síns sviðs. Til að vel takist til er mikilvægt að allir stjórnendur jafnt 

og millistjórnendur vinni að sameiginlegu markmiði fyrirtækisins. Getur því skilvirk 

mannauðsstjórnun aukið velgengni fyrirtækja (Beardwell & Claydon, 2010). 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er því að rannsaka mannauðsmál fyrirtækis innan 

verslunargeirans hér á landi. Farið verður yfir hvaða þættir mannauðsstjórnunar það eru sem 

stjórnendur og starfsfólk fyrirtækisins telja vera mikilvægir til að fá skýra sýn á mannauðsmál 

fyrirtækisins. Hugmyndin að baki rannsóknarinnar kviknaði hjá rannsakanda vegna þeirrar 

gríðarmiklu umfjöllunar sem hefur verið á mannauðsmálum fyrirtækja hér á landi. 

Rannsakanda fannst því áhugavert að kanna hvort að fyrirtæki hérlendis nýti sér fræði 

mannauðsmála í daglegum rekstri. Rannsakandi kynnti sér því fræði mannauðsmála og ákvað í 

kjölfarið að framkvæma eigin rannsókn með það að markmiði að setja fram hagnýtar tillögur 

fyrir fyrirtækið til að betrumbæta mannauðsmálin. 
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Rannsókn þessi var framkvæmd með tilviksrannsókn og með eigindlegum- og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Fyrirtækið sem tók þátt í rannsókninni starfar í verslunargeiranum hér á 

landi og rekur alls átta útibú. Viðtöl voru tekin við stjórnendur hvers útibús og tvo eigendur 

fyrirtækisins. Spurningakönnun var lögð fyrir allt starfsfólk fyrirtækisins að utanskildum 

stjórnendum þess, 43 svör bárust og greindur var munur á upplifun stjórnenda og starfsfólks 

gagnvart mannauðsmálum fyrirtækisins. Aflað var heimilda sem styðja við viðfangsefnið. 

1.1. Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að gera grein fyrir upplifun stjórnenda og starfsfólks á 

mannauðsmálum innan fyrirtækis í verslunargeiranum hér á landi. Tilgangurinn er að útkoma 

rannsóknarinnar geti gefið skýra mynd af mannauðsmálum fyrirtækisins. Einnig getur 

fyrirtækið nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að betrumbæta mannauðsmál innan 

skipulagsheildarinnar. Í samræmi við framangreind markmið eru rannsóknarspurningarnar sem 

leitast er við að svara eftirfarandi: 

Nýta stjórnendur fyrirtækisins sér fræði mannauðsmála í daglegum rekstri? 

Er samræmi milli útibúa fyrirtækisins varðandi starfsánægju? 

Auk þess verður leitast eftir að greina hvort samræmi eða ósamræmi sé á upplifun stjórnenda 

og starfsfólks varðandi mannauðsmál fyrirtækisins. Skoðað verður hvort stjórnendur 

fyrirtækisins nýti sér fræði mannauðsmála í daglegum rekstri. Að síðustu verður leitast við að 

meta hvort að samræmi eða ósamræmi sé á milli útibúa fyrirtækisins varðandi líðan starfmanna.  
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1.2. Framsetning og bygging 

  

•Farið yfir bakgrunn rannsóknarinnar

•Gerð skil á tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar

1. Inngangur

•Gert grein fyrir fræðilegum bakgrunn rannsóknarinnar

•Fjallað um mannauðsstjórnun, 9 lykla mannauðsstjórnunar, starfsánægju, liðsheild 
og siðferði

2. Fræðilegur bakgrunnur

•Aðferðir sem rannsakandi beitti við framkvæmdina settar fram

•Fjallað um réttmæti og takmörk rannsóknarinnar og stöðu rannsakanda

3. Aðferðafræði

•Tekin verða fyrir 8 útibú fyrirtækisins og fjallað um hvert fyrir sig

4. Tilviksrannsók

•Niðurstöður beggja rannsóknarhluta eru settar fram

•Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sett fram með þemagreiningu og nðurstöður 
megindlegrar settar fram með tölfræði og myndrænum hætti

5. Niðurstöður rannsóknar

•Samantekt á niðurstöðum eigindlegrar- og megindlegrar rannsóknar

•Rannsóknarspurningum svarað

6. Samantekt á niðurstöðum rannsóknar

•Umræður og ályktanir um viðfangsefni rannsóknar

•Hagnýtar og leiðbeinandi tillögur til stjórnenda fyrirtækisins

7. Umræður og ályktanir

•Rannsakandi leggur fram áhugaverðar hugmyndir um viðfangsefni rannsóknarinnar 
og fjallað um vonir rannsakanda gagnvart rannsókninni

8. Lokaorð

•Í heimildaskrá má finna þær heimildir sem stuðst var við eða vitnað í

9. Heimildaskrá

•Í viðaukum má finna lista yfir viðtöl, samþykkisyfirlýsingu og mælitæki eigindlegrar 
rannsóknar og mælitæki megindlegrar rannsóknar

10. Viðaukar
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta er að finna fræðilega nálgun á hlutverk mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja. 

Umfjöllun byggir á fræðilegum skilgreiningum á hugtökum sem að tengjast viðfangsefninu 

beint og verkefnið byggir stoðir sínar á. Um er að ræða skilgreiningu á mannauðsstjórnun, í 

hverju slík ábyrgð felst og ávinninginn sem hlýst við góða innleiðingu mannauðsstjórnunar. 

Skilgreindar verða undirstöður mannauðsstjórnunar og hvaða tilgangi hver og ein gegnir. Farið 

er yfir hvers vegna og hvaða þættir mannauðsstjórnunar teljast mikilvægir fyrir starfandi 

fyrirtæki til að nýta í daglegum rekstri. 

2.1. Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. Human Resource Management) er yfirgripsmikil og samhangandi nálgun 

á stofnun fyrirtækis og stjórnun starfsfólks innan þeirrar stofnunar. Margar kenningar 

fræðimanna sem tengjast hegðun starfsfólks og fyrirtækja hafa beinst að því að 

mannauðsstjórnun snúist um það hvernig starfsfólki ætti að vera stjórnað. Varðar það þá 

framlegð skipulagsheildarinnar sem hægt er að bæta með því að meðhöndla starfsfólk í 

samræmi við siðferðisleg gildi nútíma samfélags (Armstrong, 2012). Skilgreiningin á mannauði 

(e. Human Resource) er starfsfólk fyrirtækja sem hefur reynslu, færni, þekkingu og menntun. 

Til þess að ná samkeppnisforskoti á markaði leggja fyrirtæki áherslu á að næla sér í hæft 

starfsfólk. Starfsfólk sem býr helst yfir þekkingu umfram starfsfólk samkeppnisaðila. Þó snýst 

mannauðsstjórnun um að finna, ráða, þjálfa og meta starfsfólk og umbuna því með viðeigandi 

hætti, ennfremur að tryggja réttindi þess, vera með góðan aðbúnað og koma fram við starfsfólk 

sitt með sanngirni að leiðarljósi (Dessler, 2017). Mannauðsstjórnun er safn þeirra aðferða og 

vinnubragða sem notuð eru þegar um skipulagningu starfsmannamála er að ræða. 

Verkefnastýring er þá þungamiðjan og stjórnun starfsfólks sem sinnir þeim verkefnum 

(Beardwell & Claydon, 2010). Mannauðsstjórnun hjálpar stjórnendum skipulagsheilda að 

lágmarka starfsmannaveltu og viðhalda þekkingu innan fyrirtækisins. Mannauðsstjórnun hefur 

áhrif á arðsemi fyrirtækja, ef henni er sinnt af prýði og jákvæður árangur skilar sér inn í rekstur 

fyrirtækisins sést það í arðsemi fyrirtækja (Dessler, 2017). Þegar bættur rekstrarárangur er 

meðal markmiða hjá fyrirtækjum er mannauðsstjórnun nýtt til þess að styrkja og efla starfsfólk 

á vinnustað (Beardwell & Claydon, 2010). Hlutverk mannauðsstjóra er því tvíþætt, það þarf að 

takast á við þarfir starfsfólks og markmið fyrirtækisins, jafnvægi verður að myndast á milli 

þessara tveggja þátta en það getur verið vandasamt. Mannauðsstjórar bera ábyrgð á mannauði 

fyrirtækisins og getur það verið flókið verkefni þar sem þeir vinna í nánd við persónur á einn 
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eða annan hátt. Dæmi um flókin verkefni gætu verið uppsagnir, ábendingar um ýmis 

afbrotamál, ráðningar og önnur starfsmannatengd mál (Dessler, 2017). 

Fyrir árið 1960 var starfsmannahald fyrirtækja og stofnana hefðbundið starfsmannahald, þá var 

talað um starfsmannastjórnun (e. Personnel management). Frá þeim tíma og til dagsins í dag 

hefur starfsmannahald þróast í stefnumiðaða, skipulagða og skilvirka mannauðsstjórnun 

(Dessler, 2017; Quill, 1999). Ef einungis er hugað að starfsmannahaldi er lágmarksstjórnun 

innan fyrirtækisins, þá eru launamál og kostnaðareftirlit helstu þættir sem er fylgst með (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012).  

2.1.1. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Hugtakið stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. Strategic Human Resource Management) er átt 

við þegar talað er um auðlindir fyrirtækja, meðal annars mannauðinn. Auðlindum er þá stjórnað 

og þær skipulagðar út frá gæðum en ekki einungis út frá magni. Hugtakið þykir þó margþætt 

og flókið fyrirbæri sem er erfitt að skilgreina og lýsa á einfaldan hátt. Hugmyndir út frá 

stefnumiðaðri mannauðsstjórnun er fyrst að finna í Bandaríkjunum allt fram að miðjum níunda 

áratugnum (Bach & Sisson, 2000). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun er nátengd framtíðarsýn og 

árangri skipulagsheilda. Til þess að skipulagsheild nái markmiðum sínum er nauðsynlegt að 

framfylgja og skipuleggja mannauðsstefnu sem að tryggir hegðun og færni meðal starfsfólks. 

Eftirfylgni þarf að eiga sér stað á þeim verkefnum sem að lögð eru fyrir starfsfólk fyrirtækisins, 

til dæmis með því að mæla ánægju starfsfólks, skoða markmiðin og fjárhag fyrirtæksins. Það 

þarf að tengja mannauðinn við rekstrarleg markmið fyrirtækisins til að mynda 

samkeppnisforskot (Dessler, 2017). 

Hægt er að nýta sér stjórntæki stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunnar. Eitt af þeim er 

stefnumiðað árangursmat (e. HR Scorecard) sem felst í því að innleiða og framfylgja stefnu 

fyrirtækisins. Það nær yfir marga þætti á borð við stjórnþætti, mælikerfi og bendir einnig á leiðir 

til að greina ákveðin vandamál á kerfisbundin hátt. Mörg fyrirtæki hafa notast við þetta 

stjórnartæki. Stefnukort (e. Strategy Map) er annað stjórntæki sem hægt er að nýta, þau eru 

skýr, vel útfærð og auðvelda suma þætti stefnu fyrirtækisins. Starfsfólk fær því meiri þekkingu 

á stefnunni, hún verður skýrari og myndar betri skilning hjá starfsfólki. Stefnukort eru þó 

vandmeðfarin, það er flókið að þróa þau og teljast þau ekki til góðra nota nema að þau lýsi 

lykilatriðum varðandi framkvæmd stefnunnar. Skorkort/Mælaborð stjórnandans (e. Digital 

Dashboard) er annað stjórntæki sem að mannauðsstjórar eða starfsfólk sem vinnur að 

mannauðsmálum geta nýtt sér. Skorkort hefur áhrif á hegðun starfsmanna og gefur stjórnendum 
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ákveðnar upplýsingar. Ef að hegðunin endurspeglar stefnuna þá stuðlar það að því að hegðun 

starfsfólks er í takt við þá hegðun sem að stjórnendur vilja að starfsfólk sé í. Þetta er flókin 

hugmyndafræði og getur reynst erfitt að innleiða hana inn í skipulagsheildir. Þetta stjórntæki 

tryggir þó að stjórnendur fái upplýsingar um það hvernig gengur að innleiða stefnuna inn í 

fyrirtækið (Dessler, 2017). 

Eitt af lykilhlutverkum stjórnenda fyrirtækja er að skapa og miðla framtíðarsýn skipulagsheilda 

til starfsfólks innan fyrirtækisins, því þurfa þeir að þekkja vel til stefnumótunar innan 

fyrirtækisins. Allir þættir sem koma að mannauði fyrirtækja þurfa að vera vel skipulagðir í 

samræmi við stefnu og markmið fyrirtækisins. Það er til þess að starfsfólk átti sig á tilgangi 

verkefna sem eru lögð fyrir það í samræmi við heildarmarkmið skipulagsheildarinnar. Ef 

stjórnendur eru með fyrrgreind atriði á hreinu munu markmið og árangur nást með nýtingu 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunnar (Ulrich, Brockbank, & Johnson, 2009). Þættir á borð við 

fjárhagslega afkomu, gæðamál og betri framleiðni hafa sýnt árangur þegar að útfærð og vel 

hönnuð mannauðsstefna og góðir starfshættir eru til staðar. Í gegnum tíðina hafa eigendur og 

stjórnendur fyrirtækja verið að gera sér betur grein fyrir mikilvægi mannauðsstjórnunar 

(Besma, 2014). Mannauðsstjórar fyrirtækja eða þeir sem sinna mannauðsmálum verða að 

þekkja vel undirliggjandi skipulag og virkni fyrirtækisins, einnig verða þeir að þekkja megin 

stöður starfseminnar, það er hverjar þær eru. Mannauðsstjórar aðstoða eigendur eða aðra 

stjórnendur við að sjá og gera grein fyrir þeim þáttum sem þarf að bæta svo hægt sé að vinna 

markvisst að viðskiptastefnu fyrirtækisins. Gott er ef leiðtogahæfni er til staðar hjá þeim sem 

vinna að mannauðsmálum, því oft þurfa þeir að taka ákvarðanir, móta og framfylgja þeim 

starfsvenjum sem henta best fyrir skipulagsheildina (Ulrich, 1998). 

Ef fyrirtæki eru með stefnumiðaða mannauðsstjórnun til staðar er einfalt að forðast mistök sem 

oft vilja annars verða. Til að mynda getur mikil starfsmannavelta verið mjög kostnaðarsöm og 

þarf því fagleg ráðgjöf til að koma í veg fyrir að svo verði innan fyrirtækja. Það getur kostað 

skipulagsheildina mikinn tíma og óþarfa kostnað að ráða inn óhæft starfsfólk og jafnframt þegar 

það er ranglega þjálfað. Með góðum mannauðsstjóra sem leiðir starfsfólkið áfram með 

leiðtogahæfni og fær fólk með sér í lið, er hægt að fá það besta úr starfseminni, þar sem að 

starfsánægja ríkir skilar það sér til reksturs fyrirtækisins (Dessler, 2017). Mannauðurinn á að 

vera uppspretta og lykillinn að varanlegu samkeppnisforskoti samkvæmt fræðum 

mannauðsstjórnunnar. Mannleg geta og skuldbinding starfsfólks við verkefni innan 

skipulagsheilda getur aðgreint eitt fyrirtæki frá öðrum er kemur að framúrskarandi starfsfólki, 

einstaklingar geta því skipt sköpum þegar verið er að velja gott starfsfólk. Allir stjórnendur ættu 
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að bera einhverja ábyrgð á verkefnum og hag starfsfólksins með innri og ytri samþættingu, 

hvort heldur um er að ræða mannauðssérfræðinga eða eigendur fyrirtæksins. Það er vegna þess 

hversu mikilvægur mannauðurinn er fyrir rekstur fyrirtækisins og því ekki skynsamlegt að það 

sé einungis á herðum mannauðsstjóra. Þegar að stjórnendur fara að átta sig á ofangreindum 

atriðum og horfa á heildarmyndina getur mannauðsstjórnun talist stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun (Mabey, Salaman, & Storey, 1998). 

2.1.2. Starfsmannastefna 

Starfsmannastefna fellur undir málefni stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. Starfsmannastefna 

er yfirlýsing fyrirtækisins um starfsmannamál, tekið er fyrir hvernig þeim málum er háttað 

innan fyrirtækisins. Starfsmannastefna er meðvituð og afgerandi ákvörðun stjórnanda varðandi 

það hvernig mannauði vinnustaðarins skuli stjórnað til að ná samkeppnisforskoti. Ef að 

mannauðurinn er samkeppnisforskot fyrirtækisins, eða verið er að byggja á mannauðnum, þarf 

að vera starfsmannastefna til staðar sem er hluti af heildarstefnu fyrirtækisins. Starfsfólki eru 

gefin skýr viðmið um hlutverk sitt, ábyrgð og hvernig umhverfi þeim er búið. Tilgangur hennar 

er að móta reglur innan fyrirtæksins sem starfsfólk á að fara eftir og er því ljóst hvers er ætlast 

til af starfsfólkinu í starfi. Starfsfólk getur þá gengið með vísu að því hvernig sérstök verkefni 

eru meðhöndluð er þau koma upp og hvernig hægt sé að afgreiða þau. Markmið 

starfsmannastefnu er að ná helstu markmiðum skipulagsheildarinnar með því að skýra út 

hvernig mannauðurinn innan fyrirtækisins verði best nýttur (Dessler, 2017; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006a). 

Aukinn skilningur myndast í fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar ef starfsmannastefna er 

skýr og stöðug. Öll fyrirtæki hafa þó einhverskonar starfsmannastefnu en best er ef hún er 

formleg og skrifuð. Ef álitamál koma upp sem snertir starfsfólk fyrirtækisins er fyrirfram búið 

að setja upp reglur gagnvart þeim málum og þær aðgerðir sem eru framkvæmdar í samræmi við 

gildi fyrirtæksins. Í einstaka fyrirtækjum er engin starfsmannastefna fyrir hendi en þó er 

hugmyndin á bakvið hana til staðar, reglurnar eru þá óformlegar en eru fólgin í hegðun og 

stjórnun sem starfsfólki er sýnd og ætlast er til af þeim (Armstrong, 2012). 

2.2. Níu lyklar mannauðsstjórnunar 

Skilvirk mannauðsstjórnun felur í sér skipulagt ferli í gegnum helstu þætti mannauðsstjórnunar 

og oft á tíðum er sagt að lykillinn að velgengi sé góð og skipulögð mannauðsstjórnun. Á mynd 

1 hér að neðan má sjá níu lykla mannauðsstjórnunar sem skiptast upp í áætlanagerð, öflun 

umsækjenda, starfsmannaval, þjálfun, frammistöðu, mat, umbun, þróun og starfslok. Líkanið 
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leggur áherslu á starfsfólk, vinnuaðstæður og að það séu góð mannleg samskipti innan 

skipulagsheildarinnar (Dessler, 2017; Sigrún H. Kristjánsdóttir & Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

 

Mynd 1 - Níu lyklar mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006) 

Sjá má á mynd 1 hér að ofan að hugtakið sálfræðilegi samningurinn er á milli ráðninga og vals 

og þjálfunar. Huglægur samningur myndast þó í upphafi ráðningaferils á milli vinnuveitenda 

og starfsmanns. Í sinni einföldustu mynd byggist samningurinn á þeim væntingum sem að 

vinnuveitandi hefur til starfsmannsins og þeim væntingum sem starfsmaðurinn hefur til 

vinnuveitenda. Til þess að vinnusambandið endist sem lengst verður að reyna eftir fremsta 

megni að uppfylla væntingar á báða bóga (Dessler, 2017; Sigrún H. Kristjánsdóttir & Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Mannauðsstjórar þurfa að vinna vel að öllum ferlum í líkaninu 

þar sem að þeir skapa fyrirtækjamenningu og tækifæri fyrir starfsfólkið til þess að gera enn 

betur og ná meiri árangri. Þeir hafa hag heildarinnar í huga og reyna eftir fremsta megni að 

halda uppi starfsánægju og hvetja starfsfólk sitt áfram. Árangur skilar sér ekki nema að allir 

innan skipulagsheildarinnar vinni saman að sameiginlegu markmiði, en þá þarf mannauðsstjóri 

að leiða starfsfólk sitt í sameiginlega átt og skapa vilja hjá þeim til að ná heildarmarkmiðum 

skipulagsheildarinnar (Ulrich & Brockbank, 2005). 

2.2.1. Áætlanagerð 

Stefnumótun er ákvörðunarferli sem ætti að skilgreina hvaðan við komum, hvar við erum, hvert 

við viljum fara og hvernig við ætlum að fara þangað sem við viljum að skipulagsheildin stefni 

(Porter, 2011). 
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Mynd 2 - Stefnumótunarpíramýdinn (Porter, 2011) 

Á mynd 2 hér að ofan má sjá stefnumótunarpíramýdann, horft er á píramýdann að ofan og unnið 

sig niður. Stefnumótunin hefst á því að skipulagsheildin átti sig á hlutverki (e. Vision) sínu og 

er oft skilgreint sem grunn hugmyndafræði (e. Core Ideology) fyrirtækisins. Fyrir hvað stendur 

skipulagsheildin og hver grunn tilgangur hennar sé. Því næst er horft á grunn gildi (e. Core 

Values) fyrirtækisins sem eru leiðbeinandi grundvallaratriði til leiðsagnar fyrir 

skipulagsheildina. Gildin lýsa meginþáttum í fyrirtækjamenningu starfseminnar sem hafa áhrif 

á mannauðinn, breyttni manna, lífssýn og mat þeirra á árangri og umhverfi. Hlutverk og gildi 

fyrirtækisins eru ekki að breytast frá ári til árs en það þarf þó að endurskoða þau reglulega. Í 

þriðja þrepi píramýdans er framtíðarsýn (e. Vision) fyrirtækisins. Hvað fyrirtækið sækist eftir 

að vera og hvernig það vill verða til lengri tíma. Framtíðarsýnin hefur yfirleitt að geyma háleit, 

ögrandi og djörf markmið. Hér á landi er talað um að horfa til næstu fimm til tíu ára, hvernig 

fyrirtækið vill verða á þeim tíma. Þar á eftir koma stefnumótandi áherslur sem skilgreina þá 

starfsemi fyrirtækisins, hver markmið þess eru, hverskonar áherslur á að leggja á og tiltaka þær 

aðgerðir sem fyrirtækið ætlar að setja sér fyrir á næstu þrem til fimm árum. Stefnumótandi 

áherslur er einskonar leiðarvísir fyrir fyrirtækið. Að lokum eru skilgreindar ítarlegar aðgerðir 

sem eru hvort í senn tímasettar og mælanlegar með lykilverkefnum ársins og hvaða ábyrgð 

fyrirtækið ætlar sér að axla (Porter, 2011).  

Þegar að stjórnendur fyrirtækja hafa áttað sig á ofangreindum upplýsingum hefst greining á ytri 

og innri þáttum fyrirtækja. Hægt er að notast við greiningartækið SVÓT sem annars vegar 

greinir styrkleika og veikleika á innri starfsemi fyrirtækisins en ógnanir og tækifæri ytri þátta. 

PESTEL er annað greiningartól en greinir það ítarlegri ytri þætti, pólitíska-, efnahagslega-, 

samfélagslega-, tæknilega-, umhverfislega og lagalega þætti (Kotler, Armstrong, Harris, & 
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Piercy, 2013). Þegar dýpra er komið inn í aðgerðir innan fyrirtækja er sett upp áætlanagerð. Til 

þess að auðvelda stjórnendum og starfsfólki að samræma starfsemi skipulagsheildarinnar, fara 

eftir tilsettum markmiðum, gegna hlutverkum og taka skynsamar ákvarðanir er sett upp 

áætlanagerð. Áætlanagerð mannauðsmála er ferli þar sem gerð er markviss áætlun um hvernig 

það er staðið að ráðningu starfsfólks og tryggt að rétta starfsfólkið sé að vinna réttu störfin. Til 

að hámarka árangur fyrirtækisins er valið rétta starfsfólkið í réttu störfin svo hægt sé að hafa 

yfirsýn til að sjá hversu margt starfsfólk þarf í tiltekin störf hverju sinni. Það er gert með því að 

tryggja að starfsfólk sem ráðið er inn sé með reynslu, hæfni og þann bakgrunn til þess að sinna 

starfinu eftir sinni bestu getu. Gerð starfsgreininga og starfslýsinga, endurskoðun, mannaflaspár 

og mótun starfsmannastefnu er einnig tilgreint í áætlanagerð mannauðsmála (Arney 

Einarsdóttir & Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

2.2.2. Öflun umsækjenda 

Öflun umsækjenda er alltaf byggð á starfsgreiningu (e. Job Analysis). Það þarf að fara vel að 

ráðningarferlinu og best er að nýta öll tól og tæki þegar valdir eru umsækjendur, það getur verið 

mjög tímafrekt. Starfsgreining snýst um að skilgreina verkþætti, skyldur og þá færni sem starfið 

krefst. Starfsgreining er hluti af áætlunagerð á sviði mannauðsstjórnunar og tilgangur hennar er 

að skilgreina persónuleika og hæfni þess einstaklings sem gegna á viðkomandi starfi. Almenn 

starfslýsing inniheldur þær skyldur, ábyrgð, vinnuskilyrði, samskiptahætti og fleiri þætti sem 

felast í því starfi sem óskað er eftir. Ein afurð starfsgreiningar er starfslýsing (e. Job 

Description) sem er greinargóð lýsing á starfi. Hún er sett saman á einfaldan og lýsandi hátt 

fyrir starfsfólkið, þar koma fram þættir á borð við markmið, ábyrgð, hverjir eru yfirmenn jafnt 

og undirmenn og stjórnskipun. Almenn starfslýsing er skilgreind á þann veg hvað starfsfólk á 

að framkvæma í raun og veru, hvernig það framkvæmir og undir hvaða kringumstæðum það er 

framkvæmt (Dessler, 2017). 

Hægt er að afla umsækjenda á tvennan máta, það er með óformlegum hætti og formlegum hætti. 

Talið er að fleiri fyrirtæki afli umsækjenda með óformlegum hætti, til að mynda með 

ábendingum, innanhússráðningum og óumbeðnum umsóknum og margt fleira. Þegar 

stjórnendur fara að leita eftir nýju starfsfólki er til dæmis hægt að finna það í gagnabönkum 

fyrirtækisins, sérstaklega ef um stór fyrirtæki er að ræða. Þar er haldið utan um allar 

upplýsingar, skrifuð eru niður markmið starfsfólks og séð hvort að starfsfólk sé að ná þeim 

markmiðum sem sett eru fyrir. Starfsfólk innan veggja fyrirtækja færist oft á milli starfa, mikið 

af starfsfólki vill læra og bæta hæfni sína eða jafnvel breyta til. Þá er kosturinn sá að 

starfsmaðurinn sem færist til þekkir allt innan skipulagsheildarinnar. Gæta þarf þó að því að 
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tilfærslur starfsfólks séu skynsamlegar, stundum er betra að fá nýtt starfsfólk inn. Þegar 

innanhússráðningar eiga sér stað er það almennt góð leið til þess að ráða starfsfólk í laus störf 

innan fyrirtækis. Kostirnir eru þá að það er minni áhætta. Stjórnendur þekkja starfsmanninn, 

hans styrkleika og veikleika, þjálfunarferli verður einnig styttra. Starfshollusta er til staðar og 

sýnir starfsfólki að möguleiki er á að vaxa í starfi innan fyrirtækisins. Gallarnir við 

innanhússráðningar eru þó þeir að óánægja gæti myndast hjá þeim sem fengu höfnun vegna 

starfsins. Viðtalstími verður tímafrekur vegna vitneskju um það hvaða starfsfólk hæfir ekki 

starfinu en verður þó að gefa öllum jafnan möguleika á að sækja um og taka viðtöl.  

Endurráðningar gætu einnig átt sér stað, þá eru ráðnir einstaklingar sem hafa áður verið hjá 

fyrirtækinu og vitað er hvernig það fólk vinnur, hverjir styrkleikar og veikleikar eru. Hægt er 

að gera áætlanir um framtíðar stjórnendur og er þá metin færni starfsfólks, það þekkist víða 

erlendis (Dessler, 2017). 

Þegar aflað er umsækjenda með formlegum hætti eru ýmist notaðar auglýsingar, ráðningastofur, 

vefsíður og margt fleira. Þegar notaðar eru auglýsingar í dagblöðum og á heimasíðum þurfa þær 

að vera áberandi. Þær þurfa að vekja upp áhuga hjá fólki, því meiri upplýsingar sem eru í 

auglýsingunni því betra, auk þess sem þær geta meðal annars byggt upp mikilvæga ímynd 

fyrirtækisins. Ráðningaþjónustur eru oft notaðar en geta þær verið misjafnar og þarf að vanda 

valið. Hægt er að notast við síður á netmiðlum en það getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt 

og geta borist yfirgnæfandi margar umsóknir sem þarf að fara yfir. Hægt er þó að nýta 

heimasíður, minni kostnaður er í því. Hausaveiðar (e. Head Hunting) eru notaðar á þann máta 

að aðilar eru ráðnir til að finna öflugt fólk og bjóða því enn betur heldur en það er að fá hjá 

viðkomandi fyrirtæki sem það starfar fyrir. Oftast er reynt að nálgast starfsfólk sem er nú þegar 

í annarri vinnu. Til eru margar aðrar formlegar leiðir til að afla umsækjenda eins og til dæmis í 

skólum, fara í fyrirtækjaheimsóknir, tilvísanir um starfsfólk og til eru sérstakar skrár yfir 

umsækjendur sem hægt er að hafa samband beint við (Dessler, 2017). Eins og sjá má hér að 

ofan eru margvíslegar leiðir til þess að afla umsækjenda, en hafa má þó í huga að notast þarf 

við árangursríkustu leið hverju sinni til að laða sem mest af umsækjendum til þess að sækja um 

starfið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b). 

