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Abstract 

This report is based on the vocational training that was undertaken within the Tourism study 

in the field Hospitality management at Hólar University. The project took place at a well-

known hotel in the south of Iceland, Hotel Geysir. The focus of the training was to get 

acquainted with the management practices of the reception, both regarding the shifts and 

other specific tasks related to the front desk. The purpose of this report is to describe the 

author´s vocational training and answer the research question; whether management 

practices impact the performance of the reception staff and thereby guests experience. It 

turned out that management certainly has influence. Job satisfaction is greatly influenced by 

the management practice; the way managers or supervisors carry out information and tasks 

effectively. Simultaneously therefore the reception staff play a key role in the guests’ 

experiences. If the management promotes effective job satisfaction for staff, it can lead to 

competitive advantages and success for the company. 

 

Keywords: tourism, job satisfaction, management, human resource, experience 

 

 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur 

Í þessari skýrslu er greint frá verknámi höfundar innan brautarinnar stjórnun ferðaþjónustu 

og móttöku gesta við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. Verknámið fór fram á þekktu 

hóteli á Suðurlandi, Hótel Geysi og var aðaláhersla verknámsins að kynnast 

stjórnunarháttum gestamóttökunnar. Var það gert bæði með því að standa vaktir í 

gestamóttökunni og sinna sérverkefnum. Á meðan á verknámi stóð mótaði ég 

rannsóknarspurningu þessarar skýrslu. Rannsóknarspurningin er; Hafa stjórnunarhættir áhrif 

á frammistöðu starfsfólks í gestamóttöku og þar með á upplifun gesta? Í skýrslunni er annars 

vegar greint frá tilhögun verknámsins, hins vegar er leitast við að svara því hvort 

stjórnunarhættir hafi áhrif á frammistöðu starfsfólks gestamóttöku og þar með á upplifun 

gesta. Í ljós kom að stjórnendur hafa vissulega áhrif á frammistöðu í gestamóttöku. 

Stjórnunarhættir og þar með stjórnendur gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að 

starfsánægju starfsfólks. Starfsmenn í móttöku gegna lykilhlutverki í upplifun gesta. Ef 

stjórnendur ýta undir starfsánægju starfsmanna getur það leitt til samkeppnisforskots og 

meiri velgengni hjá fyrirtækinu. 

 

Lykilorð: ferðaþjónusta, starfsánægja, stjórnun, mannauður, upplifun  
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1  Inngangur 

Í þessari skýrslu er greint frá BA verknámi í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, þar 

sem áherslusviðið var á stjórnun móttöku og á herbergjum. Verknámið fór fram á þekktu 

hóteli á Suðurlandi, Hótel Geysi, þar sem aðaláherslan var lögð á að kynnast 

stjórnunarháttum í gestamóttökunni. Helstu áhersluþættir verknámsins voru að kynnast 

hótelinu og starfsemi þess í gegnum vaktavinnu í móttökunni, ásamt því að vinna að 

nokkrum sérverkefnum, meðal annars tengdum starfsmannahandbók hótelsins. Á 

lokametrum verknámsins náði alheimsfaraldurinn Covid-19 til Íslands með geigvænlegum 

afleiðingum, meðal annars gríðarlegri fækkun ferðamanna. Þegar þetta er ritað virðist 

kórónuveiran vera í rénun, hins vegar er engin leið að ímynda sér hvaða áhrif faraldurinn 

hefur haft og mun hafa á ferðaþjónustu sem atvinnugrein í framtíðinni. Faraldurinn varð til 

þess að verknámsstaðnum var lokað tímabundið, sem vissulega gefur til kynna að faraldurinn 

hafi mjög mikil áhrif á ferðaþjónustufyrirtæki sem treysta alfarið á ferðamenn. Áhrifanna 

gætir þegar víða og um allt land. 

Oft er því haldið fram að móttaka á hótelum sé hjarta fyrirtækisins. Yfirleitt eru fyrstu tengsl 

gesta og þau síðustu við starfsfólkið í móttöku hótelsins, að auki er upplýsingum um gestina 

miðlað þaðan til annarra deilda innan hótelsins. Gestir hótela eru eins ólíkir eins og þeir eru 

margir og hafa mismunandi væntingar og gera mismiklar kröfur. Þegar hóteleigendur taka 

ákvörðun um að veita ákveðna þjónustu, þá er það í höndum stjórnenda að miðla þeim 

upplýsingum til móttökustarfsmanna. Stjórnendur þurfa því að gæta þess að starfsmenn 

hljóti þjálfun í því að auka þjónustugæði, þannig að gesturinn fái góða þjónustu og þar með 

jákvæða upplifun af fyrirtækinu. Í gestamóttökunni komast hótelstarfsmenn í kynni við afar 

fjölbreyttan og stóran hóp gesta og þarna eru fyrstu kynni ferðamannanna af gististaðnum.   

Í þessari lokaskýrslu verður leitast við að svara spurningunni: Hafa stjórnunarhættir áhrif á 

frammistöðu starfsfólks í gestamóttöku og þar með á upplifun gesta? Skoðaðar verða 

rannsóknir og aðrar heimildir til að fá svör. Uppbygging skýrslunnar er þannig háttað að í 

byrjun er farið í fræðilega umfjöllun tengda rannsóknarspurningunni, aðferðarfræði og 
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verklag verknámsins skoðað. Því næst er fjallað um verknámsáætlun og framkvæmd hennar 

og í kjölfarið er umræðukafli og lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni skýrslunnar. Í upphafi er farið yfir það 

hvað er gestrisni og einkenni þjónustu, því næst er fjallað um mannauðsmál í ferðaþjónustu. 

Í lok kaflans er stjórnun gestamóttöku skoðuð.  

2.1 Gestrisni í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem byggst hefur upp í aldanna rás og má ætla að hinn 

vestræni íbúi hafi á einn eða annan hátt upplifað gestrisni í sinni víðustu mynd á ferðalögum 

um heiminn. Samkvæmt Walker (2017) er hugmyndin um gestrisni jafngömul sjálfri 

siðmenningunni, en upphafleg skilgreining hugtaksins hefur þróast úr hinum forna sið að 

brjóta bita af brauði sínu og bjóða aðkomumanneskju með sér, yfir í rekstur smárra sem og 

stórra ferðaþjónustufyrirtækja. Enska heitið yfir gestrisni (e. hospitality) kemur frá franska 

orðinu hospice (hospis á latínu) sem einnig þýðir gestrisni og lýsir hugtakið þeirri athöfn til 

forna að ferðamönnum og pílagrímum sé veitt umönnun og/eða skjól (Walker, 2017; 

Barrows, Powers og Reynolds, 2011). Á síðustu áratugum hefur skilgreiningin þróast með 

breyttu landslagi í ferðaþjónustu og um nokkurt skeið hefur hugtakið gestrisni verið notað 

til að lýsa fyrirtækjum sem bjóða gistingu, mat og drykk eða einhverja samsetningu af 

þessum atriðum (Lashley, C., 2011; Harrison og Enz, 2005).  

Allt frá landnámi hefur gestrisni verið talin mikil dyggð á Íslandi, en um aldir urðu 

ferðalangar að treysta nær eingöngu á leiðsögn og gestrisni bændafólks (Sigurveig Jónsdóttir 

og Helga Guðrún Johnson, 2014). Fáir gestir sóttu Ísland heim til forna, aðallega 

vísindamenn og erlendir kaupmenn og var því kannski ekki mikil þörf á annarri tegund 

gistingar á öldum áður. Á miðri 19. öld varð breyting á, en þá bauðst önnur gisting en 

bændagisting (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014). Síðustu áratugi hefur 

fjöldi gistimöguleika aukist gríðarlega á Íslandi. Samkvæmt mælaborði ferðaþjónustunnar 

(e.d.) eru rúmlega 700 mismunandi gististaðir á Íslandi í dag, ásamt miklum fjölda 

veitingastaða og afþreyingarfyrirtækja. Gestrisni snýr þó ekki einvörðungu að hinu 

efnislega, heldur snýr stór þáttur hennar að því óáþreifanlega, þjónustu. 
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2.2 Einkenni þjónustu 

Samkvæmt Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler (2016), þá er skilgreining þjónustu sú að 

þjónusta innihaldi allar efnahagslegar gjörðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg s.s. 

mannvirki. Í stuttu máli má segja að þjónusta sé þá verknaður, ferli og framkvæmd. 

