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Abstract 

This essay will discuss a qualitative research done in the spring of 2021. The study focused 

on the frontline employers in tourism and if the training they received in the beginning of 

their work had affected their job satisfaction. The study’s interviewees were asked questions 

orally in interviews conducted by the researcher about the subject of the study. The 

theoretical foundation of the study talks about definitions of its basic concepts. The theory 

behind human resources in tourism was examined, with an emphasis on job satisfaction and 

the process that takes place when an employer starts a new job. The results of this study tell 

us that the recruit training does in fact impact the job satisfaction of hospitality frontline 

employers. Based on the interviewee’s answers, the way recruits are received and trained 

plays a key role. The better the training and reception among recruits, the better the job 

satisfaction. The ideal real world impact of this study would be that these results would be 

useful for tourism companies to further develop their framework of the recruit training to 

ensure their job satisfaction. 

Key words: Tourism, hospitality management, job satisfaction, reception of recruits and 

recruit training. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um eigindlega rannsókn sem framkvæmd var að vori til 2021. 

Rannsóknin beindist að starfsfólki gestamóttöku í ferðaþjónustu þar sem kannað  var hvort 

sú nýliðaþjálfun sem þau hlutu í upphafi starfs hefði haft áhrif á starfsánægju þeirra. 

Viðmælendur rannsóknarinnar svöruðu viðhorfsspurningum munnlega í viðtölum sem tekin 

voru af rannsakandanum um viðfangsefni rannsóknarinnar. Fræðilegur grunnur 

rannsóknarinnar fjallar um skilgreiningar á helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefninu. 

Skoðuð voru fræðin á bakvið mannauð innan ferðaþjónustu þar sem áhersla var lögð á 

starfsánægju og það ferli sem á sér stað þegar nýliði hefur störf. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að nýliðaþjálfun hafi áhrif á starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í 

ferðaþjónustu. Ef miðað er við svör viðmælanda spilar það lykilhlutverk hvernig tekið er á 

móti nýliðum og hvernig þjálfunarferlið er. Því betri móttökur og þjálfun meðal nýliða því 

meiri líkur eru á að starfsánægja ríki meðal starfsmanna. Óskastaða væri að niðurstöður 

þessar kæmu að gagni meðal ferðaþjónustufyrirtækja þegar kemur að umgjörð 

nýliðaþjálfunar starfsmanna og hvernig eigi að tryggja starfsánægju meðal þeirra. 

 

Lykilorð: ferðaþjónusta, stjórnun gestamóttöku, starfsánægja, móttaka nýliða, nýliðaþjálfun 
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1 Inngangur 

Síðastliðin ár hefur orðið gífurlegur vöxtur innan ferðaþjónustunnar á Íslandi, samhliða því 

hafa sífellt fleiri störf skapast innan greinarinnar (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a), en í byrjun árs 

2020 voru um 23.500 manns starfandi innan ferðaþjónustunnar (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þegar slíkur vöxtur á sér stað mæðir mikið á stjórnendum greinarinnar en þeir þurfa að leggja 

sitt af mörkum til þess að byggja upp öfluga liðsheild meðal starfsfólksins og veita þeim 

meiri athygli til þess að auka starfsánægju þeirra. Mikið hefur verið horft á starfsánægju 

innan ferðaþjónustu í rannsóknum síðustu ár og hefur sjónarhornið aðallega einblínt á þá 

sem vinna í framlínunni. Það er ýmislegt sem hefur áhrif á starfsánægju og þar á meðal eru 

ýmsir þættir innan fyrirtækja s.s. þjálfun starfsmanna og vinnuumhverfi (Íris Hrund 

Halldórsdóttir, 2019).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um tengsl starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í 

ferðaþjónustu og nýliðaþjálfun þeirra. Skoðaðir verða hvaða þættir það eru sem veita 

starfsfólki gestamóttöku starfsánægju og með hvaða hætti nýliðaþjálfun á sér stað meðal 

þeirra. Áhugi höfundar kviknaði á þessu viðfangsefni er höfundur sat námskeiðið 

Mannauður í ferðaþjónustu á námsleið sinni í ferðamáladeild Háskólans á Hólum, að 

mögulegt orsakasamhengi gæti verið á milli starfsánægju og nýliðaþjálfunar. 