2.2.3. Ráðningar og val 

Þegar öflun umsækjenda lýkur tekur ráðningaferlið við. Einn af mikilvægustu lyklum 

mannauðsstjórnunnar er ráðningar og val (Margrét Guðmundsdóttir, 1985). Skipulagsheildir 

geta komist nær því að öðlast samkeppnisforskot með vönduðu og skilvirku ráðningaferli 

(Storey, 2001). Til þess að ákvörðun verði ekki síður tekin frá huglægu mati stjórnenda sem sér 
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um ráðningar er mikilægt að nota skilvirkar aðferðir við val á umsækjendum (Beardwell & 

Claydon, 2007). Í ráðningaferlinu er upplýsingum safnað saman um vissan fjölda umsækjenda. 

Áður en endanlegt val á sér stað á meðal umsækjenda eru niðurstöður bornar saman við kröfur 

starfslýsingarinnar sem viðkomandi starf felur í sér. Vanda þarf val sitt vel með faglegum 

vinnubrögðum til að auka líkur á að valinn sé hæfasti umsækjandi í viðkomandi starf (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1985). Skiptir því miklu máli að fá réttan aðila sem hæfir starfinu sem best 

þar sem hann mun hafa margvísleg áhrif á fyrirtækið og getu þess til að vaxa (Dessler, 2013). 

Þegar að starfsgreining og starfslýsing eru faglega gerðar léttir það á því starfsfólki sem sér um 

ráðningar að velja úr umsóknum sem borist hafa. Umsóknirnar eru flokkaðar niður og 

umsækjendur sem upfylla kröfur starfslýsingarinnar eru skoðaðir nánar (Bohlander & Snell, 

2013). Notast þarf við aðferðir sem auka líkur á hlutlægni þegar unnið er úr umsóknum 

umsækjenda til að auka líkur á að allir þeir sem sækja um hafi jafna möguleika á starfinu sem 

leitast er eftir (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b). Þegar um ræðir að margir hafi sótt um 

starfið getur ferlið reynst kostnaðarsamt og tímafrekt þegar reynt er að finna sem hæfasta 

einstaklinginn í tilfallandi starf. Á móti kemur að erfitt getur verið að velja úr umsóknum þegar 

að fáir aðilar hafa sótt um starf sem auglýst er. Þá gætu fyrirtæki lent í því að þurfa að ráða 

starfsmann sem uppfyllir eigi þær kröfur sem starfslýsingin felur í sér (Torrington, Hall, & 

Taylor, 2008). Starfsmannavelta getur minnkað til muna ef réttir aðilar eru ráðnir inn og dregur 

það úr heildarkostnaði skipulagsheildarinnar (Dessler, Human Resource Management, 2017). 

Hægt er að nota ýmsar leiðir til að ákveða hvaða umsækjandi eigi að verða fyrir valinu, til 

dæmis meðmæli, viðtöl, tæknileg próf, sálfræðileg próf, getupróf, óformleg viðtöl, formleg og 

kerfisbundin viðtöl, starfsæfingar og vefskoðun og margt fleira sem getur skorið úr um það 

hvern á að ráða inn í tilfallandi starf (Dessler, 2017; Bohlander & Snell, 2013). Þegar notast er 

við einhvers konar próf á að láta aðila vita áður en þau eru tekin svo að hægt sé að undirbúa sig 

fyrir þau. Gegnumgangandi í ráðningaferlinu þarf að gæta þess að allir séu með sama rétt og 

viðhalda trausti gagnvart aðilum sem eru að sækja um tilfallandi störf. Allir umsækjendur verða 

að vera metnir út frá sömu þáttum þannig að þeir sem fara yfir niðurstöður prófa, verkefna eða 

viðtala eru að gera það út frá sömu viðmiðum. Til þess að ferlið verði faglegt þarf að ákveða 

fyrirfram hvað hver þáttur vegur mikið (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Hægt er að leiða líkum að því 

að ef að umsækjendur eru vinir eða ættingjar geta komið upp siðferðisleg álitamál (Hough & 

Oswald, 2000). Gæta þarf vel að áreiðanleika og réttmæti ráðninga. Eru valaðferðir áreiðanlegar 

og réttlætanlegar til að greina á milli umsækjenda, til dæmis þegar að stöðluð viðtöl eiga sér 

stað. Getum við látið framkomu, hegðun, útlit, kímni eða einhvern annan þátt í fari umsækjenda 



 

Fræðilegur bakgrunnur 

 

 13 

 

haft áhrif á okkur þótt það viðkomi ekkert getu hans í starfi. Umsækjandi gæti verið feiminn og 

er þá ekki metinn að verðleikum. Þegar gæta á réttmætis þarf að reyna að tryggja að allir 

umsækjendur fái sömu upplýsingar, gæta jafnréttis og jafnræðis. Eru stjórnendur eða þeir sem 

sjá um ráðningar með haldbær rök, að hve miklu marki forspár um frammistöðu í starfi eru 

studdar af sönnum gögnum. Eins og sjá má er ráðningarferlið og val á starfsfólki vandmeðfarið 

og þarf að vinna að því á fagmannlegan hátt (Dessler, 2017; Beardwell & Claydon, 2007).  

2.2.4. Sálfræðilegi samningurinn 

Hugtakið sálfræðilegi samningurinn (e. Psychological Contract) kom fyrst við sögu árið 1960, 

það var sett fram af Argyris. Hugmyndafræði Argyris var þó sú að sálfræðilegi samningurinn 

væri óbeinn skilningur á milli hóps starfsfólks og verkstjóra þeirra. Hann hélt því fram að 

sambandið á milli starfsfólks og yfirmanns þeirra væru einskonar skipti. Starfsfólkið myndi því 

gefa frá sér meiri framleiðni fyrir vinnu sína og gera lægri kröfur í skiptum fyrir viðunandi laun 

og atvinnuöryggi. Hann trúði því einnig að starfsfólkið myndi standa sig enn betur í starfi ef 

vinnuveitandi eða skipulagsheildin myndi ekki skipta sér of mikið af verkefnum starfsfólksins 

og í staðinn myndi starfsfólkið virða rétt skipulagsheildarinnar til að þróast. Hugmyndafræðin 

um sálfræðilega samninginn var í raun og veru skipti á áþreifanlegum, sértækum og 

efnahagslegum auðlindum, samkomulag á milli tveggja hópa sem áttu að uppfylla skilyrði hvers 

annars (Jacqueline, Parzefall, & Coyle-Shapiro, 2008). 

Hugmyndafræðin hefur þó þróast í gegnum tíðina og segir nú að ,,Sálfræðilegi samningurinn 

kallast sá huglægi gagnkvæmi samningur sem verður til í huga starfsmanna og vinnuveitenda 

strax í ráðningarferlinu og byggir á þeim væntingum sem gefnar eru varðandi starfið og þeim 

væntingum sem vinnuveitandi ber til nýs starfsmanns“ (Þóra Hrólfsdóttir & Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2007). Sálfræðilegi samningurinn er ósýnilegur og óáþreifanlegur og er því 

gjörólíkur mörgum öðrum samningum. Hann er ekki skriflegur og eins og áður segir er að mestu 

einungis til í huga einstaklinga, svo sem vinnuveitenda og starfsmanns. Sálfræðilegi 

samningurinn á sér stað mjög snemma í ráðningaferlinu. Einstaklingur sér til að mynda 

auglýsingu á vefsíðu og starfslýsingu á ákveðnu starfi, þar byrjar hann strax að mynda sér 

hugmyndir og skoðanir varðandi tilfallandi starf. Á móti verður sálfræðilegi samningurinn til 

strax hjá vinnuveitenda leið og hann sér umsókn umsækjenda, þar fer hann að mynda sér 

hugmyndir og skoðanir um viðkomandi aðila, jafnvel enn sterkari þegar ráðningaaðili hittir 

umsækjenda. Þá eiga sér gagnkvæmar væntingar stað, bæði hjá umsækjenda og ráðningaaðila 

til hvors annars. Einstaklingar upplifa því ekki sálfræðilega samninginn með sama hætti þó svo 
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þeir séu í sama ráðningaferlinu og innan sömu skipulagsheildar (Dessler, 2017; Þóra 

Hrólfsdóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Sálfræðilegi samningurinn skapar tilfinningar og mótar viðhorf starfsfólks til fyrirtækisins og 

má því ekki vanmeta hann, getur hann haft áhrif á hollustu og hegðun starfsfólks. Væntingar 

vinnuveitenda til starfsfólks er að það sýni frumkvæði, tryggð og atorku í starfi sínu. 

Starfsmaðurinn á að búa yfir hæfni og þekkingu um þær kröfur sem að starfinu fylgja og að 

hann búi yfir þagmælsku gagnvart fyrirtækinu. Vinnuveitandi væntir þess að starfsmaður skili 

inn ákveðnu framlagi til tilfallandi starfs og eigi auðvelt með að leysa hin ýmsu vandamál sem 

upp geta komið. Á sama tíma eru væntingar starfsmannsins til vinnuveitenda eða fyrirtækisins 

þær að hann fá réttláta meðferð á vinnustað og finni fyrir starfsöryggi. Hann vill fá að þróast í 

starfi, umboð til athafna, kjörnar vinnuaðstæður séu fyrir hendi og geti haft áhrif á 

starfsumhverfið sem hann vinnur í. Hann setur mikið traust í hendur stjórnenda og væntir þess 

að það sé komið fram við hann af sanngirni (Dessler, 2017; Þóra Hrólfsdóttir & Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2007). 

Armstrong (2009) setti upp líkan sem útskýrir kjarnann í sálfræðilega samningum, líkanið 

skiptist upp í þrjá flokka, áhrifaþættir, innihald og afleiðingar eins og má sjá á mynd 3: 

 

Mynd 3 – Líkan af sálfræðilega samningnum (Armstrong, 2009) 

Þeir þættir sem falla undir fyrsta flokkinn, áhrifaþættir, eru fyrirtækjamenning, 

mannauðsstjórnun, reynsla, væntingar og valmöguleikar. Því næst er flokkur sem nefnist 

innihald og segir til um hvort að hægt sé að uppfylla sálfræðilega samninginn sem á að innihalda 

sanngirni og traust. Mikilvægt er að sálfræðilegi samningurinn sé uppfylltur, ef hann er 

uppfylltur af beggja háfu, það er frá starfsmanni og vinnuveitenda, leiðir það til tryggðar við 

fyrirtækið, vellíðunar í starfi, hollustu og fyrirtækjatryggðar. Hefur þetta því áhrif á endanlegar 

niðurstöður vinnuveitanda og starfsmanns (Armstrong, 2009). 

Myndast geta brestir í sálfræðilega samningnum á báða bóga, starfsmanns og vinnuveitenda. 

Þegar brestir myndast hjá starfsmönnum gæti það verið vegna þess að óvissa er ríkjandi í 
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tilfallandi starfi og mikið óöryggi í því hlutverki sem starfsmaðurinn á að vera í. Mikil 

rangtúlkun getur átt sér stað og starfsmaður getur jafnvel valdið miklu ergelsi innan 

fyrirtækisins. Þegar brestir verða hjá skipulagsheildinni geta ástæður verið þær að lítið sé um 

hollustu og hvatningu. Óviðeigandi hegðun getur átt sér stað hjá starfsmanni og er því brotið 

traust á sálfræðilega samningnum gagnvart vinnuveitenda. Einnig gæti starfsmaður  orðið 

ósáttur og hætt sjálfviljugur (Dessler, 2017). Þegar breytingar eiga sér stað innan 

skipulagsheilda geta breytingar orðið á sálfræðilega samningnum. Má segja að hann hafi áhrif 

á hegðun starfsfólks þar sem að hann hefur mikil áhrif á upplifun þeirra hjá skipulagsheildinni. 

Stjórnendur verða að gera sér grein fyrir mikilvægi sálfræðilega samningsins, passa þarf að 

standa við þau loforð sem gefin voru í upphafi og leiða fólk með sér og upplýsa er breytingar 

eru í aðsigi. Stjórnendur og starfsmenn vinna allir saman að sameiginlegu markmiði og eiga því 

að koma fram við starfsfólk sitt eins og hagsmunaaðila innan skipulagsheildarinnar í stað þess 

að þvinga og stjórna starfsmönnum sínum á óviðeigandi hátt (Armstrong, 2009). 

2.2.5. Móttaka og þjálfun 

Stjórnendur verða að átta sig á mikilvægi móttöku (e. Employee Orientation) nýrra starfsmanna. 

Starfsfólk getur verið misjafnt og þrátt fyrir mikla reynslu og menntun eru alltaf nýir hlutir og 

verkefni sem þarf að læra þegar gengið er í nýtt starf. Það er mjög misjafnt eftir fyrirtækjum 

hvernig móttöku er háttað, en fyrst og fremst er mikilvægt að láta nýliðann finnast hann vera 

velkominn í nýja starfið. Því eiga stjórnendur að leita allra þeirra leiða til þess að nýju starfsfólki 

líði vel um leið og það kemur inn á nýjan vinnustað. Starfsfólk á að vera frætt um reglur 

fyrirtækisins, fá nákvæmar upplýsingar um það starf sem það tekur að sér, venjur 

skipulagsheildarinnar og starfsumhverfið. Einnig er gott ef stjórnendur upplýsa nýliða um 

fyrirtækjamenningu, stöðu fyrirtækisins, gildi þess og framtíðarsýn fyrirtæksins. Það þarf að 

gefa nýju starfsfólki allar nauðsynjavörur og gögn sem fylgja tilfallandi starfi, svo sem 

tölvupóstfang, fatnað, lykla eða þess háttar. Í sumum fyrirtækjum er nýliðum jafnvel veitt 

kynning og fræðsla um starfið og gefin starfsmannahandbók. Starfsmannahandbækur hjálpa oft 

nýliðum sérstaklega ef þær eru faglega gerðar, hvetjandi og uppörvandi, en gæta verður þess að 

ekki séu settir hlutir í bækurnar sem ekki er hægt að standa við (Dessler, 2017; Dessler, 2013; 

Armstrong, 2009). 

Móttökuferlið tekur að jafnaði nokkrar klukkustundir, en getur það þó verið misjafnt eftir 

skipulagsheildum. Mannauðsstjóri stærri fyrirtækja tekur á móti nýliðum en annars er það 

valinn aðili innan skipulagsheildarinnar sem sér um móttöku nýliða. Nýliðinn fær allskyns 

upplýsingar þegar á móttöku stendur, svo sem upplýsingar um öryggismál, réttindi og næstu 
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yfirmenn/undirmenn ef það á við. En gæta þarf þess þó að honum séu ekki gefnar of miklar 

upplýsingar í fyrstu þar sem honum gæti fundist það yfirþyrmandi. Best er að aðilar sem sjá um 

móttökuna fari eftir gátlista til að tryggja að engar mikilvægar upplýsingar gleymist og 

inniheldur gátlistinn þá einungis upplýsingar sem þörf er á fyrir nýliðann að vita fyrst um sinn. 

Að móttöku lokinni kvitta báðir aðilar undir gátlistann og hann er síðan færður í skjalageymslu 

fyrirtæksins. Skýr fylgni er á milli starfsánægju og raunhæfra væntinga um nýja starfið og getur 

rétt nýliðamóttaka minnkað starfsmannaveltu um allt að níu prósentum, því þarf að vanda 

móttökuferlið vel (Dessler, 2017). 

Þjálfun (e. Training) starfsfólks er mjög áhrifarík til þess að hafa áhrif á starfsfólk í starfi sínu. 

Til þess að geta tekist á við nýtt starf fær starfsmaður þjálfun í upphafi starfs, eftir því sem þörf 

er á. Þjálfunarferli eru þó ekki einungis notuð fyrir nýliða, heldur oft á tíðum þarf að betrumbæta 

eða breyta innan skipulagsheildarinnar og fer þá allt starfsfólkið í kerfisbundna þjálfun (Dessler, 

2017). Markmiðin eru margþætt með markvissri þjálfun, eykur hún bæði frammistöðu 

fyrirtækisins, afköst starfsmanna og betri frammistöðu (Blanchard & Thacker, 2010). Suðlar 

þjálfun einnig að því að fyrirtæki nái settum markmiðum sínum (Bohlander & Snell, 2013). 

Skilgreining þjálfunar samkvæmt ýmsum fræðimönnum er kerfisbundin leið til að þróa 

þekkingu, menntun, hæfni, reynslu og færni sem hægt er að nýta í núverandi starfi eða starfi í 

komandi framtíð (Blanchard & Thacker, 2010). Mikill kostnaður getur verið við þjálfun 

starfsfólks, en getur þó hagnast skipulagsheildinni til lengri tíma. Samkeppnishæfni og aukin 

framleiðni getur komið fram þegar að fyrirtæki nýta markviss þjálfunarferli. Aukin hollusta á 

sér stað hjá starfsfólki fyrirtækisins og veldur það minnkandi starfsmannaveltu (Ingi Bogi 

Bogason & Ingi Rúnar Eðvarsson, 2008). Mörg kerfisbundin þjálfunarlíkön hafa verið sett fram 

og má sjá á mynd 4 hér að neðan eitt af þeim sem sett er fram af Armstrong (2012).  



 

Fræðilegur bakgrunnur 

 

 17 

 

 

Mynd 4 - Kerfisbundin þjálfun (Armstrong, 2012) 

Fyrsta skrefið í líkani Armstrong (2012) er að skilgreina þjálfunarþörf (e. Identify Learning 

Needs) innan fyrirtækisins. Þá þarf að skoða hverjar þarfirnar eru, þær gætu til að mynda verið 

vegna nýrra starfsmanna, skorts á þjálfun starfsfólks eða breytinga í aðsigi. Reglulega verða 

breytingar innan fyrirtækja, þær gætu verið laga-, tækni-  eða framleiðslulegar breytingar og 

margar aðrar orsakir geta valdið breytingum. Skipulagsheildir verða að þróast samhliða 

breytingum og þarf starfsfólk líklega að fá þjálfun í takt við breytingarnar. Til þess að geta 

haldið samkeppnisstöðu þarf starfsfólk að standa undir kröfum um þekkingu og hæfni. Geta 

stjórnendur notað ýmis tæki og tól til að greina hæfni og þekkingu starfsmanna. Með 

frammistöðumötum geta stjórnendur metið hvaða starfsfólk þarf á aukinni þjálfun að halda. Til 

að geta skilað af sér sem bestum árangri í starfi er ávallt verið að leitast eftir að bæta 

frammistöðu starfsmanna, sem til lengri tíma litið skilar sér síðar til fyrirtækisins. (Dessler, 

2017; Bohlander & Snell, 2013). Næsta skref er skipulagning á þjálfunarferli (e. Plan Training 

Programmes), hönnun á þjálfunarferlinu. Nauðsynlegt er að setja markmið með þjálfuninni sem 

þurfa bæði að vera raunveruleg og mælanleg til að fá sem áhrifaríkasta útkomu. Yfirmaður sem 

sér um þjálfunina er ábyrgur fyrir árangri hennar, þekking hans og framkoma skiptir miklu máli. 

Þeir sem hafa aðlögunarhæfni, einlægni, húmor, þekkingu, eru hjálpsamir, gefa frá sér skýr 

skilaboð, sýna áhuga og eru þyrstir í árangur í starfi henta best í að þjálfa starfsfólk (Dessler, 

2017; Bohlander & Snell, 2013). 

Í þriðja skrefinu er þjálfunin innleidd (e. Implement Training) þá eru þjálfunarleiðir valdar sem 

þurfa að vera í takt við allar áherslur og stefnur fyrirtækisins (Dessler, 2017). Starfsfólk hefur 

vissar væntingar til þjálfunarinnar. Því þarf að veita starfsfólki öryggi og ágæta upplifun í nýju 

starfi, hægt er að gera það með skipulögðu og fagmannlegu þjálfunarferli (Mankin, 2009). 
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Fyrirtæki geta sótt þjálfun og fræðslu inn á við og gert það innan veggja fyrirtækisins eða þá 

sótt hana út á við. Best er þó þegar að þjálfun á sér stað að hún sé í raunverulegum aðstæðum, 

einfalt dæmi er þá ef þú ert að kenna sund að þú kennir sund í sundlauginni (Dessler, 2017). Til 

eru þó margar þjálfunaraðferðir, námssamningur (e. Apprenticeship Training), tölvukennsla (e. 

E-learning), þegar lært er af reynslunni (e. On-the-job Experiences), dæmisögur (e. Case 

Studies) svo nokkrar séu nefndar (Bohlander & Snell, 2013). Í síðasta skrefinu er gert mat á 

þjálfunarferlinu og þeim aðferðum sem notast var við, nefnist það skref árangursmat á 

þjálfunarferli (e. Evaluate Training). Í dag þurfa mannauðsstjórar fyrirtækja að sýna fram á að 

árangur sé í mannauðsmálum og að fjármagn sé vel með farið, gott er þá að sjá hvort að 

þjálfunin hafi verið árangursrík og skilað góðu af sér. Í matinu kemur í ljós hvað má betur fara 

og hvaða þjálfunarleiðir skila betri árangri en aðrar (Bohlander & Snell, 2013). Hægt er að 

leggja á mat á ýmsa þætti þjálfunarinnar, viðbrögð starfsfólks eða jafnvel hvort þjálfunin leiddi 

til breyttrar hegðunar. Gott er að mæla árangurinn, sjá hvort að kvörtunum minnkaði sem dæmi, 

jókst sala eftir þjálfun eða gæðin orðin meiri. Jákvætt er ef að þjálfunin skilar fjárhagslegri 

niðurstöðu með aukinni sölu, fjölgun viðskiptavina og meiri hagnaði (Dessler, 2017). 

2.2.6. Frammistaða og mat 

Frammistöðumat (e. Performance Appraisal) er verkfæri til þess að fylgjast með árangri 

starfsmanns og sem hluta tæki sem hugar að starfsþróun og hvatningu til að gera enn betur í 

starfi sem leiðir til betri árangurs (Dessler, 2017). Frammistaða (e. Performance) starfsfólks fer 

eftir umhverfi, þekkingu, áhuga, líkamlegri getu og trú þeirra á sjálft sig. Blanchard og Thacker 

(2010) settu fram frammistöðulíkan sem sýnir hversu mikla frammistöðugetu einstaklingar búa 

yfir, líkanið má sjá á mynd 5 hér að neðan. Samspil þáttanna fimm, áhugahvötinni, 

starfsumhverfi, þeirri þekkingu, færni og viðhorfi sem starfsmaður býr yfir, segir til um 

frammistöðu starfsmanns (Blanchard & Thacker, 2010).  
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Mynd 5 - Frammistöðulíkanið (Blanchard & Thacker, 2010) 

Í frammistöðustjórnun (e. Performance Management) fyrirtækja eru metnir styrkleikar og 

veikleikar starfsfólks með formlegum hætti. Eitt af hlutverkum frammistöðustjórnunar er að 

framkvæma frammistöðumat (Armstrong, 2012). Þegar notast er við frammistöðustjórnun er 

stöðugt verið að meta frammistöðu starfsfólks með formlegum hætti. Tilgangurinn með því er 

að bæta frammistöðu fyrirtækisins jafnt og starfsfólks með endurgjöfum. Árangur er mældur 

og starfsfólk þróað með markmið fyrirtækisins í huga og er frammistöðumatið endurtekið 

reglulega, árlega (Armstrong, 2009). Ef notast er við skilvirkt mannauðsstjórnunar ferli hefur 

starfsmaður við upphaf starfs fengið starfslýsingu og veit hvers er ætlast af honum í starfi. Hægt 

er því að miða við það sem kemur fram í starfslýsingu þegar gerð eru frammistöðumöt. Eins og 

áður kom fram er frammistöðumat verkfæri sem notað er til þess að meta starfsfólk. Tilgangur 

þess er margvíslegur. Það greinir hvort að starfsfólk stendur sig vel eða illa innan 

skipulagsheildarinnar og lætur starfsfólk vita. Þetta er því tækifæri til að meta frammistöðu 

starfsfólks og veita því endurgjöf. Matið dregur þá fram helstu styrkleika og veikleika hvers og 

eins starfsmanns. Lagt er mat á hvort að starfsfólk megi bæta frammistöðu, með þjálfun sem 

dæmi (Dessler, 2017). 

Mörg fyrirtæki notast við frammistöðumöt, þau snúa að framgangi og frama fyrirtækisins þar 

sem að þau geta hjálpað fyrirtækinu að betrumbæta sig, en þó eru fyrirtæki sem notast ekki við 

þau. Með því að framkvæma frammistöðumöt sýnir stjórnandi fyrirtækisins að honum stendur 

ekki á sama og vill að starfsfólki sínu vegni vel, hefur áhuga á því sem það er að gera og aðstoðar 

það við að ná meiri frama í starfi. Það eykur því starfsánægju og hollustu starfsfólks til 

fyrirtækisins. Stjórnendur geta ákveðið að taka frammistöðumat vegna ýmissa ástæðna, til að 

mynda getur það verið til að þess koma í veg fyrir annmarka, styrkja frekar jákvæða hegðun og 

vinnubrögð. Gæti verið þjálfunarþörf fyrir starfsfólk og til þess að reyna að átta sig betur á 

frammistöðugapi, stöðuhækkun og margt fleira. Eftir að frammistöðumatið á sér stað, 
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frammistöðu- eða starfsþróunarsamtal sem farið er  í, er farið yfir niðurstöður matsins með 

viðkomandi starfsmanni með það í huga að bæta frammistöðu hans og fyrirtækisins. Þar geta 

báðir aðilar, starfsmaður og yfirmaður rætt niðurstöðurnar, sagt sínar skoðanir og rætt komandi 

framtíð (Dessler, 2017). Viðtölin eiga að skila árangursríkri útkomu, bættum vinnuaðstæðum 

og betri samskipti eiga að myndast milli starfsmanns og stjórnenda og leiða til betri starfsánægju 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). 

2.2.7. Þróun 

Þegar er viðhalda eða auka á þekkingu sem starfsfólk býr yfir innan fyrirtækis nefnist sá þáttur 

þróun (e. Development). Til þess að skipulagsheildir geti viðhaldið samkeppnisforskoti sínu á 

markaði eða aukið framlegð þarf að líta á þróun sem fjárfestingu fyrirtækja í mannauði sínum 

(Armstrong, 2012). Starfsþróun (e. Human Resource Development) gengur út á það að þróast í 

starfi sem viðkomandi einstaklingur gegnir og tileinka sér nýja færni og auka þá möguleika 

fyrir starfsfólk að vaxa og skapa sér meiri frama innan fyrirtækisins (Dessler, 2017). 

Starfsþróun hefur verið skilgreind sem stöðugt ferli þar sem markmið í lífinu og persónuleg 

vinna og athafnir eru í kastljósinu. Þegar að starfsmaður skipuleggur starfsframa sinn, fær 

tækifæri til að skína og fær stuðning frá stjórnendum/yfirmönnum innan vinnustaðar skilar það 

vegsauka fyrir fyrirtækið jafnt og viðkomandi starfsmann (McDonald & Hite, 2005). 

Starfsþróun er á ábyrgð hvers og eins viðkomandi starfsmanns, hún er fjárfesting fyrir 

starfsmanninn og fyrir tiltekinn vinnustað. Notuð er frammistöðugreining til að bera kennsl á 

hvaða þættir það eru sem að viðkomandi starfsmaður þarf að þróast í, til að komast sem næst 

því að uppfylla þá hæfniskröfu sem fylgir starfinu (Dessler, 2017). Leiðir þessi þróun til þess 

að starfsmaður öðlast enn meiri hæfni eða viðbótarþekkingu, sem eykur afkastagetu 

starfsmanns (Armstrong, 2012). 

2.2.8. Umbun 

Umbun og innri hvatning verður að vera til staðar hjá stjórnendum ef viðhalda á góðum 

starfsanda. Viðvarandi samkeppni getur átt sér staðar þegar mannauði fyrirtækja er stjórnað á 

réttan og viðeigandi hátt. Umbun getur verið útfærð á ýmsan hátt til dæmis gjöf, bónus, hrós, 

stöðuhækkun en þó er algengast að veitt sé launahækkun eða launabónusar. Afkastageta 

starfsfólks getur aukist ef það er hvatt með jákvæðum hætti (Dessler, 2017; Zhou, Zhang, & 

Montoro-Sánchez, 2011). Stjórnendur geta umbunað starfsfólki fyrir vel unnin störf og ef það 

hefur staðið sig vel, hvatt fólk áfram í starfi. Starfsfólk er þó mannlegt og getur breyst með 

tímanum, öll erum við mismunandi, því verða stjórnendur að reyna að gera sér grein fyrir því 

hvað það er sem starfsfólk vill og hverskonar hvatning hentar fyrir hvern og einn. Hvatning er 
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talin mikilvæg til að kveikja áhuga hjá starfsmanni til að standa sig vel og bæta frammistöðu í 

starfi (Beardwell & Claydon, 2007). Til eru ýmsar aðferðir til að hvetja starfsfólk áfram, hægt 

er að gefa reglulega endurgjöf á frammistöðu viðkomandi starfsmanns. Mikilvægt er að taka 

eftir því þegar að starfsfólk er að standa sig með prýði og hrósa viðkomandi. Það er kostur ef 

að starfsfólki líður vel og hefur gaman af starfsumhverfi sínu, gott er að jákvætt og hollt 

starfsumhverfi sé til staðar sem sinnir félagslegum þörfum starfsfólksins. Þegar að starfsfólki 

líður vel í vinnunni skilar það meiru af sér. Draga á úr allri hættu á að skapa ójafnvægi á 

vinnustað og huga að sanngirni starfsfólks og laða það besta fram hjá hverjum og einum. 