Skilgreining Kotler og Keller (2006) á þjónustu felur í sér viðskipti á milli einstaklinga þar 

sem útkoman felur í sér þjónustu sem gengur framar væntingum kaupandans. Armstrong og 

Kotler (2016) fullyrða jafnframt að þjónusta búi yfir fjórum megineinkennum; hún er 

óáþreifanleg (e. intangibility), óaðskiljanleg (e. inseparability), veldur óstöðugleika (e. 

variability) og er óvaranleg (e. perishability). Þegar sagt er að þjónustan sé óáþreifanleg er 

átt við að þjónusta sé ekki hlutur sem hægt er að koma við. Þannig er ekki hægt að smakka 

hana, heyra í henni, sjá hana, lykta af henni eða finna fyrir henni áður en hún er keypt. Með 

því að fullyrða að þjónustan sé óaðskiljanleg er átt við að ekki er hægt að aðskilja þjónustuna 

frá þeim sem veitir hana, þ.e. sá sem veitir þjónustuna er hluti af þjónustunni, en bæði 

þjónustuveitandi og viðskiptavinur hafa áhrif á niðurstöðu þjónustunnar (Armstrong og 

Kotler, 2016). Með óstöðugleika í ferðaþjónustu er átt við að þjónustan geti verið 

mismunandi eftir því hver veitir hana, hvar, hvenær og hvernig hún er veitt. Þjónustan verður 

því ekki alltaf eins, m.a. vegna þess að frammistaða þjónustuveitanda er ekki sú sama á milli 

vaktaskipta, að auki getur upplifun viðskiptavinarins jafnframt verið mismunandi 

(Armstrong og Kotler, 2016; Fisk, Grove og John, 2000). Þjónusta er veitt af ólíkum 

einstaklingum, frá ólíkum menningarheimum með mismikla menntun, hæfni og áhuga á 

starfinu og því er hún aldrei nákvæmlega eins (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Þegar 

sagt er að þjónusta sé óvaranleg er átt við að ekki sé hægt að geyma hana þar til síðar, 

endurselja hana eða skila henni (Armstrong og Kotler, 2016). 

Fyrirtæki sem framleiða eingöngu óáþreifanlega vöru kallast þjónustufyrirtæki og má út frá 

því áætla að mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu séu þjónustufyrirtæki (Margrét Reynisdóttir, 

2006). Þjónustufyrirtæki veita ákveðna þjónustu til viðskiptavina sinna og fer neysla 

þjónustunnar yfirleitt fram á sama tíma og hún er framleidd. Því eykur hún virði sitt, eða 

ekki, gagnvart viðskiptavininum í formi óáþreifanlegra þátta, t.a.m. sem þægindi, skemmtun, 

vellíðan eða heilsa (Wilson o.fl., 2016). „Forsenda góðrar þjónustu er kurteisi, sveigjanleiki, 

hæfni, hraði, öryggi, stöðugleiki og vilji til að veita viðskiptavinum sem besta þjónustu“ 

(Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 6). Þar sem óstöðugleiki er eitt af megineinkennum 
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þjónustu, er það í höndum stjórnenda að þjálfa og miðla upplýsingum áfram til starfsfólks 

svo það myndist stöðugleiki í veittri þjónustu, þannig að úr verði góð þjónusta. Vegna fjölda 

þjónustufyrirtækja í ferðaþjónustu má ætla að þjónustugæði sé það mikilvægasta sem 

fyrirtækin geta nýtt sér til að skapa sér annars vegar sérstöðu og hins vegar 

samkeppnisforskot á markaði. Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að gæta þess að auðlindir þeirra, 

mannauður, tæknimál og aðstaða fari saman við þau markmið og loforð sem viðskiptavinum 

eru gefin. Velgengni fyrirtækja veltur ekki síst á því hvernig til tekst með að þjónustan sem 

veitt er mæti væntingum viðskiptavinarins (Grönfeldt og Strother, 2006). Samkeppni í 

ferðaþjónustu hefur aukist sl. áratug til muna hérlendis og vegna aukinnar samkeppni er afar 

mikilvægt að fyrirtæki veiti framúrskarandi gæðaþjónustu. Því ættu markmið 

þjónustufyrirtækja ávallt að vera þau að standast ýtrustu kröfur viðskiptavina og/eða fara 

fram úr væntingum þeirra vilji þau ná hámarksárangri. 

2.2.1 Þjónustugæði og þjónustustjórnun 

Hnattvæðingin og síbreytilegt samkeppnisumhverfi fyrirtækja nútímans hafa gert gæði að 

mikilvægum eiginleika hjá ferðaþjónustufyrirtækjum. Til að lifa af í margbreytilegu 

viðskiptaumhverfi þurfa þjónustufyrirtæki að huga vel að viðskiptavininum og skilvirkni í 

þágu hans, góðri markaðssetningu, þjálfun starfsfólks og þróun innan fyrirtækisins (Bhat, 

2012). Ekki er einungis nóg að reka fyrirtæki, markviss gæðastjórnun er mikilvæg til að 

halda velli og ýta undir sjálfbærri framtíð í þágu jarðar. Gæði í þjónustu 

ferðaþjónustufyrirtækja snúast í grundvallaratriðum um jafnvægi á milli skynjunar og 

væntinga viðskiptavina (Bhat, 2012). Ferðaþjónustuaðilar verða að skilja væntingar 

viðskiptavina sinna, hafa orðsporið (e. word of mouth) í huga og vita hver núverandi þekking 

og upplifun eigin viðskiptavina er. Með það í huga geta aðilar í ferðaþjónustu markvisst bætt 

þjónustugæðin. Skilningur á gæðum mun efla skilvirkni fyrirtækja á þeim sviðum sem þarf 

að bæta eða viðhalda (Bhat, 2012). Til að uppfylla væntingar viðskiptavina þurfa stjórnendur 

ferðaþjónustufyrirtækja þ.a.l. að þekkja og greina þarfir viðskiptavina sinna. Þeirra helsta 

verkfæri til þess eru góð og farsæl samskipti við starfsfólkið. Þeir sem starfa í framlínunni 

búa oftar en ekki yfir verðmætum upplýsingum um óskir, væntingar og þarfir 

viðskiptavinanna. Góð samskipti starfsfólks og stjórnenda eru mikilvæg, þannig að starfsfólk 

hafi tök á og líði vel með að koma ábendingum og öðrum upplýsingum á framfæri við 



6 

stjórnendur um það sem betur má fara. Með þeim upplýsingum geta stjórnendur brugðist við 

og jafnvel líklega bætt þjónustuna. Þjónusta  

… verður til í samskiptum viðskiptavinar og starfsmanns. Í augum 

viðskiptavina felst þjónustan í frammistöðu starfsmannsins og hversu vel 

hann uppfyllir væntingar. Frammistaða starfsmanns og væntingar 

viðskiptavinar geta breyst frá degi til dags og því undir báðum komið að 

vel takist til (Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 5). 

Frammistaða starfsfólks getur því haft töluverð áhrif á þjónustugæði, en einnig getur 

viðskiptavinurinn sjálfur haft áhrif á það hvernig hann upplifir þjónustuna, þ.e. aðstæður 

hans og persónulegir hagir (Margrét Reynisdóttir, 2006). Zeithaml, Bitner og Gremler (2017) 

settu fram þjónustugæðalíkan sem nefnt er sprungulíkan þjónustu, þar sem þeir þættir sem geta 

haft áhrif á þjónustuferlið og þ.a.l. þjónustugæði eru kortlagðir. Fái viðskiptavinurinn ekki þá 

þjónustu sem hann hefur væntingar um, skapast ósamræmi á veittri þjónustu og væntingum. 

Með öðrum orðum, það myndast sprunga í þjónustuferlinu sem síðan hefur áhrif á mat á 

þjónustugæðum. Sprungulíkanið snýst um að meta fimm gæðavíddir innan fyrirtækisins, þar 

sem markmiðið er að fylla upp fjórar sprungur sem myndast innan fyrirtækisins (e. provider 

gap). Fimmta þjónustuvíddin eða sprungan kemur hins vegar til vegna viðskiptavinarins (e. 

customer gap). 

 

Mynd 1 Sprungulíkanið (Zeithaml o.fl., 2017 í þýðingu Ingibjargar Sigurðardóttur) 
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Eins og meðfylgjandi mynd sýnir, myndast sprungur þegar stjórnendur þekkja ekki 

nægjanlega vel væntingar viðskiptavina og einnig þegar þjónustuhönnunin endurspeglar 

ekki væntingar viðskiptavina. Þriðja sprungan í þjónustuvíddunum myndast þegar starfsfólk 

veitir ekki þjónustu í samræmi við þjónustustaðla og sú fjórða þegar ekki er staðið við gefin 

loforð, þ.e. frammistaða starfsmanna er ekki í samræmi við loforð eða skuldbindingar 

fyrirtækisins (Zeithaml o.fl., 2017; Margrét Reynisdóttir, 2006). Fimmta sprungan sem snýr 

að viðskiptavininum verður til þegar þeir upplifa að veitt þjónusta uppfyllir ekki væntingar 

þeirra. Líkanið gerir ráð fyrir að nái fyrirtæki að koma í veg fyrir fyrstu fjórar sprungurnar, 

þá sé sú fimmta sem lýtur að viðskiptavininum úr sögunni (Zeithaml o.fl., 2017). Þar sem 

engir tveir starfsmenn veita þjónustu á sama hátt og þar sem viðskiptavinir upplifa veitta 

þjónustu á mismunandi hátt, getur orðið ákveðinn óstöðugleiki á upplifun þjónustugæða. 