Meginmarkmiðið var að kanna hvort nýliðaþjálfun meðal starfsmanna gestamóttöku í 

ferðaþjónustu hafi áhrif á starfsánægju þeirra. Eftir vangaveltur höfundar varðandi 

viðfangsefnið varð til rannsóknarspurningin: Á hvaða hátt hefur nýliðaþjálfun áhrif á 

starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í ferðaþjónustu? Höfundur taldi æskilegast að 

viðmælendur rannsóknarinnar væru allir starfandi í gestamóttöku og kæmu frá að minnsta 

kosti tveimur mismunandi ferðaþjónustufyrirtækjum. 

Í kennsluskrá námsleiðarinnar Stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta er upphaflega lagt 

til að útskriftarnemendur ljúki náminu með verknámi. Í kjölfar Covid-19 faraldursins fengu 

útskriftarnemendur vorsins 2021 að velja á milli þess að skrifa BA ritgerð eða taka verknám. 

Höfundur sá ekki annað í stöðunni en að ljúka námsleiðinni með skrifum á BA ritgerð þar 

sem erfitt var að nálgast ferðaþjónustufyrirtæki sem voru í stakk búin að taka við 

verknámsnemum.  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi telur sex kafla auk nokkurra undirkafla. Á eftir inngangi kemur fræðileg 

umfjöllun ritgerðarinnar. Þar er fjallað um ferðaþjónustu á Íslandi, stjórnun gestamóttöku 

þar sem farið er yfir hugtakið þjónusta, mannauðsstjórnun er tekin fyrir ásamt 

mannauðsstjórnun innan ferðaþjónustunnar. Mannauður í ferðaþjónustu fellur einnig undir 

fræðilega umfjöllun en þar er farið yfir hugtakið starfsánægja, starfsánægju meðal 

starfsmanna gestamóttöku í ferðaþjónustu, ráðningaferlið, móttöku nýliða og nýliðafræðslu 

og þjálfun. Í kafla þrjú er tekin fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Yfirferð á 

rannsóknaraðferð, þátttakendum rannsóknarinnar, gagnaöflun, úrvinnslu og greiningu 

gagna, ásamt siðferðislegum álitamálum og annmörkum. Að loknum kafla þrjú taka við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Umræðukafli kemur þar í beinu framhaldi og í lokin eru 

lokaorð sem draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Nýjasta 

heimildaskráningakerfið er APA 7, höfundur ákvað þó að notast við APA 6 við skrif þessara 

ritgerðar sökum þess að hann hefur unnið með það kerfi frá upphafi námsleiðar sinnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður tekin fyrir fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 

upphafi kaflans verður farið yfir ferðaþjónustu á Íslandi og umgjörð hennar. Þar á eftir verður 

fjallað um stjórnun gestamóttöku þar sem undirflokkarnir eru þrír; þjónusta, 

mannauðsstjórnun og mannauðsstjórnun í ferðaþjónustu. Síðasti kafli fræðilega kaflans 

fjallar um mannauð í ferðaþjónustu. Innan þess kafla verður hugtakið starfsánægja skilgreint 

frá ýmsum sjónarhornum, starfsánægja meðal starfsmanna gestamóttöku í ferðaþjónustu, 

ráðningarferli, móttaka nýliða og undirkaflinn sem rekur lestina tekur á nýliðafræðslu og 

þjálfun.  

2.1 Ferðaþjónusta á Íslandi og umgjörð 

Ein stærsta atvinnugreinin hér á Íslandi er ferðaþjónusta (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). 