Mikilvægt er að sjá starfsfólk blómstra í starfi og njóta sín (Dessler, 2017). Hér á landi hafa 

verið gerðar rannsóknir um hvatningu starfsfólks. Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) komst að 

ellefu algengustu atriðunum sem að hvatti Íslendinga í vinnu: 

1. Að vinna að áhugaverðum verkefnum 

2. Að sjá árangur af starfi þínu 

3. Að vinnan sé vel metin 

4. Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 

5. Að þróast í starfi 

6. Að búa við atvinnuöryggi 

7. Að samstarfsfólk sé þægilegt 

8. Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 

9. Að hafa tækifæri til að auka færni þína 

10. Að hafa skýr markmið að vinna að  

11. Að fá góð laun  

(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) 

Stjórnendur geta nýtt sér frammistöðumat starfsfólks til að umbuna því starfsfólki sem hefur 

staðið sig með prýði. Þegar frammistöðumat og viðtal er yfirstaðið heldur fyrirtækið í 

matsblaðið til þess að geyma sögu viðkomandi starfsmanns. Þá geta stjórnendur notfært sér 

matsblöðin fyrir undirbúning næstu viðtala og rakið endurtekningar, hvort sem um ræðir 

fyrirmyndarstarfsmann eða starfsmann sem ítrekað sýnir óviðunandi hegðun. Ef að starfsmaður 

hefur ekki bætt frammistöðu sína getur það valdið því að viðkomandi starfsmanni sé sagt upp 

(Dessler, 2017). 
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2.2.9. Starfslok 

Hollusta starfsfólks er gríðarlega mikilvæg fyrir skipulagsheildina og er mjög jákvætt ef 

hollusta er til staðar innan fyrirtækisins. Hollustan gengur út á það hversu mikið starfsfólk 

samsvari sig með heild fyrirtækisins og tekur þátt í starfsemi þess. Helstu áhrifaþættir hollustu 

starfsfólks eru sterk trú á gildi og markmið skipulagsheildarinnar. Vilji sé fyrir hendi til þess að 

leggja einhvað auka á sig fyrir fyrirtækið, taka að sér yfirvinnu til dæmis án þess að fá hærri 

laun. Mikilvægasti áhrifaþátturinn er þó að það er vilji til þess að vera áfram í starfi hjá 

skipulagsheildinni, fyritækin efla og styrkja starfsfólk sitt. Ef ekki er næg hollusta til staðar 

getur það orðið til þess að starfsfólk segir upp (Dessler, 2017). Fyrirtæki geta því haft áhrif á 

uppsögnina með því að reyna að betrumbæta vinnuaðstæður viðkomandi starfsmanns svo ekki 

verði af starfslokum. Starfsfólk getur sagt upp vegna ástæðna sem skipulagsheildir geta stjórnað 

og breytt til, reynt að hafa áhrif á uppsagnir starfsfólks. Starfslok eða uppsögn getur átt sér stað 

sem skipulagsheildin getur ekki haft áhrif á, til að mynda vegna andláts, veikinda eða flutninga. 

Síðan geta uppsagnir verið af hálfu fyrirtækja, vegna niðurskurðar skipulagsbreytinga, 

starfsmaður kominn á vissan aldur og þess háttar ástæður. Að lokum er talað um starfslok sem 

ekki er hægt að greina ástæður fyrir eða er ekki vitað til (Beardwell & Claydon, 2010). 

Mikilvægt er að stjórnendur fyrirtækja greini ástæður uppsagna, til að minnka starfsmannaveltu 

sem er gríðarlega kostnaðarsöm fyrir fyrirtækið (Hillmer, Hillmer, & McRoberts, 2004). 

Lykilþáttur í starfsmannamálum er starfsmannavelta (e. Employee Turnover), veitir hún 

tölulegar upplýsingar um alla þá sem hafa hætt innan skipulagsheildarinnar á vissu tímabili. Út 

frá upplýsingum er reynt er að greina hvort starfsfólk hafi verið ánægt í starfi og gæði hafi verið 

til staðar (Arney Einarsdóttir & Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Til að færni og þekking 

starfsfólks haldist innan fyrirtækisins þarf að reyna að takmarka starfsmannaveltu, lækkar það 

kostnað við ráðningar og þjálfanir á nýju starfsfólki. Þó verður ávallt einhver hreyfing á 

starfsfólki í öllum fyrirtækjum (Armstrong, 2009; Torrington, Hall, & Taylor, 2008). 

Eitt af því erfiðasta sem að stjórnendur standa frammi fyrir hverju sinni eru uppsagnir 

starfsfólks, þær geta gengið nærri stjórnendum, oft á tíðum persónulega. Við uppsagnir þarf að 

vanda vel til verka. Þegar tekin er ákvörðun um uppsögn þarf hún að vera á rökréttum 

forsendum, skynsamleg og passa þarf að engin fljótfærni eigi sér stað. Skoða þarf allar lagalegar 

hliðar málsins áður en uppsögn á sér stað, huga að samskiptum við stéttarfélög, leita ráða og 

hafa trúnaðarmann með. Næsti yfirmaður viðkomandi starfsmanns á að tilkynna um 

uppsögnina, það má ekki hlífa starfsmanni, en veita honum þó stuðning. Þegar staðið er að 

uppsögn ber að varast hörku og óþægindi, koma þarf fram við starfsfólk á eins sanngjarnan hátt 
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og kostur er, bjóða aðstoð og sýna hluttekningu. Sem dæmi er hægt að bjóða fram sálfræðilegan 

stuðning, spyrjast fyrir hvað er framundan, eru ný tækifæri í komandi framtíð og svo framvegis. 

Þeim sem sagt er upp verða fyrir miklu áfalli, sérstaklega ef það kemur fyrirvaralaust. 

Tilfinningar sem sprottið geta fram hjá viðkomandi starfsmanni eru reiði, höfnun, flótti, streita 

og vantrú á sinni eigin getu, því þarf að vanda vel til uppsagna. Stjórnendur þurfa einnig að hafa 

stjórn á tilfinningum sínum meðan á uppsögn stendur. Fundurinn sem fer fram um starfslok 

viðkomandi þarf að vera stuttur, hægt er að miða við 15 mínútur í senn og stjórnendur þurfa að 

koma sér beint að efninu, hafa allt tilbúið.  Ákvörðunin þarf að vera útskýrð, það er hvers vegna 

fyrirtækið telur sig þurfa að segja viðkomandi upp starfi. Starfsfólk á að vera hvatt til jákvæðra 

ákvarðana að lokinni uppsögn og hægt er að bjóða ráðgjöf varðandi atvinnuleit. Ekki má gleyma 

stjórnendum sem þurfa að standa að uppsögninni, huga þarf vel að þeim og veita þeim stuðning 

og handleiðslu. Samstarfsfólki þarf að vera tilkynnt ákvörðunin og passa þarf vel að huga að 

þeim sem eftir eru. Þegar um náin samstarfsmann ræðir getur setið eftir gremja í garð 

stjórnenda, vantrú á fyrirtækinu, mikil reiði og kvíði. Uppsagnir geta haft mikil áhrif á alla 

starfsmenn innan fyrirtækisins og þarf því að komast í gegnum erfiðleikatímabilið. Einnig þarf 

að tilkynna viðskiptavinum og birgjum, ef því er að skipta, uppsögnina, sérstaklega ef um 

lykilstarfsmann er að ræða (Dessler, 2017). 

2.3. Starfsánægja 

Hoppock (1935) var sá fyrsti til að kynna hugtakið ,,starfsánægja‘‘ til leiks. Hann segir að 

starfsánægja sé sambland af lífeðlis-, sálfræðilegum og umhverfisaðstæðum, út frá því eiga 

einstaklingar að geta sagt til um hvort að þeir séu ánægðir í starfi sínu (Griffin & Rafferty, 

2009). Hugtakið starfsánægja hefur verið rannsakað allt frá árunum 1960 frá hinum ýmsu 

sjónarhornum og mikið af skilgreiningum hafa komið í ljós. Flestir fræðimenn eru þó sammála 

um að starfsánægja séu viðbrögð, bæði tilfinningaleg og andleg, að hve miklu leyti skynjuð 

útkoma stenst væntingar (Cranny, Smith, & Stone, 1992). Til að mynda skilgreinir Locke 

(1969) hugtakið sem tilfinningalegt ástand sem gefur til kynna jákvæð viðhorf til starfsins og 

ræðst það af þörfum starfsfólksins, reynslu þess og skynjun. Locke (1969) heldur því fram að 

starfsánægja sé grundvallaratriði þegar kemur að líðan starfsfólks og hafi áhrif á framleiðni, 

starfsmannaveltu og fjarveru starfsfólks. Samræmið á milli þess hvað starfsfólk fær út úr starfi 

sínu og þarfir starfsfólksins ræður því hvort að viðkomandi einstaklingur þrífst í starfi eða ekki. 

Samkvæmt Locke (1969) er ánægt starfsfók skilvirkara og leggur sig fram í að standa sig vel 

og skilar það hagnaði fyrir fyrirtækið (Locke, 1969). Þó er mest notaðasta og þekktasta 

skilgreiningin á starfsánægju komin frá Spector (1997) sem felst einfaldlega í því hvort að 
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einstakling líki við viðkomandi starf og ýmsa þætti innan þess eða ekki. Starfsánægja lýsir sér 

í blöndu af jákvæðum og neikvæðum tilfinningum starfsfólks sem það hefur gagnvart starfinu 

sem það gegnir. Þegar að árangur næst í starfi og framlag starfsfólks hefur jákvæð áhrif á 

samfélagið finnur starfsfólk til aukinnar starfsánægju. Hæfileikar einstaklings eiga að vera 

nýttir til fulls í starfi, starfsmaður á að hafa gaman af því sem hann gerir í starfi sínu og vera 

umbunað þegar vel tekst til, það leiðir til starfsánægju (Kaliski, 2007). Spector (1997) telur að 

það séu þrír mikilvægir þættir sem lúta að starfsánægju. Í fyrsta lagi að allar skipulagsheildir 

ættu að hafa mannleg gildi að leiðarljósi. Skipulagsheildir sem fylgja því eftir eru líklegri til að 

bera virðingu fyrir sínu starfsfólki. Starfsánægja hefur áhrif á hegðun starfsfólks, í öðru lagi, og 

er því líklegra þegar að starfsfólk standi sig betur í starfi þá hefi það áhrif á virkni 

skipulagsheildarinnar. Að síðustu telur Spector (1997) starfsánægju vera vísbendingu um 

skipulag skipulagsheilda. Starfsánægja getur verið mismikil á milli deilda innan sömu 

skipulagsheildar. Getur það þó gefið góða hugmynd um breytingar sem hægt væri að setja á 

laggirnar til að aukin starfsánægja myndast innan hverrar deildar fyrir sig (Spector, 1997). 

Áhrifaþættir starfsánægju eru margir. Mikilvægt er þó að vita til hvers er ætlast af manni í starfi. 

Þeir einstaklingar sem upplifa mikla starfsánægju í starfi eiga það sameiginlegt að vita til hvers 

er ætlast af þeim í starfi. Þegar starfsfólk veit ekki til hvers er ætlast af því upplifir það mikla 

óvissu og starfsárangur skipulagsheildarinnar minnkar. Því er vitneskja undirstaða 

starfsánægju. Annar áhrifaþáttur er talinn vera þegar einstaklingar ná tökum á starfinu og fá 

leiðsögn. Þegar árangur næst í starfi og starfsfólk gerir sér grein fyrir því að það er að standa 

sig vel og reynir á færni sína, getur það haft mikla áhrif á starfsánægju. Lykilatriði yfir árangur 

er að vita hvað starfsfólk þarf að betrumbæta í starfi sínu og hvað það er sem viðkomandi 

starfsmaður er að gera vel. Það hefur áhrif á starfsánægju, þegar starfsfólk upplifir vissa ábyrgð 

í starfi sínu, það fær að vera þátttakendur í ákvarðanatökum og er hluti af heild fyrirtæksins. 

Þegar starfsfólk finnur að það er tilgangur og lærdómur með því sem það er að gera í sínu starfi 

getur það haft áhrif á starfsánægju þess (Dessler, 2017). Rannsóknir sýna að skynjun starfsfólks 

á starfsumhverfi hefur áhrif á skapandi hugsanir þess. Vissir þættir í starfsumhverfi eiga að hafa 

jákvæð eða neikvæð áhrif á sköpun starfsfólks. Þættir á borð við hvatningu frá stjórnendum, 

starfsfólk upplifir störf sín krefjandi og mikilvæg og hafa stjórn í starfi sínu, eru allt jákvæðir 

þættir sem hafa skapandi áhrif á hugsun starfsfólks. Neikvæðir þættir eru þá þegar takmarkað 

eftirlit er á vinnustöðum, skortur á auðlindum og stöðugt eftirlit stjórnenda, eru það allt þættir 

sem leiða til minni starfsánægju (Dewet, 2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að góð 

samskipti innan skipulagsheildarinnar eykur starfsánægju starfsfólks. Þegar góð samskipti, náin 
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og opin eru á milli stjórnenda og starfsfólks, því meiri starfsánægju upplifir starfsfólk 

viðkomandi fyrirtækis (Burke & Wilcox, 1969). Myndast getur starfsóánægja þegar óvissa eða 

lítið upplýsingaflæði berst á milli stjórnenda og starfsfólks. Því eru tengsl á milli magns og 

gæða samskipta mikilvægur þáttur þegar horft er til starfsánægju (Morley, Shockley-Zalabak, 

& Cesaria, 1997). 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow setti fram kenningu sem vísar til starfsánægju og ber hún 

nafnið Þarfapíramýdi Maslow (1943). Maslow vill meina að allir einstaklingar búi yfir 

hvatakerfi sem tengist ekki undirliggjandi þörfum eða umbunum. Hann vildi átta sig á hvað það 

væri sem að hvetur einstaklinga áfram. Maslow skiptir þörfum einstaklingsins í fimm þrep, 

nauðsynlegt er að uppfylla þarfir hvers stigs áður en að einstaklingur getur fært sig upp um þrep 

eins og sjá má á mynd 6 hér að neðan (Maslow, 1943): 

 

Mynd 6 - Þarfapíramýdi Maslow (Maslow, 1943) 

Lífeðlislegar þarfir (e, Physiological Needs) er fyrsta þrepið sem fjallar um helstu mannlegu 

þarfir einstaklingsins, svo sem súrefni, næringu og vatn. Þegar þeim er líkt við starfsvettvang 

er hægt að tala um loft, fullnægjandi hitastig og grunnlaun. Þegar þessar þarfir eru uppfylltar 

tekur annað þrep við, öryggisþarfir (e. Safety Needs). Það eru þær þarfir þar sem einstaklingar 

finna til líkamlegs og andlegs öryggis, svo dæmi sé tekið. Þarfir einstaklinga við að hafa örugga 

atvinnu og finna til ákveðins öryggis í sambandi við þau hlunnindi sem fylgja eftirfarandi starfi. 

Því næst kemur þriðja þrep sem eru félagslegar þarfir (e. Belongingness Needs), þá má rekja til 

löngunar einstaklings í náin sambönd, bæði vináttu og ástar. Í fyrirtæki má vísa til samskipta á 

milli starfsfólks og stjórnenda og einnig að vera partur af heildarteymi skipulagsheildarinnar. 

Viðurkenningarþarfir (e. Esteem Needs) er síðan fjórða þrepið, þær má rekja til löngunar í 

virðingu, bæði sjálfs síns og frá öðru samstarfsfólki. Í fimmta og síðasta þrepinu, er þörfin fyrir 

sjálfsbirtingu (e. Self-actualization Needs). Það er þegar einstaklingar eru meðvitaðir um 

hæfileika sína og reyna að nýta þá til að vaxa sem manneskjur. Sjálfsbirting getur til að mynda 
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verið sköpun og hæfileikinn til að kljást við krefjandi verkefni, jafnvel með þjálfun en til eru 

ýmsar myndir sjálfsbirtingar (Maslow, 2000). Þó hafa fræðimenn gagngrýnt kenningu Maslow 

og ekki eru margar rannsóknir sem styðja við kenninguna, samt sem áður er hún mjög þekkt. 

Ekki eru þó til neinar beinar sannanir fyrir því að einstaklingar flokkist í þá fimm flokka sem 

tilgreindir voru hér að ofan né því að nauðsynlegt sé að uppfylla hvert þrep áður en hægt sé að 

færast upp um þrep (Wahba & Bridwell, 1976). Þegar viðkemur skilvirkni skipulagsheilda er 

mikilvægi starfsánægju einn áhrifamesti þátturinn, það er greinilegt þegar horft er til afleiðinga 

á óánægju og skorts til hollustu fyrirtækja (Spector, 1997). 

2.4. Liðsheild  

Liðsheild (e. Team Leadership) eða teymi vísar til samstarfs einstaklinga þar sem að framlag 

teymisins skilar betri frammistöðu af sér heldur en ef samanlagt framlag meðlima er einungis 

lagt saman. Hópur er þá skilgreindur sem tveir eða fleiri einstaklingar sem hafa samskipti, starfa 

sjálfstætt og hafa það að takmarki að ná fram ákveðnum markmiðum. Aukin áhersla er á 

teymisstarf í dag. Rannsóknir hafa leitt það í ljós að teymisvinna nær betri árangri heldur en 

sjálfstæðir einstaklingar sem vinna í sitthvoru lagi eða þegar hópavinna á sér stað (Northouse, 

2013). 

Oft á tíðum eru það ekki hæfileikaríkustu einstaklingarnir sem að ná mestum árangri heldur er 

það besta teymið. Með teymisvinnu er hægt að skila af sér meiri framleiðni, verður því aukning 

í framleiðslu skipulagsheilda. Betri notkun verður á auðlindum fyrirtækja, mannauðinum. 

Ákvarðanir verða oft betri er unnið er í teymisvinnu og betri lausn finnst á vandamálum. Meiri 

gæði vöru og þjónustu er til staðar þar sem að teymi koma að framkvæmd. Einnig þegar 

teymisvinna á sér stað koma í ljós fleiri nýjungar og sköpunarhæfnin verður meiri þar sem að 

einstaklingar ná að virkja hvern annan innan teymisins (Northouse, 2013). Hér að neðan má sjá 

lista með átta eiginleikum teyma sem skína skýrt í gegn samkvæmt Northouse (2013): 

1. Skýr og háleit markmið  

2. Formgerð teyma einblínir á niðurstöður  

3. Færni teymismeðlima 

4. Sameiginleg eining 

5. Samvinnubragur 

6. Há gæðaviðmið 

7. Nauðsynlegur ytri stuðningur 

8. Fagleg leiðtogamennska 
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2.5. Siðferði 

Talið er að almennt séu fjögur lykilhráefni í siðareglum sem stjórnendur/yfirmenn ættu að horfa 

til, heilindi, réttlæti, hæfni og afleiðingar. Fyrirtæki ættu að leggja áherslu á heiðarleika, 

einlægni og gegnsæi í störfum innan skipulagsheildarinnar. Þau eiga að nálgast alla sína 

hagsmunaðila með sanngjörnum og eðlilegum hætti. Fyrirtæki ættu að innleiða siðferðislega 

sýn fyrirtækisins með viðeigandi hæfni og þá þarf að vera til staðar mannskapur, tæki og tól til 

þess að það sé gert. Háttsemi fyrirtækja á að stefna að meginstefnu til að jákvæðum hagsmunum 

sem flestra, þá er verið að hugsa til þess hverjar afleiðingar séu innan starfseminnar (Lawrence 

& Weber, 2017). Siðferði er margslungið fyrirbæri þó svo að það hljómi einfalt, þetta er 

spurningin um hvað sé rétt og hvað er rangt, hvað má og hvað má ekki gera, ekki er einfalt að 

útskýra siðferði á einfaldan hátt. Hægt er að útskýra siðfræði sem fræðigrein sem skýrir og lýsir 

siðferðislegri hegðun manna, afla þau vitneskju því tengdu og á samkvæman og heildstæðan 

hátt lýsa því og skýra út hvers vegna það er eins og það er. Siðfræðin er safn margra kenninga 

sem reynir að finna lausn á fyrrgreindu verkefni og allt frá fornöld hefur hún verið talin 

megingrein heimspekinnar (Páll Skúlason, 1990).  

Hjá hinum ýmsu starfsstéttum síðastliðin ár hefur viðskiptasiðfræði verið vinsælt viðfangsefni, 

leitast er eftir því hvernig hegðun er rétt og hvernig hegðun er röng. Viðskiptasiðfræðin snýr að 

ákvörðunum, aðstæðum og athöfnum í viðskiptalífinu og getur reynst hagnýt innan 

skipulagsheilda (Páll Skúlason, 1990). Fyrirtækjamenning er sú háttsemi sem viðgengst á meðal 

starfsmanna fyrirtækja, mikilvægt er að virða menninguna sem myndast innan skipulagsheilda 

(Lawrence & Weber, 2017). Siðferðislegar skyldur skipulagsheildarinnar eru í formi skilaboða 

eða siðareglna. Mikið af siðareglum eru orðnar sjálfsagður hluti af lífi okkar og við veitum þeim 

ekki sérstaka eftirtekt. En það geta þó komið upp aðstæður þar sem óvissa liggur fyrir um hvað 

skuli gera, hvað má þá gera og hvað má ekki gera. Þegar að viðkomandi aðili reynir að átta sig 

á þeim reglum sem eiga við í ákveðnum aðstæðum og hvernig hann eigi að bregðast við kallast 

það siðferðisleg umhugsun (Sigurður Kristinsson, 1991). Siðferðislegt viðmið eru reglur um 

hvers konar háttsemi er ásættanleg og hver ekki, þau eiga að skapa fyrirtækjamenninguna sem 

að skipulagsheildin vill viðhafa í sinni starfsemi. Fyrirtæki geta þá átt það til að mynda eða 

skapa ákveðnar reglur sem eru viðmið fyrirtæksins, ákveðin farvegur fyrir starfsfólk til að vita 

hvað má og hvað má ekki gera (Lawrence & Weber, 2017). Þegar að starfsfólk gerir sér grein 

fyrir þeim skyldum sem það gegnir og tekur ákvarðanir á grundvelli þeirra eykur það 

siðferðislegan þroska (Sigurður Kristinsson, 1991). 
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Siðareglur eru skriflegar reglur sem með skýrum hætti lýsa hvaða háttsemi varðandi starfsfólk 

skipulagsheildarinnar er ákjósanleg og hvaða háttsemi er ekki æskileg innan fyrirtækisins. Þær 

veita fyrirtækjum tækifæri til að skýra út siðferðislega sýn sína gagnvart öllum þeim 

hagsmunaaðilum sem við koma fyrirtækinu. Siðareglur stuðla að samkvæmni og hlutlægri 

ákvarðanatöku starfsfólks. Starfsfólk sýnir einnig hegðun sem felur í sér æskilegt siðferði, það 

hegðar sér í takt við siðferðisreglur skipulagsheildarinnar. Siðferði er grundvöllur samskipta 

innan veggja fyrirtækisins, starfsfólk er vel upplýst um hvernig það á að koma fram við hvert 

annað og standa fyrir þeim gildum sem eiga að vera í heiðri höfð í samskiptum á meðal fólks. 

Siðareglur geta einnig nýst sem leiðbeiningar um æskileg viðbrögð ef upp koma einhverskonar 

álitamál, hjálpar starfsfólki við ákvarðanatöku. Fyrirtæki geta einnig byggt upp gott traust í 

samfélaginu og styrkir það orðspor fyrirtækja með jákvæðum hætti, einnig verður 

skipulagsheildin eftirsótt í augum atvinnuleitenda (Lawrence & Weber, 2017).  
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3. Aðferðafræði 

Í þessum hluta rannsóknarinnar er þeim aðferðum lýst sem framkvæmd hennar byggir á. Gerð 

er grein fyrir þeim aðferðum sem beitt er við framkvæmd, gagnaöflun, úrvinnslu og niðurstöður 

rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað um þátttakendur, úrtaksgerð, mælitæki, réttmæti og 

áreiðanleika. Að lokum verður farið yfir helstu takmörk og annmarka rannsóknarinnar og gerð 

skil á stöðu rannsakanda. 

3.1. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Við rannsóknina var framkvæmd heimildavinna og frumgagnaöflun með eigindlegum (e. 

Qualitative) og megindlegum (e. Quantitative) rannsóknaraðferðum en rannsóknin skilgreinist 

sem tilviksrannsókn (e. Case Study). Tilgangur tilviksrannsókna er að greina fyrirfram 

afmörkuð tilvik á sem ítarlegastan hátt til að draga fram sem skýrasta mynd af því sem 

rannsóknin beinist að. Helsta markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að efla skilning á 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Esterberg, 2002).  

Eigindleg rannsókn verður í formi hálf opins (e. Semi-Structured) rannsóknarviðtals. Í hálf 

opnum rannsóknarviðtölum nýtir rannsakandi sér fyrir fram ákveðinn viðtalsramma en gefur 

viðmælendum færi á að koma sinni þekkingu, reynslu og upplifun á framfæri með eigin orðum. 

Rannsakandi leiðir þó viðtalið og gætir þess að halda umræðum innan viðtalsrammans og getur 

með þeim máta náð fram nánari þekkingu viðmælanda með viðbótarspurningum (Ársæll Már 

Arnarsson & Rúnar Helgi Andrason, 2013). Meðal helstu kosta aðferðarinnar er að hún veitir 

rannsakanda möguleika á að ná fram betri skilningi á því sem býr að baki hverju svari, þó 

aðferðin geti reynst tímafrek þegar margir viðmælendur eru í úrtaki (Wisker, 2001) Notast 

verður við megindlega rannsóknaraðferð til að sannreyna niðurstöður eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Þá verður safnað saman tölulegum gögnum úr spurningalista sem verður 

lagður fyrir úrtak hóps sem rannsóknin beinist að. Með þessari aðferð gefst tækifæri til að fá 

gott yfirlit yfir viðhorf úrtaksins. 

3.1.1. Uppbygging rannsóknarvinnu 

1. Heimildaöflun og heimildavinna 

2. Eigindleg rannsókn 

3. Þemagreining eigindlegrar rannsóknar 

4. Megindleg rannsókn 

5. Greining megindlegrar rannsóknar 

6. Framsetning gagna 
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3.2. Eigindleg rannsókn 

3.2.1. Viðmælendur og úrtaksgerð 

Þýði eigindlegu rannsóknarinnar eru stjórnendur fyrirtækisins, viðmælendur eru tíu talsins. 

Úrtakið skilgreinist sem markmiðsúrtak (e. Purposive Sample) en einnig er það þekkt sem 

tilgangsúrtak. Þar eru þátttakendur valdir með hliðsjón af markmiðum rannsóknarinnar sem búa 

yfir persónulegri þekkingu og/eða reynslu á viðkomandi málefni (Katrín Blöndal & Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Í upphafi var lagt upp með að rannsaka mannauðsmál í fimm útibúum fyrirtækisins. Taka átti 

viðtal við einn af eigendum skipulagsheildarinnar til að fá sýn hans á mannauðsmál 

fyrirtækisins ásamt því að fá sýn verslunarstjóra hvers útibús fyrir sig og sjá hvort samræmi 

væri á milli sýnar þeirra og eigenda. Þegar leið á rannsóknina ákvað rannsakandi að taka fyrir 

öll útibú fyrirtækisins til þess að fá betri heildarsýn á mannauðsmál innan skipulagsheildarinnar. 

Mat rannsakandi það svo að niðurstöður rannsóknarinnar yrðu mögulega marktækari og gætu 

endurspeglast á heildarþýði rannsóknarinnar þegar að öll útibú innan fyrirtækisins væru tekin 

fyrir. 

3.2.2. Val á aðilum í úrtak 

Þegar það kom að vali á þátttakendum var leitast eftir að fá sem flesta stjórnendur fyrirtækisins 

sem gætu mögulega endurspeglað úrtakið yfir á þýðið. Einnig til þess að ná sem breiðastri 

þekkingu á sviði mannauðsmála innan skipulagsheildarinnar. Tekin voru viðtöl við tvo af 

eigendum fyrirtækisins, annar þeirra er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og hinn sér um rekstur 

á einu útibúi fyrirtækisins ásamt því að sinna mörgum öðrum verkefnum á borð við fjárhag og 

margt fleira. Auk þess var tekið viðtal við átta verslunarstjóra, tveir af þeim eru verslunarstjórar 

sama útibús.  

Rannsakandi stýrði ekki vali á einstaklingum sem voru í forsvari varðandi stjórnun útibúanna 

en eigendur bentu á þá viðmælendur sem voru með yfirsýn yfir starfsmannamál og stjórnun á 

rekstri hvers útibús fyrir sig. Yfirlit yfir viðmælendur og tímasetningu má finna í Viðauka A. 

Viðmælendur voru spurðir um stöðu sína innan fyrirtækisins og tilgreindu hana svohljóðandi: 

• Viðmælandi 1: Starfandi framkvæmdastjóri og einn af eigendum 

• Útibú 1: Einn af starfandi verlsunarstjórum 

• Útibú 1: Einn af starfandi verslunarstjórum 

• Útibú 2: Starfandi verslunarstjóri 

• Útibú 3: Starfandi verslunarstjóri  
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• Útibú 4: Starfandi verslunarstjóri  

• Útibú 5: Starfandi verslunarstjóri 

• Útibú 6: Sér um rekstur útibúsins og einn af eigendum 

• Útibú 7: Starfandi verslunarstjóri 

• Útibú 8: Starfandi verslunarstjóri 

3.2.3. Mælitæki 

Með hliðsjón af markmiði og tilgangi rannsóknarinnar var eigindlega rannsóknaraðferðin í 

formi hálfstaðlaðra (e. Semi-Structured) rannsóknarviðtala. Rannsakandi taldi að aðferðin væri 

líkleg til árangurs þar sem hægt væri að skoða viðfangsefnið með ólíkum sjónarhornum og ná 

fram dýpt viðtala eins og gerist gjarnan þegar notast er við eigindleg rannsóknarviðtöl. 