Þessi óstöðugleiki er mikil áskorun fyrir stjórnendur, sem vilja flestir ávallt veita 

gæðaþjónustu. Til að viðhalda þjónustugæðum leitast stjórnendur því við að innleiða 

heildstæða þjónustustjórnun innan fyrirtækjanna. Þannig er jafnframt verið að innleiða 

markvissa verkferla sem gera starfsfólkinu mun auðveldara um vik með að vita hvers er 

ætlast af því í starfi. 

2.3 Mannauður í ferðaþjónustu 

Mannauður er skilgreindur af Fitz-enz (2000) sem samansafn af hæfileikaríku starfsfólki 

sem tekur virkan þátt í starfi, býr yfir dýrmætri þekkingu, upplifir hvata í starfsumhverfinu 

og býr yfir tryggð gagnvart fyrirtækinu. Skilgreining á mannauði skv. Barney (1995) er að 

mannauður sé öll sú reynsla, dómgreind, áhættuvilji, þekking og aðrir persónulegir 

eiginleikar sem starfsfólk fyrirtækja býr yfir. Í ferðaþjónustu er mannauður fyrirtækja afar 

mikilvægur liður í því að veita fyrirtækjunum samkeppnisforskot og að aðgreina þau frá 

öðrum (Shahrabani, Goziker og Teitler-Regev, 2015). Samkvæmt Hagstofu Íslands störfuðu 

26.300 launþegar við ferðaþjónustu á Íslandi í október 2019 (Hagstofan, e.d.). 

Ferðaþjónustan, stærsta atvinnugrein hérlendis sl. ár, er mannaflafrek. Í uppsveiflu 

ferðaþjónustunnar síðustu ár hefur erlent vinnuafl náð að brúa bilið til að mæta aukinni 

eftirspurn eftir starfsfólki innan greinarinnar. Vöxtur í ferðaþjónustu hefur skapað fjölda 

nýrra starfa sem ómögulegt hefði verið að manna án aðkomu erlends vinnuafls (Hagdeild 
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ASÍ, 2019). Í almennri umfjöllun hefur gætt ákveðinnar neikvæðni sl. ár um ferðaþjónustuna 

hérlendis. Neikvæðir þættir sem oftast eru nefndir eru t.a.m. mikil vaktavinna, langir 

vinnudagar, lág laun og að nær ómögulegt sé að vinna sig upp í starfi. Árstíðarbundin sveifla 

einkennir jafnframt greinina hér á landi. Vegna þessara þátta hafa Íslendingar alla jafna sýnt 

þessum störfum lítinn áhuga og því hefur atvinnugreinin þurft að treysta á erlent vinnuafl að 

miklu leyti. Á alþjóðavísu er það einnig þekkt einkenni ferðaþjónustu að greinin er háð 

starfskröftum ungs fólks á vinnumarkaði, en í flestum tilvikum er ungt fólk sveigjanlegra og 

í betri í aðstöðu til að vinna langar vaktir og í törnum og bregðast við árstíðarbundnum 

sveiflum (Murray, Elliot, Simmonds, Madeley og Taller, 2017). Starfsfólk 

ferðaþjónustufyrirtækja er því oft á tíðum nokkuð ungir einstaklingar og koma frá hinum 

ýmsu menningarheimum. Því er brýnt að starfsfólk sé vel upplýst og þjálfað, þannig að vitað 

sé hvers er ætlast til af því til að þjónustugæði séu tryggð.  

2.3.1 Starfsfólk í gestamóttöku 

Þegar einstaklingur ákveður að gista á hóteli, þarf hann að bóka gistiaðstöðu yfir það tímabil 

sem hann áætlar að dvelja í viðkomandi landi. Núorðið nýta fjölmargir ferðalangar sér 

bókunarvélar á netinu og eiga því alla jafna engin samskipti við starfsfólk hótelsins á meðan 

á bókunarferlinu stendur. Við komu á gististað er starfsmaðurinn í móttökunni yfirleitt sá  

sem viðskiptavinurinn kemst fyrst í tæri við í fyrirtækinu og þar eiga fyrstu samskipti sér 

stað. Þessi fyrstu beinu samskipti við fyrirtækið búa til virði sem byggir á ánægju, tryggð og 

skynjun viðskiptavinarins (Spinelli og Canavos, 2000). Hæfni starfsfólks í gestamóttöku 

skiptir því mjög miklu máli. Þessir starfsmenn gegna veigamiklu hlutverki í því að byggja 

upp og viðhalda ímynd og orðspori gististaðarins (Shahrabani o.fl., 2015). Fyrirtæki 

nútímans eru í auknum mæli að skoða sjálfvirknivæðingu, m.a. með vélmennum sem veita 

gestum upplýsingar eða vísa þeim á herbergin sín (Tung og Au, 2018). Mannlegi þátturinn 

er þó afar mikilvægur í því að byggja upp tengsl við viðskiptavini. Engin tækni getur komið 

í stað góðra samskipta, farsælla lausna starfsmanna á vandamálum viðskiptavina eða í stað 

þess áhuga sem starfsfólk sýnir viðskiptavinum (Dhanpat, Modau, Lugisani, Mabojane og 

Phiri, 2018). Til að ná fram árangursríkum samskiptum á milli starfsfólks í gestamóttöku og 

viðskiptavina er verðugt að hafa samskiptaboðorðin í huga en þau eru; horfa, heilsa, hlusta, 

hrósa og hjálpa, þ.e. leita lausna (Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, e.d.). Eins og áður hefur 

komið fram, er ein megináherslan hjá góðum þjónustufyrirtækjum að fara fram úr 
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væntingum viðskiptavina, sem getur verið töluverð áskorun fyrir starfsfólk. Ein af 

afleiðingum hnattvæðingar er m.a. sú að hæfni starfsfólks í gestamóttöku er farin að byggjast 

á alþjóðlegum stöðlum. Hinn fjölþjóðlegi hópur viðskiptavina býst við að upplifa svipað 

þjónustustig og sömu frammistöðu frá starfsfólki í gestamóttöku hvar sem er í heiminum 

(Shahrabani o.fl., 2015). Frammistaða starfsfólks hefur því bein áhrif á orðspor og þar með 

afkomu fyrirtækja. Hlutverk stjórnenda sem bera ábyrgð á að starfsfólk hljóti góða þjálfun 

og að upplýsingastreymi innan fyrirtækis sé árangursríkt er því mikilvægt ef fyrirtækið vill 

ná góðum árangri. 

2.3.2 Móttökuferli nýliða 

Hvernig staðið er að móttökuferli nýliða skiptir fyrirtæki miklu máli; „fyrstu kynni af 

vinnuaðstöðu, samskiptum, stjórnunarstíl og skipulagi á vinnustað geta mótað viðhorf nýrra 

starfsmanna um langa hríð og haft áhrif á starfsánægju og starfsframlag þeirra“ (Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 13). Við ráðningu eða t.d. undirritun 

verknámssamnings verður samtímis til sálfræðilegur samningur (huglægur) á milli 

starfsmanns og stjórnanda. Sálfræðilegi samningurinn snýst um þær kröfur og væntingar 

sem stjórnandi og starfsmaður búast við af hvor öðrum og er sá samningur óformlegur 

(Armstrong, 2006). Til eru ákveðin verkfæri sem fyrirtæki geta notað til að auðvelda 

starfsmönnum að vita til hvers er ætlast af þeim. Má þar t.a.m. nefna mannauðsstefnu sem 

er oftast langtímayfirlýsing fyrirtækja um hvernig unnið skuli að sameiginlegum 

markmiðum innan starfsumhverfisins og stuðlar slík stefna því einnig að auknu réttlæti og 

sanngirni í mannauðsmálum innan fyrirtækja (Starfsmennt, e.d). Mannauðsstefna gerir grein 

fyrir hvers er ætlast til af starfsfólkinu og veitir stjórnendum þannig betri yfirsýn til að meta 

frammistöðu starfsfólks. Starfsmannahandbók er ekki síður mikilvæg og veitir starfsfólki 

innsýn í það til hvers er ætlast af því. Handbækur kveða jafnframt á um reglur vinnustaðarins,  

gildi fyrirtækisins, lýsa æskilegri vinnustaðamenningu ásamt fleiri þáttum sem snúa að 

vinnustaðamenningunni. Í nýliðaþjálfun fá nýliðar fræðslu á markvissan hátt um starfið og 

fyrirtækið þegar þeir hefja störf (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Nýliðaþjálfun hefur jákvæð áhrif á starfsánægju. Í gegnum þjálfunina kynnist nýliðinn 

fyrirtækinu og kemst að því hvers er ætlast til af honum (Rowland, Ruth og Ekot, 2017). 