Ferðaþjónustan er að verða sífellt mikilvægari fyrir hag þjóðarinnar hér á landi samhliða 

hröðum vexti greinarinnar. Tekjur hafa aukist ásamt því að skapast hefur fjöldinn allur af 

nýjum störfum með aukningu ferðamanna til landsins (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Fjöldi 

ferðamanna hefur aukist til muna síðustu ár, að undanskildu árinu 2020. Árið 2019 komu 

hingað til lands um 2 milljónir erlendra ferðamanna samanborðið við hálfa milljón manns 

árið 2020, en um er að ræða 75,8 % fækkun frá árinu 2019 (Ferðamálastofa, 2020). Ef litið 

er aftur um tíu ár var fjöldi ferðamanna til landsins rétt um hálf milljón en þá var 

ferðamannastraumurinn að byrja að sigla upp (Ferðamálastofa, 2011). Í kjölfar slíkum vexti 

erlendra ferðamanna hér á landi hefur þjóðin þurft að hafa hraðar hendur í uppbyggingu 

ferðaþjónustu og mikið hefur reynt á innviði landsins.  

Áfangastaðurinn Ísland hefur ekki alltaf verið ,,svalur”,  ,,á jaðrinum” og ,,öðruvísi”. Í 

upphafi var hann talinn fremur kaldur, drungalegur og óáhugaverður. Það var ekki fyrr en 

um árið 1900 þegar ferðamenn fóru að stíga fæti sínum á Ísland, og upp úr 1905 komu hingað 

til lands fyrstu skemmtiferðaskipin. Í kjölfar þess voru ferðaskrifstofur stofnaðar hér á landi 

í fyrsta skipti til að þjónusta ferðamenn. Árið 1936 voru fyrstu lög um skipan ferðamála 

samþykkt af stjórnvöldum á Íslandi, með þeim var stofnuð Ferðaskrifstofa ríkisins sem hlaut 

einkaleyfi á þjónustu við erlenda gesti. Það leyfi var svo afnumið árið 1964 með setningu 

ferðamálalaga og í kjölfar þess var Ferðamálaráð stofnað (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 22-26).  
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Það er ýmislegt sem hefur hjálpað Íslandi í gegnum tíðina að komast á kortið sem 

áfangastaður og má þar helst nefna leiðtogafund Reagan og Gorbachev sem haldinn var árið 

1986, en upp frá þeim fundi rofnaði hundrað þúsund manna múrinn af erlendum 

ferðamönnum sem lögðu land undir fót til Íslands (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013, bls. 22-26). 

Vægi ferðaþjónustu á Íslandi hefur farið sífellt vaxandi og hefur hún verið tengd við iðnað 

lengi framan af til að sýna fram á mikilvægi hennar fyrir þjóðarbúið. Þó ferðaþjónustan sé 

kennd við iðnaðarstarfsemi er hún þrátt fyrir það nokkuð frábrugðin þeirri iðnaðarstarfsemi 

líkt og sjávarútvegurinn fellur undir. Algeng hugtakavilla á sér stað hérlendis því oft er talað 

um ,,ferðamannaiðnað” sem er án efa tengt við erlenda hugtakið ,,tourism industry”, en með 

réttu á að tala um ferðaþjónustu (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, 

bls. 41). Ráðuneytið sem kemur hvað mest að ferðaþjónustunni á Íslandi er atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið. Hlutverk ráðuneytisins er að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið 

atvinnulíf (Stjórnarráð Íslands, e.d.-c). Ýmsar stofnanir koma að ferðaþjónustunni á Íslandi 

og má þar nefna Hagstofa Íslands, Íslandsstofa og Ferðamálastofa (Edward Hákon Huijbens 

og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

2.2 Stjórnun gestamóttöku 

,,Stjórnun er fræðigrein sem ætlað er að greina og bæta fyrirtækjarekstur.” (Sigmar Þormar, 

2007, bls. 7). Samkvæmt Jones og George (2015) er stjórnun skilgreind á þann hátt að hún 

sér um að skipuleggja, stjórna og leiða mannauð fyrirtækja ásamt annarra auðlinda til þess 

að ná skipulagsmarkmiðum þess á skilvirkan og árangursríkan hátt. Walker (2017) segir 

stjórnun samanstanda af samhæfingu og umsjón með starfsemi annarra innan fyrirtækisins 

þannig að þeirri starfsemi sé lokið á skilvirkan og árangursríkan hátt. Stjórnun er síbreytileg 

og þurfa stjórnendur að vera viðbúnir því að hún muni sífellt taka breytingum (Barrows, 