Viðtalsramminn er mótaður fyrirfram en samt sem áður er viðmælendum veitt ákveðið frelsi til 

að miðla sinni upplifun, reynslu og þekkingu á viðkomandi málefni.  Rannsakandi reynir þá að 

leiða viðtalið og halda þeim innan viðtalsrammans en til að dýpka viðtalið getur hann notast til 

að mynda við viðbótarspuringar (Ársæll Már Arnarsson & Rúnar Helgi Andrason, 2013). 

Rannsakandi miðaði við að hvert viðtal tæki um 30 mínútur. Viðtalsramminn innihélt alls 14 

spurningar og var honum skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn samanstóð af fjórum spurningum 

sem sneru að almennum upplýsingum um viðmælanda og fyrirtækið. Í öðrum hluta var 

viðfangsefnið dýpkað og rannsakanda gerð almennt grein fyrir því hvernig mannauðsmálum er 

háttað innan fyrirtækisins með upplifun viðmælanda til hliðsjónar. Sá hluti var níu spurningar 

talsins. Síðasti hlutinn var aðeins ein spurning, hún átti að fanga tilfinningu viðmælanda til að 

draga fram álit á málefninu og hvað megi betur fara í mannauðsmálum innan fyrirtækisins. Allir 

viðmælendur fengu sömu spurningar en þó var rannsakandi með viðbótarspurningar og 

skilgreiningar til hliðsjónar ef hann teldi þörf á dýpri skilning á viðfangsefni og fanga þyrfti 

fleiri sjónarhorn viðmælanda. Viðtalsrammann má finna í heild sinni í Viðauka C. 

3.2.4. Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Tekin voru viðtöl við tíu aðila sem fóru fram á tímabilinu 22. til 27. september. Rannsakandi 

hafði samband við aðila annarsvegar með því að mæta í viðkomandi útibú eða símleiðis og 

tilkynnti aðilum viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðtalstími/-staður var þá ákveðinn eftir 

hentugleika í samræmi við óskir þátttakenda og voru viðtölin tekin í hljóðlátu rými þar sem 

rannsakandi tók viðtal við þátttakendur. Rannsakandi kynnti í upphaf viðtals tilgang 

rannsóknarinnar og svaraði spurningum þátttakenda ef upp komu. Að lokum áður en viðtal 

hófst var samþykkisyfirlýsing undirrituð, hana má finna í Viðauka B. Viðtölin voru hljóðrituð 
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á stafrænni upptöku og upprituð til frekari úrvinnslu, þau eru í vörslu rannsakanda og eru ekki 

hluti af þessari greinargerð. 

Tilgangur viðtalanna var að gera grein fyrir upplifun stjórnenda á mannauðsmálum innan 

skipulagsheildarinnar og jafnframt að fá betri heildarmynd frá sjónarhóli stjórnenda á 

mannauðsmál innan viðkomandi fyrirtækis. Einnig var leitast eftir því að sjá hvort að 

blæbrigðamunur er á upplifun eigenda og verslunarstjóra varðandi mannauðsmál. Þá voru 

gögnin þemagreind (e. Theme Coding) og öxulkóðuð (e. Axle Coding) með hliðsjón af 

rannsóknarmarkmiðum og samsvörun við niðurstöður úr yfirferð heimilda, það er fræðigreina. 

Notast var við nafnleynd aðila í úrtaki að ósk eigenda. Af því sögðu eru aðrar vísanir notaðar í 

stað nafna úrtaksaðila. 

3.3. Megindleg rannsókn 

3.3.1. Þátttakendur og úrtaksgerð 

Framkvæmd var megindleg gagnaöflun með spurningakönnun sem send var út á persónuleg 

netföng starfsfólks innan viðkomandi fyrirtækis. Starfsfólk var hvatt til þess að taka þátt í 

spurningakönnuninni í þeim tilgangi að fá heildarsýn yfir mannauðsmál innan 

skipulagsheildarinnar. 

Þýði megindlegu rannsóknarinnar eru starfsfólk fyrirtækisins en úrtakið er skilgreint sem 

markmiðsúrtak (e. Purposive Sample) en einnig er það þekkt sem tilgangsúrtak. Rannsakandi 

getur þá vegna þekkingu sinnar á þýðinu valið úrtak sem er lýsandi fyrir þýðið. Með hliðsjón 

af markmiðum rannsóknarinnar eru þátttakendur valdir sem búa yfir persónulegri þekkingu 

og/eða reynslu á viðkomandi málefni (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Lagður 

verður fyrir spurningalisti á rafrænu formi. Upplýsingar sem fást úr spurningarlistanum verða 

greindar með tilliti til rannsóknarmarkmiða og -tilgangi og þeim upplýsingum sem hafa verið 

teknar saman við gerð rannsóknarinnar.   

3.3.2. Mælitæki 

Notast var við megindlega gagnaöflun í formi spurningalista, þær spurningar sem voru lagðar 

fyrir í könnuninni voru byggðar á niðurstöðum viðtala í eigindlegu rannsókninni og fræðilegum 

bakgrunni. Spurningum var annaðhvort ætlað að hrekja niðurstöður og staðhæfingar og hins 

vegar styðja við. Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að notast við hefðbundið orðalag við 

uppsetningu spurningalista og engin krafa var gerð á sérfræðiþekkingu. Í tveimur spurningum 

könnunarinnar fylgdu örskýringar á hugtökum til að koma í veg fyrir mistúlkun á spurningum. 

Flest allar spurningarnar voru settar upp með fyrirfram skilgreindum svarmöguleikum og 
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spurningalistinn var byggður upp með fimm arma Likert-kvarða. Í fimm arma Likert kvarða 

eiga þátttakendur möguleika á að svara fimm mismunandi svarmöguleikum, þátttakendur velja 

þá þann svarmöguleika sem lýsir skoðun þeirra best sem gerir þeim kleift að svara spurningum 

á fljótlegan og auðveldan máta (McDaniel & Gates, 2008). Tvær opnar spurningar voru í 

spurningakönnuninni til þess að reyna að ná fram dýpri skilningi þátttakenda á efninu og var 

þeim gefið tækifæri á að koma skoðunum og hugmyndum sínum á framfæri. Í heild sinni var 

spurningalistanum skipt niður í fjóra hluta og var þátttakendum gert ljóst að þeir gætu hætt 

þátttöku á hvaða tímapunkti sem er eða sleppt einstaka spurningum. 

• Hluti 1: Spurningum 1 til 8 er ætlað að kanna þekkingu, upplifun og skilning á  

mannauðsmálum innan fyrirtækisins frá sjónarhóli þátttakenda. Fullyrðingar er varða 

almenn mannauðsmál eru settar fram og þátttakendur lýsa sinni upplifun á þeim eftir 

því sem við á. 

• Hluti 2: Spurningum 9 til 13 er ætlað að kafa dýpra í upplifun þátttakenda með því að 

greina líðan þátttakenda innan fyrirtækisins. 

• Hluti 3: Spurningar 14 til 17 eru lýðfræðilegar spurningar. Spurningarnar voru hafðar 

opnar til að tryggja réttmæti og órekjanleika rannsóknarinnar en gefa þær þó 

rannsakanda upplýsingar er varða bakgrunn þátttakenda og breytileika úrtaksins. 

• Hluti 4: Spurning 18 var opin spurning þar sem að þátttakendum var gert kleift að taka 

fram þær skoðanir sem þeir höfðu á viðkomandi málefni. 

3.3.3. Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Einn af eigendum fyrirtækisins sem þessi rannsókn snýr að sendi rannsakanda persónuleg 

netföng þátttakenda. Könnunin var send út á persónuleg netföng þátttakenda frá netfangi 

rannsakanda með þjónustu Google Forms að kvöldi fimmtudags, 24. október. Könnunin var 

opin fram að fimmtudagskvöldi þann 31. október og stóð hún þá yfir í sjö daga. Svörunin var 

ekki góð fyrstu dagana en á fjórða degi hafði rannsakandi samband við eiganda fyrirtækisins 

og hvatti eigandi þátttakendur til að svara könnuninni. Alls 43 svör bárust úr könnuninni en hún 

var send á 52 þátttakendur alls og því var svörunin fremur góð, 83% svörun. 

Það var sérstaklega tekið fram í upphafi könnunar að svör yrðu órekjanleg til einstakra aðila og 

farið yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Spurningalistann í heild sinni má finna í 

Viðauka D. Heiti verslana hefur verið breytt í Útibú 1, Útibú 2, Útibú 3 og svo framvegis til 

þess að ekki sé hægt að rekja svör til einstaka verslana. Gögnin voru unnin í Excel og að lokum 
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sett fram ásamt niðurstöðum með lýsandi tölfræði (e. Descriptive Methods) og myndrænni 

aðferð (e. Graphical Methods). 

3.4. Réttmæti og áreiðanleiki 

Rannsóknaraðferðin á að rannsaka það sem henni er ætlað að rannsaka, það er það sem 

skilgreinir réttmæti rannsóknarinnar. Skilgreining á innra réttmæti (e. Internal Validity) er sú 

að niðurstöður rannsóknarinnar þurfi að sýna rétta mynd af veruleikanum svo hægt sé að draga 

fram trúverðugar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til þess 

að hægt sé að alhæfa um niðurstöður umfram rannsóknina og hún sé trúverðug er ytra réttmæti 

(e. External Validity) háð því að innra réttmætis hafi verið gætt (Bryman, 2012). 

Innra réttmæti í eigindlegum rannsóknum snýr að trúverðugleika viðtala. Í markmiðsúrtaki þar 

sem að viðmælendur eru valdir út frá markmiði og tilgangi rannsóknar er innra réttmæti jafnan 

háð þátttakendum (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendur eigindlegrar 

rannsóknar voru stjórnendur fyrirtækisins sem allir hafa hagsmuna að gæta fyrir fyrirtækið, 

sérstaklega eigendur, gætu þeir haldið einhverju undan í svörun. Þó var notast við nafnleynd 

hjá aðilum í úrtaki og vonast rannsakandi til þess að litlu hafi verið haldið undan í svörun 

þátttakenda og að flestir þeirra hafi svarað af heilindum. Hafa skal í huga þó rannsakandi hafi 

einsett sér að fylgja öllum reglum og viðmiðum aðferðafræðinnar á ólíkum stigum 

rannsóknarinnar sé erfitt að útiloka blæbrigðamun á framvindu, aðstæðum og/eða nákvæmu 

orðalagi í hálf opnum rannsóknarviðtölum. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að forðast 

efnisleg áhrif á svör viðmælanda en gæti þá blæbrigðamunur haft óviljandi eða óbein áhrif. Ytra 

réttmæti eigindlegrar rannsóknar snýr að yfirfærslugildi viðtala, endurspeglar rannsóknin þá 

einungis þá aðila sem eru innan úrtaksins. Í úrtakinu voru allir stjórnendur skipulagsheildarinnar 

og því er hægt að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á þýðið. Eigindlega rannsóknin er byggð á 

þeim heimildum og gögnum sem fékkst við öflun á framkvæmd hennar.  

Innra réttmæti í megindlegum rannsóknum snýr að því að ef gætt er að skilningi þátttakenda á 

viðfangsefni, svörun þeirra byggi á hreinskilni og umhverfi hafi ekki truflandi áhrif á svörun 

telst inrra réttmætis hafa verið gætt. Þegar að spurningar eru ágengar og of persónulegar getur 

það dregið úr eða ýkt svörun þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir & Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi telur innra réttmæti töluvert og því hafi verið gætt eftir fremsta megni. 

Spurningarnar í spurningalistanum voru hvorki ágengar né ýtnar og var þátttakendum gerð grein 

fyrir því að frjálst væri að sleppa einstaka spurningum. Ekki var mikið svigrúm fyrir misskilning 

þar sem spurningarnar voru bæði hnitmiðaðar og örskýringar fylgdu einstaka spurningum til að 
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koma í veg fyrir misskilning. Þó er rannsakanda ekki unnt að ábyrgjast að umhverfistruflanir 

hafi ekki haft áhrif á svörun þar sem spurningakönnunin var framkvæmd á netinu. Ytra réttmæti 

megindlegu rannsóknarinnar byggir á úrtaksgerð þessarar rannsóknar. Markmið rannsakanda 

var að ná úrtaki sem nemur 52 þátttakendum en voru svarendur 43 talsins. Úrtakið var aðeins 

undir ákjósanlegum fjölda sem rannsakandi lagði uppi með og var því lítillega undir 

markmiðum um úrtaksstærð og hefur því áhrif á ytra réttmæti rannsóknarinnar. Úrtakið var þar 

að auki ekki byggt á líkindum vegna þess að hvert stak í þýði er jafn líklegt til þess að falla 

innan úrtaksins. Tegund úrtaks og takmörkuð stærð hefur áhrif á yfirfærslugildi þess á þýðið 

og er óáreiðanlegra en ella. Fræðirit og aðrar rannsóknir voru greindar til samanburðar í 

rannsókn þessari til að byggja ofan á réttmæti hennar. Rannsakandi telur þó að niðurstöður gefi 

raungóða mynd af upplifun þýðisins og skýrar vísbendingar um viðfangsefnið og hafi því bæði 

hagnýt- og leiðbeinandi gildi. 

3.5. Takmörk og annmarkar 

Rannsókn þessi snýr að fyrirtæki í verslunargeiranum hér á landi, fleiri verslunarfyrirtæki 

hérlendis gætu mögulega nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að betrumbæta 

mannauðsmál innan sinnar skipulagsheildar. Þar sem að Ísland er lítið land og mannauðsmálum 

eflaust sinnt á öðruvísi máta en erlendis geta fyrirtæki erlendis ekki nýtt sér niðurstöður 

rannsóknarinnar. Rannsóknin takmarkast einnig við þá fjölda starfsmanna sem tóku þátt í 

rannsókninni en þar sem að þátttaka var fremur góð telur rannsakandi að hún hafi hagnýt og 

leiðbeinandi gildi. Við framkvæmd á niðurstöðum rannsóknar velti rannsakandi fyrir sér að til 

þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar, hefði verið áhugavert að taka hálf opið 

rannsóknarviðtal við sérfræðing í mannauðsmálum til að styðjast við rannsóknina. Ef þeirri 

eigindlegu rannsóknaraðferð hefði verið beitt hefði það opnað fyrir umræður um ólíka sýn 

fræðimanna á sviði mannauðsmála, gæti það því haft takmarkandi áhrif á rannsóknina sem 

styðst eingöngu við fyrri fræði, rannsóknir og eigin eigindlegu- og megindlegu rannsókn. 

 Við framkvæmd megindlegu rannsóknarinnar velti rannsakandi fyrir sér hvort að skýr skilaboð 

komust til skila varðandi spurningu 5 og spurningu 7. Leiða má líkum að því þrátt fyrir 

útskýringar á hugtökum og fræðum að einstaka þátttakendur spurningakönnunarinnar túlkuðu 

spurningarnar ranglega. Hefði tími gefist til þá hefði endurtekin prófun (e. Test-reset) aukið 

áreiðanleika rannsóknarinnar en þá hefði spurningakönnunin verið lögð aftur fyrir stuttu seinna 

til þess að athuga fylgni á milli svörunar (Sigurlína Davíðsdóttir & Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  
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Rannsakandi telur niðurstöður rannsóknar gefa góða heildarsýn af viðfangsefninu og veita 

mikilvægar upplýsingar sem fyrirtækið getur nýtt sér. Niðurstöður hafa jafnframt hagnýt og 

leiðbeinandi gildi fyrir stjórnendur skipulagsheildarinnar sem þeir geta nýtt í áframhaldandi 

vinnu í mannauðsmálum fyrirtækisins. 

3.6. Staða rannsakanda 

Rannsakandi stóð einn að rannsókn þessari undir leiðsögn leibeinanda. Rannsakandi er náin 

eigendum fyrirtækisins og nýtti sér því persónuleg sambönd til þess að komast í samband við 

aðila í úrtaki. Gæti það haft áhrif á samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Það hafði þó engin 

áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar jafnt og niðurstöður hennar.   
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4. Tilviksrannsókn 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum tilviksrannsóknarinnar (e. Case Study). Tekin 

verða fyrir átta útibú sem starfa undir fyrirtæki í verslunargeiranum hér á landi. Fyrirtækið 

stofnaði sitt fyrsta útibú árið 1994 og í dag er fyrirtækið alls með átta starfandi útibú en hefur 

þó verið með fleiri í gegnum tíðina. Eigendur fyrirtækisins eru fjórir talsins og eru tveir starfandi 

stjórnendur í dag. Í hverju útibúi er starfandi verslunarstjóri, þeir hlúa allir að mannauðsmálum 

innan síns útibús. Tilgangur tilviksrannsóknarinnar er að dýpka þekkingu á mannauðsmálum 

innan tiltekins fyrirtækis með ítarlegri greiningu á útibúum þess. Rannsóknin byggir á 

fyrirliggjandi heimildum, gögnum sem aflað var af netmiðlum aðila í úrtaki og upplýsingum 

sem bárust með hálf opnum viðtölum við viðmælandur í úrtaki þessarar rannsóknar.  

4.1. Útibú 1 

Útibúið hefur verið starfandi síðastliðin 20 ár, frá árinu 1999. Útibúið er staðsett í 

verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið á sínum upprunalega stað frá því það 

hóf rekstur en hefur þó stækkað með árunum. Rannsakandi tók viðtal við tvo verslunarstjóra 

útibúsins sem hafa báðir verið lengi við störf innan fyrirtækisins. Má þar nefna að einn af 

verslunarstjórum útibúsins hefur verið starfandi verslunarstjóri í 20 ár, frá því að útibúið hóf 

rekstur sinn og er með lengsta starfsaldur af öllum verslunarstjórum fyrirtækisins. Hann er með 

stúdentspróf og hefur klárað nokkra áfanga í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Annar 

verslunarstjóranna hefur starfað hjá fyrirtækinu í 12 ár og fór í meistaranám í hótelstjórnun, 

einnig fór hún í stílistanám hér á landi. Samkvæmt verslunarstjórum er seld vönduð, hágæða 

vara og eru starfsmenn innan útibúsins um þrettán talsins. Þegar rannsakandi skoðaði netmiðla 

útibúsins mátti sjá mörg myndbönd og myndir með starfsfólki útibúsins í fullu fjöri. Það var 

ekki einungis að finna auglýsingar með vörum útibúsins heldur mátti sjá mikið af glaðlegu 

myndefni með starfsfólki útibúsins. 

4.1.1. Mannauðsmál 

Verslunarstjórar útibúsins segja fyrirtækið ekki með neina skilgreinda stefnu í mannauðsmálum 

en þó séu allir nokkuð meðvitaðir innan útibúsins um sín hlutverk og starfsfólki eru gefin skýr 

fyrirmæli hvað varðar hlutverk þess. Starfsfólkinu er gerð grein fyrir því að það sé hluti af 

ákveðnu ferli sem unnið er eftir og að enginn einn starfsmaður sé mikilvægari en annar. Engin 

skilgreind starfsmannastefna er innan fyrirtækisins en nefnir þó einn af verslunarstjórum 

fyrirtækisins að starfsfólkið sé ein liðsheild sem stefni öll að sama markmiði, að fyrirtækinu 

gangi vel sem slíku.  



 

Tilviksrannsókn 

 

 38 

 

4.1.1.1. Ráðningaferli 

Aflað er umsækjenda með óformlegum hætti að mestu leyti hjá útibúinu. Þó hefur fyrirtækið 

auglýst og fengið fyrirmyndarstarfsfólk en oftast hafa ráðningar átt sér stað í gegnum starfsfólk 

útibúsins. Þá bendir starfsmaður á einstakling sem hann mælir með og viðkomandi aðila er 

gefið tækifæri á að spreyta sig. Nefnir þó einn verslunarstjórinn að þau leiti eftir öðruvísi fólki 

með ákveðinn karakter og séu opin fyrir því að fá nýtt fólk inn þegar auglýst er. Þegar það 

kemur að lykilstarfsmönnum í hærri stöður telur einn af verslunarstjórunum þá hafa verið afar 

heppna með starfsfólk. Starfsfólk hefur getað stigið upp og tekið að sér ákveðin 

ábyrgðarhlutverk sem hafa gagnast fyrirtækinu vel. Starfsfólk sem hefur unnið lengi innan 

fyrirtækisins hefur fengið tækifæri á að vinna sig upp í meiri krefjandi stöður og því er 

möguleiki á þróun í starfi fyrir starfsfólkið en þó upp að vissu marki. Starfsfólki innan útibúsns 

er gerð grein fyrir því að hægt sé að vinna sig upp og ef það losnar til að mynda 

verslunarstjórastaða innan fyrirtækisins hafi það möguleika á að sækja um þá stöðu, ef að 

starfsfólk hefur staðið sig vel, jafnvel þótt það sé ekki innan sama útibús. Ákveðið þjálfunarferli 

á sér stað þegar nýr starfsmaður kemur til vinnu og er tekin ákvörðun um áframhaldandi starf 

ef að nýliðinn stendur sig vel á meðan á þjálfun stendur. Verslunarstjórar vilja oftast fá að vera 

á viðkomandi vakt þegar að nýr starfsmaður er að mæta á sína fyrstu vakt. Ekki er mikið um 

uppsagnir og hafa hvorugur verslunarstjóranna þurft að segja upp starfsmanni í óralangan tíma. 

Enda segja þeir báðir að það sanni sig með lágri starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu. Uppsagnir 

eiga sér ekki stað af hálfu fyrirtækisins nema að um alvarlegt brot sé að ræða. Starfsfólki er 

tilkynnt ef að uppsögn á sér stað hjá öðru starfsfólki og er það vandlega með farið ferli af hálfu 

verslunarstjóra. 

4.1.1.2. Frammistaða starfsfólks 

Ekki eru framkvæmd skilvirk frammistöðumöt á starfsfólki en þó eru gerðar þjónustukannanir 

á vegum verslunarmiðstöðvarinnar. Verslunarstjórar hafa fengið góðar upplýsingar úr þeim 

könnunum sem hafa verið gerðar og hægt að rýna í niðurstöður til að sjá hvað betur má fara. 

Fylgst er vel með starfsfólki og nefnir einn af verslunarstjórum að hann sé nánast á hverri vakt 

að taka út frammistöðu starfsfólksins. Verslunarstjórar hvetja starfsfólk sitt áfram á ýmsan hátt. 

Nefnir einn af þeim að honum finnist hvatningin felast í því að vera hluti af liði og að 

starfsfólkið sé stolt af sínu hlutverki innan liðsins. Annar verslunarstjórinn segir að hvatningin 

felist í því að vera góð fyrirmynd fyrir starfsfólkið sitt. Verslunarstjórar hrósa starfsfólki fyrir 

vel unnin störf og telja að mikilvægt sé að það viti þegar það stendur sig vel í starfi. Einnig er 

veitt umbun fyrir vel unnin störf en getur hún þó falist í ýmsu til dæmis gjafir, hrós og hærri 
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laun jafnvel. Nefnir einn af verslunarstjórum að vel sé gert við starfsfólkið um jólin og veit 

hann með vissu að starfsfólk kann að meta það mikils.  

4.1.1.3. Starfsumhverfi 

Verslunarstjórar eru fullvissir um að starfsánægja ríki innan útibúsins. Telja þeir að það sýni 

sig með lágri starfsmannaveltu, þar sem að flest af þeirra starfsfólki sé búið að starfa innan 

fyrirtækisins í fjöldamörg ár. Þegar upp hafa komið álitamál er tekið strax á þeim. Nefnir einn 

verslunarstjóranna að þegar hann ræður fólk í vinnu sé því sagt í upphafi að það fái tækifæri til 

að segja sínar skoðanir og vera ósammála ákvörðunum sem teknar eru. Ekki eru leyfðar 

áframhaldandi deilur inn á vinnustað, þær eru útkljáðar strax af hálfu verslunarstjóra. Einn af 

verslunarstjórum talar um að góður starfsandi ríki innan útibúsins, skynjar hann að starfsfólki 

þyki vænt hverju um annað, ekki einungis sem starfsmann heldur sem persónu og vin. 

4.2. Útibú 2 

Fyrirtækið yfirtók rekstur á viðkomandi útibúi fyrir rúmum 22 árum síðan. Útibúið var fyrst 

staðsett í miðbæ Reykjavíkur en er nú í verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Útibúið er 

með gríðarlega fjölbreytt vöruúrval og er að þjónusta marga markhópa. Rannsakandi tók viðtal 

við verslunarstjóra útibúsins en hann hefur starfað innan fyrirtækisins í 16 ár og verið starfandi 

verslunarstjóri í tæp tíu ár. Reynsla í starfi spannar um hálfa ævi hans þar sem hann hefur starfað 

í verslunargeiranum í rúma tvo áratugi. Eru þrír starfsmenn í fullu starfi innan útibúsins, með 

verslunarstjóra en nefnir hann að það séu um þrír til fjórir aukastarfsmenn og jafnvel fleiri eftir 

aðstæðum. Á netmiðlum útibúsins má sjá á myndefni að gleði sé ríkjandi innan útibúsins og er 

mikið af myndum þar sem starfsmenn eru að auglýsa vörur útibúsins á skemmtilegan máta. 

4.2.1. Mannauðsmál 

Verslunarstjóri útibúsins nefnir að engin skilgreind og skrifleg stefna sé í mannauðsmálum en 

að þau séu þó með vissan grunn í því hvernig fyrirtækið vill hátta mannauðsmálum. Hann talar 

um að ákveðinn kúltúr einkenni fyrirtækið, ástæðan fyrir því sé að flestir stjórnendur þess hafa 

starfað í fjölda ára hjá fyrirtækinu. Verslunarstjóri setur sér fyrir viss markmið varðandi 

mannauðsmál og nefnir að allir séu að keppast við þau saman, frekar en að niðurnjörva hlutverk 

hvers og eins innan fyrirtækisins. Engin starfsmannastefna er innan fyrirtækisins en þó eru ferlar 

sem verslunarstjóri verður að fara eftir varðandi starfsmannafjölda, hlutverk verslunarstjóra og 

hver ábyrgð hans er. Verslunarstjóri nefnir að hver og einn starfsmaður sinnir vissum 

hlutverkum innan útibúsins sem hver og einn ber ábyrgð á.  
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4.2.1.1. Ráðningaferli 

Aflað er umsækjenda bæði á formlegan og óformlegan hátt. Ekki er mikil starfsmannavelta 

innan fyrirtækisins og hefur verslunarstjóri ávallt verið mjög heppinn með starfsfólk á meðan 

hann hefur verið við störf. Útibúið hefur notast við starfsauglýsingar á netmiðlum útibúsins en 

einnig fengið gott fólk út á orðspor, þegar starfsfólk fyrirtækisins mælir með öðru starfsfólki. 

Þegar nýtt starfsfólk kemur til vinnu er visst þjálfunarferli sem að verslunarstjóri fer eftir. Gefnir 

eru vissir reynsludagar og sést það yfirleitt fljótt hvort að starfið henti viðkomandi aðila eða 

ekki. Verslunarstjóri nefnir að fyrst og fremst vilji hann að nýliðar kynnist viðskiptavinum, 

starfsfólki og vöruúrvali útibúsins áður en að starfið sé hafið að fullu. Hann nefnir að starfsfólk 

geti vaxið í starfi sínu þar sem hann gerði það sjálfur. Hann byrjaði að vinna í öðru útibúi og 

fékk tækifæri til að taka við verslunarstjórastöðu þegar hún losnaði. Einnig telur verslunarstjóri 

að fólk geti vaxið á þann hátt að verða betri í starfi sínu og starfsfólk finni fyrir því að það geti 

farið lengra þegar að það hefur starfað innan fyrirtækisins í smátíma. Uppsagnir eru 

framkvæmdar eftir öllum reglum og lögum en verslunarstjóri nefnir þó að hann hafi einungis 

þurft að láta starfsmann fara tvisvar sinnum síðan hann tók við stjórnendastöðu útibúsins. 

Starfsfólk er upplýst þegar um uppsagnir er að ræða hjá öðru starfsfólki innan útibúsins.  

4.2.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Engin frammistöðumöt eru framkvæmd innan útibúsins af hálfu fyrirtækisins. 

Þjónustukannanir eru þó teknar reglulega á vegum verslunarmiðstöðvarinnar. Verslunarstjóri 

nefnir þó að hann sé ekki óhræddur við að taka frammistöðumöt sjálfur á sínu starfsfólki þó þau 

séu ekki mælanleg og skrifleg. Ef hann sér eitthvað sem betur mætti fara í starfi hjá viðkomandi 

starfsmanni ræðir verslunarstjóri það við starfsmanninn og hefur það reynst honum vel. 

Verslunarstjóri veit hvaða hlutverki hver á að gegna og á því ekki í erfiðleikum með að vita 

hver þarf að gera betur þegar hann sér að einhverju er ábótavant. Nefnir verslunarstjóri að hann 

hafi unnið með starfsfólki sínu í fjöldamörg ár og að starfsmenn  séu farnir að þekkja vel inn á 

hvern annan og hjálpast að þegar að þá vanti hjálp. Hvatning starfsmanna felst í því að setja 

þeim raunhæf markmið og reyna að vinna að þeim saman, sama hversu lítil eða stór þau séu. 

Umbun er veitt fyrir vel unnin störf í ýmsum útgáfum til dæmis hærri laun og meiri fríðindi. 