Skipulögð og markviss nýliðaþjálfun hefur ýmsa kosti og eru stjórnendur fyrirtækja í 

auknum mæli að gera sér grein fyrir því. Starfsmaður sem fær góðar móttökur í upphafi, 
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upplifir sig velkominn og metinn að verðleikum, sjálfstraust hans eykst, sem aftur skilar sér 

í betri frammistöðu. Jafnframt sýnir góð nýliðaþjálfun að hollusta starfsmannsins við 

fyrirtækið byggist upp, sem síðan leiðir til minni starfsmannaveltu með tilheyrandi kostnaði 

sem fylgir örum starfsmannaskiptum. Starfsmaður með ofangreinda kosti er verðmætur fyrir 

fyrirtækið (Cirilo og Kleiner, 2003; Bauer, 2010).  

2.3.3 Starfsánægja 

Verðmætasta eign þjónustufyrirtækja er mannauðurinn. Starfsfólk í þjónustugreinum hefur 

áhrif á þjónustugæðin sem viðskiptavinurinn síðan upplifir. Þjónustufyrirtæki eru metin út 

frá þeirri þjónustu sem starfsfólkið veitir og því skiptir starfsmaðurinn og hans framkoma í 

garð viðskiptavina afar miklu máli. Ef starfsmaður á persónulega slæman dag í vinnu getur 

það leitt til þess að viðskiptavininum finnist hann fá slæma þjónustu, þrátt fyrir að ekkert sé 

að þjónustunni sem slíkri, en viðmótið getur verið misvísandi og viðskiptavinurinn upplifað 

það neikvætt. Allir eiga dagamun og því geta starfsmenn í þjónustustörfum að sjálfsögðu 

einnig átt sína misjöfnu daga. Skýr mannauðsstefna og árangursrík mannauðsstjórnun geta 

ýtt undir að starfsfólki líði vel í starfi ásamt því að stuðla að almennri starfsánægju. Ein 

þekktasta skilgreining á hugtakinu starfsánægja er skilgreining Locke (1969; 1976), en hann 

vísar til þess að starfsánægja sé sú vellíðan sem starfsfólk upplifir þegar vel gengur og það 

nær að skila starfi sínu eins og til er ætlast. Þannig vísar starfsánægja til persónulegra 

viðhorfa á eigin upplifun á árangri í starfi. 

Rannsóknir benda til þess að starfsánægja leiði beint eða óbeint til æskilegra viðhorfa, 

æskilegrar hegðunar og æskilegs árangurs á vinnustað, bæði hjá einstaklingum og heildinni. 

Ánægja í starfi leiðir til betri afkasta og ánægt starfsfólk er jákvæðara gagnvart starfinu en 

starfsfólk sem er óánægt í starfi (Bednarska, 2015; Kong, Jiang, Chan og Zhou, 2018; Lillo-

Bañuls, Casado-Díaz og Simón, 2018). Í rannsókn, þar sem könnuð var ánægja með störf í 

gestamóttöku og ferðaþjónustu, leiddu niðurstöður í ljós að þegar kemur að starfsánægju 

gegna stjórnunarhættir og yfirstjórn fyrirtækja mikilvægu hlutverki (Kong o.fl., 2018). 

Stjórnendur geta beitt ýmsum aðferðum sem stuðla að starfsánægju. Má þar t.a.m. nefna 

stjórnunarhætti sem einkennast af réttlæti og trausti í garð starfsmanna, aukinni valdeflingu 

sem veitir einstaklingum aukið sjálfstæði og meiri ábyrgð og stuðlar að þróun í starfi. Einnig 

ber að nefna góða innri markaðssetningu og tækifæri starfsfólks til starfsþjálfunar. Í þessari 
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sömu rannsókn kom einnig í ljós að þátttaka í sameiginlegri ákvarðanatöku, fjölbreytni í 

starfi, persónulegur áhugi, góð hæfni, möguleiki til að vinna sig upp í starfi og hæfileikinn 

til að uppfylla væntingar hefur einnig áhrif á starfsánægju starfsfólks (Kong o.fl., 2018). 

Starfsánægja er því lykilatriði bæði í líðan einstaklinga og ekki síst í góðum árangri 

fyrirtækja í ljósi tengsla á milli vellíðunar og árangurs í starfi og velgengni fyrirtækja (Lillo-

Bañuls o.fl., 2018). Rannsóknir hafa leitt í ljós að stjórnunaraðferðir hafa áhrif á 

starfsánægju, frammistöðu, starfsmannaveltu og framleiðni starfsfólks. Góð stjórnun 

fyrirtækja eykur líkur á starfsánægju (Duffield, Roche, Blay og Stasa, 2010; Griffin, 2010; 

Mullins, 2005; Kreitner, 2009). 

2.3.4 Starfsmannahandbók 

Starfsmannahandbækur innihalda yfirleitt stefnu og starfsreglur fyrirtækja ásamt 

upplýsingum um samskipti og ábyrgð starfsfólks og stjórnenda (Arney Einarsdóttir og 

Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Starfsmannahandbók er útbúin með tvö mikilvæg atriði 

í huga. Annars vegar er henni ætlað að upplýsa starfsfólk um fyrirtækið og gildi þess og hins 

vegar veita haldbærar upplýsingar um hverju búist er við af starfsfólkinu (Lawson II, 1998). 

Með starfsmannahandbók er þannig stuðlað að árangursríkum samskiptum á milli starfsfólks 

og stjórnenda (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Oftast eru munnleg 

samskipti algengasta samskiptaleiðin á vinnustöðum (Woods og King, 2010) og mikilvæg 

samskiptaleið fyrir stjórnendur til að vinna sér inn traust og virðingu starfsmanna.  

Munnlegar leiðbeiningar geta þó skapað vandamál (Lawson II, 1998). Þessi samskiptamáti 

getur misskilist eða verið mistúlkaður, auk þess sem starfsfólk getur gleymt 

leiðbeiningunum. Því er oft árangursríkara að upplýsingar, staðreyndir og verkferlar séu 

skriflegir bæði fyrir starfsmenn og yfirmenn, því þannig eru þær eru varanlegri (Lawson II, 

1998; Wood og King, 2010). Markmið starfsmannahandbóka er að stuðla að samræmi í 

daglegu starfi, t.d. með starfsmannastefnu og hvers kyns hagnýtum upplýsingum fyrir 

starfmenn. Góð handbók og starfsmannastefna geta þannig komið í veg fyrir hvers kyns 

misskilning, kvartanir og óánægju í starfi. Þær auka skilning og upplýsingaflæði ásamt því 

að undirstrika í hverju ávinningur starfsmanna felst (Lawson II, 1998).    
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2.4 Upplifun gesta 

Á síðustu árum hefur hugtakið upplifun náð talsverði útbreiðslu og hefur atvinnulífið verið 

að innleiða hugtakið til að auka samkeppnisforskot sitt. Sérstaklega á þetta við um 

ferðaþjónustuna, enda hefur upplifunar- og viðburðaþjónusta aukist til muna hérlendis að 

undanförnu. Upplifunarþjónusta gengur út á að veita viðskiptavinum einstaka upplifun 

(Berridge, 2012). Komppula (2006) heldur því fram að upplifun sé atburðir sem geti verið 

skyndilegir, samfelldir eða stakir og að upplifun ferðamannsins sé huglæg. Ferðamaðurinn 

verður að vera til staðar líkamlega sem og andlega til að upplifunin verði að veruleika. 

Hugtakið upplifunarhagkerfi er tengt við Pine og Gilmore (1998; 2011), sem halda því fram 

að þegar þjónustukaup eiga sér stað, sé verið að greiða fyrir óáþreifanlegar athafnir. Þegar 

upplifunarþjónusta er keypt sé viðskiptavinurinn að greiða fyrir röð eftirminnilegra viðburða 

og/eða atvika. Upplifun á sér stað samkvæmt Pine og Gilmore (1998) þegar fyrirtæki setur 

viljandi saman nokkurs konar spuna fyrir viðskiptavini, þar sem þjónustan er sviðið en 

vörurnar eru leikmunir og við þessa samþættingu skapast eftirminnilegur atburður. 