Powers og Reynolds, 2011). Stjórnandi í fyrirtækjum gegnir ýmsum hlutverkum, en það sem 

einkennir hlutverk hans hvað mest er dagleg stýring hans á starfsemi og framleiðslu (Woods 

og King, 2010). Jones og George (2015, bls. 7-8) tala um fjögur hlutverk stjórnenda; 

skipulagningu, stjórnun, áætlanagerð og að vera leiðbeinandi. Helstu markmið stjórnanda er 

að ná fram bestu eiginleikum hvers og eins starfsmanns og fá þá í lið með sér (Woods & 

King, 2010). Walker (2017) setur fram nokkrar lykilaðgerðir innan stjórnunar, en þær eru 

skipulagning, ákvarðanataka, mannauður, samskipti, hvatning og stjórnun. Ef slíkum 
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aðgerðum er vel sinnt þá eru meiri líkur en ekki á að fyrirtækið nái markmiðum sínum 

(Walker, 2017).  

Mikið er fjallað um hugtökin stjórnandi og leiðtogi innan stjórnunar. Þessar tvær nálganir 

hafa sama hlutverki að gegna en nota mismunandi leiðir til þess. Helsti munurinn á milli 

stjórnenda og leiðtoga er í stórum dráttum að stjórnendur stjórna starfsfólki sínu, ýta þeim 

áfram, og vinna innan rammans á meðan leiðtogar hvetja starfsfólk sitt áfram og vinna við 

rammann en eiga það til að fara út fyrir hann (Walker, 2017).  

Gestamóttaka er oft talin hjarta fyrirtækisins. Hún er það fyrsta sem viðskiptavinurinn kemst 

í tæri við innan fyrirtækisins og mun viðskiptavinurinn koma til með að treysta mikið á 

gestamóttökuna um upplýsingar sem hann þarfnast sem og þjónustu sem hann vantar. Að 

því sögðu skiptir sköpum að jákvæð fyrstu kynni innan gestamóttökunnar séu til staðar, en 

það er afar mikilvægur þáttur í upplifun viðskiptavinarins á fyrirtækinu sem og velgengni 

fyrirtækisins. Ef viðskiptavinurinn fær neikvæða upplifun af gestamóttökunni getur sú 

neikvæðni smitað út frá sér og eru þá meiri líkur á því að viðskiptavinurinn taki öðrum 

deildum innan fyrirtækisins með varúð. Það er margt sem fellur í verkahring starfsmanna 

gestamóttöku, til að mynda sjá þeir um bókanir, veita þjónustu við viðskiptavinina, eru 

upplýsingaveita fyrir viðskiptavini ásamt því að sjá um innritun og útritun svo eitthvað sé 

nefnt (Walker og Walker, 2014, bls. 102-103). 

Stjórnendur í gestamóttöku eru oft og tíðum flokkaðir í þrjú stig; framlínustjórnendur (e. 

frontline managers), millistjórnendur (e. middle managers) og æðstu stjórnendur (e. top 

managers). Framlínustjórnendur gegna störfum vaktstjóra, þ.e. þeir sjá um stjórnun á 

starfsfólkinu sjálfu. Millistjórnendur eru ábyrgir fyrir skammtímaáætlanagerð, þeir eru 

yfirmenn framlínustjórnenda og oft kallaðir deildarstjórar. Þeir eru svokallaðir milliliðir í 

samskiptum og gegna einnig því hlutverki að samræma samskipti æðstu stjórnenda og 

framlínustjórnenda. Æðstu stjórnendur eru svo ábyrgir fyrir langtímáætlanagerð ásamt því 

að koma í gegn markmiðum og áætlunum og sjá til þess að markmiðunum sé náð. Ásamt því 

að gegna ýmsum hlutverkum þurfa stjórnendur og leiðtogar að búa yfir ýmis konar hæfni 

líkt og færni í mannlegum samskiptum, hugmyndafræðilegri- og tæknilegri hæfni (Walker, 

2017). Eitt af því sem stjórnendur þurfa að verða meðvitaðir um og sinna af kostgæfni er 

starfsánægja mannauðsins. Starfsánægja þeirra skilar sér í betri ánægju viðskiptavinarins og 

auknum vilja til þess að ná settum markmiðum fyrirtækisins (García-Rodríguez, Dorta-

Afonso og González-de-la-Rosa, 2020). 
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Áhugaverður vinkill á stjórnun gestamóttöku er fjölbreytileiki í starfsmannahópnum. Þar er 

átt við að mæta þarf stjórnun innan gestamóttöku með fjölbreytni að leiðarljósi til þess að 

koma til móts við þarfir bæði starfsmanna og viðskiptavina sem hafa mismunandi bakgrunn. 