4.2.1.3. Starfsumhverfi 

Fjölskyldu umhverfi er ríkjandi innan fyrirtækisins og telur verslunarstjóri að síðustu misseri 

hafi öllum starfsmönnum liðið vel í sínu starfsumhverfi. Starfsfólki er gerð grein fyrir því 

hvernig það á að koma fram í starfi og hefur verið lögð áhersla á að ákveðnir hlutir eigi að vera 

í lagi. Góð fyrirtækjamenning er ríkjandi innan skipulagsheildarinnar og telur verslunarstjóri 
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mikilvægt að starfsfólk passi inn í fyrirtækjamenningu sem nú þegar er til staðar þegar það 

hefur störf hjá fyrirtækinu. Verslunarstjóra finnst þó mikilvægt að skoðanir fólks fái að komast 

á framfæri til að mynda ef það hefur eitthvað fram að færa um starfsemi fyrirtækisins. Góð 

samstaða er ríkjandi innan útibúsins og er starfsfólkið ekki bara góðir samstarfsmenn heldur 

líka vinir. Verslunarstjóri telur mikilvægt að starfsfólkið sitt fái svigrúm til að brúa bil á milli 

fjölskyldu, einkalífs og vinnu. 

4.3. Útibú 3 

Fyrirtækið yfirtók rekstur útibúsins árið 1997 og var staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Útibúið er 

nú staðsett í verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Útibúið er með gríðarlegan fjölda af 

vörum og fjölbreytt vöruúrval og einblínir á marga mismunandi markhópa. Rannsakandi tók 

viðtal við verslunarstjóra fyrirtækisins, hefur hann starfað innan þess í átta ár og þar af verið 

verslunarstjóri útibúsins síðastliðin fjögur ár. Hann hefur menntun á ýmsum sviðum, má þar 

nefna leiklistarnám erlendis sem hann telur nýtast sér mikið í starfi. Tíu manns starfa innan 

útibúsins en hefur það verið mismunandi eftir því hversu mikið álag er í útibúinu. Á netmiðlum 

útibúsins má sjá mikið af myndefni af starfsmönnum að auglýsa vörur fyrirtækisins og 

skemmtilegar myndir af starfsfólki útibúsins. 

4.3.1. Mannauðsmál 

Fyrirtækið er ekki með neina skilgreinda stefnu í mannauðsmálum. Verslunarstjóri nefnir að 

mikið traust sé á milli eigenda/stjórnenda fyrirtækisins og verslunarstjóra varðandi hin ýmsu 

verkefni sem snúa að mannauðsmálum. Verslunarstjóri bendir þó á að stefna hvers útibús þurfi 

að vera með mismunandi áherslur þar sem að teymin innan hvers útibús fyrir sig eru ólík. 

Starfsfólk sem vinnur í hans útibúi gæti því kannski ekki hentað fyrir önnur útibú innan 

fyrirtækisins. Engin starfsmannastefna er innan fyrirtækisins en bendir verslunarstjóri þó á að 

lág starfsmannavelta sé ríkjandi innan fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna að flestir sem vinna 

innan útibúsins eru búnir að vera í þónokkur ár, flest allt starfsfólkið er með fremur háan 

starfsaldur.  

4.3.1.1. Ráðningaferli 

Umsækjendur eru fremur fengnir til starfa með óformlegum hætti. Útibúið hefur þó auglýst eftir 

starfsmönnum en telur verslunarstjóri bestu starfskraftana vera þá sem hafa verið ráðnir vegna 

orðspors eða annar starfsmaður bendir á einhvern sem hann þekkir til og er ráðinn inn. Telur 

verslunarstjóri þurfa að vanda vel til ráðninga þar sem mikil nánd fylgir starfinu, tengsl á milli 

starfsmanna séu náin þar sem mikil samvera fylgir starfinu. Verslunarstjóri leitar eftir öruggum, 
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ófeimnum og snyrtilegum starfsmönnum er kemur að því að ráða starfsfólk inn. Það er 

skilgreint þjálfunarferli sem á sér stað þegar að nýr starfsmaður er ráðin inn í útibúið. 

Verslunarstjóri segir það vera frumskilyrði að hann sé með nýliðanum fyrst um sinn. Við tekur 

skýrt móttökuferli þar sem nýliða eru kynntar þær reglur og sú ábyrgð sem fylgir starfinu. 

Verslunarstjóri tekur fram að það sé möguleiki á þróun í starfi en þó upp að vissu marki, 

starfsfólk getur þá axlað aukna ábyrgð. Þegar uppsagnir eiga sér stað innan útibúsins af hálfu 

fyrirtækisins þurfa að vera einhverskonar brot sem eiga sér stað eða vanræksla í starfi. Starfsfólk 

fær tækifæri til að gera betur ef það stendur sig illa í starfi og nefnir verslunastjóri einungis eitt 

skipti þar sem hann hefur þurft að segja upp vegna óviðunandi hegðunar í starfi. 

4.3.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Ekki eru framkvæmd nein frammistöðumöt innan útibúsins en verslunarstjóri segist þó ávallt 

vera að fylgjast með frammistöðu starfsfólks síns. Hann hikar ekki við að spyrjast fyrir hjá 

vinum og vandamönnum sem versla í útibúinu hvernig þjónustu þeir aðilar hafa fengið. 

Verslunarstjóri útbúsins hvetur starfsmenn áfram með keppnisræðum, hvetur hann starfsfólk til 

að standa sig enn betur í starfi sínu og fær starfsfólk þá umbun á móti og finnst honum það virka 

mjög vel. Umbunin felst í gleðihittingum, gjöfum og betri launakjörum. Verslunarstjóri heldur 

oft á tíðum starfsmannafundi og svokallaða “pepp“ hittinga og ræðir það sem vel hefur farið og 

hvað má betrumbæta innan útibúsins.  

4.3.1.3. Starfsumhverfi 

Verslunarstjóri telur að starfsfólki sínu líði fremur vel í starfsumhverfi sínu. Hann telur að það 

sýni sig í löngum starfsaldri starfsmanna sinna  og mjög góðum starfsanda. Snyrtimennska er í 

fyrirrúmi innan útibúsins og telur verslunarstjóri það stuðla að góðu starfsumhverfi þegar allt 

er hreint og fínt í kringum starfsfólk, hann telur að því líði þá betur í sínu starfsumhverfi. 

Starfsfólki eru gefin skýr skilaboð um að ekki sé liðin óviðeigandi hegðun þegar þeir byrja í 

nýju starfi og eiga að þekkja þann siðferðisramma sem þeim er settur. Álitamál eru útkljáð strax 

og ekki leyft að fara úr böndunum þar sem verslunarstjóri grípur strax inn í þegar upp koma 

slík málefni.  

4.4. Útibú 4 

Fyrirtækið hóf rekstur útibúsins að sumri árið 1997, útibúið var um tíð sameinað inn í annað 

útibú fyrirtækisins. Fyrir nokkru síðan ákvað fyrirtækið að opna rekstur útibúsins aftur og er 

það nú staðsett inni í verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi tók viðtal við 

verslunarstjóra útibúsins sem hefur starfað innan fyrirtækisins í átta ár en er nýlega orðin 
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verslunarstjóri, eða þegar reksturinn var tekinn upp á ný hjá útibúinu. Verslunarstjóri hefur 

lokið stúdentsprófi og hefur mikla reynslu úr verslunargeiranum hér á landi. Vöruúrval 

útibúsins er gæðavara á góðu verði. Verslunarstjóri er eini starfsmaðurinn í fullu starfi en síðan 

eru um sjö starfsmenn í hlutastarfi og aukastarfsmenn. Á netmiðlum útibúsins má sjá líflegt og 

skemmtilegt myndefni af starfsfólki útibúsins. 

4.4.1. Mannauðsmál 

Fyrirtækið er ekki með neina skilgreinda stefnu í mannauðsmálum en talar verslunarstjóri 

útibúsins um að hugað sé vel að mannauðnum innan fyrirtækisins. Fyrirtækjamenningin er eins 

og ein stór fjölskylda samkvæmt verslunarstjóra þar sem meginþorri starfsfólksins er yfirleitt 

glatt í vinnunni. Engin skrifleg starfsmannastefna er innan fyrirtækisins en eru þó viss atriði 

sem að verslunarstjóri fer fram á gagnvart starfsfólki sínu. Sem dæmi nefnir hann að 

snyrtimennska eigi að vera í fyrirrúmi hjá starfsfólki.  

4.4.1.1. Ráðningaferli 

Þegar kemur að öflun umsækjenda telur verslunarstjóri það snúast mikið um tengingar innan 

fyrirtækisins. Allir þeir starfsmenn sem starfa hjá honum hafa verið ráðnir vegna orðspors, 

starfsfólk hefur bent honum á góðan starfskraft sem er að leitast eftir vinnu. Verslunarstjóri 

telur það hafa gagnast mjög vel og þau alltaf verið mjög heppin með starfsfólk. Einnig má nefna 

að hluti af starfsfólki innan útibúsins hefur verið að vinna í öðrum útibúum innan fyrirtækisins 

og er einnig í hlutastarfi í öðrum útibúum. Verslunarstjóri nefnir að það sé ekkert markvisst 

þjálfunarferli sem hann fer eftir en þó fari hann fram á vissa þekkingu frá starfsfólki þegar það 

hefur unnið í vissan tíma innan útibúsins. Verslunarstjóri fer sjálfur með nýliðum yfir hvað það 

er sem það á að þekkja og vita í starfinu en nefnir hann einnig að það skipti miklu máli að 

nýliðar kynnist viðskiptahóp útibúsins. Þróun í starfi getur átt sér stað en þó upp að vissu marki. 

Verslunarstjóri nefnir þó að í sumum útibúum veit starfsfólk að það er ekki að fara að vinna sig 

upp í stjórnunarstöðu en geti þó vaxið í starfi á annan hátt. Ekki hefur komið til neinna uppsagna 

á meðan verslunarstjóri hefur starfað í útibúinu en nefnir hann að starfsfólki sé tilkynnt þegar 

að uppsagnir eiga sér stað innan fyrirtækisins. Hann telur að mikil vanræksla þurfi að eiga sér 

stað hjá starfsmanni svo að honum sé sagt upp af hálfu fyrirtækisins.  

4.4.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Engin frammistöðumöt eru framkvæmd innan útibúsins. Verslunarstjóri nefnir þó að hann sé 

ávallt að meta frammistöðu starfsmanna sinna með huglægu mati. Hann leggur mikið upp úr 

því að starfsfólk láti viðskiptavinum líða vel og fylgist náið með því hvernig það kemur fram 
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við viðskiptavini. Verslunarstjóri hvetur starfsfólk sitt með hrósi og stuðlar að góðum 

starfsanda. Hann gerir starfsfólki sínu ljóst að það geti leitað til hans ef eitthvað liggur þeim á 

hjarta og virðir skoðanir þeirra. Hann veitir umbun fyrir vel unnin störf og býður starfsfólki 

sínu sjálfur út að borða til að mynda ef að starfsmenn ná fyrirfram ákveðnum markmiðum sem 

sett hafa verið. Umbunin getur einnig falist í gjöfum og fleiri fríðindum.   

4.4.1.3. Starfsumhverfi 

Tilfinning verslunarstjóra fyrir líðan starfsfólks er mjög góð. Hann finnur fyrir því að góður 

starfsandi sé ríkjandi innan verslunarinnar og nefnir að samskipti á milli starfsfólks séu fremur 

góð. Starfsfólk veit að það er í lagi að segja sínar skoðanir og leita til verslunarstjóra ef óánægja 

á sér stað. Starfsfólki er gerð grein fyrir siðferðisviðmiðum og það veit sinn siðaramma. 

Verslunarstjóri tekur fram að þegar deilumál koma upp á milli starfsfólks vill hann að það 

leysist fljótt og grípur strax inn í. Það skiptir hann miklu máli að starfsfólkinu líði vel í sínu 

starfsumhverfi og að andrúmsloftið sé þægilegt og notalegt.  

4.5. Útibú 5 

Útibúið var stofnað fyrir rúmum fimm árum síðan. Útibúið er staðsett í verslunarmiðstöð á 

höfuðborgarsvæðinu og sérhæfir sig í úrvali af hágæða vörum. Rannsakandi tók viðtal við 

verslunarstjóra útibúsins. Verslunarstjóri hefur starfað síðastliðin fimm ár frá opnun útibúsins 

við verslunarstjórastörf en hefur þó starfað í fyrirtækinu í tíu ár. Verslunarstjóri útibúsins er 

menntaður gagnfræðingur og hefur mikla reynslu úr verslunargeiranum hér á landi. Starfsmenn 

eru fimm talsins með verslunarstjóra, en hafa þó verið fleira yfir háanna tíma. Á netmiðlum 

útibúsins má sjá mikið af myndrænu efni af starfsfólki að auglýsa vörur fyrirtækisins. Ekki eru 

einungis myndir af vörum fyrirtækisins heldur einnig glaðlegt myndefni af starfsfólki útibúsins 

við hin ýmsu tilefni. 

4.5.1. Mannauðsmál 

Samkvæmt verslunarstjóra er fyrirtækið ekki með neina formlega, skriflega og skilgreinda 

stefnu í mannauðsmálum og heldur ekki starfsmannastefnu. Verslunarstjóri útibúsins nefnir þó 

að sú stefna sem hún hefur fylgt eftir snýr að því að reyna að ná sem bestri nýtingu hjá starfsfólki 

sínu. Henni finnst mikilvægt að starfsfólk getir gengið í öll hlutverk sem lúta að starfinu og að 

jöfn ábyrgð liggi á öllu starfsfólki sínu. Leggur hún mikla áherslu á að starfsfólk beri virðingu 

hvert fyrir öðru. 
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4.5.1.1. Ráðningaferli 

Verslunastjóri nefnir að hún hafi aldrei þurft að auglýsa eftir starfsfólki. Starfsfólkið sem vinnur 

innan útibúsins hefur annaðhvort verið ráðið vegna orðspors eða tengingu við annan starfsmann 

innan fyrirtækisins. Þegar umsækjenda er aflað er það helst gert með óformlegum hætti og hefur 

það reynst mjög vel. Það er visst ferli sem að liggur fyrir þegar nýtt starfsfólk hefur störf. Viðtöl 

eru tekin og skoðaðar ferilskrár og nýliði fær reynsludag eða jafnvel nokkra tíma til að byrja 

með. Nýliði er settur grunnt inn í starfið og eru honum sýnd öll þau helstu hlutverk sem hann 

þarf að gegna í starfi. Verslunarstjóri telur þó að betra sé að nýr starfsmaður einbeiti sér af því 

að ná tengslum við viðskiptavini, góð samskipti og hafi góða nálgun gagnvart viðskiptavinum. 

Kemur það svo fljótt í ljós hvort að starfið henti viðkomandi einstaklingi. Verslunarstjóri nefnir 

að hún sé gott dæmi þess að hafa þróast í starfi. Hún hafi byrjað í öðru útibúi og þegar tækifæri 

gafst til að sækja um verslunarstjórastöðu í viðkomandi útibúi hafi hún fengið það starf. Hefur 

hún hvatt starfsfólk sitt til þess að spyrjast fyrir ef það hefur áhuga á að vaxa og vill meira úr 

starfi sínu. Verslunarstjóri nefnir að hún geri starfsfólki sínu grein fyrir því að það getur vaxið 

í starfi sínu en þarf það að sækjast eftir því ef það vill hærri stöður innan fyrirtækisins. Engar 

uppsagnir hafa átt sér stað innan útibúsins. 

4.5.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Engin frammistöðumöt eru framkvæmd en verslunarstjóri fylgist með starfsfólki sínu þegar hún 

er að vinna með þeim. Einnig nefnir hún að hún hafi horft á sölutölur hjá starfsfólki sínu til að 

sjá hvort að starfsfólkið sé að selja yfir daginn. Verslunarstjóri hvetur starfsfólk sitt með ýmsum 

hætti, vill að það sýni frumkvæði í starfi, vinnur með þeim að fyrirfram settum markmiðum, 

reynir að vera jákvæð og ekki of gagnrýnin. Tekur hún fram að hún passi sig á því að ræða við 

alla mjög jafnt þegar hún hvetur starfsfólk áfram, það er ekkert sem heitir þú heldur segir hún 

að það séu þið og við. Telur hún að hrós sé gríðarlega góð hvatning. Umbun í starfi er til staðar 

en þó mest af hálfu stjórnenda/eigenda. Nefnir verslunarstjóri þó að þegar hún hefur leitað til 

stjórnenda til þess að launa starfsfólki sínu hafa þeir ávallt tekið vel í það.  

4.5.1.3. Starfsumhverfi 

Starfsandinn er mjög góður og hefur verslunarstjóri góða tilfinningu fyrir líðan starfsmanna 

sinna, nefnir hún einnig að starfsfólkið vinnur vel saman. Telur hún jafnvel að flestum líði vel 

í öllu fyrirtækinu. Jafnframt segir verslunarstjóri að þegar upp komi álitamál innan útibúsins er 

tekið fljótt á því, hún grípur strax inn í og vill ekki að það ágerist meðal starfsmanna sinna. 

Hvetur hún þó starfsfólk til að leysa úr málunum sjálft áður en hún grípur inn í en finnst henni 

mikilvægt að halda góðum og jöfnum starfsanda í starfsumhverfi starfsmanna sinna.   
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4.6. Útibú 6 

Fyrirtækið yfirtók rekstur útibúsins árið 2009. Staðsetning útibúsins var þá í miðbæ 

Reykjavíkur en var síðar fært inn í verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi tók 

viðtal við stjórnanda/eiganda fyrirtækisins en ekki verslunarstjóra útibúsins, þar sem að hún sér 

um daglegan rekstur útibúsins. Eigandi fyrirtæksins tók viðskipta- og rekstrarhagfræði frá 

Háskóla Íslands og er með ýmsa reynslu í verslunargeiranum ásamt því að hafa unnið við 

innkaup og fjármálastjórnun og hefur verið starfandi hjá fyrirtækinu í rétt rúm 20 ár. Útibúið 

sérhæfir sig í gæðavöru og þjónustu og starfa um það bil sjö starfsmenn innan útibúsins, þó er 

enginn í fullu starfi, heldur einungis hlutastörf, meðal annars verslunarstjóri útibúsins.  

4.6.1. Mannauðsmál 

Stjórnandi fyrirtækisins telur fyrirtækið ekki vera með neina formlega stefnu í mannauðsmálum 

og enga skilgreinda starfsmannastefnu. Tekur hún þó fram að stjórnendur fyrirtækisins vinna 

náið með starfsfólki sínu og eru í beinu sambandi við sína lykilstarfsmenn nánast daglega. 

Einnig reyna þau að heimsækja útibúin á hverjum degi og fá upplýsingar varðandi hin ýmsu 

mál. Nefnir stjórnandi einnig að sínir undirmenn, verslunarstjórar takist síðan á við hin ýmsu 

mannauðsmál en þó er þetta misjafnt eftir útibúum. 

4.6.1.1. Ráðningaferli 

Öflun umsækjenda fer mestmegnis fram með óformlegum hætti, stjórnandi nefnir að yfirleitt 

heyra þau af einhverjum sem er að leitast eftir vinnu og vill vinna innan fyrirtækisins og hefur 

það reynst þeim vel. Einnig tekur hún fram að það er listi yfir fólk sem er á skrá sem vill vinna 

hjá fyrirtækinu og hafa þau til að mynda ráðið fólk inn á þann máta, þó hafa einnig verið auglýst 

störf. Það er visst þjálfunarferli sem á sér stað innan útibúsins og er miðað við þrjár til fimm 

vaktir í prufu. Aðlögunartíminn eru þrír mánuðir áður en hægt er að fá fastan samning hjá 

fyrirtækinu og fer það allt eftir því hvernig gengur á þessum þremur mánuðum hvort að 

viðkomandi fái starfið áfram eður ei. Stjórnandi telur starfsfólk ekki geta vaxið í starfi á þann 

hátt að vinna sig upp í stjórnunarstöðu innan útibúsins, þó eru viss ábyrgðarhlutverk sem hægt 

er að takast á hendur. Varðandi uppsagnir nefnir stjórnandi að farið er eftir lögum og 

reglugerðum og ferlið sé vel vandað. Starfsfólk sem hefur verið sagt upp fær tækifæri til að 

segja starfsfólki sjálft frá því eða óskar eftir að stjórnendur tilkynni uppsögnina.  

4.6.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Engin frammistöðumöt eiga sér stað en þó eru gerðar þjónustukannanir á vegum 

verslunarmiðstöðvarinnar og þá er starfsfólk metið. Nefnir stjórnandi þó að hún fylgist sjálf 
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með, kemur við í útibúinu og skoðar hvort að hlutirnir séu í lagi og séu gerðir á réttan máta. 

Þegar hún sér eitthvað sem er ábótavant veitir hún fólki áminningu og hafa verið gefnar 

viðvaranir fyrir óviðeigandi hegðun eða þegar fólk er staðið að vanrækslu í starfi. Starfsfólk 

hvetur hún áfram með því að reyna að gera eitthvað skemmtilegt, sérstaklega þar sem um ræðir 

mikla álagstíma. Nefnir hún að verslunarstjórar fá að fara erlendis að versla inn á kostnað 

fyrirtækisins, skemmtilegar uppákomur og vissar umbanir veittar fyrir vel unnin störf. Umbanir 

geta falist í ýmsu til að mynda gjöfum, fríðindum og auka bónusum. Stjórnendur reyna ávallt 

að koma til móts við starfsfólkið. 

4.6.1.3. Starfsumhverfi 

Tilfinning stjórnenda er sú að flestallir innan fyrirtækisins séu ánægðir í sínu starfsumhverfi. 

Hún nefnir að hún fari reglulega og ræði við starfsfólkið og spyrjist fyrir en telur flestalla 

starfsmenn vera sátta innan fyrirtækisins. Stjórnandi nefnir að engar skriflegar siðferðisreglur 

eða siðferðisviðmið séu innan fyrirtækisins en þó að starfsfólk geri sér grein fyrir siðaramma 

og eru óskráðar reglur varðandi hegðun sem starfsfólk fylgir eftir. Treystir stjórnandi á að 

starfsfólk leiti til þeirra ef eitthvað bjátar á og segi frá þegar fólki mislíki hlutir innan 

fyrirtækisins.  

4.7. Útibú 7 

Yngsta útibú fyrirtækisins var opnað á þessu ári og er staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Útibúið er 

frábrugðið hinum vegna staðsetningar en er þó einnig að selja vörur úr mismunandi útibúum 

fyrirtækisins. Rannsakandi tók viðtal við verslunastjóra útibúsins sem hefur starfað í 

fyrirtækinu síðan 2014 en þó nýbúinn að taka við verslunarstjórastöðu innan viðkomandi útibús. 

Verslunarstjóri hefur enga fyrri menntun tengda verslunarrekstri en er þó með reynslu úr 

verslunargeiranum og hefur starfað sem verslunarstjóri áður en þó í öðru fyrirtæki. Starfsemi 

útibúsins snýst um að selja hágæða vöru og veita góða þjónustu. Starfsmenn útibúsins eru fimm 

talsins með verslunarstjóra. 

4.7.1. Mannauðsmál 

Verslunarstjóri nefnir að fyrirtækið sé ekki með neina skilgreinda stefnu í mannauðsmálum en 

telur þó ávallt hafa verið góðan starfsanda innan fyrirtækisins og nefnir einnig að það sé 

óskrifuð regla í fyrirtækinu að góður starfsandi skipti máli. Engin starfsmannastefna er innan 

fyrirtækisins en telur verslunarstjóri mikilvægt að starfsfólki líði vel á vinnustað og einblínir 

hún á góð samskipti á milli starfsfólks. Starfsfólk vinnur þá vinnu sem því ber að gegna og 

henni sé sinnt með prýði. 
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4.7.1.1. Ráðningaferli 

Aflað er umsækjenda með óformlegum jafnt og formlegum hætti. Hún segir þau hafi auglýst 

eftir starfsfólki en líka leitast eftir fólki sem vinnur innan fyrirtækisins sem vantar jafnvel meiri 

vinnu, þá starfsfólk sem er í hlutastarfi eða slíkt. Verslunarstjóri telur sig ekki vera með 

skilgreint þjálfunarferli. Þegar ráðið er inn nýtt starfsfólk fer það í viðtal og horft mikið til fyrri 

reynslu og boðað í prufu. Hún telur að mannleg samskipti séu góður kostur. Einblínt er á að 

kenna starfsmanni að veita persónulega og góða þjónustu og telur hún að best sé að leyfa fólki 

að spreyta sig sjálft. Fylgist hún þó með því á meðan á reynslutíma stendur. Hægt er að vaxa í 

starfi, nefnir verslunarstjóri að henni hafi verið veitt tækifæri varðandi starfið sem hún sinnir 

nú. Bætir hún þó við að henni var ekki sagt frá því þegar hún byrjar innan fyrirtækisins að hægt 

væri að þróast í starfi. Verslunarstjóri hefur ekki mikla þekkingu á uppsögnum innan 

fyrirtækisins þar sem hún hefur aldrei sjálf staðið að þeim. 

4.7.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Frammistöðumöt eru ekki framkvæmd, en fylgist þó verslunarstjóri með starfsfólki sínu. Nefnir 

hún þá að það sjáist einnig í sölukerfi hvaða starfsfólk er að selja og hverjir eru ekki að selja. 

Hvetur verslunarstjóri starfsfólk sitt áfram með því að hrósa, telur hún mikilvægt að hrósa 

einnig fyrir lítil afrek jafnt og stór. Einnig hvetur hún starfsfólk til að sýna frumkvæði í starfi. 

Verslunarstjóri telur að það sé ekki veittar umbanir í starfi. 

4.7.1.3. Starfsumhverfi 

Tilfinning verslunarstjóra fyrir líðan starfsfólks útibúsins er fremur góð og telur hún að góður 

starfsandi sé einkennandi fyrir útibúið. Ef álitamál koma upp er tekið strax á þeim og reynir 

verslunarstjóri að leysa þau eftir fremsta megni. Stuðlar verslunarstjóri að góðu starfsumhverfi 

með góðu skipulagi og passar upp á að starfsfólk sitt vinni ekki of mikið. Einnig telur hún góðan 

móral innan fyrirtækisins skipta miklu máli og segir að samskipti á milli starfsmanna séu 

persónuleg. 

4.8. Útibú 8 

Útibú fyrirtækisins hefur verið starfandi í fjöldamörg ár. Útibúið aðgreinir sig frá öðrum 

útibúum fyrirtækisins þar sem að það er útsölumarkaður fyrir fjögur útibú fyrirtækisins. Útibúið 

er staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi tók viðtal við verslunarstjóra útibúsins en hann 

hefur verið starfandi verslunarstjóri síðastliðin 11 ár. Verslunarstjóri hefur þó unnið innan 

fyrirtækisins í rúm 17 ár en þar af starfaði hann áður í öðru útibúi fyrirtækisins. Hafði hann þá 
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enga fyrri reynslu af slíku starfi og átti ár eftir upp í stúdentspróf þegar hann hóf störf hjá 

fyrirtækinu. Starfsmenn útibúsins eru sjö talsins með verslunarstjóra. 

4.8.1. Mannauðsmál 

Verslunarstjóri telur fyrirtækið ekki vera með neina skilgreinda stefnu í mannauðsmálum og 

enga starfsmannastefnu. Telur hann þó að útibúið sé sér á báti í starfsmannamálum þar sem að 

þeirra útibú aðgreinir sig frá flestum. Nefnir hann að þegar um ræðir að hann fái góða 

starfskrafta til sín í starf er þeim yfirleitt “stolið“ frá honum af hinum útibúunum en sýnir hann 

því fullan skilning.  

4.8.1.1. Ráðningaferli 

Verslunarstjóri hefur bæði ráðið í gegnum vefi á borð við alfred.is og einnig leitað til starfsfólks 

síns þegar aflað er umsækjenda. Hann telur það hafa komið betur út þegar að hann þekkir til 

starfsmanns sem kemur til vinnu eða þegar honum er bent á starfsfólk af samstarfsfólki sínu. 

Ekkert skilgreint þjálfunarferli á sér stað þegar nýr starfsmaður mætir til vinnu í fyrsta skipti. 

Lætur verslunarstjóri nýliða fylgja sér og fylgist með fyrstu vöktunum til þess að viðkomandi 

einstaklingur geti náð tökum á starfinu. Telur hann það vera kostur þegar að hann fær nýtt 

starfsfólk sem er óhrætt og ófeimið að sýna frumkvæði í starfi og veður í hlutina. Verslunarstjóri 

nefnir að hann sjái það mjög fljótt hvort að starfsmenn hafi það í sér það sem þarf til þess að 

sinna starfinu og hefur hann oft á tíðum fengið starfsfólk inn sem einungis kemur á prufuvaktir 

og kemur síðan ekki aftur til vinnu vegna vanrækslu í starfi. Telur verslunarstjóri starfsfólk sitt 

geta þróast í starfi, gert starfið ennþá betur en ekki séu miklir möguleikar á stöðuhækkun. Nefnir 

hann að starfsfólk hefur til að mynda færst í starfi, farið í önnur útibú og slíkt. Ekki hafa verið 

mikið af uppsögnum innan fyrirtækisins en hefur hann einungis einu sinni þurft að segja upp 

starfsmanni í fullu starfi en þá var gert samkomulag á milli viðkomandi starfsmanns og 

fyrirtækis. Nefnir verslunarstjóri að uppsagnir eigi sér oftast stað af hálfu starfsmanna, 

aukastarfsmanna sem eru þá á leið í nám eða fulla vinnu. 