Upplifunin hefur það að markmiði að tengja viðskiptavini á eftirminnilegan og jafnframt 

persónulegan hátt við fyrirtækið. Umframvirði skapast að mestu í gegnum þjónustuþáttinn, 

en samkvæmt Pine og Gilmore (1998) er hlutverk upplifunar mikilvægt þegar þjónusta er 

veitt og jafnframt halda þeir því fram að gæði upplifunar hafi áhrif á samkeppnisforskot 

(Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013).  

Pine og Gilmore (1998) flokka upplifun í fjóra þætti, þ.e. skemmtun (e. entertainment 

experiences) eða óvirka afþreyingu en þá tekur viðkomandi ekki beinan þátt í skemmtuninni 

sem á sér stað. Dæmi um slíka upplifun er t.d. sjónvarps- eða bíóáhorf eða tónleikar. 

Viðkomandi er eingöngu áhorfandi (neytandi) í þess konar upplifun og hefur engin áhrif á 

upplifunina. Þeir nefna einnig fræðslutengda upplifun (e. educational experience), sem t.d. 

er í formi námskeiða þar sem meiri þátttöku er krafist af þátttakendum, en þeir geta þó 

auðveldlega horfið í fjöldann sé vilji til þess. Sem þriðja upplifunarflokk nefna Pine og 

Gilmore (1998) veruleikaflótta (e. escapist), en þar flýja þátttakendur raunveruleikann sinn, 

fara út fyrir hið hversdagslega og þar með jafnvel út fyrir þægindarammann. Hér geta 

þátttakendur bæði verið virkir og óvirkir í upplifuninni. Dæmi um slíka 

veruleikaflóttaupplifun er t.d. flúðasigling niður straumharða á. Þátttakendur ráða alla jafna 

við slíka upplifun, en hún er engu að síður mikil áskorun fyrir marga, þar sem um líkamleg 
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átök er að ræða. Hver og einn getur þó stýrt hversu mikil persónuleg átök þeir vilja upplifa. 

Að síðustu nefna Pine og Gilmore (1998) fagurfræðilega upplifun (e. esthetic). Hér mætti 

taka sem dæmi heimsókn á sögufræga staði eða söfn, þar sem þátttaka viðkomandi er í 

lágmarki en upplifunin skilur eftir sig reynslu (Pine og Gilmore, 1998). Hartline og Jones 

(1996) stóðu fyrir rannsókn um hvernig frammistaða hótelstarfsmanna skilaði sér til 

viðskiptavina. Um var að ræða fimm starfsmannahópa sem þeir vissu að viðskiptavinir 

kæmust í samband við og gekk rannsóknin út á það að kanna hvort þessir starfsmenn hefðu 

áhrif á skynjun gesta á þjónustugæði og virði. Könnun beindi sjónum að starfsmönnum í 

móttöku, þrifadeild, herbergisþjónustu og þeim starfsmönnum sem hafa það hlutverk að 

koma bifreiðum viðskiptavina í stæði, sem og þeim sem vísa gestum til herbergis og sjá um 

töskuburð. Niðurstaða rannsókna Hartline og Jones (1996) er að frammistaða starfsmanna í 

móttöku, þrifadeild og þeirra sem sjá um bifreiðar viðskiptavina hefur veruleg áhrif á 

skynjun gæða viðskiptavina. Frammistaða starfsmanna í móttöku og herbergjaþjónustu hefur 

veruleg áhrif á virði innan fyrirtækisins. Niðurstöðurnar benda skýrt til þess að frammistaða 

starfsmanna í móttöku hafa einna mestu áhrifin á skynjun gesta bæði á þjónustugæðum og 

virði þeirra (Hartline og Jones, 1996).    

2.5 Stjórnun gestamóttöku  

Eigendur fyrirtækja gera í dag skýrar kröfur um góðan árangur og skilvirka stjórnunarhætti, 

en stjórnun snýr m.a. að ákvörðunartöku og að sambandinu á milli starfsfólks og stjórnenda 

innan fyrirtækis. Hugtakið stjórnun nær yfir marga þætti og má skilgreina á ýmsan hátt, en 

samkvæmt Robbins og Coulter (2012) er stjórnun skilgreind sem samræming og umsjón 

með starfsemi annarra, þannig að verki sé lokið á skilvirkan og árangursríkan hátt. Walker 

(2017) skilgreinir hugtakið stjórnun sem formlegt ferli, þar sem markmiðum og áætlunum 

fyrirtækja er náð með vinnuframlagi starfsfólksins. Jones og George (2015) bæta um betur 

og segja að stjórnun sé áætlanagerð, skipulagning, forysta og stjórnun á mannauði og öðrum 

auðlindum, þar sem stefnt er að því að ná fram settum markmiðum á sem skilvirkastan og 

árangursríkastan hátt. Aftur á móti heldur Kreitner (2009) því fram að ekki sé til nein ein 

aðferð eða alþjóðleg stjórnunarkenning sem samþykkt er á heimsvísu og telur að margar 

mismunandi kenningar hafi komið fram um stjórnun í gegnum tíðina. Hann telur einnig að 

stjórnunarkenningar eigi rætur sínar að rekja til margra ólíkra fræðigreina eins og hagfræði, 

stærðfræði og sálfræði og því séu margar af stjórnunarkenningum nútímans þverfaglegar 
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(Kreitner, 2009). Séu skilgreiningar Robbins og Coulter og Jones og George skoðaðar nánar, 

mætti draga saman og fullyrða að stjórnun snúist um að stýra fólki innan sömu 

skipulagsheildar markvisst í átt að þeim markmiðum og áætlunum sem fyrirtæki hafa einsett 

sér og stefni að. 

2.5.1 Stjórnendur í gestamóttöku 

Samkvæmt Walker (2017) eru þrjú stig stjórnunar í gestamóttöku. Þar ber fyrst að nefna 

æðstu stjórnendur (e. top managers), t.d. framkvæmdarstjórar og/eða hótelstjórar sem eru 

samtímis ábyrgir fyrir því að ná fram settum markmiðum og framkvæmd 

langtímaákvarðana, ásamt því að bera ábyrgð þvert á deildir. Næsta stig í gestamóttöku eru 

millistjórnendur (e. middle managers), t.d. deildarstjórar sem eru ábyrgir fyrir framkvæmd 

skammtímaáætlanagerða. Þeirra hlutverk er að sjá um samræmingu samskipta á milli æðstu 

stjórnenda og framlínustjórnenda og eru þeir eru einnig yfirmenn þeirra síðast töldu. 

Deildarstjórar bera jafnframt ábyrgð á því að hver og einn innan skipulagsheildarinnar sé að 

skila sínu skv. starfslýsingu. Þriðja stig í stjórnun gestamóttöku eru svo framlínustjórnendur 

(e. frontline managers). Hér má nefna sem dæmi vaktstjóra sem sjá um daglegan rekstur 

gestamóttökunnar og stýra jafnframt öðrum framlínustarfsmönnum í móttökunni. Walker 

(2017) telur jafnframt að þessi þrjú stjórnunarstig þurfi að búa yfir margbreytilegri hæfni. 

Efstu stjórnendur þurfa þannig að búa yfir góðum eiginleikum í hugmyndafræðilegri hæfni 

(e. conceptual skills), færni þeirra í mannlegum samskiptum þarf að vera afar góð (e. 

interpersonal human skills) og síðast en ekki síst er mikilvægt að æðstu stjórnendur búi yfir 

tæknilegri hæfni (e. tecnhical skills). Samkvæmt Walker þurfa millistjórnendur að búa yfir 

áþekkri hæfni og æðstu stjórnendur á öllum sviðum. Telur hann framlínustjórnendur þurfa 

fyrst og fremst að búa yfir yfirburða færni í tæknilegum úrlausnum, síðan komi mannlegu 

samskiptin, en þar á eftir komi hugmyndafræðileg hæfni þeirra (Walker, 2017). Hlutverk 

stjórnenda er mjög fjölbreytt og þarf góður stjórnandi að búa yfir færni til að takast á við 

afar margbreytileg og krefjandi verkefni.  

Kreitner (2009) vísar í grein franska fræðimannsins Henri Fayol (1841-1925) undir 

yfirskriftinni ,,Administration industrielle et générale“ sem birt var árið 1916. Í greininni 

skiptir Fayol verksviði stjórnandans í fimm þætti; skipulagningu, samræmingu, stýringu, 

áætlanagerð og að stýra eða skipa fyrir. Walker (2017) er sama sinnis, en bætir þremur 
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þáttum við verksviðið; ákvarðanatöku, hvatningu og samskiptum. Annar þekktur 

fræðimaður, kanadíski prófessorinn Mintzberg (1990), telur þó að starf stjórnandans sé mun 

viðameira. Í rannsóknum sínum kemst Mintzberg að þeirri niðurstöðu að skipta hlutverki 

stjórnenda niður í þrjá meginþætti og tíu undirþætti.  