Slíkur vinkill á stjórnun skiptir sköpum innan gestamóttöku sökum þess að slíkur 

vinnustaður felur í sér mikinn fjölbreytileika í menningu og kynþáttum. Með fjölbreytni í 

stjórnun gestamóttöku er hægt að auka líkur á starfsánægju mannauðsins (García-Rodríguez 

o.fl., 2020).  

2.2.1 Þjónusta 

Hugtakið þjónusta er skilgreint samkvæmt Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler (2012, bls. 

5) sem verknaður, framkvæmd og ferli á efnahagslegum gjörðum einstaklinga þar sem að 

útkoma þessara þriggja þátta er óáþreifanleg. Starfsmenn gestamóttöku gegna aðalhlutverki 

þegar kemur að því að veita þjónustu innan þjónustufyrirtækja, hvort heldur sem það er 

augliti til auglitis eða einungis með röddinni (e. voice-to-voice), sem gerir þá að tengilið 

fyrirtækisins og viðskiptavinanna (Garg og Garg, 2018). Viðskiptavinirnir tengja starfsmenn 

þjónustufyrirtækja oft við þjónustuna sjálfa (Wilson o.fl, 2012, bls. 5).  

Þjónusta er óáþreifanleg, þ.e. hana er ekki hægt að sjá, finna fyrir, bragða eða snerta líkt og 

hægt er með áþreifanlegar vörur (Wilson o.fl., 2012, bls. 6). Þegar kemur að þjónustu innan 

ferðaþjónustu snýst hún aðallega um að finna jafnvægið á milli skynjunar viðskiptavina og 

væntinga þeirra (Bhat, 2012). Til er svokallaður þjónustuþríhyrningur (sjá mynd 1) þar sem 

búið er að setja upp á myndrænan hátt hvernig fyrirtækið, starfsmennirnir og 

viðskiptavinirnir vinna saman að því að þróa, efla og afhenda þjónustu (Wilson o.fl., 2012, 

bls. 18-19).  

 

 

Mynd 1. Þjónustuþríhyrningur (Wilson o.fl., 2012) 

Ytri markaðsfærsla Innri markaðsfærsla 

Gagnvirk markaðsfærsla 

Viðskiptavinir Starfsfólk 

Fyrirtæk
i 
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Ytri markaðsfærsla á sér stað á milli fyrirtækis og viðskiptavina. Í henni liggja væntingar 

viðskiptavina, en þar eru þær skilgreindar og skapaðar ásamt því að fyrirtækið lofar hvernig 

það kemur til móts við væntingar þeirra. Ytri markaðsfærslan er einungis byrjunin á ferlinu 

og þurfa fyrirtæki að standa við loforð sitt sem það setur innan hennar. Til þess að slík loforð 

geti staðið undir sér þarf svokölluð innri markaðsfærsla að eiga sér stað, en hún verður á 

milli starfsmanna og fyrirtækisins. Í innri markaðsfærslu á sér meðal annars stað þjálfun, 

hvatning og umbun starfsmanna. Ef þjónustuveitendur, í þessu tilviki starfsmennirnir, eru 

ekki tilbúnir að efla þau loforð sem gefin voru út mun þjónustuþríhyrningurinn falla og 

fyrirtækið nær ekki árangri. Síðasti hluti þjónustuþríhyrningsins er svo gagnvirk 

markaðsfærsla, hún er á milli starfsmanna og viðskiptavina. Hér eru loforðin annars vegar 

efld eða svikin og kemur því í ljós hvort vel tókst til að veita þjónustuna eður ei. Liggur það 

því hjá starfsmönnunum að efla loforðin, ef þau eru svikin geta viðskiptavinirnir orðið 

óánægðir sem getur komið niður á fyrirtækinu (Wilson o.fl., 2012, bls. 18-19).  