4.8.1.2. Frammistaða starfsmanna 

Ekki eru nein frammistöðumöt framkvæmd en verslunarstjóri metur frammistöðu eftir því 

hvernig þeir standa sig í starfi. Hann fylgist vel með því hvort þeir sinni starfinu eftir bestu getu 

og gegni því hlutverki sem þeir eiga að gegna. Verslunarstjóri telur þó starfsfólk ávallt þurfa að 

einbeita sér að því að huga að viðskiptavininum, hann gengur fyrir og er númer eitt, tvö og þrjú. 

Verslunarstjóri telur sig hvetja starfsfólk sitt áfram, þá helst með kímni. Hann nefnir að þegar 
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starfsfólkið stendur sig vel í starfi líði flestum betur innan útibúsins. Umbun er veitt fyrir vel 

unnin störf á borð við meiri fríðindi og gjafir. 

4.8.1.3. Starfsumhverfi 

Verslunarstjóri hefur það á tilfinningunni að flestum líði vel í sínu starfsumhverfi. Álitamál á 

milli starfsfólks eru leyst hratt og reynir verslunarstjóri eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

slík mál. Verslunarstjóri nefnir þegar starfsfólk er sanngjarnt og sinnir vinnu sinni vel er hann 

sanngjarn við það á móti og þá líður öllum sem best í sínu starfsumhverfi.
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5. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla má finna helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem settar eru fram með 

þemagreiningu viðtala og niðurstöðum spurningakönnunar. Heildarniðurstöðum er ætlað að 

varpa skýru ljósi á mannauð fyrirtækis í verslunargeiranum hér á landi. 

5.1. Þemagreining viðtala 

Dregnir voru fram sameiginlegir þættir með því að þemagreina viðtöl stjórnenda jafnt og 

verslunarstjóra viðkomandi fyrirtækis. Til þess að fanga aðalatriði viðfangsefnisins voru atriði 

sett fram sem þóttu mikilvæg og voru áberandi einkennandi fyrir flest útibúin. 

5.1.1. Huglæg stefna í mannauðsstjórnun; Engin skilgreind stefna eða ferli 

í mannauðsmálum 

Í öllum viðtölum, bæði við verslunarstjóra og stjórnendur kom fram að engin skilgreind og 

skrifleg stefna í mannauðsstjórnun hafi verið sett á laggirnar. Dessler (2017) segir að 

starfsmannastefna sé yfirlýsing fyrirtækisins um starfsmannamál, farið er þá yfir hvernig þeim 

málum er háttað innan fyrirtækisins. Stefnan getur verið afgerandi og meðvituð ákvörðun 

stjórnenda um það hvernig mannauðnum innan skipulagsheildarinnar eigi að vera stjórnað til 

að ná samkeppnisforskoti, fjallað nánar um í kafla 2.1.2.. Dessler (2017) nefnir einnig í kafla 

2.1. að góð mannauðsstjórnun hefur áhrif á arðsemi fyrirtækja ef henni er sinnt af prýði og 

hjálpar stjórnendum að lágmarka starfsmannaveltu og viðhalda þekkingu innan fyrirtækisins. 

Þó virtust flest útibú fyrirtækisins yfir heildina litið vera með huglæga stefnu í mannauðsmálum 

þó svo hún væri ekki skrifleg á blaði. Til að mynda þegar verslunarstjóri úr útibúi 2 er spurður 

hvort að skilgreind stefna í mannauðsmálum sé innan fyrirtækisins var svarið svohljóðandi: 

,, [...]Raunverulega ekki, það hefur ekki verið notað neitt sem heitir stefna í 

mannauðsmálum ekki skrifleg, það er kannski frekar ákveðinn kúltúr [...] þeir sem hafa 

verið hérna saman í mörg ár detta inn í ákveðið kerfi sem smitast einhvern veginn alla leið 

niður en auðvitað höfum við alltaf ætlað að gera þetta þannig að það sé kerfi [...] skriflega  

[...] við erum með grunn í því hvernig við viljum hafa hlutina [...] þegar [...] ræður 

verslunarstjóra [...] þá hefur hann ákveðið frelsi til að móta stefnu, hvað á að gera, hvaða 

markhóp á að fara inn í og hérna þar af leiðandi hvernig starfsfólk maður á að ráða, hvernig 

eru innkaupin [...] hvernig hérna er hlutverk hvers starfsmanns inni í búðinni og það er 

alveg nokkuð skýrt sko [...] þetta er oft svoldið svona að sameiginlegu markmiði sem að 

allir þurfa að keppast að frekar en niðurnjörvað hvert er hlutverk hvers og eins[...]“ 

(Viðmælandi, Útibú 2) 
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Má nefna að í flestum útibúum voru allir viðmælendur með hugmynd um hvernig þeir vildu að 

mannauðsmálum sé hagað innan fyrirtækisins. Í kafla 2.1. túlkar Armstrong (2012) 

mannauðsstjórnun vera samhangandi nálgun við stofnun fyrirtækis og stjórnun á starfsfólki 

innan viðkomandi fyrirtækis. Má til að mynda nefna að viðmælandi útibús 5 segir að stefna 

innan þess útibús sé að ná sem bestri nýtingu á starfsmönnum útibúsins og að allir fái jafna 

ábyrgð. Jafnframt segir annar viðmælandi í útibúi 1: 

,, [...]Hvað mig varðar þá hef ég alltaf [...] reynt að gera mönnum grein fyrir því og láta þá 

líða þannig [...] að öll hlutverk séu mikilvæg og það sé ekkert eitt hlutverk mikilvægara en 

annað því að [...] þetta gengur ekki upp nema að allir séu á sömu  blaðsíðu [...] það er nú 

kannski svona meginstefnan[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

Dessler (2017) nefnir að það sé mikilvægt að láta starfsmönnum sínum líða vel í því starfi sem 

þeir sinna. Þeir einstaklingar sem að upplifa mikla starfsánægju í starfi sínu eiga það 

sameiginlegt að vita til hvers er ætlast af þeim og hvaða ábyrgð fylgir starfi þeirra, fjallað nánar 

um í kafla 2.3.. Fyrirtækið í heild sinni virðist gera sér grein fyrir því mikilvægi að allir eiga sín 

hlutverk innan fyrirtækisins og beri vissa ábyrgð sem fólk sinnir í starfi sínu eins og má sjá á 

svari eiganda hér að neðan: 

,, [...]Út frá mínum bæjardyrum eins og fyrir mig þá náttúrlega legg ég bara mikla áherslu 

á það að verslunarstjórarnir sem ég ræð, auðvitað er starfsmannaveltan í miklu lágmarki, 

þannig að þeir verslunarstjórar sem eru í verslununum þeir raunverulega sjá um 

mannaráðningar alfarið og ég kem raunverulega lítið nálægt því [...] að öðru leyti auðvitað 

fylgist ég með búðunum [...] en ég vill að þeir sjái alfarið um það og treysti þeim 

fullkomlega til að ráða gott fólk inn í sínar búðir [...] minn stjórnunarstíll er allavega ekki 

að vera andandi ofaní hálsmálið á fólki[...]“ (Viðmælandi, Einn af eigendum fyrirtæksins) 

Mikið traust virðist vera í garð verslunarstjóra innan fyrirtækisins frá stjórnendum fyrirtækisins. 

Nokkrir viðmælendur útibúanna nefndu að þeir finni fyrir því að stjórnandi treystir þeim til að 

taka ákvarðanir varðandi ýmsa þætti innan fyrirtækisins. Viðmælendur útibúanna bera mikla 

virðingu gagnvart stjórnendum og jafnframt bera stjórnendur mikla virðingu fyrir starfsfólki 

sínu. Stjórnendur útibúanna virðast fylgja vissum ferlum til þess að ná árangri innan 

skipulagsheildarinnar. Flestir virðast setja fyrirfram skilgreind markmið til starfsmanna sinna 

sem þau keppast við að ná sem ein heild. 

,,[...]Ég reyni að vera oftast mjög jákvæð og ekki gagnrýnin [...] við starfsfólk og reyni að 

vinna með þeim [...] að markmiði[...]“ (Viðmælandi, Útibú 5) 
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,,[...]Það er ekki skrifleg starfsmannastefna innan fyrirtækisins og [...] mér hefur svona 

fundist að semsé æðstu yfirmenn fyrirtækisins hafi haft svona svipaða sýn og ég [...] að það 

er hérna að meðan við erum öll að stefna að sama markmiði það er að fyrirtækinu gangi vel 

sem slíku [...] og að sama skapi að ég segi við menn þú veist þetta þarf að gera, þú hefur 

ákveðið frelsi hvernig þú gerir það [...] auðvitað með yfirumsjón og allt það, að þá hafa 

stjórnendur fyrirtækisins í raun og veru gert svipað [...] að það er svona alveg klárt mál til 

hvers er ætlast[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

Ulrich, Brockbank og Johnson (2009) telja að eitt af lykilhlutverkum stjórnenda fyrirtækja sé 

að skapa og miðla framtíðarsýn skipulagsheilda til starfsfólks innan fyrirtækisins og er það viss 

hvatning fyrir starfsfólkið. Allir þeir þættir sem koma að mannauðnum þurfa að vera vel 

skipulagðir í samræmi við stefnu og markmið fyrirtækisins svo að starfsfólk átti sig á tilgangi 

verkefna sem eru lögð fyrir það í samræmi við heildarmarkmið skipulagsheildarinnar eins og 

nefnt er í kafla 2.1.1.. Það virðist vera að stjórnendur fyrirtækisins átti sig á því og þó svo að 

skilgreind mannauðsstefna sé ekki fyrir hendi sé hugað að mannauðsmálum með huglægum 

hætti innan fyrirtækisins.  

5.1.2. Leitum inn á við; Virkar betur 

Áberandi er að sjá að öll útibú fyrirtækis hafa frekar leitað inn á við þegar kemur að því að ráða 

inn nýtt starfsfólk. Svo virðist vera að í meirihluta fyrirtækisins sé aflað umsækjenda með 

óformlegum hætti til að mynda með ábendingum, óumbeðnum umsóknum og 

innanhússráðningum og virðist það virka betur heldur en að afla umsækjenda með formlegum 

hætti, til dæmis auglýsingum, ráðningastofum og margt fleira. Í kafla 2.2.2. tekur Dessler 

(2017) fram að margir kostir séu við innanhússráðningar, starfsfólkið þekkir fyrirtækið og býr 

yfir starfshollustu innan fyrirtækisins. Má sjá dæmi um svörun viðmælenda hér að neðan: 

,,[...]Reyndar er það þannig að flestir sem að hafa raunverulega verið ráðnir og endast og 

eru góðir er raunverulega eiginlega bara svona word of mouth [...] þær tengingar eru lang 

mest í þessu fyrirtæki[...]“ (Viðmælandi, Einn af eigendum fyrirtæksins) 

,, [...]Við höfum sjaldan farið í gegnum einhverjar svona ráðningaskrifstofur yfirleitt [...] 

heyrir maður af fólki sem er að leita eða vill skipta [...] og reyndar er mjög oft sem að fólk 

[...] hringir í okkur og er að leita eftir starfi þannig við erum með fullt af fólki á lista [...] 

við auglýsum nánast aldrei eftir starfsmanni, aldrei [...] þetta er bara svona soldið maður 

þekkir mann[...]“ (Viðmælandi, Útibú 6) 
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,,[...]hvort að einhverjir aðilar sem eru að vinna hérna viti um eitthvern eða hvort maður 

muni eftir einhverjum sjálfur sem að gæti hentað[...]“ (Viðmælandi, Útibú 7) 

,,[...]Það er snýst finnst mér nánast allt um tengingar [...] eiginlega hvert sem er litið [...] 

mér finnst eins og við erum oftast ekki að leitast fyrir utan eða allavega í minni búð [...] þá 

allavega einhvern veginn ég þekki alltaf fólkið og það er rosalega gott að vinna með þannig 

fólki [...] sem þú ert búin að þekkja í langan tíma og líður þæginlega með, skiptir öllu 

máli[...]“ (Viðmælandi, Útibú 4) 

Nefnir Dessler (2017) í kafla 2.2.2. að annar kostur þess að notast við innanhússráðningar er að 

það sýnir starfsfólki að starfsfólk getur vaxið í starfi sínu og á möguleika á að komast hærra 

upp innan fyrirtækisins. Margir lykilstarfsmenn fyrirtækisins hafa vaxið í starfi og farið upp í 

hærri stöður innan fyrirtækisins: 

,,[...]við höfum verið nokkuð heppnir hvað það varðar að þegar hefur verið að ráða 

lykilstarfsmenn að þá hafa menn geta gengið upp [...] stigið upp og tekið þá skrefið að fara 

ofar [...] það er [...] þróun í starfi og svona heilt yfir þá er lág starfsmannavelta hjá okkur 

sér í lagi [...] þeim sem eru lykilstarfsmenn hjá okkur hafa unnið alveg í fjölda ára[...]“ 

(Viðmælandi, Útibú 1) 

,,[...]síðan hef ég haft, jú ég get talað um eina svona reglu af minni hálfu hérna að þegar er 

verið að gera eitthvað nýtt, þegar er verið að opna eins og við gerðum núna, niðrí bæ, að 

þá [...] er ég svoldið þannig að ég vil gefa fólki tækifæri innan fyrirtækisins og það er hægt 

að tala um það þá geti fólk vaxið [...] og komist í hærri stöður, því að það geta alltaf orðið 

einhverjar hreyfingar, [...] þannig það hefur verið svona regla, reyna fyrst og fremst að 

finna innan fyrirtækisins, þarf einhverja auka vinnu, þarf eitthvað meira, kanna þá bíddu í 

staðinn fyrir að rjúka í að ráða einhvern[...]“ (Viðmælandi, Einn af eigendum fyrirtækisins) 

,, [...]það eru til dæmis tvær sem ég var að ráða [starfsmaður innan fyrirtækisins] ég réði 

hana á sínum tíma hún er orðin verslunarstjóri [annar starfsmaður innan fyrirtæksins] ég 

þjálfaði og réð hana hún er orðin verslunarstjóri[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

Þó ber að gæta eins og Hough og Oswald (2000) nefna í kafla 2.2.3. að þegar að umsækjendur 

eru vinir eða ættingjar mætti leiða líkur að því að það gætu komið upp siðferðisleg málefni. 

Virðist það þó ekki vera tilfellið í umræddu fyrirtæki. Minna en helmingur viðmælenda 

útibúanna tekur þó fram að þau hafa notast við auglýsingar á samfélagsmiðlum til þess að leitast 

eftir starfsfólki og nefna að það hafi verið afar gagnlegt, nokkrir af lykilstarfsmönnum 

fyrirtækisins. Einn viðmælandi tekur fram að stundum sé gott að fá inn nýtt fólk sem þekkir 
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ekki til fyrirtækisins og komi með ferska og nýja sýn sem hefur reynst fyrirtækinu vel. Áberandi 

er þó að fyrirtækið leiti meira inn á við þegar leitast er eftir nýju starfsfóki er það oft á tíðum 

þegar starfsfólk innan fyrirtækisins bendir á einhvern sem það þekkir til. 

5.1.3. Nálæg nálgun á starfsfólk; Enginn einn mikilvægari en einhver annar 

Dessler (2017) segir frá því í kafla 2.2.9. að það sé afar jákvætt ef að starfshollusta sé til staðar 

innan fyrirtækja. Hollusta starfsfólks gengur út á það hversu mikið starfsfólk samsamar sig með 

heild fyrirtækisins og tekur þátt í starfsemi þess. Innan viðkomandi fyrirtækis sem rannsókn 

þessi fjallar um eru tengslin sterk á milli starfsmanna. Starfsfólkið ber virðingu fyrir hvert öðru 

og komið er fram við alla á jafnan hátt og skilaboðin innan veggja fyrirtækisins eru að það er 

enginn einn mikilvægari en einhver annar. Starfsfólk fyrirtækisins vinnur náið saman daglega 

og hafa flestir unnið til lengri tíma. Hér að neðan má sjá dæmi um starfshollustu og starfsánægju 

viðmælenda: 

,,[...]Ég held að ég geti fullyrt það fyrir allavega mína deild [...] að það sé gríðarlega góður 

starfsandi [...] og ekki bara það að mér finnst þeir skynja það að það þykir öllum ótrúlega 

vænt um hvorn annan [...] ekki bara sem starfsmann, heldur bara sem persónu og vin og 

það kann ég ofboðslega að meta[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

,,[...]sé góður mórall [...] svona persónuleg samskipti á milli samstarfsmanna[...]“ 

(Viðmælandi, Útibú 7) 

,,[...]Mér líður þægilega með þeim [...] mér líður eins og starfsfólkið viti það sjálft að [...] 

ég sé ánægður með þau[...]“ (Viðmælandi, Útibú 4) 

Áberandi er að allir stjórnendur hvetja starfsfólk sitt áfram og umbunað er fyrir vel unnin störf. 

Zhou, Zhang og Montoro-Sánchez (2011) taka það fram að innri hvatning og umbun verði að 

vera til staðar hjá stjórnendum/yfirmönnum til þess að viðhalda góðum starfsanda innan 

skipulagsheildarinnar. Dessler (2017) nefnir einnig að þegar starfsfólk er hvatt áfram og hrósað 

vinnur það skilvirkara og líður betur í sínu starfsumhverfi, nánar fjallað um í kafla 2.2.8. Allir 

stjórnendur innan fyrirtækisins fylgjast náið með starfsfólki sínu og leiðbeina stjórnendur 

starfsfólki sínu eftir bestu getu eins og má sjá á efnisgreinum hér að neðan: 

,,[...]Ég hvet, með einhvern veginn svoldið svona keppnisræðum [...] ef við stöndum okkur 

betur þá fáum við meira [...] það er auðvitað þannig ef fyrirtækið er ekki að skila einhverju, 

ég meina starfsmannapartýin og ýmislegt sem er gert fyrir okkur [...] það yrði væntanlega 
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ekkert jafn flott ef við værum ekki að standa okkur þar sem það er mjög vel gert hérna og 

vel gert við starfsmenn í þessu fyrirtæki[...]“ (Viðmælandi, Útibú 3) 

,,[...]Hvatinn af minni hálfu sem stjórnanda er eiginlega það og sko og ég finn það oft [...] 

það er ekki eitthvað svona fyrirfram ákveðið alltaf á miðvikudögum fer ég og hvet liðið 

það er ekki þannig [...] En þegar ég fer í [útibúin] og er jákvæður og hrósa [starfsfólkinu] 

að það hafi staðið sig vel og búðin sé flott og allt þetta það er þá mikilvægast hvatinn fyrir 

fólk [...] og svona auðvitað ákveðnar umbunanir líka [...] maður umbunar fólki á eitthvern 

hátt skiluru eða reddar þessu og hinu svona í gegnum eitthvað [...] eða eitthvað svona sem 

að fólk fær sem umbun fyrir þá góð störf, en þetta það og koma í búðirnar og vera jákvæður 

og hvetja og svona gefa frá sér jákvæða strauma það er yfirleitt sterkast[...]“ (Viðmælandi, 

Einn af eigendunum) 

,,[...]Við erum alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt fyrir starfsfólkið okkar, fólkið 

er náttúrlega [...] þeir sem að kannski eru í eins og verslunarstjórar eru að fara með okkur 

erlendis til að kaupa inn [...] svo reynir maður að fara í eitthverjar skemmtilegar 

kvöldstundir, maður hefur reynt að fara með stelpurnar í fótsnyrtingu, handsnyrtingu, nudd 

[...] maður reynir svona að gefa þeim eitthvað þegar maður veit að álagið hefur verið mikið 

og allir hafa staðið sig og verið á fullu að þá [...] reynir maður að færa þeim öllum eitthvað 

öllum í staðinn[...]“ (Viðmælandi, Útibú 6) 

Nefna Burke og Wilcox (1969), sem finna má í kafla 2.3. þegar að náin, opin og góð samskipti 

séu á milli stjórnenda og starfsfólks því meiri starfsánægju upplifir starfsfólk viðkomandi 

fyrirtækis. Stjórnendur verða eftir bestu getu að sýna starfsfólki sínu að það metur þá vinnu sem 

það leggur til fyrirtækisins þar sem að mannauðurinn er einn af mikilvægustu auðlindum 

fyrirtækja. 

5.1.4. Liðsheild; Fyrirtækjamenningin er einkennandi eins og ein stór 

fjölskylda 

,,[...]Það er hugsað rosalega vel um starfsfólkið [...] og við í raun eins og [...] ein stór 

fjölskylda, við reynum að hafa alla glaða og þannig er oftast bara mórallinn hjá fólkinu 

svona sem ég hef tekið eftir[...]“ (Viðmælandi, Útibú 4) 

Áberandi er að starfsfólk fyrirtækisins vinni sem eitt teymi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

teymisvinna nær betri árangri heldur en hópavinna eða  sjálfstæðir einstaklingar sem vinna í 

sitthvoru lagi samkvæmt Northouse (2013). Hann segir einnig frá því að notkun auðlinda verður 

betri, til dæmis mannauðurinn, og meiri framleiðni myndast þegar að teymisvinna á sér stað og 
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verður því aukning í framleiðslu skipulagsheilda, sjá nánar fjallað um í kafla 2.4.. Allir 

viðmælendur nefna að góður mórall, starfsandi og liðsandi sé einkennandi innan útibúanna. 

Mikil gleði virðist vera áberandi innan fyrirtækisins og samkvæmt viðmælendum sé líðan 

starfsmanna almennt góð eins og má sjá má á svörun viðmælenda hér að neðan: 

,,[...]Ég held að að öllum líði vel innan fyrirtækisins allavega hjá okkur, náttúrlega andinn 

er mjög góður [...] þannig já ég hef góða tilfinningu [...] og við vinnum [starfsfólkið] mjög 

vel saman mjög jafnt[...]“ (Viðmælandi, Útibú 5) 

,,[...]Mín tilfinning er náttúrlega svona [...] almennt séð líði fólki alveg ágætlega í þessu 

fyrirtæki sko [...] enda væri nú töluverð meiri starfsmannavelta ef það væri ekki þannig[...]“ 

(Viðmælandi, Einn af eigendum fyrirtækisins) 

,,[...]Mér sýnist nær öllum líði vel[...]“ (Viðmælandi, Útibú 8) 

,, [...]ég nefndi liðsandann [...] með því að byggja þetta þannig upp að að allir geri sér grein 

fyrir því að það geta ekki allir skorað mörk [...] það þarf líka að verjast [...] það þarf líka að 

gefa fyrirgjafir og annað [...] að svona hvatningin [...] finnst mér vera fólgin í því að þeim 

finnist þau vera hluti af liði [...] hvatningin felist í því að menn séu stoltir af semsé þeirra 

hlutverki í liðinu[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

Samkvæmt Northouse (2013), sem fjallað er um nánar í kafla 2.4. eru það ekki hæfileikaríkustu 

einstaklingarnir sem ná mestum árangri heldur er það besta teymið, liðsheildin. Í kafla 2.2. fjalla 

Ulrich og Brockbank (2005) um að stjórnendur sem bera ábyrgð á mannauðsmálum innan 

fyrirtækja hafa hag heildarinnar í huga og reyna eftir fremsta megni að halda uppi starfsánægju 

og hvetja starfsfólk sitt áfram. Til að ná heildarmarkmiðum skipulagsheildarinnar þurfa allir að 

vinna saman að sameiginlegu markmiði en þá þurfa stjórnendur að leiða starfsfólk sitt í 

sameiginlega átt og skapa vilja til að ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins. Samkvæmt 

viðmælendum útibúanna er áberandi að innan fyrirtækisins eru það fremur teymi sem vinna 

saman heldur en sjálfstæðir einstaklingar eða hópur einstaklinga. 

5.1.5. Áberandi langur starfsaldur 

Í kafla 2.1.1. nefnir Dessler (2017) að mikil starfsmannavelta geti orðið mjög kostnaðarsöm. 

Það getur kostað fyrirtæki mikinn tíma og óþarfa kostnað að ráða inn óhæft starfsfólk og 

jafnframt ef það er ranglega þjálfað. Ef réttir aðilar eru ráðnir inn í fyrirtæki getur það dregið 

úr heildarkostnaði skipulagsheilda og því þarf að vanda valið vel. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar leiddi það í ljós að hár starfsaldur er einkennandi hjá flestum 
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lykilstarfsmönnum og fastráðnu starfsfólki skipulagsheildarinnar. Til að mynda voru 

viðmælendur rannsóknarinnar allir með langan starfsaldur að baki. Nefnir einn af 

viðmælendum að starfsfólk sem hefur farið í fastráðnar vinnur annars staðar og boðist betri 

tækifæri eru enn að biðja um vinnu um helgar og yfir álagstíma. Í efnisgreinunum hér að neðan 

má sjá tvo viðmælenda ræða starfsaldur sinn: 

,,[...]Ég hef starfað síðan í lok árs 2011 [...] þannig þú sérð hvað er gott að vinna hérna [...] 

ég er ennþá hérna og það er 2019 og ég ætlaði að vera í eitt ár [...] og er ekki að hugsa mér 

neitt að breyta til [...] ekki meðan mér líður svona vel[...]“ (Viðmælandi, Útibú 3) 

,,[...]Heyrðu mér líður mjög vel [...] búin að starfa í fyrirtækinu í 20 ár [...] og líður mjög 

vel[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

Þegar að rannsakandi spurði viðmælendur um hvernig staðið væri að uppsögnum innan 

fyrirtækisins höfðu flestir ekki mikla reynslu af því. Það sannreynir að einhverju leyti að lág 

starfsmannavelta sé innan fyrirtækisins. Locke (1969) heldur því fram að starfsánægja sé 

grundvallaratriði þegar kemur að líðan starfsfólks og hefur það áhrif á starfsmannaveltu 

fyrirtækja, nánar fjallað um í kafla 2.3.. Þegar að lág starfsmannavelta er ríkjandi og langur 

starfsaldur er innan fyrirtækis þýðir það oft á tíðum að starfsfólki líði vel í viðkomandi starfi. 

Hér má sjá viðmælenda sem hefur starfað innan fyrirtækisins í rúm 20 ár segja frá reynslu sinni 

á uppsögnum:  

,,[...]Ég hef ekki þurft að segja upp starfsmanni í [útibúinu] mjög lengi [...] uppsagnir í 

[útibúinu] hafa verið semsagt frá viðkomandi því [starfsmaður] er að fara, getur þetta ekki 

lengur út af annarri vinnu sem hann er í eða er að fara í nám eða hættir og fer annað [...] en 

hér áður fyrr hef ég þurft að segja upp [starfsfólki] og þá er það er bara eins og allsstaðar 

annars staðar að hérna við höfum yfirleitt ekki [...] í fyrirtækinu bara svona í heild hefur 

yfirleitt ekki verið sagt upp nema eitthvað alvarlegt komið upp[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

5.1.6. Betrumbætt mannauðsmál; Mætti vera meira um „pepp“ hittinga 

Þegar kemur að mannauðsmálum fyrirtækja má alltaf gera betur. Það var þó sterkt samhengi á 

milli fimm viðmælenda um hvernig þeim fannst eins og hægt væri að betrumbæta mannauðsmál 

innan fyrirtækisins. Einn af eigendum fyrirtækisins og fjórir verslunarstjórar nefndu að skortur 

væri á stærri fundum eða hittingum með öllu starfsfólki fyrirtækisins. Hver og einn útfærði það 

þó í sinni mynd, það hafði hver þeirra sína sýn á það hvernig þeir gætu farið fram. 
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,,[...]Það væri voða gott ef að við til dæmis ef verslunarstjórar myndu hittast kannski einu 

sinni í mánuði [...]  og spjalla, pínu svona nota kannski þekkingu hvors annars til að vera 

sterkari [...]  það væri eitthvað svona sem mér myndi finnast mjög gott [...] hvað gæti betur 

farið [...] ekki bara hver og einn sé í sínu horni, ég held að það myndi gera rosalega mikið 

fyrir fyrirtækið[...]“ (Viðmælandi, Útibú 1) 

,,[...]Að einhvern veginn að hittast meira hópurinn [...] semsagt eigandi, verslunarstjórar, 

aðstoðarverslunarstjórar og kannski svona einhverjir þeir sem vinna mjög mikið [...] hittast 

[...] fara yfir málin, bera saman aðeins bækur [...] og það mætti alveg gera betur í að halda 

svona smá pepp fundi til að halda stefnunni í búðunum að þetta sé svoldið svona á sömu 

línu[...]“ (Viðmælandi, Útibú 3) 

,,[...]Fyrir alla heildina mætti betrumbæta samskiptin á milli búða [...] já svona skoða 

heildarstefnu [...] meiri svona samskipti milli verslunarstjóra og stjórnenda [...] þannig það 

er svoldið mikilvægt að heyra og sjá alla hina [...] hvað hinir eru að gera líka [...] maður 

græðir alltaf á því [...] hlusta á næsta mann, það finnst mér[...]“ (Viðmælandi, Útibú 5) 

,,[...]Hafa svoldið svona stærri fundi, involvera svoldið alla, að allir tali saman og auðvitað 

eru sumir svoldið gamlir hundar búnir að vera í milljón ár hérna [...] það er einhvern veginn 

að mynda svona [...] heildargleði innan fyrirtækisins allir séu svoldið svona sammála í 

ákveðnu verkefni og annað slíkt [...] það er klárlega eitthvað sem að við þurfum að gera 

betur[...]“ (Viðmælandi, Einn af eigendum fyrirtækisins) 

Fleiri ábendingar komu varðandi betrumbætt mannauðsmál: 

,,[...]Ég held að það mætti raunverulega sko hafa þau meira skýr á semsagt einhverjum 

markmiðum sem maður skrifar á blað [...]  af því sko huglægt getur verið þannig að maður 

geti breytt svoldið áherslunum [...] en það er alltaf mjög gott að geta haft einhverjar 

ákveðnar reglur um nákvæmlega eins og við töluðum um hérna ráðningar eða uppsagnir 

eða siðferði eða hérna rétt starfsfólks og svo framvegis [...]  auðvitað gætum við gert betur 

í því  [...] með því að gera það góða sem við gerum á pappír [...] en ég hef engar sérstakar 

áhyggjur af þessum málum[...]“ (Viðmælandi, Útibú 2) 

Með því að hafa skýra stefnu og markmið í mannauðsmálum verður skipulag 

skipulagsheildarinnar skýrara og starfsfólki líður betur þegar það veit hvert það er að stefna. 