 

Mynd 2 10 þættir stjórnenda - Mintzberg 

Fyrsti meginþátturinn er samskiptahlutverk stjórnandans (e. interpersonal). Undir þennan 

þátt fellur hinn eiginlegi yfirmaður (e. figurhead role), sem tengiliður (e. liaison role) og 

leiðtogi (e. leader role). Annar meginþátturinn er upplýsingamiðlun (e. informational), þar 

undir er stjórnandinn sem miðlari upplýsinga (e. dissieminator role) og talsmaður (e. 

spokesperson role) sem gegnir eftirlitshlutverki (e. monitor). Þriðji meginþáttur Mintzbergs 

hvað stjórnun varðar snýr að ákvarðanatöku stjórnandans (e. decisional). Hér þarf 

stjórnandinn að vera í hlutverki sáttasemjarans þegar hindranir eða krísur koma upp innan 

fyrirtækis (e. disturbance handler). Hlutverk stjórnandans er jafnframt að úthluta verkefnum 
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og sjá til þess að auðlindum innan fyrirtækis sé rétt úthlutað eða ráðstafað (e. resource 

allocation). Stjórnendur þurfa jafnframt að búa yfir frumkvöðlahæfni og þannig ýta undir 

frumkvæði starfsmanna innan fyrirtækja (e. entrepereneur). Að síðustu nefnir Mintzberg 

hæfni stjórnandans í samningaviðræðum (e. negotiator) (Mintzberg, 1990).   

Stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í áætlanagerð, samræmingu á þjónustu og 

skipulagningu og þeir eru ábyrgir fyrir því að taka ákvarðanir til að ná markmiðum á sem 

árangursríkastan og hagkvæmastan hátt (Jones og George, 2015). Stjórnandi nær settum 

markmiðum með því að hafa yfirumsjón með störfum annarra. Farsæll stjórnandi nær 

markmiðum með því að hafa yfirumsjón með störfum annarra og snýst starf hans meira um 

að hjálpa öðrum að sinna sínum störfum á árangursríkan hátt, miklu fremur en að hafa það 

sem mælistiku að ná persónulegum árangri (Robbins og Coulter, 2012). Hafi stjórnendur 

áhuga á að hafa óbein áhrif á skynjun og/eða upplifun gesta, er mikilvægt að þeir einbeiti sér 

að því að vinna að aukinni starfsánægju starfsfólks og möguleikum þess til að vera virkir  

þátttakendur í ákvörðunartöku á vinnustað. Enn fremur er það stjórnandans að tryggja að 

starfsmenn þekki verkferla í starfi og viti til hvers er ætlast af þeim. Þannig skilar góð 

stjórnun sér einnig í betra starfsöryggi, sem er bæði ávinningur starfsmanna og ekki síður 

fyrirtækisins (Dienhart og Gregorie, 1993). 

2.5.2 Mannauðsstjórnun 

Skilgreining hugtaksins mannauðsstjórnun er öll sú starfsemi sem snýr að mannauði 

fyrirtækis, þ.e. starfsþjálfun, áætlanagerð, ráðning starfsfólks, starfsmat, umbun, starfsþróun, 

starfslok, móttaka, stjórnun og hvatning (Wilton, 2019; Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Kreitner, 2009). Mannauðsstjórnun nýtir þjálfun, vissa 

hugmyndafræði og ýmsar aðferðir/verkferla til að stýra sambandinu á milli starfsmanns og 

vinnuveitanda (Wilton, 2019). Í stuttu máli; mannauðsstjórnun felur í sér og vísar til þeirrar 

starfsemi, aðferðafræði og stefnu sem hefur áhrif á viðhorf, atferli og frammistöðu starfsfólk 

innan fyrirtækja (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2008). Grundvallarmarkmið 

mannauðsstjórnunar er að útfæra skipulag sem tryggir að fyrirtæki hafi yfir að ráða 

starfsfólki sem er áhugasamt, býr yfir góðri hæfni sem nýtist fyrirtækinu og þróar með sér 

trygglyndi gagnvart vinnuveitandanum. Þannig eru meiri líkur á að fyrirtækið nái 

samkeppnisforskoti. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að ef fjárfest er í vexti og framþróun 



17 

starfsfólks, eflir það gæði og samkeppnishæfni fyrirtækja (Armstrong og Taylor, 2016; 

Nolan og Garavan, 2015). Mannauðsstjórnun snýst ekki síst um að veita starfsfólki hvatningu, 

þannig að verkin séu vel unnin og fólki líði vel. Mannauðsstjórnun er því mikilvægt verkfæri 

til að tryggja ánægju í starfi, sem skilar sér í enn frekari árangri og þar með 

samkeppnisforskoti fyrirtækja (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

3 Aðferðarfræði og verklag 

Hluti af námsleiðinni BA í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta við Háskólann á Hólum 

er 200 klukkustunda verknám. Námið miðar að því að mennta fólk til forystu í ferðaþjónustu, 

þar sem m.a. er lögð áhersla á að þjálfa leiðtoga- og stjórnunarhæfni hvers einstaklings 

(Háskólinn á Hólum, e.d.a.). Nemendur í verknámi velja sér áherslusvið, skrifa lokaskýrslu 

á því sviði og vinna þannig að eigin sérhæfingu á verknámsstað (Háskólinn á Hólum, e.d.b.). 

Áherslusvið þessarar lokaskýrslu er áhrif stjórnunarhátta á starfsfólk móttöku og á 

herbergjum, þar sem aðaláherslan var á móttökuna. Til að sinna því áherslusviði var 

verknámið unnið á Hótel Geysi, þar sem verknámið fór að mestu fram í móttöku gesta. Haft 

var samband við einn af eigendum hótelsins í október 2019. Verknámssamningur var síðan 

undirritaður í janúar 2020 og verknámið fór fram í febrúar og mars 2020, þar sem unnar voru 

um 200 klukkustundir. Því miður náðist ekki að ljúka öllum 200 tímunum á staðnum, þar 

sem Covid-19 faraldurinn gekk yfir heimsbyggðina. Faraldurinn hefur haft afdrifaríkar 

afleiðingar á ferðaþjónustuna á Íslandi og um allan heim sem m.a. leiddi til þess að Hótel 

Geysir lokaði í nokkrar vikur. 

Hótel Geysir er, eins og nafnið gefur til kynna, staðsett við eina þekktustu náttúruperlu 

Íslands, Geysissvæðið. Hótelið opnaði í ágúst 2019 og er með 77 herbergi og veitingastað. Í 

framtíðinni er á áætlun að opna fundarsali og mögulega heilsulind. Samkvæmt skýrslu sem 

Oddný Þóra Óladóttir vann fyrir Ferðamálastofu (2019) um erlenda ferðamenn hérlendis árið 

2018 og ferðahegðun þeirra, þá komu 73,8% allra ferðmanna sem komu til Íslands á 

Suðurland. Þar af komu 82% þeirra á Geysissvæðið. Þessi stóri hópur dvelur þó ekki allur á 

hótelinu. Fjölmargir ferðamenn skilja þó eitthvað eftir sig á svæðinu, því auk fjölbreytilegrar 

gistingar eru þar fimm veitingastaðir með mismunandi áherslur, minjagripaverslun, verslun 

með hönnunarvörur, hverasvæðið er heimsþekkt en þarna er einnig golfvöllur og tjaldsvæði. 

Verknámið sjálft fór fram á Hótel Geysi, en verknámsnemandinn kynntist lítillega annarri 

starfsemi svæðisins á meðan á verknámi stóð. Þar sem áherslusviðið var stjórn móttöku og 

á herbergjum, snerist verknámið að mestu um að kynna sér starfsemina í kringum móttökuna 

og herbergin á Hótel Geysi. Þegar verknámið var u.þ.b. hálfnað fékk skýrsluhöfundur nokkur 

sérverkefni samhliða vöktum í móttökunni, m.a. í tengslum við starfsmannahandbók 

hótelsins og útfærslu upplýsingaskjala um ýmsa sérþjónustu sem er í boði á hótelinu, s.s. 
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fermingarveislur og brúðkaup. Verknámsnemandi hafði tvo leiðbeinendur á meðan á 

verknáminu stóð, einn af eigendunum hótelsins, sem jafnframt er framkvæmdastjóri, sem og 

móttökustjórann.  
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4 Verknámsáætlun og framkvæmd 

Verknámsáætlunin var ekki flókin, þar sem áherslusvið verknámsins var á stjórn móttöku og 

á herbergjum. Snerist verknámið því um að vinna á vöktum í móttöku hótelsins, kynnast 

þannig fyrirtækinu og starfsemi þess, ásamt því að fylgja leiðbeinendum eftir þegar við átti.  