Mismunun á sér oft stað þegar kemur að þjónustu. Þjónusta er að jafnaði veitt af 

einstaklingum en engir tveir einstaklingar eru eins sem leiðir til þess að engin þjónusta verður 

nákvæmlega eins. Þetta á einnig við um viðskiptavinina þar sem að engir tveir viðskiptavinir 

eru eins, allir hafa þeir mismunandi kröfur og eftirvæntingar í garð þjónustunnar (Wilson 

o.fl. 2012, bls. 16).  

2.2.2 Mannauðsstjórnun  

Mikilvægt er að átta sig á hvað mannauðsstjórnun gengur út á og hver helstu verkefni hennar 

séu. Hugtakinu ,,mannauður” var fyrst getið af frumkvöðli stjórnunarfræðinnar, Peter F. 

Drucker. Þeir Drucker og Bakke skilgreina mannauðsstjórnun (e. Human resource 

management) sem hin víðtæku hlutverk stjórnenda sem falla að viðhaldi, þróun, 

samþættingu og nýtingu einstaklinga á vinnustaðnum (Manor, 1995). Mannauðsstjórnunin 

sér um alla helstu þætti sem koma að starfsmannamálum á vinnustöðum s.s. ráða inn nýja 

starfsmenn, halda þeim innan fyrirtækisins, endurmennta starfsfólk, sem og að veita þeim 

innblástur og kraft til að skila af sér góðri vinnu, dagleg samskipti og starfslok (Sigmar 

Þormar, 2007; Jones & George, 2015). Stjórnendur nýta sér mannauðsstjórnunarkerfi en 

innan þess kerfis eru fimm meginþættir: 1) ráðningar og val á starfskrafti, 2) þjálfun og 

þróun, 3) mat á árangri og endurgjöf, 4) laun og ávinningur og 5) vinnuafl (Jones & George, 
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2015). Ýmist er hægt að greina mannauðsstjórnun sem veika, sterka, mjúka eða harða. Veika 

hlið mannauðsstjórnunar felur í sér fremur hefðbundið starfsmannahald á meðan sterka 

hliðin er með samþættingu við viðskiptastefnu. Mjúk mannauðsstjórnun hefur það markmið 

að tryggja að það sé tryggð og þróun innan mannauðsins, en hörð mannauðsstjórnun hefur 

það markmið að ná fram hámarksnýtingu mannauðs (Wilton, 2019). Síðastliðin ár hefur 

mannauðsstjórnun verið að þróast sem öflug undirgrein stjórnunar og hafa stjórnendur þar 

með verið að átta sig betur á mikilvægi hennar (Sigmar Þormar, 2007, bls. 85). 

2.2.3 Mannauðsstjórnun í ferðaþjónustu 

Í dag standa ferðaþjónustufyrirtæki frammi fyrir flóknum aðstæðum og harðari samkeppni í 

umhverfi sínu þar sem að mannauðsstjórnun fyrirtækjanna skiptir sköpum er varðar árangur 

og að lifa af í slíku umhverfi (Madera, Dawson, Guchait og Belarmino, 2017). Ferðaþjónusta 

einkennist af því að bjóða upp á þjónustu, en þjónusta gerir kröfu um mikilvægi 

árangursríkrar mannauðsstjórnunar, tengda nýliðun, innan slíkra fyrirtækja sökum þess að 

mannauður fyrirtækjanna spilar lykilhlutverk í að veita þjónustu (Huda, Haque og Khan, 

2014). Nýliðun felur í sér það ferli og þá starfsemi sem lýtur  að því að finna hæfa starfsmenn 

fyrir þær stöður sem í boði eru innan tiltekins fyrirtækis (Jones og George, 2015). Ef 

mannauðsstjórnunin leggur mikinn metnað í nýliðun innan ferðaþjónustufyrirtækja eru meiri 

líkur að þjónustan skili sér betur og að öflugur starfskraftur laðist að greininni (Huda o.fl., 

2014).  