Framtíðarsýnin verður skýrari fyrir starfsfólki og færri hindranir verða á vegi starfsmanna þegar 

sýnin er skýr. Einnig nefnir einn af viðmælendum, sem sér um rekstur á útibúi 6 og er einn af 
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eigendum fyrirtækisins að það væri óskastaða ef ráðinn væri inn einstaklingur sem sæi um öll 

mannauðsmál innan fyritækisins.  

5.2. Samantekt á niðurstöðum þemagreiningar 

Mannauðsstjórnun er margslungið fyrirbæri og má sjá að fyrirtækið nýtir sér fræði 

mannauðsmála þó hún sé ekki keimlík þeim fræðum sem að fræðimenn hafa skilgreint sem 

skilvirka mannauðsstjórnun. Mannauðurinn er einn af auðlindum fyrirtækja og er ekki ferli sem 

er klárað, fyrirtæki eru ávallt að vinna í mannauðsmálum. Innan skipulagsheildarinnar sem 

rannsókn þessi snerist um er mikið jafnvægi í mannauðsmálum, samkvæmt viðmælendum, 

stjórnendum og starfsmönnumfyrirtækisins. Þó ekki sé skilgreind stefna í mannauðsmálum 

virðist sem allir stjórnendur séu á sömu blaðsíðu hvað varðar mannauð fyrirtækisins.  

Þegar aflað er umsækjenda hjá fyrirtækinu er það að mestu gert með óformlegum hætti. Allir 

stjórnendur voru sammála um að það hafi reynst þeim vel að notast við ráðningar á þann máta,  

sérstaklega þegar þeim hefur verið bent á einstakling sem hefur áhuga á að sækja um hjá 

fyrirtækinu eða hæfileikaríka einstaklinga innan sama geira. Þó hafa sumir stjórnendur ráðið 

einstaklinga sem hafa sótt um á eigin vegum og þekkja ekki til fyrirtækisins. Tekið er vel á móti 

öllu nýju starfsfólki og fram fer þjálfun sem á sér stað þegar þeir mæta á sína fyrstu vakt. Það 

er ekki neitt skilgreint þjálfunarferli sem að fyrirtæki notast við, heldur er hver og einn 

stjórnandi með mismunandi stíl á móttöku og þjálfun starfsfólks. Stjórnendur fylgjast einnig 

með frammistöðu starfsfólks en þó er ekkert skilgreint ferli sem þeir fara eftir. Starfsfólk hefur 

tækifæri til að vaxa í starfi og nokkrir viðmælenda nefndu einmitt að það hafi verið tilfellið hjá 

þeim. Þeir byrjuðu innan fyrirtækisins og eftir vissan tíma færðust þeir upp í 

verslunarstjórastöðu. Stjórnendur telja hvatningu vera mikilvægan kost að hafa sem stjórnandi 

og er það persónubundið hvernig hver og einn hvetur starfsfólkið sitt áfram. Nefnir meginþorri 

stjórnenda að starfsfólki sé umbunað fyrir vel unnin störf með ýmsum hætti, gjöfum og 

afsláttum. Sem dæmi  nefnir einn af stjórnendum að fyrirtækið gefi afar góða afslætti af 

vörunum sem þeir selja, annar stjórnandi nefnir að vel sé gert við starfsfólkið þegar mikið álag 

hefur verið, einnig nefnir eigandi að vel sé gert við starfsfólk yfir jólatímann og reynt að halda 

ýmsar skemmtanir fyrir starfsfólkið af og til. Ekki hefur verið mikið um uppsagnir innan 

fyrirtækisins og flestir stjórnendur hafa ekki mikla reynslu af því að láta starfsfólk fara. Það sé 

þá yfirleitt af hálfu starfsmanns, til að mynda ef hann vill breyta til, nám eða annað starf. 

Stjórnendur telja að mikil starfsánægja ríki innan fyrirtækisins, starfsfólk sé náið, ekki einungis 

samstarfsmenn heldur góðir vinir. Mikil liðsheild ríkir innan fyrirtækisins og virðast nú flest 
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allir stjórnendur vera á sama máli um mannauðsmál innan fyrirtækisins.  Einn af eigendum 

fyrirtækisins tekur þó fram að það sé alltaf hægt að betrumbæta mannauðsmál og gera þau 

skilvirkari og sé það einmitt verkefni sem á að fara í á næstunni. 

5.3. Niðurstöður spurningakönnunar 

Hér að neðan verða settar fram niðurstöður megindlegu spurningakönnunarinnar með lýsandi 

tölfræði jafnt og myndrænni framsetningu. Niðurstöðurnar verða bornar saman við þau fræði 

sem tengjast viðfangsefninu sem finna má í kafla 2. Niðurstöðum spurningakönnunarinnar var 

ætlað að finna innri tengingar í einstaka spurningum en verður einnig fjallað sérstaklega um 

niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig. 

Í heildina bárust könuninni 43 svör á því tímabili sem hún var opin, svörun var því 83%. 

Kynjahlutfall var fremur ójafnt, en meginþorri þátttakenda voru karlar eða 30 talsins á meðan 

konur voru einungis 13 talsins. Könnunin bauð upp á aldursflokka frá 19 ára eða yngri til 66 

ára og eldri, meginþorri þátttakenda eða 21 talsins voru á bilinu 20 til 25 ára. Frekar jöfn dreifing 

var frá aldursbilinu 26 til 65 ára, en voru 19 talsins á því bili. Aðeins 2,7% þátttakenda var 19 

ára eða yngri og enginn á aldursbilinu 66 ára eða eldri. Starfsaldur þátttakenda var fremur 

breytilegur en könnunin bauð upp á aldursflokkana 1 ár eða minna til 25 ár eða lengur, flestir 

þátttakendur eða 50% höfðu starfað innan fyrirtækisins í 2 til 5 ár. Voru þá 11 talsins sem höfðu 

starfað innan fyrirtækisins í 6 til 10 ár og 9 talsins sem höfðu starfað í 1 ár eða minna. 5% 

þátttakenda höfðu starfað innan fyrirtækisins í 16 til 20 ár en engin lengur en það. Rannsakanda 

fannst áhugavert að engin kona innan fyrirtækisins hefur starfað í meira en 10 ár af 

þátttakendum en þó voru tveir karlar sem höfðu starfað innan fyrirtækisins í 16 til 20 ár. 

Þátttakendum bar að greina frá því í hvaða útibúi þeir störfuðu innan fyrirtæksins, einnig var 

boðið upp á svarmöguleika sem tók fram að þátttakandi starfaði í öðrum hluta fyrirtækisins, til 

dæmis skrifstofu/lager eða starfaði í fleiri en einni verslun samtímis. Svarhlutfall í þeirri 

spurningu var fremur jafnt en hæst var þó í útibúi 3 þar sem þátttakendur voru 9 talsins en lægst 

í útibú 7 þar sem einungis voru þátttakendur 2 talsins. Þó var einn þátttakandi sem greindi ekki 

frá aldri né í hvaða útibúi hann starfaði. Lýðfræðispurningarnar þóttu mikilvægar til að sjá 

breytileika og dreifingu úrtaksins. 

Markmið megindlegu rannsóknarinnar er að gera grein fyrir upplifun starfsfólks á 

mannauðsmálum innan fyrirtækisins og til að fá skýra sýn á mannauðsmál fyrirtækisins. Auk 

þess verður leitast eftir hvort að samræmi eða ósamræmi sé á milli útibúa fyrirtækisins varðandi 

líðan starfsmanna og að lokum sannreyndar niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. 
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Nðurstöður sem settar hafa verið fram hér að neðan eru því byggðar á þeim heildarsvörum sem 

aflað var. 

5.3.1. Spurning 1 

Í fyrstu spurningu könnunarinnar var leitað eftir því hvort þátttakendur teldu að 

yfirmenn/stjórnendur fyrirtækisins upplýsi um þau hlutverk og verkefni sem að starfsmaður ber 

ábyrgð á. 

 

Mynd 7 - Niðurstöður úr spurningu 1 

Leiddi rannsóknin í ljós að meginþorri þátttakenda voru sammála um að yfirmenn upplýsi um 

hlutverk og verkefni sem starfsfólki ber skylda til að inna af hendi. Þar af voru 54% þátttakenda 

sem að eru mjög sammála og 44% þátttakenda sammála. Aðeins einn þátttakandi svaraði að 

hann væri ósammála því að yfirmenn upplýsi sig um hlutverk og verkefni sem starfsmaður ber 

ábyrgð á. Rannsakanda fannst vert að nefna að allar konur voru mjög sammála eða sammála 

því að yfirmenn upplýsi þær um hlutverk sitt og verkefni sín sem þær bera ábyrgð á í starfi en 

einn karl var ósammála fyrrgreindri fullyrðingu. Eins og má sjá í kafla 2.2.1. setja fyrirtæki upp 

áætlanagerðir til þess að auðvelda stjórnendum jafnt og starfsfólki að samræma starfsemi 

skipulagsheildarinnar, gegna hlutverkum, fara eftir tilsettum markmiðum og taka skynsamar 

ákvarðanir samkvæmt Arneyju Einarsdóttur og Sigþrúði Stefánsdóttur (2009). Þó svo ekki sé 

búið að setja upp skilvirka stefnu innan fyrirtækisins eins bent er á í kafla 5.5.1 má þó sjá á 

svörun úr spurningu 1 að starfsfólk innan fyrirtækisins, 98% þátttakenda, er gerð grein fyrir því 

hlutverki, verkefnum og þeirri ábyrgð sem fylgir þeirra starfi. 

54%
44%

2%

1. Mínir yfirmenn upplýsa mig um hlutverk 
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5.3.2. Spurning 2 

Í kafla 2.1.1. segja Ulrich, Brockbank og Johnson (2009) frá því að eitt af lykilhlutverkum 

stjórnenda er að miðla og skapa framtíðarsýn fyrirtækisins til starfsfólks innan þess. Stjórnendur 

verða því að þekkja vel til stefnumótunar innan skipulagsheildarinnar og fylgjast grannt með 

rekstri fyrirtækisins. Í spurningu 2 var kannað hvort að starfsfólk fyrirtækisins upplifði eigendur 

þess vera sýnilega og hvort þeir væru að fylgjast grannt með rekstri þess. 

 

Mynd 8 - Niðurstöður úr spurningu 2 

Sjá má skýrt á svörun þátttakenda að flestir, 96% voru mjög sammála eða sammála því að 

eigendur fyrirtækisins séu sýnilegir og fylgist grannt með rekstri þess. Það var þó einn 

þátttakandi sem svaraði hvorki sammála né ósammála og einn þátttakandi sem er ósammála. 

Einn af eigendum fyrirtækisins nefnir að hann fylgist með útibúum fyrirtækisins og reyni eftir 

bestu getu að vera sýnilegur eins og sjá má í kafla 5.5.1. Sannreynir það svörun þátttakenda. 

Engin marktækur munur var á milli bakgrunnsbreyta í spurningu 2. 

5.3.3. Spurning 3 og 4 

Spurningum 3 og 4 var ætlað að kanna hvernig hugað er að móttöku, þjálfun og frammistöðu 

starfsfólks. Dessler og Armstrong (2017; 2013; 2009) telja að móttaka nýrra starfsmanna sé 

mjög mikilvæg og stjórnendur verða að gera sér grein fyrir því. Þegar starfsmenn ganga inn í 

nýtt starf eru ávallt nýir hlutir og verkefni sem þeir þurfa að taka sér fyrir hendur þrátt fyrir 

mikla menntun og reynslu. Dessler (2017) nefnir einnig að þjálfun starfsfólks er einkum 

áhrifarík til þess að hafa áhrif á starfsfólk í starfi sínu eins og greint er frá í kafla 2.2.5. 
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26%

2%2%
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Mynd 9 - Niðurstöður úr spurningu 3 

Eins og má sjá á mynd níu hér að ofan eru 29 þátttakendur mjög sammála um að hafa fengið 

góðar móttökur og góða þjálfun í starfi sínu, einnig eru 11 þátttakendur sammála því. Í kafla 

2.2.5 taka Dessler og Armstrong (2017; 2013; 2009) fram að það er misjafnt eftir því hvernig 

móttöku er háttað í fyrirtækjum en mikilvægt er þó að láta nýjum starfsmanni finnast hann vera 

velkominn inn í fyrirtækið. Yfirmenn þurfa því að leita allra leiða til þess að láta nýjum 

starfsmanni líða vel um leið og hann kemur inn á nýjan vinnustað. Dessler (2017) nefnir að til 

þess að nýtt starfsfólk geti tekist á við nýtt starf fái það þjálfun í upphafi starfs eftir því sem 

þörf er á, þjálfun er þó ekki einungis notuð fyrir nýliða heldur oft á tíðum notuð þegar breytingar 

eiga sér stað eða þörf er á að betrumbæta innan skipulagsheildarinnar. Eins og má sjá 

gegnumgangandi í kafla 4 er engin kerfisbundin þjálfun, en þó er hugað að móttöku og þjálfun 

starfsfólks. Telur rannsakandi þó að það gæti spilað inn í að meginþorri starfsfólks fyrirtækisins 

kemur til starfa með óformlegum hætti eins og sjá má í kafla 5.2.1.. Gæti þá starfsfólk verið 

öruggara þegar það kemur inn á vinnustaðinn þar sem það þekkir nú þegar til fyrirtæksins. Þar 

sem má sjá að í sálfræðilega samningnum í kafla 2.2.4. taka Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2007) fram að sálfræðilegur samningur myndast strax í upphafi starfsmanns 

þegar hann gengur inn í nýtt starf, í huga hans myndast væntingar og þátttakendur, starfsfólk 

fyrirtækisins í þessu tilviki gerir það nú þegar til fyrirtækisins þar sem það þekkir til þess. 

Sálfræðilegi samningurinn skapar tilfinningar og mótar viðhorf starfsfólks til 

skipulagsheildarnnar og má því ekki vanmeta hann þar sem hann getur haft áhrif á hollustu og 

hegðun starfsfólks. Voru þó 5% þátttakenda sem voru hvorki sammála né ósammála því að það 

hafi verið tekið vel á móti þeim og fengið góða þjálfun í starfi og var 2% ósammála fyrrgreindri 

fullyrðingu. Þó ekki hafi verið marktækur munur á milli kynja í viðkomandi spurningu fannst 

þó rannsakanda vert að nefna að allar konur voru mjög sammála eða sammála því að það hafi 

67%

26%

5% 2%
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verið tekið vel á móti þeim þegar þær komu fyrst inn í fyrirtækið og fengið góða þjálfun í starfi 

en þó voru þrír karlar sem voru hvorki sammála né ósammála eða ósammála því að það hafi 

verið tekið vel á móti þeim þegar þeir komu fyrst inn í fyrirtækið og fengið góða þjálfun í starfi. 

Spurningu 4 var ætlað að gera skil á því hvort að yfirmenn séu að fylgjast með frammistöðu 

starfsmanna og hvort þeir séu að gefa úrræðagóðar ábendingar til að starfsfólk geti framfylgt 

starfi sínu enn betur.  

 

Mynd 10 - Niðurstöður úr spurningu 4 

Tæplega helmingur, 49% þátttakenda sagðist vera mjög sammála því að yfirmenn fylgist með 

frammistöðu þeirra og gefi úrræðagóðar ábendingar til að gera enn betur í starfi og 37% 

þátttakenda er sammála þeirri fullyrðingu. Kemur fram gegnumgangandi í kafla 4 að flestir 

viðmælendur útibúa fyrirtækisins eru ekki að taka skilvirk frammistöðumöt en þó er fylgst með 

frammistöðu starfsfólks á einhvern máta. Samkvæmt Dessler (2017) eru frammistöðumöt notuð 

sem verkfæri til þess að fylgjast með árangri starfsfólks og að hluta til tæki sem hugar að 

starfsþróun og hvatningu til að gera enn betur í starfi sem leiðir til betri árangurs. Mörg fyrirtæki 

notast þó ekki við frammistöðumöt en ættu þó að gera það þar sem að frammistöðumöt snúa að 

framgangi og frama fyrirtækisins og geta hjálpað fyrirtækinu í að betrumbæta sig, nánar tiltekið 

í kafla 2.2.6. Kusu þó sex þátttakendur að svara hvorki sammála né ósammála því að það sé 

fylgst með frammistöðu þeirra í starfi og að yfirmenn gefi úrræðagóðar ábendingar til að gera 

enn betur í starfi sínu. Það var engin marktækur munur á milli bakgrunnsbreyta í spurningu 4. 

5.3.4. Spurning 5 

Í spurningu 5 var leitað eftir því hvort þátttakendur ályktuðu að þeir teldu sig hafa tækifæri til 

þess að vaxa í starfi. Dessler (2017) heldur því fram að starfsþróun gangi út á það að þróast í 

starfi sem viðkomandi einstaklingur gegnir og tileinka sér nýja færni og auka þá möguleika 
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37%
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fyrir starfsfólk að vaxa og skapa sér meiri frama innan fyrirtækisins eins og fjallað var um í 

kafla 2.2.7.. 

 

Mynd 11 - Niðurstöður úr spurningu 5 

Rúmlega tveir þriðjungar þátttakenda töldu sig hafa tækifæri til þess að vaxa í starfi, 15 

þátttakendur voru mjög sammála og 16 þátttakendur voru sammála fyrrgreindri fullyrðingu. Þó 

voru 23% þátttakenda sem voru hvorki sammála né ósammála því að þeir gætu vaxið í starfi 

eða 10 þátttakendur. Vakti það áhuga hjá rannsakanda hversu hár fjöldi þátttakenda var hvorki 

sammála né ósammála og telur rannsakandi það gæti hafa verið mistúlkun á spurningunni þrátt 

fyrir örskýringu sem fylgdi. Til að mynda nefnir Armstrong (2012) að þróun í starfi getur leitt 

til þess að starfsmaður öðlist enn meiri hæfni eða viðbótarþekkingu sem eykur þá afkastagetu 

starfsmanns. Starfsmaður þarf ekki að fá stöðuhækkun eða vinna sig upp innan fyrirtækisins til 

þess að vaxa í starfi. Tveir þátttakenda töldu að þeir væru mjög ósammála því að þeir ættu 

tækifæri á að vaxa í starfi og fannst rannsakanda vert að nefna að báðir þátttakendur voru búnir 

að starfa innan fyrirtækisins í 2 til 5 ár. Má þá nefna að í kafla 4. má sjá að meginþorri 

viðmælenda segir að starfsfólk sitt geti vaxið í starfi. 

5.3.5. Spurning 6 og 7 

Spurningum 6 og 7 var ætlað að gera skil á því hvort að þátttakendur teldu sig fá hvatningu og 

hrós frá yfirmönnum sínum og hvort starfsfólki væri veitt umbun fyrir vel unnin störf. 

Samkvæmt Dessler (2017) og Zhang og Montoro-Sánchez (2011) verða stjórnendur og 

yfirmenn að veita innri hvatningu og umbun til starfsfólks ef viðhalda á góðum starfsanda innan 

skipulagsheildarinnar, fjallað um nánar í kafla 2.2.8.. 
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Mynd 12 - Niðurstöður úr spurningu 6 

Meginþorri þátttakenda töldu yfirmenn veita hvatningu og hrós fyrir vel unnin störf eða 91% 

þátttakenda. Það voru 16 þátttakendur talsins sem voru mjög sammála og 23 þátttakendur talsins 

voru sammála. Þó voru 9% þátttakenda sem töldu þá hvorki sammála né ósammála því að fá 

hvatningu og hrós frá yfirmönnum sínum fyrir vel unnin störf. Dessler (2017) telur að mikilvægt 

sé að sjá starfsfólk blómstra og njóta sín í starfi. Þegar starfsfólk er að standa sig vel er 

mikilvægt að yfirmenn taki eftir því og hrósi viðkomandi. Ákjósanlegt er ef að starfsfólki líður 

vel í starfsumhverfi sem sinnir félagslegum þörfum starfsfólksins  og að öllu jöfnu skilar þá 

starfsfólk meiru af sér í starfi, fjallað nánar um í kafla 2.2.8.. Má sjá á skýrum svörum 

ofangreindar fullyrðingar á mynd 12 að starfsfólki er veitt hrós og hvatning frá sínum 

yfirmönnum fyrir vel unnin störf. Ef horft er á kafla 4. í rannsókninni má sjá að flestir 

viðmælendur telja það vera mjög mikilvægt að hrósa og hvetja starfsfólk sitt til dáða. Í kafla 

2.2.8. benda Beardwell og Claydon (2007) þó á að starfsfólk er mannlegt og við séum öll 

mismunandi, því þurfa yfirmenn og stjórnendur að finna út hvaða hvatning hentar best fyrir 

hvern og einn. 
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Mynd 13 - Niðurstöður úr spurningu 7 

Rúmur helmingur þátttakenda telja að þeim sé veitt umbun fyrir vel unnin störf. Þar af eru 32% 

þátttakenda sem að eru mjög sammála og rúmur fjórðungur þátttakenda, 26% er sammála því 

að starfsfólki sé veitt umbun í einhverri útfærslu fyrir vel unnin störf. Í kafla 2.2.8. nefnir 

Dessler (2017) að umbun getur verið útfærð á mismunandi hátt svo sem gjöf, bónus, hrós, 

stöðuhækkun en þó er umbun í sínu algengasta formi launahækkun eða launa bónusar. Það eru 

12 þátttakendur sem eru hvorki sammála né ósammála um að þeim sé veitt umbun í starfi sínu. 

Rannsakandi telur að gæti verið um að ræða mistúlkun á eftirfarandi fullyrðingu þar sem umbun 

er skilgreind í mörgum mismunandi myndum eins og má sjá hér að ofan, til að mynda má leiða 

líkur að því að þátttakendur hafi ekki gert sér grein fyrir því að hrós sé umbun. Reyndi 

rannsakandi þó að koma í veg fyrir það með örskýrngu undir spurningu 7. Þá eru 14% 

þátttakenda ósammála því að þeim sé veitt umbun fyrir vel unnin störf. Nefna má, nánar í kafla 

2.2.8. að afkastageta starfsfólks getur aukist ef það er hvatt áfram með jákvæðum hætti 

samkvæmt Zhang og Montoro-Sánchez (2011). Bæði í spurningu 6 og 7 var ekki marktækur 

munur á bakgrunnsbreytum þátttakenda. 

5.3.6. Spurning 8 

Í spurningu 8 var leitast eftir því að sannreyna svörun viðmælenda úr nokkrum útibúum þar 

sem að sterkt samband var á milli útibúa um hvernig tekið er á siðferðislegum álitamálum eða 

deilumálum innan fyrirtækisins, má sjá nánar í kafla 4. í rannsókn þessari. Því var spurningin 

sett fram á svohljóðandi hátt: Ef upp koma deilumál á milli mín og samstarfsfélaga minna þá 

treysti ég mínum yfirmanni til að leysa þau fljótt og vandlega. 
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Mynd 14 - Niðurstöður úr spurningu 8 

Þátttakendur voru einkum sammála um að deilumál á milli viðkomandi starfsmanns og 

samstarfsfélaga eru leyst fljótt og vandlega. Þar sem að 44% þátttakenda var mjög sammála og 

35% þátttakenda var sammála. Þó voru átta þátttakendur sem voru hvorki sammála né 

ósammála og aðeins einn sem var ósammála. Ekki var marktækur munur á bakgrunnsbreytum 

þátttakenda. Þegar yfirmaður er settur í þá stöðu að leysa deilumál á milli starfsfólks á hann að 

reyna að gera sé grein fyrir þeim reglum sem eiga við í ákveðnum aðstæðum og hvernig hann 

eigi að bregðast við og kallast það siðferðisleg umhugsun samkvæmt Sigurði Kristinssyni 

(1991), fjallað nánar um í kafla 2.6.. Rannsakandi dregur þá ályktun út frá svörum í spurningu 

8 að yfirmenn fyrirtækisins séu með siðferðislega umhugsun þegar kemur að því að leysa úr 

deilumál innan fyrirtækisins. 

5.3.7. Spurning 9 til 12 

Í spurningum 9 til 12 var reynt að varpa ljósi á upplifun starfsfólks gagnvart fyrirtækinu og 

líðan starfsfólks í starfsumhverfi sínu. Í kafla 2.3. nefna Cranny, Smith og Stone (1992) að 

flestir fræðimenn séu sammála um að starfsánægja séu viðbrögð, sem eru bæði tilfinningaleg 

og andleg, að hve miklu leyti skynjuð útkoma stenst á við væntingar. Í spurningu 9 var verið að 

leita eftir upplifun og líðan þátttakenda innan fyrirtækisins. 
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Mynd 15 - Niðurstöður úr spurningu 9 

Rannsakanda fannst athyglisvert að sjá að allir þátttakendur könnunarinnar voru sammála þeirri 

fullyrðingu að þeim liði vel í sínu starfsumhverfi. Taka má fram að 67% þátttakenda voru mjög 

sammála og 33% voru sammála ofangreindri fullyrðingu sem má sjá á mynd 15. Ekki var 

marktækur munur á bakgrunnsbreytum þátttakenda í spurningu 9. Locke (1969) heldur því fram 

að starfsánægja sé grundvallaratriði þegar kemur að líðan starfsfólks og hafi áhrif á framleiðni, 

starfsmannaveltu og fjarveru starfsfólks. Ánægt starfsfólk er því skilvirkara og leggur sig fram 

um að standa sig vel og skilar það hagnaði fyrir fyrirtækið, má sjá nánar fjallað um í kafla 2.3.. 

Samkvæmt fyrrgreindri skilgreiningu ætti fyrirtækið að skila meira hagnaði en ella ef að 

fyrirtækið væri með óánægt starfsfólk inni í fyrirtækinu. Í kafla 2.3. er starfsánægju lýst í sinni 

einföldustu mynd; hvort að einstaklingi líki við viðkomandi starf og ýmsa þætti innan þess eða 

ekki samkvæmt Spector (1997). Rannsakandi dregur þá ályktun út frá svörun í spurningu 8 að 

starfsfólki innan fyrirtækisins líði afar vel í sínu starfsumhverfi. 

Í spurningu 10 var leitast eftir að sjá hvort að þátttakendum, starfsfólki fyrirtækisins, semji vel 

við sína yfirmenn, hvort sem það eru eigendur fyrirtækisins eða verslunarstjórar. 
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Mynd 16 - Niðurstöður úr spurningu 10 

Það voru 77% þátttakenda sem voru mjög sammála því að þeim semdi vel við yfirmenn sína og 

19% sem voru sammála. Í kafla 2.3. nefnir Spector (1997) að það séu þrír mikilvægir þættir 

sem tengist starfsánægju. Einn af þeim þáttum er að skipulagsheildir ættu að hafa mannleg gildi 

að leiðarljósi, því þau fyrirtæki sem að fylgja því eftir eru líklegri til að bera virðingu fyrir 

starfsfólki sínu. Rannsakandi telur að viðkomandi fyrirtæki séu með viss mannleg gildi að 

leiðarljósi þar sem að flestir þátttakendur voru mjög sammála eða sammála því að þeim semji 

vel við yfirmenn sína. Þó var einn þátttakandi sem kaus að svara hvorki sammála né ósammála 

og einn sem var mjög ósammála. Vekur það athygli að þessir aðilar starfa innan sama útibús og 

enginn innan þess taldi sig vera mjög sammála því að viðkomendum semji vel við yfirmenn 

sína á meðan allir aðrir þátttakendur í öðrum útibúum töldu sig vera mjög sammála eða 

sammála. Í kafla 2.3. má sjá að myndast getur starfsóánægja þegar óvissa eða lítið 

upplýsingaflæði berst á milli stjórnenda og starfsfólks. Því skipta tengslin á milli magns og 

gæða samskipta máli þegar horft er til starfsánægju samkvæmt Morley, Shockley-Zalabak og 

Cesaria (1997). 

Í spurningu 11 var leitast eftir því að sjá hvort að þátttakendum, starfsfólki fyrirtækisins semdi 

vel við samstarfsfólk sitt. Tengist spurning 11 þá spurningu 12 þar sem leitast var eftir hvernig 

tilfinningu þau höfðu gagnvart því hvernig samstarfsfélögum líður í starfi. 

77%

19%

2%2%

10. Mér semur vel við mína yfirmenn 

Mjög sammála

Sammála

Hvorki né

Ósammála

Mjög ósammála



 

Niðurstöður rannsóknar 

 

 72 

 

 

Mynd 17 - Niðurstöður úr spurningu 11 

 

Mynd 18 - Niðurstöður úr spurningu 12 

Rannsakanda fannst þá athyglisvert að sjá má skýrt á svörun þátttakenda að öllu starfsfólki 

innan fyrirtækisins semur vel við samstarfsfólk sitt. Þar af voru 33 þátttakendur sem voru mjög 

sammála og 10 þátttakendur sem voru sammála því að þeim semdi vel við samstarfsfólk sitt. 

Burke og Wilcox (1969) segja frá því að rannsóknir hafa sýnt fram á að góð samskipti innan 

skipulagsheilda eykur starfsánægju starfsfólks, fjallað nánar um í kafla 2.3.. Því má sjá að mikil 

fylgni er á milli spurninga 9 og 11 þar sem allir þátttakendur eru sammála báðum fullyrðingum. 