Þau sérverkefni sem getið er hér að framan vann skýrsluhöfundur að hluta til heima. Í næstu 

köflum verður farið lítillega yfir þau verkefni sem unnin voru í verknáminu á Hótel Geysi.  

4.1 Gestamóttakan 

Starfsfólk gestamóttöku er yfirleitt fyrsta upplifun gesta þegar þeir koma á gististað. Þar af 

leiðandi hafa þessir starfsmenn mikilvægu hlutverki að gegna í því að veita framúrskarandi 

þjónustu til gesta og viðhalda ánægju þeirra. Verknámið fór að mestu leyti fram í 

móttökunni, þar sem unnin voru helstu verkefni er snúa að móttöku gesta. Á meðal verkefna 

var að taka á móti gestum og innrita þá og rita þá út síðar, vinna í herbergjabókunum, svara 

símtölum og tölvupóstum gesta og ekki síst að veita góða þjónustu. Fjöldi annarra verkefna 

fylgja gestamóttöku. Uppfylla þarf margbreytilegar óskir og kröfur viðskiptavina eins og 

framast er unnt og koma þannig til móts við væntingar þeirra þannig að ánægja ríki. 

Stjórnandi móttöku er millistjórnandi sem sér meðal annars til þess að framlínustarfsmenn í 

móttöku séu að sinna sínum verkefnum vel. Hann þarf því að hafa góða yfirsýn, veita aðhald 

og þekkja vel alla verkferla til að vera til staðar fyrir aðra starfsmenn í gestamóttöku. 

Á Hótel Geysi er þeirri stefnu fylgt að leggja mikinn metnað í það að gestir séu jafn ánægðir 

við komu sem og við brottför og að dvölin verði þeim til yndisauka (Hótel Geysir, e.d.). Það 

skiptir því miklu máli að starfsfólk gestamóttöku fái upplýsingar og þjálfun til að uppfylla 

þau skilyrði. Nefna má nokkur atriði sem stjórnendur geta innleitt til að starfsmenn 

gestamóttöku sem og millistjórnendur viti til hvers er ætlast af þeim í starfi. Hér ber fyrst að 

nefna skýra mannauðsstefnu, yfirlýsingu fyrirtækis sem segir til um hvaða viðmið 

vinnustaðurinn hefur að leiðarljósi. Slík stefna er öflug leið til að laða fram það besta í 

hverjum starfsmanni. Skipulagt móttökuferli nýliða er enn fremur mikilvægt. Fyrstu kynni 

af vinnuaðstöðu, stjórnunarháttum, samskipti á milli stjórnenda og almennra starfsmanna og 

gott skipulag skiptir miklu. Upplifun starfsmanns af þessum fyrstu kynnum getur mótað 
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viðhorf hans og haft áhrif á starfsframlag og starfsánægju til langframa. Í lokin ber að nefna 

mikilvægi útgáfu starfsmannahandbókar. Handbók þjónar m.a. þeim tilgangi að starfsfólk 

skynji vinnustaðamenninguna betur, læri gildi fyrirtækisins og kynnist vinnureglum sem 

fyrirtækið ætlast til að unnið sé eftir.     

4.2 Starfsmannahandbók 

Eins og áður hefur komið fram fór verknámið að mestu fram í móttöku hótelsins og var 

jafnframt unnið að nokkrum sérverkefnum, s.s. að uppfærslu starfsmannahandbókar Hótels 

Geysis sem var í vinnslu á þessum tíma. Starfsmannahandbókin var komin nokkuð til ára 

sinna og tími til kominn að uppfæra hana. Þegar starfsmannahandbók er útbúin þurfa 

fyrirtæki að miða hana að eigin stefnu og gæta samræmis við vinnustaðamenningu og 

starfshætti sína (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

Starfsmannahandbók er upplýsingarit fyrir stjórnendur og starfsfólk og eykur aðgengi að 

skriflegum upplýsingum um starfshætti og verklag. Hún á jafnframt að stuðla að góðum 

samskiptum á milli starfsfólks og stjórnenda (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2009). Margt í eldri útgáfu starfsmannahandbókar Hótels Geysis er enn í gildi. 

Hins vegar hafa miklar breytingar átt sér stað frá því að hún var gefin út síðast. Má t.a.m. 

nefna að búið er að byggja nýtt hótel og stækka veitingastaðinn. Því var brýnt að bæta inn 

nýjum upplýsingum, starfslýsingum og upplýsingum um ábyrgð starfsmanna eftir deildum. 

Að auki var ýmislegt annað smálegt í eldri handbókinni uppfært. Samkvæmt Lawson II 

(1998) er ákveðinn ávinningur af því að vera ávallt með uppfærða starfmannahandbók. Hann 

nefnir mörg dæmi þar um, en hér er eingöngu farið yfir nokkur þeirra. Fyrst ber að nefna að 

starfsmannahandbók getur sparað dýrmætan tíma og þar með rekstrarkostnað, því þar eiga 

starfsmenn að fá ýmis svör við spurningum sem annars myndu taka tíma frá stjórnendum. Í 

öðru lagi veitir handbók fyrirtækja nýliðum upplýsingar og leiðbeinir þeim um til hvers sé 

ætlast af þeim í nýja starfinu. Í þriðja lagi veitir starfsmannahandbók bæði stjórnendum og 

starfsfólki sameiginlegan grundvöll fyrir gagnkvæman skilning á ábyrgð hvers og eins. 

Þannig geta stjórnendur og samtímis einnig starfsmenn leiðrétt eða bent á hvernig vinna eigi 

ákveðin verkefni skv. tilvísun í handbók fyrirtækisins. Skýrsluhöfundur var beðinn um að 

lesa starfsmannahandbók verknámsstaðar yfir og þýða yfir á íslensku, ásamt því að afla 

upplýsinga sem skortur var á. Á meðal þess sem hafa ætti í starfsmannahandbók eru 

upplýsingar um vinnureglur, vinnutíma og skyldur fyrirtækis gagnvart starfsfólki. Einnig er 
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árangursríkt að hafa þar upplýsingar um ábyrgðarsvið starfsfólks, gildi fyrirtækisins og 

stefnu, sem og upplýsingar um ráðningar, starfslok, starfsþróun og móttökuferli nýliða 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Þetta er þó ekki tæmandi listi, 

þar sem hvert fyrirtæki þarf að láta starfsmannahandbók endurspegla starfsmannastefnu 

fyrirtækisins (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Eftir að 

skýrsluhöfundur bætti inn og uppfærði mikilvægar upplýsingar, inniheldur 

starfsmannahandbók verknámsstaðar flesta þessa þætti. Því má ætla að uppfærð 

starfsmannahandbók Hótels Geysis komi til með að nýtast bæði starfsmönnum og 

stjórnendum. 
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5 Umræður 

Maðurinn hefur stundað ferðalög frá upphafi mannkyns. Þegar borgarmenning tók að 

myndast, voru það þó einna helst kaupmenn og vísindamenn sem ferðuðust um heiminn. 

Með hraðri tækniþróun á 20. og 21. öld og ekki síst í kjölfar hnattvæðingar, hafa ferðalög 

orðið auðveldari og mun ódýrari. Skilgreining hugtaksins gestrisni hefur samtímis þróast í 

gegnum tíðina og farið frá því að lýsa þeirri athöfn að ferðamanni sé boðinn biti með 

heimafólki, yfir í það að vera viðskiptahugmynd, þar sem fyrirtæki bjóða þjónustu fyrir 

þóknun til að sýna gestum gestrisni. Nútíma fyrirtæki geta t.a.m. boðið gistingu, mat drykk 

og afþreyingu eða mögulega einhverja blöndu af mörgum þjónustuþáttum. Fjöldi fyrirtækja 

í ferðageiranum veitir hins vegar þjónustu til viðskiptavina, þar sem útkoman gengur framar 

væntingum þess sem kaupir. Neysla þjónustunnar fer þá yfirleitt fram á sama tíma og hún er 

framleidd. Þjónusta er upplifun og gestir meta gæði hennar út frá eigin upplifun. Flestöll 

þjónustufyrirtæki leggja ríka áherslu á þjónustugæði til að ná samkeppnisforskoti á markaði. 