2.3 Mannauður í ferðaþjónustu 

Mannauðurinn er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja en undir hana fellur allt það starfsfólk 

sem starfar innan fyrirtækisins (Baum, 2015; Jones & George, 2015, bls. 388-389). Ein 

skilgreining sem endurspeglar vinnuafl í ferðaþjónustu er allt það starfsfólk sem vinnur innan 

fyrirtækja þar sem ferðamenn verja peningum sínum (Íris Hrund Halldórsdóttir, 2019). Innan 

ferðaþjónustu starfar allur skalinn af fólki með mismunandi bakgrunn, sumir eru ráðnir í 

hlutastarf aðrir í fullt starf, starfsmannahópurinn einkennist af erlendum ríkisborgurum, 

innflytjendum og heimamönnum, ásamt því að þeir koma oft á tíðum frá stöðum þar sem 

efnahagurinn er ekki stöðugur (Lillo-Banuls, Casado-Díaz og Simón, 2018; Li, Joppe og 

Meis, 2016). Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) störfuðu 23.500 launþegar við ferðaþjónustu 

á Íslandi í janúar 2020, en ekki hafa verið teknar mælingar síðan þá. 
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Starfsmenn í gestamóttöku eru gífurlega mikilvægir, það eru þeir sem veita þá þjónustu sem 

er í boði í hverju fyrirtæki fyrir sig. Ef að þjónustan skilar sér ekki rétt til viðskiptavina er 

hægt að leita uppruna vandamálsins í margar áttir, má þar helst nefna þjálfun nýliða í að skila 

þjónustunni rétt frá sér, skortur á kerfi til starfseflingar, skortur á hópvinnu og óskýr hlutverk. 

Mikilvægt er að hlúa vel að starfsfólki ferðaþjónustufyrirtækja því viðskiptavinir líta á þá 

sem þjónustuna, fyrirtækið og markaðsmenn því í öllum samskiptum á sér stað 

markaðssetning (Wilson o.fl., 2012) 

2.3.1 Starfsánægja  

Hugtakið starfsánægja er mikið rannsakað atriði innan ferðaþjónustunnar (Kong, Jiang, 

Chan og Zhou, 2018; Mu Yeh, 2013) og þar af leiðandi hafa margar skilgreiningar á 

starfsánægju skotið upp kollinum en það eru nokkrar skilgreiningar sem eiga það 

sameiginlegt að starfsánægja sé ánægjulegt tilfinningalegt ástand sem viðkomandi verður 

fyrir af því að hann metur starf sitt mikils (Kong o.fl, 2018; Mu Yeh, 2013; Lam, Zhang og 

Baum, 2001). Ein skilgreiningin felur hins vegar í sér að starfsánægja sé almennt viðhorf 

starfsmanna til starfs síns (Kong o.fl., 2018; Lam o.fl., 2001). Aukin starfsánægja hefur áhrif 

á metnað og vilja starfsmanna til þess að standa sig vel í starfi og vinna að markmiðum 

fyrirtækisins en slík hegðun er sérstaklega áberandi í ferðaþjónustufyrirtækjum 

(Stranjancevic og Bulatovis, 2015). Aftur á móti getur lítil starfsánægja meðal starfsmanna 

innan ferðaþjónustufyrirtækja verið helsti orsakavaldur þess að mætingarhlutfall 

starfsmanna verði lélegt ásamt því að starfsmannavelta eykst, með þessum orðum er þar af 

leiðandi hægt að geta sér til um það að starfsánægja er góð forvörn gegn því að starfsmenn 

segi upp starfi sínu (Lillo-Banuls o.fl., 2018).  

Starfsánægja hefur m.a. áhrif á gæði, hollustu og afkastagetu starfsmanna sem ýtir undir það 

að starfsánægja skiptir gríðarlega miklu máli innan ferðaþjónustufyrirtækja (Lillo-Banuls 

o.fl., 2018). Aðrir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju eru stjórnunarhættir mannauðsstjóra 

ferðaþjónustufyrirtækja, hvernig starfið er byggt upp, starfsumhverfi, starfseinkenni og 

hvernig fyrirtækið er byggt upp (Mu Yeh, 2013). Einnig getur aldur einstaklinga og 

starfsaldur haft áhrif á starfsánægju fólks. Eftir því sem fólk er eldra og með meiri 