Í spurningu 12 var meginþorri þátttakenda sammála um að þeirra tilfinning gagnvart líðan 

annarra starfsmanna væri fremur góð. 51% þátttakenda taldi að samstarfsfélögum þeirra liði 

mjög vel í sínu starfi og 47% taldi að þeim liði vel. Sannreynir það einnig spurningu 9 þar sem 

að þátttakendur segja sjálfir frá líðan sinni innan fyrirtækisins. Þó var einn þátttakandi sem kaus 

að svara hvorki sammála né sammála. Ekki var marktækur munur á bakgrunnsbreytum í 

spurningu 11 og 12. 
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Einnig er hægt að horfa til kafla 5.1.3. þar sem að það sannreynir líðan starfsmanna. Svo virðist 

vera að það séu sterk tengsl á milli starfsfólks innan fyrirtækisins, starfsfólk ber virðingu hvert 

fyrir öðru og komið fram við alla á jafnan máta. Viðmælendur taka fram að góður mórall, 

starfsandi og liðsandi sé einkennandi fyrir fyrirtækið og mikil gleði virðist ríkja innan þess. 

5.3.8. Spurning 13 

Í spurningu 13 var þátttakendum gefið tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri um 

mannauðsmál fyrirtækisins. Þátttakendur voru spurðir hvort að það mætti betrumbæta 

mannauðsmál innan fyrirtækisins, ef svo væri, hvað væri það þá sem að þeim finnist ábótavant. 

Rannsakanda fannst við hæfi að hafa þá spurningu opna og leyfa þátttakendum að tjá skoðanir 

sínar ef þeir hefðu þær. Það voru einungis þrír þátttakendur sem höfðu skoðun á því hvernig 

mætti bæta mannauðsmál innan fyrirtækisins.  

Einn þátttakenda nefnir að það mætti setja fastar skorður og skýr markmið um mannauðsmál 

fyrirtækisins. Í kafla 2.1.1. telur Dessler (2017) að tengja þurfi mannauðinn við rekstrarleg 

markmið fyrirtækisins til að mynda samkeppnisforskot. Til að fyrirtækið nái markmiðum sínum 

er nauðsynlegt að framfylgja og skipuleggja mannauðsstefnu sem á að tryggja ákjosanlega færni 

og hegðun meðal starfsfólks. Eftirfylgni ætti að eiga sér stað í þeim verkefnum sem lögð eru 

fyrir starfsfólk fyrirtækisins, til að mynda væri hægt að mæla starfsánægju starfsfólks, skoða 

markmið og fjárhag fyrirtækisins. Einnig nefna Ulrich, Brockbank og Johnson (2009) að allir 

þættir sem koma að mannauð fyrirtækisins þurfi að vera vel skipulagðir í samræmi við stefnu 

og markmið fyrirtækisins til þess að starfsfólk átti sig á tilgangi og ábyrgð verkefna sinna sem 

lögð eru fyrir þau, en það ætti að vera í samræmi við heildarmarkmið skipulagsheildarinnar. 

Annar þátttakandi nefnir að betrumbæta mætti þjálfun nýrra starfsmanna. Þegar fyrirtæki nýta 

markviss þjálfunarferli getur það aukið framleiðni og eflt samkeppnishæfniinnan 

skipulagsheildarinnar. Það getur verið kostnaðarsamt að innleiða markvisst þjálfunarferli en 

hagnast skipulagsheildinni til lengri tíma litið. Aukin hollusta á sér stað innan fyrirtækisins og 

veldur það einnig minnkandi starfsmannaveltu (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarsson, 

2008). Blanchard og Thacker (2010) telja að markmið markvissar þjálfunar séu að auka bæði 

frammistöðu fyrirtækisins, afköst starfsfólksins og frammistöðu, má sjá nánar í kafla 2.2.5.. 

Mikilvægt er að stjórnendur átti sig á mikilvægi þjálfunar, en hún getur haft mikil áhrif á 

starfsfólk í sínu starfi. 

Rannsakanda fannst áhugavert að sjá svar hjá einum þátttakanda rannsóknarinnar. Rannsakandi 

taldi svarið vera beint að starfsmanni innan fyrirtækisins þar sem þátttakandi lýsti yfir óánægju 
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sinni, taldi viðkomandi ekki vera starfi sínu vaxinn og að það þyrfti að laga. Þátttakandi nefndi 

einnig að þetta hefði áhrif á marga innan síns útibús. Rannsakanda fannst þó einnig áhugavert 

að sjá að sami þátttakandi sagðist líða vel í sínu starfi og starfsumhverfi og að honum semdi vel 

við samstarfsfólk sitt. Því telur rannsakandi að viðkomandi þátttakandi sé líklega að ræða um 

starfsmann sem gegnir ábyrgðarhlutverki innan fyrirtækisins. Telur rannsakandi að þetta sé 

vandamál sem fyrirtækið og stjórnendur þess verði að reyna að leysa. 

5.3.9. Spurning 18 

Spurning 18 var opin og bauð þátttakendum að taka eitthvað fram að lokum. Tilgangurinn með 

spurningu 18 var að víkka sjóndeildahring rannsakanda og gefa þátttakendum tækifæri á að 

koma skoðun sinni á framfæri sama hver hún væri. Rannsakanda bárust fimm svör í heildina. 

Rannsakanda fannst áhugavert og gaman að sjá svör þátttakenda og var eitt svarið til að mynda: 

,,gangi þér vel“. Hér að neðan má svo sjá seinni fjögur svörin sem bárust í spurningu 18: 

,,Gott umhverfi til að vinna í og frábærir samstarfsmenn“ 

,,Frábært fyrirtæki sem hugar vel að starfsmönnum sínum“ 

,,Frábært fyrirtæki með góða stjórnendur og ríkir góður starfsandi innan fyrirtækisins!  

Lengi má þó gott bæta!“ 

,,vonandi fæ ég að starfa sem lengst hjá fyrirtækinu“ 

Rannsakanda fannst áhugavert að sjá að öll fjögur svörin eiga það sameiginlegt að horfa á 

jákvæðu hliðar mannauðsmála og nefna allir að gott sé að starfa innan fyrirtækisins. Tekur þó 

einn þátttakandi fram að lengi megi gott bæta en mannauðsmál er hluti innan fyrirtækja sem á 

alltaf að vera að huga að, það er ekki ferli sem að endar eða er klárað. Yfir heildina litið var 

upplifun langflestra þátttakenda einkum góð varðandi mannauðsmál fyrirtækisins og öllum 

þátttakendum líður vel í sínu starfsumhverfi.  
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6. Samantekt á niðurstöðum rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að gera grein fyrir upplifun stjórnenda og starfsfólks á 

mannauðsmálum innan fyrirtækis í verslunargeiranum hér á landi. Vonin er sú að rannsóknin 

geti gefið skýra mynd á mannauðsmál fyrirtækisins og haft leiðbeinandi gildi fyrir 

skipulagsheildina og jafnvel önnur fyrirtæki innan sama verslunargeira hér á landi. 

Rannsóknin leiddi í ljós að mannauðsmálum er sinnt af prýði innan fyrirtækisins og að öllum 

stjórnendum og starfsmönnum líði vel í sínu starfsumhverfi. Ekki er nein skilgreind stefna í 

mannauðsmálum innan fyrirtækisins. Vekur það athygli rannsakanda að þrátt fyrir engar 

skriflegar reglur og viðmið er þó eins og það sé gegnumgangandi að bæði stjórnendur og annað 

starfsfólk séu með sömu sýn á mannauðsmál innan fyrirtækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að upplifun stjórnenda og starfsfólks á mannauðsmálum sé að öllu jöfnu sú sama. 

Rannsakandi setti upp spurningakönnun byggða á fræðum og niðurstöðum þemagreiningar. 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að svör stjórnenda í eigindlegu rannsókninni reyndust sönn. 

Eigendur fyrirtækisins eru sýnilegir og fylgjast grannt með rekstri fyrirtækisins. Starfsfólk 

innan fyrirtækisins er upplýst um þau hlutverk og verkefni sem þau bera ábyrgð á í sínu starfi 

og gefa yfirmenn starfsfólki úrræðagóðar ábendingar um hvernig þau geta bætt frammistöðu 

sýna í starfi. Þegar starfsfólk hóf störf hjá fyrirtækinu fékk yfirgnæfandi meirihluti góðar 

móttökur og góða þjálfun. Fylgjast þá yfirmenn náið með starfsfólki fyrirtækisins og hvetja þeir 

það áfram og hrósa fyrir vel unnin störf. Flest allir stjórnendur fyrirtækisins töldu sig veita 

umbun fyrir vel unnin störf en á móti kemur var rúmlega helmingur starfsfólksins sem var 

sammála þeirri staðreynd en aftur á móti voru nokkrir starfsmenn sem töldu sig ekki fá umbun 

fyrir vel unnin störf. Tekið er á deilumálum fljótt og vandlega innan fyrirtækisins og hugað er 

að siðferði, þó svo engar skriflegar siðareglur séu innan þess. Voru þó deilumál um hvort að 

starfsfólk fengi tækifæri á að vaxa í starfi en þó taldi meirihluti þátttakenda svo vera.  

Þó svo að stjórnendur og eigendur fari ekki nákvæmt eftir fræðum mannauðsmála telur 

rannsakandi fyrirtækið huga vel að mannauði fyrirtækisins samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Mikið samræmi var á upplifun stjórnenda og starfsfólks á mannauðsmálum. 

Mikil starfsánægja ríkir innan fyrirtækisins, bæði hjá stjórnendum og starfsfólki. 
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6.1. Rannsóknarspurningum svarað 

Við upphaf rannsóknarvinnu voru neðangreindar rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi til 

þess að ná tilætluðum markmiðum og verður þeim svarað hér en spurningarnar voru 

eftirfarandi: 

Nýta stjórnendur fyrirtækisins sér fræði mannauðsmála í daglegum rekstri? 

Er samræmi milli útibúa fyrirtækisins varðandi starfsánægju? 

Eins og áður hefur komið fram er mannauðsstjórnun veigamikil vegferð stjórnenda sem þeir 

verða að sinna vel. Stjórnendur fyrirtækisins virðast gera sér grein fyrir þessu og eru að nýta 

sér tæki og tól mannauðsstjórnunnar við nýtingu á mannauðnum innan fyrirtæksins. 

Stjórnendur fyrirtækisins fara ekki eftir neinum skilvirkum ferlum og það eru engar markvissar 

leiðir sem allir stjórnendur eiga að fara eftir, þó eru einhverjar reglur settar á herðar stjórnenda 

varðandi mannauðsmál. Rannsakanda fannst áhugavert að sjá að rauður þráður liggur í gegnum 

allar deildir (útibú) fyrirtækisins og voru langflestir þeirra á sama máli um hvernig 

mannauðsmálum á að vera háttað. Rannsakandi telur að stjórnendur geti nýtt sér eftirfarandi 

rannsókn sem leiðavísi með hagnýt og leiðbeinandi gildi um mannauðsmál og sett breytingar á 

lagnir til auka starfsánægju innan fyrirtækisins. Það skiptir sköpun fyrir hagnað 

skipulagsheildarinnar ef vel er hugað að mannauði hennar. Í kafla 2.2.3. benda Mabey, Salaman 

og Storey (1998) á að mannauðurinn er einn af auðlindum fyrirtækja og á að vera uppspretta og 

lykillinn að varanlegu samkeppnisforskoti samkvæmt mannauðsstjórnun. Er kemur að 

framúrskarandi starfsfólki er mannleg geta og skuldibinding starfsfólks við verkefni innan 

skipulagsheildarinnar sem aðgreinir þá fyrirtæki frá öðrum, geta einstaklingar því skipt sköpun 

þegar verið er að velja gott starfsfólk. Með innri og ytri samþættingu ættu allir stjórnendur að 

bera ábyrgð á verkefnum og hag starfsfólksins, sama hvort um ræðir mannauðssérfræðing eða 

eigendur fyrirtækisins. 

Starfsánægja er ríkjandi innan skipulagsheildarinnar. Í kafla 2.3. nefnir Spector (1997) að það 

séu þrír mikilvægir þættir sem snúa að starfsánægju. Í fyrsta lagi er að öll fyrirtæki ættu að hafa 

mannleg gildi að leiðarljósi þar sem að fyrirtæki sem að fylgja því eftir eru líklegri til að bera 

virðingu fyrir starfsfólki sínu. Fyrirtækið sem rannsókn þessi snýr að ber mikla virðingu fyrir 

starfsfólki sínu samkvæmt niðurstöðum hennar. Stjórnendur fyrirtækisins hafa sterk tengsl við 

starfsfólkið sitt og ber starfsfólkið mikla virðingu hvort fyrir öðru. Stuðla stjórnendur að 

jafnrétti á vinnustað og er starfsfólki gert grein fyrir því að enginn einn er mikilvægari en 

einhver annar. Stjórnendur fyrirtækisins notast við nálæga nálgun á starfsfólk sitt. Í öðru lagi 
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telur Spector (1997) starfsánægju hafa áhrif á hegðun starfsfólks. Það er þegar starfsfólk stendur 

sig betur í starfi þá hefur það áhrif á virkni skipulagsheildarinnar. Mikil gleði virðist ríkja innan 

veggja fyrirtækisins og áberandi er að starfsfólk vinnur sem eitt teymi. Allir stjórnendur fylgjast 

náið með starfsfólki sínu og leiðbeina þeim eftir bestu getu. Þá hvetja þeir einnig starfsfólkið 

og umbuna en allir á sinn eigin máta. Að síðustu telur Spector (1997) starfsánægju vera 

vísbendingu um skipulag skipulagsheilda. Getur það þó gefið góða hugmynd um breytingar 

sem hægt væri að setja á lagnir til að auka starfsánægju innan hverrar deildar. Lítill sem engin 

munur var á starfsánægju útibúa og er góður mórall, liðsandi og ríkjandi starfsánægja 

einkennandi fyrir fyrirtækið. Rannsakanda fannst einkum áhugavert að sjá á niðurstöðum 

rannsóknarinnar að öllum innan skipulagsheildarinnar líður vel í sínu starfsumhverfi. 
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7. Umræður og ályktanir 

Mannauðsstjórnun er yfirgripsmikil og samhangandi nálgun á stofnun fyrirtækis og stjórnun 

starfsfólks innan þess. Margar kenningar eru til er varða mannauðsstjórnun sem tengjast hegðun 

starfsfólks og fyrirtækja, hafa þær haldið því fram að mannauðsstjórnun snúist um það hvernig 

starfsfólki ætti að vera stjórnað. Er það því í höndum skipulagsheildarinnar sem hægt er að bæta 

með því að meðhöndla starfsfólk í samræmi við siðferðisleg gildi nútímans (Armstrong, 2012). 

Það er því engin ein regla um það hvernig hlutunum á að vera háttað í mannauðsmálum, ýmis 

tæki og tól eru til sem eiga að betrumbæta mannauðsmál og huga að mannauði fyrirtækja en 

hafa ber þó í huga að enginn ein leið er réttari en önnur. Ein af auðlindum fyrirtækja er 

mannauður þess og því þarf að gæta vel að því að honum sé sinnt með prýði. Mannauður er 

flókið fyrirbæri því það snýr að einstaklingum og öll erum við okkar eigin persóna með okkar 

eigin skoðanir og hugmyndir. Því getur myndast fyrirtækjamenning innan skipulagsheilda og 

er hún búin til af mannauði fyrirtækisins. Rannsakandi telur því að ekki geti öll fyrirtæki tekið 

á mannauðsmálum á sama máta þar sem og hvert og eitt fyrirtæki þarf að búa til réttan starfsanda 

sem hentar starfsfólki hverju sinni. Þó svo að grundvöllur mannauðsstjórnunar sé sá sami telur 

rannsakandi erfitt að setja það í fastar skorður hvernig mannauðsmálum er best háttað. 

Vert er að nefna að þátttakendur innan eins útibús fyrirtækisins tók ekki afstöðu til málefnisins 

í ýmsum spurningum megindlegu spurningakönnunarinnar, það er að segja að oftar en ekki var 

svarmöguleikinn hvorki sammála, né ósammála fyrir valinu. Áhugavert væri að fara í frekari 

rannsókn innan þess útibús og vera með ítarlegri megindlega- og eigindlega rannsókn og 

komast af því hvort að það liggi stærra vandamál á bakvið svarmöguleikann hvorki sammála, 

né ósammála. Líkt og áður hefur komið fram, líður öllum innan fyrirtækisins vel í sínu starfi 

og starfsumhverfi. Telur rannsakandi að fyrirtækið, í komandi framtíð, ætti að skoða nánar 

viðkomandi útibú og komast að frekari niðurstöðu. 

Þegar á framkvæmd rannsóknarinnar stóð komu upp hugmyndir að úrbótum ef rannsóknin yrði 

lögð aftur fyrir. Yrði gerð breyting á mælikvarða rannsóknarinnar, sjö arma Likert kvarði 

notaður í stað fimm arma Likert kvarða til að fá nákvæmri svörun. Einnig hefði verið hægt að 

notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtala til að fá nákvæmari svörun hjá 

starfsfólki fyrirtækisins. Til að mynda hefði verið hægt að taka viðtal við tvo starfsmenn úr 

hverju útibúi til að fá nákvæmari skýringu á upplifun starfsfólks innan fyrirtækisins. 

Hefði þá verið áhugavert, við framkvæmd rannsóknarinnar, að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og byggja undir hana með fræðilegum viðtölum við sérfræðinga á sviði 
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mannauðsmála . Hefði það þá verið gert með sömu markmið í huga í þeim tilgangi að hægt væri 

að álykta út frá niðurstöðum og yfirfæra þær yfir á alla skipulagsheildina, stjórnendur og 

starfsfólk. Rannsakandi telur að gott hefði verið að fá innsýn frá sérfræðing í mannauðsmálum 

hérlendis þar sem hafa má í huga að fræðikaflinn er byggður mest á erlendum heimildum. 

Við framkvæmd rannsóknar komst rannsakandi að þeim niðurstöðum að mannauðsmál 

fyrirtækisins sem rannsókn þessi snýr að, er sinnt af prýði og er margt sem fyrirtækið gerir sem 

telst vera góð mannauðsstjórnun samkvæmt fræðilegum bakgrunni hennar. Hér að neðan má 

sjá lista með þeim atriðum sem rannsakandi telur fyrirtækið sinna fremur vel. Rannsakandi telur   

að fyrirtækið ætti að einblína á áframhaldandi áherslur hvað mannauðsmál varðar: 

Rannsakandi telur að fyrirtækið geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að betrumbæta 

mannauðsmál innan skipulagsheildarinnar og gert enn betur þó svo að öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar líði vel í sínu starfsumhverfi. En eins og einn starfsmaður tók fram í 

megindlegu spurningakönnuninni; ,,lengi má gott bæta!“  

Áframhaldandi áherslur 

 Halda í góðan starfsanda til að byggja upp góða fyrirtækjamenningu  

 Treysta starfsfólki til að taka ákvarðanir í hinum ýmsu verkefnum 

 og fá að þóast í starfi 

 Leyfa starfsfólki að taka þátt í heildarmarkmiðum fyrirtækisins, 

 allir innan fyrirtækisins eru að vinna að sama markmiðinu 

 Hvetja starfsfólk áfram og umbuna því fyrir vel unnin störf 

 Álitamál eru leyst hratt og vandlega af hálfu stjórnenda 

 Þegar lykilstöður losna, gefa starfsfólki innan fyrirtækisins fyrst kost á þeirri stöðu 

í stað þess að leita eftir starfsfólki utan fyrirtækisins 

 Stuðla að lágri starfsmannaveltu 

 Fylgjast með starfsfólki og leiðbeina þeim í starfi sínu 

 Náin, opin og góð samskipti á milli stjórnenda og starfsfólks 

 Koma fram við starfsfólk með sanngirni að leiðarljósi 

 Skapa hollt og ríkjandi starfsumhverfi – stuðla að starfsánægju starfsfólks 

 Starfsfólkið er eitt teymi innan fyrirtækisins, það er ein liðsheild! 

Mynd 19 - Áframhaldandi áherslur 
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7.1. Hagnýtar tillögur til bættra mannauðsmála 

Eftirfarandi tillögur til árangurs byggja á niðurstöðum rannsóknarinnar með hliðsjón af 

fræðilegum bakgrunni. Tillögunum er ætlað að hafa hagnýt og leiðbeinandi gildi fyrir 

stjórnendur fyrirtækisins til að betrumbæta mannauðsmál innan þess. Einnig geta eftirfarandi 

tillögur mögulega verið til eftirbreytni fyrir stjórnendur annarra fyrirtækja á sama markaði.  

Með því að sinna mannauðsmálum vel getur rekstarhagkvæmi aukist og samkeppnisforskoti 

mögulega náð í viðkomandi geira. 

Grunnhugmyndafræði 

 Setja á stokk skýra og skilgreinda mannauðsstefnu – miðla henni í allar deildir fyrirtækisins 

 Mikilvægt er að starfsfólk sé meðvitað um tilgang og markmið stefnunnar  

innan skipulagsheildarinnar - það er á herðum stjórnenda að koma því áleiðis 

Grunngildi 

 Útbúa grunngildi fyrir mannauð fyrirtækisins sem lýsa meginþáttum  

í fyrirtækjamenningu starfseminnar  

– grunngildin eiga að vera leiðsögn fyrir mannauð fyrirtækisins 

Framtíðarsýn 

 Útbúa háleit og ögrandi markmið til lengri tíma  

– mannauður fyrirtæksins vill fá að taka þátt í framtíð fyrirtækisins  

og vita hvert það er að stefna til lengri tíma 

 Setja á stokk stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

Stefnumótandi áherslur 

 Stjórnendur skilgreina þær áherslur og markmið sem vinna skal eftir 

– ákveðinn leiðarvísir fyrir fyrirtækið 

 Mynda jafnvægi á milli þarfa starfsfólks og markmiða fyrirtækisins 

 Setja á stokk skilgreint móttöku- og þjálfunarferli 

 Gera skilgreind frammistöðumöt til að hjálpa starfsfólki að þróast í starfi sínu 

 Setja reglugerðir um siðferðisleg viðmið sem leiðir í gegnum allar deildir fyrirtækisins 

Lykilverkefni ársins 

 Halda starfsmannafundi bæði fyrir stjórnendur og einnig fyrir allan mannauð fyrirtækisins  

– það eflir liðsandann og greinir lykiláherslur fyrirtækisins 

Mynd 20 - Hagnýtar tillögur til bættra mannauðsmála 
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8. Lokaorð 

Markmið mitt með þessu rannsóknarverkefni var að skilja og greina upplifun stjórnenda og 

starfsfólks á mannauðsmálum innan fyrirtækis í verslunargeiranum hér á landi. Tilgangur 

rannsóknarverkefnisins var að gefa skýra mynd á mannauðsmál fyrirtækisins. Mér þykir líklegt 

að fyrirtæki sem sinna mannauðsmálum með prýði geti náð samkeppnisforskoti í sínum geira 

og rekstrarhagkvæmni viðkomandi fyrirtækis geti aukist. Starfsmannamál fyrirtækja 

undanfarna áratuga hefur tekið víðamiklum breytingum og þróast hratt hér á landi. Í dag eru 

gerðar meiri kröfur á að mannauður fyrirtækja sé meðhöndlaður samkvæmt siðferðislegum 

gildum nútíma samfélags sem varðar þá framlegð skipulagsheildarinnar. Vonir mínar standa til 

þess að þetta framlag nýtist viðkomandi fyrirtæki sem rannsóknin sneri að til að betrumbæta 

mannauðsmál innan þess. Mín trú er sú að fyrirtækið muni nýta sér niðurstöður rannsóknarinnar 

sem leiðarvísi til að gera enn betur í mannauðsmálum innan skipulagsheildarinnar í framtíðinni.  
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• Viðmælandi í útibúi 3: Verslunarstjóri. Viðtal tekið þann 27. september 2019 (29m:38s). 

• Viðmælandi í útibúi 4: Verslunarstjóri Viðtal tekið þann 26. september 2019 (19m:15s). 

• Viðmælandi í útibúi 5: Verslunarstjóri. Viðtal tekið þann 23. september 2019 (16m:50s). 

• Viðmælandi í útibúi 6: Stjórnandi, sér um rekstur útibúsins og einn af eigenda. Viðtal tekið 

þann 22. september 2019 (12m:05s). 

• Viðmælandi í útibúi 7: Verslunarstjóri. Viðtal tekið þann 25. september 2019 (10m:44s). 

• Viðmælandi í útibúi 8: Verslunarstjóri. Viðtal tekið þann 26. september 2019 (21m:48s). 
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Viðauki C. Mælitæki eigindlegrar rannsóknar 

Almennt um viðmælanda og fyrirtækið 

1. Hver er menntun þín eða fyrri reynsla? 

2. Líður þér vel í þínu starfi? 

3. Hver er starfsemi fyrirtækisins/verslunarinnar? 

4. Hvert er starf þitt innan fyrirtækisins? 

a. Hvað felst í þínu starfi? 

b. Hversu lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu? 

Almennt um málefnið 

5. Er fyrirtækið/verslunin með stefnu í mannauðsmálum eða fyrirfram skilgreint ferli?  

a. Ef já, útskýra ferlið  

b. Ef nei, eru þið með einhvern sérstakan fókus í mannauðsmálum, sérstakar 

aðgerðir sem þið notist við 

6. Er starfsmannastefna innan fyrirtækisins? 

a. Ef já, hvað felst í henni 

7. Hversu mörgum einstaklingum hefur þú mannaforráð yfir? 

8. Hvernig er staðið að ráðningum hjá fyrirtækinu? 

a. Öflun umsækjenda – Ráðningar – Val – Móttaka – Þjálfun 

b. En hvernig er staðið að uppsögnum?  

9. Eru framkvæmd frammistöðumöt innan fyrirtækisins/verslunarinnar? 

a. Ef já, hvernig fara þau fram og hversu oft? 

b. Ef nei, hvernig metið þið þá frammistöðu starfsfólks? 

10. Er möguleiki fyrir starfsfólk að þróast í starfi sínu? 

a. Er starfsfólkinu gert grein fyrir því? 

11. Hvernig hvetur þú starfsfólk til að standa sig vel í starfi? 

a. Veitið þið umbun fyrir vel unnin störf? 

b. Hver er þín tilfinning fyrir starfslíðan starfsfólks innan 

fyrirtækisins/verslunarinnar? 

12. Er hugað að siðferði innan fyrirtækisins/verslunarinnar? 

a. Siðferðisreglur – Siðferðisviðmið – Álitamál 

13. Hvernig stuðlar þú að góðu starfsumhverfi innan fyrirtækisins/verlsunarinnar? 

a. Starfsánægja 

Álit á málefni / Möguleg lausn: 

14. Telur þú að megi betrumbæta mannauðsmál innan fyrirtækisins? 

a. Ef já, hvers vegna og hvernig? 
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Viðauki D. Mælitæki megindlegrar rannsóknar 

Hluti 1 – Mannauðsmál fyrirtækisin 

1. Mínir yfirmenn upplýsa mig um hlutverk mitt og verkefnin mín sem ég ber ábyrgð á í 

mínu starfi 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

2. Eigendur fyrirtækisins eru sýnilegir og fylgjast grannt með rekstri fyrirtækisins 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

3. Þegar ég kom fyrst inn í fyrirtækið var tekið vel á móti mér og ég fékk góða þjálfun í 

starfi 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

4. Það er fylgst með frammistöðu minni í starfi og yfirmaður minn gefur mér 

úrræðagóðar ábendingar til að gera enn betur í starfi 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

5. Ég tel mig hafa tækifæri til þess að vaxa í starfi 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

6. Ég fæ hvatningu og hrós frá mínum yfirmönnum fyrir vel unnin störf 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

7. Mér er veitt umbun fyrir vel unnin störf 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 
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c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

8. Ef upp koma deilumál á milli mín og samstarfsfélaga minna þá treysti ég mínum 

yfirmanni til að leysa þau fljótt og vandlega 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

Hluti 2 – Þín upplifun 

9. Mér líður vel í mínu starfsumhverfi 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

10. Mér semur vel við mína yfirmenn 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

11. Mér semur vel við samstarfsfólk mitt 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

12. Mín tilfinning er að samstarfsfélögum mínum líði X í starfi sínu 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki né 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

13. Finnst þér að mætti betrumbæta mannauðsmál innan fyrirtækisins, ef svo er, hvað er 

það sem þér finnst ábótavant? 

Hluti 3 – Bakgrunnsspurningar 

14. Hvert er kyn þitt? 

a. Karl 

b. Kona 

c. Annað 

15. Hver er aldur þinn? 

a. 19 ára eða yngri 
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b. 20 til 25 ára 

c. 26 til 35 ára 

d. 36 til 45 ára 

e. 46 til 55 ára 

f. 56 til 65 ára 

g. 66 ára eða eldri 

16. Ég starfa í eftirfarandi verslun 

a. Útibú 1 

b. Útibú 2 

c. Útibú 3 

d. Útibú 4 

e. Útibú 5 

f. Útibú 6 

g. Útibú 7 

h. Útibú 8 

i. Fleiri en einni verslun samtímis 

j. Í öðrum hluta fyrirtækisins, til dæmis skrifstofu/lager 

17. Ég hef starfað innan fyrirtækisins í 

a. 1 ár eða minna 

b. 2 til 5 ár 

c. 6 til 10 ár 

d. 11 til 15 ár 

e. 16 til 20 ár 

f. 21 til 25 ár 

g. 25 ár eða lengur 

Hluti 4 – Að lokum 

18. Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
 