Stjórnendur og stjórnunarhættir þeirra skipa hér lykilhlutverk í því að væntingar 

viðskiptavina séu uppfylltar. Hlutverk stjórnenda er að miðla þekkingu til starfsmanna, 

þannig að áherslur fyrirtækisins skili sér áfram til viðskiptavina. Því er mikilvægt að 

stjórnendur greini og þekki þar með þarfir viðskiptavina. Samtímis er mikilvægt að 

stjórnendur styðji starfsfólk og miðli upplýsingum, því það er framlínustarfsfólkið sem veitir 

þjónustuna. Með aukinni samkeppni er brýnt að fyrirtæki innleiði þjónustustjórnun til að 

viðhalda gæðum og ekki síst til að veita starfsfólki þjálfun, upplýsingar og stuðning. 

Mannauður er dýrmætasta auðlind þjónustufyrirtækja. Mannlegi þátturinn er afar dýrmætur 

í því að byggja upp tengsl þjónustufyrirtækja við viðskiptavini. Til að starfsmenn geti veitt 

þá þjónustu sem stjórnendur ætlast til af þeim, skiptir móttökuferli nýliða miklu máli. 

Viðhorf nýliða í starfi mótast af fyrstu kynnum af vinnuaðstöðu, stjórnunarháttum, 

samskiptum á öllum sviðum og ekki síst skipulagi á vinnustað. Í kjölfarið eru það síðan þessi 

fyrstu kynni nýliðans sem afar líklega hafa áhrif á starfsánægju og árangur viðkomandi í 

starfi. Starfsánægja leiðir þannig beint og óbeint til æskilegs árangurs þjónustufyrirtækja. 

Rannsóknir sýna að ánægt starfsfólk er afkastameira og mun jákvæðara en starfsfólk sem er 

óánægt á vinnustað. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að eftir því sem stjórnun fyrirtækja 

er betri, því meiri er starfsánægjan. Starfsmaður sem veit hvers er ætlast til af honum og veit 

hvernig hann á að sinna starfi sínu, vinnur betur en ella og má því ætla að viðkomandi verði 

ánægðari í starfi fyrir vikið. Starfsmannahandbók er útbúin út frá tveimur markmiðum. 
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Annars vegar til þess að starfsfólk viti hverju búast megi við á vinnustað og hins vegar til 

þess að starfsfólk viti hvaða væntingar fyrirtækið hafi til þess. Slíkt leiðbeiningarit er 

mikilvægt verkfæri í því að efla góð samskipti á milli almenns starfsfólks og stjórnenda. 

Aðaláhersla verknámsins, sem þessi lokaskýrsla byggir á, varðar stjórnun í gestamóttöku og 

á herbergjum. Á meðan á verknámi höfundar stóð, kom það upp í huga hans að fróðlegt gæti 

verið að skoða hvort stjórnarhættir yfirmanna hefðu áhrif á starfsfólk sem sér um móttöku 

gesta og þar með á upplifun gesta á þjónustugæði fyrirtækisins. Það varð kveikjan að 

rannsóknarspurningunni sem hér er leitast við að svara. 

Niðurstöður skýrslunnar sýna að hér er greinileg fylgni. Stjórnunarhættir hafa bein áhrif á 

starfsfólk og þar með áhrif á upplifun gesta. Hlutverk stjórnenda í þjónustufyrirtækjum er 

fjölbreytt og ná þeir markmiðum sínum einna best með því að hafa fyrirtaks yfirumsjón og 

yfirsýn með störfum annarra. Mannauðsstjórnun nýtist sem verkfæri til að byggja upp 

skipulag sem tryggir að stjórnendur öðlist yfirsýn, samtímis því að fyrirtækið hefur á að 

skipa starfsfólki sem er áhugasamt og hæft til að sinna því sem ætlast er til af því. Hæfni 

starfsfólks í gestamóttöku skiptir miklu máli, því það er starfsfólkið sem byggir upp og 

viðheldur ímynd og orðspori hótelsins. Mannauðsstefna hjálpar stjórnendum að stuðla að 

auknu jafnvægi og sanngirni á vinnustað. Slík stefna leiðir enn fremur til þess að vel sé hugað 

að starfsfólki og gefur stjórnendum skýra sýn á það til hvers sé ætlast af starfsfólki. Vel gerð 

starfsmannahandbók ýtir undir það að starfsfólk öðlist betri þekkingu um vinnustaðinn og 

viti til hvers sé ætlast af því. Þannig eykst öryggi starfsfólks, því líður bæði betur og er 

ánægðara í vinnunni. Samtímis er þetta starfsfólk jákvæðara og afkastageta þess meiri. 

Ánægja og jákvæðni starfsfólks skilar sér síðan beint til viðskiptavinarins. Því má álykta að 

með ánægðu starfsfólki verði upplifun viðskiptavinarins jákvæðari en ella. Ánægðir 

starfsmenn sýna betri frammistöðu gagnvart viðskiptavininum sem dæmir þjónustugæðin. 

Niðurstaðan er því sú að starfsmaður með góða framkomu og ríka þjónustulund veitir 

viðskiptavininum, þ.e. þeim sem greiðir fyrir þjónustuna, fyrirtaks þjónustu og þar með mjög 

jákvæða upplifun. Slæm stjórnun hefur að sama skapi áhrif á starfsánægju starfsfólks. 

Óánægt starfsfólk skilar alla jafna lakari frammistöðu í samskiptum við viðskiptavini, sem 

verður til þess að upplifun þeirra af fyrirtækinu verður neikvæð.   

Uppfærslu starfsmannahandbókar Hótels Geysis er ekki endanlega lokið. Með vísun til 

umfjöllunarinnar í þessari skýrslu, leggur höfundur hennar til að stjórnendur leggi áherslu á 
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ljúka þeirri vinnu. Verknámsneminn sem er höfundur skýrslu þessarar vill jafnframt gauka 

því að stjórnendum hótelsins að út frá niðurstöðu skýrslunnar gæti e.t.v. verið gagnlegt að 

koma á legg skipulagðri fræðslu og frekari þjálfun fyrir starfsfólk hótelsins. Það eykur líkur 

á því að starfsfólk sé að ganga í takt við stefnu yfirstjórnar, sem er að hafa alla ánægða við 

komu sem og við brottför og að dvölin verði til yndisauka (Hótel Geysir, e.d.). 
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6 Lokaorð 

Starfsmenn gestamóttöku gegna afar mikilvægu starfi innan gististaða. Þeir eru alla jafna 

þeir fyrstu og þeir síðustu, sem eiga samskipti við gestina. Framkoma þeirra og 

þjónustugæðin sem þeir veita hafa því mikil áhrif á ímynd hótelsins út á við. Mannlegi 

þátturinn skipti miklu máli þegar byggja á upp tengsl við viðskiptavini. Starfsfólk í móttöku 

þarf því að vera meðvitað um og sjá til þess þjónusta þeirra uppfylli kröfur, væntingar og 

óskir viðskiptavina og mæti þar með einnig kröfum fyrirtækisins. Framúrskarandi 

þjónustugæði mynda möguleg viðskiptatengsl til framtíðar og það eykur samkeppnisforskot 

og velgengni gististaða. Hótel og ferðaþjónustufyrirtæki almennt sem vilja ná árangri ættu 

því að gæta vel að starfsánægju. Starfsmannahandbók og skýr mannauðsstefna er öflug leið 

til þess að starfsfólk og stjórnendur viti til hvers er ætlast af þeim og til að greina hvað 

fyrirtækið hefur upp á að bjóða. Virk mannauðsstjórnun og handbók stuðlar að góðum og 

bættum samskiptum á meðal starfsfólks og stjórnenda fyrirtækja. Starfsfólk sem veit til hvers 

er ætlast af því og er meðvitað um hvar verksvið þess liggur, er ánægðara í starfi. 

Starfsánægja skilar sér síðan í betri þjónustu við viðskiptavini og þar með jákvæðrar 

upplifunar þeirra. 

Í þessari skýrslu er leitast við að svara spurningunni: Hafa stjórnunarhættir áhrif á 

frammistöðu starfsfólks í gestamóttöku og þar með á upplifun gesta? Niðurstaðan er sú að 

stjórnunarhættir hafa mikil áhrif á upplifun gesta. Stjórnun getur haft áhrif bæði til hins betra 

og til hins verra. Því þurfa stjórnendur að átta sig á því að stjórnunarhættir þeirra gagnvart 

starfsfólki skipta mjög miklu máli þegar kemur að því að uppfylla kröfur og væntingar 

viðskiptavina. Hinn mannlegi þáttur í upplifun gesta, þ.e. hvernig þeim er tekið við komu og 

brottför og samskipti við starfsmenn þar á milli, hefur afgerandi áhrif á upplifun þeirra af 

þjónustugæðum fyrirtækisins.  
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