starfsreynslu á bakinu nær viðkomandi einstaklingur að mæta væntingum sínum til starfsins 

betur sem leiðir til aukinnar starfsánægju. Hins vegar er einnig talið að þeir einstaklingar 

sem unnið hafa skemur en sex mánuði innan sama fyrirtækis finni fyrir meiri starfsánægju 
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en þeir einstaklingar sem unnið hafa lengur en sex mánuði, óháð aldri einstaklingsins. Ein af 

aðal ástæðum þess að slík starfsánægja ríki á fyrstu sex mánuðunum er sú að því fylgir oft á 

tíðum spenningur og gleði að byrja í nýju starfi (Lam o.fl., 2001). 

2.3.2 Starfsánægja starfsfólks gestamóttöku í ferðaþjónustu 

Starfsfólk gestamóttöku í ferðaþjónustu á í beinum samskiptum við gesti fyrirtækisins (Mu 

Yeh, 2013). Framkoma þeirra og svörun spila aðal hlutverk hvað varðar ánægju 

viðskiptavina (Stranjancevic & Bulatovic, 2015). Það veitir gestum þjónustufyrirtækja 

þjónustu, sem er ein af grunnvörum ferðaþjónustu og gegnir þar með lykilhlutverki 

þjónustugæða. Til þess að slík þjónustugæði séu til staðar bendir Mu Yeh (2013) einnig á að 

starfsfólk gestamóttöku þurfi að vera ánægt í starfi því ánægjan skilar sér í gegnum 

þjónustuna. Eftir því sem starfsmenn eru ánægðari í starfi því meiri líkur eru á því að þeir 

haldist lengur í starfi og skuldbindi sig við vinnustaðinn. 

Kong o.fl. (2018) færa rök fyrir því að margar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

starfsánægju starfsfólks í ferðaþjónustu gefa vísbendingu um að niðurstöður þeirra séu að 

miklu leyti einsleitar, þ.e. að starfsfólk ferðaþjónustu upplifi almennt minni starfsánægju en 

starfsfólk innan annarra atvinnugreina. Í rannsókn Lillo-Banuls o.fl. (2018) er bent á að 

ástæðan á bakvið minni starfsánægju starfsfólks ferðaþjónustu sé sú meðal annars að meðal 

starfsmaður innan ferðaþjónustu, miðað við aðra starfsmenn þjónustufyrirtækja, er á lágu 

kaupi, vinnur á næturvöktum ásamt helgarvöktum, vinnudagurinn hans er langur og minni 

starfsreynsla er að baki starfsmannsins. Það hefur sýnt sig að starfsfólk gestamóttöku í 

ferðaþjónustu telur að samskipti á milli starfsmanna og yfirmanna hafi gífurleg áhrif á 

starfsánægju þeirra (Mu Yeh, 2013). Samkvæmt rannsókn Lam o.fl. (2001) er lagt til að 

hótel, eða ferðaþjónustan yfir höfuð, ætti að leggja kapp á það að einbeita sér að þjálfun og 

þróun starfsmanna til þess að auka hæfni þeirra sem mun þá koma til með að leiða til frekari 

starfsánægju starfsmanna. Þegar hugað er að því að ráða inn nýja starfsmenn skiptir 

ráðningarferlið miklu máli (Jones og George, 2015, bls. 392-393) 

2.3.3 Ráðningarferlið 

Upphaf ráðningarferlisins, við leit að nýliðum hefst og lýkur þegar umsóknum er skilað inn, 

en slíkt ferli er eitt það fyrsta sem mannauðsstjórnunin sér um (Huda o.fl., 2014). Með 

nýliðun fer af stað ferli sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að taka sér fyrir hendur til þess að 
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markmiðið um að finna hæfa starfsmenn fyrir þær opnu stöður innan fyrirtækisins náist 

(Jones og George, 2015, bls. 392-393). Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki verið að horfa á nokkur 

skilyrði er varða ráðningu starfsfólks, þá aðallega er varða tæknilega þjálfun, réttindi og 

sérfræðiþekkingu, en slík hugsun og skilyrði eru að breytast. Í dag er meira horft til þess að 

ráða inn rétta fólkið er varðar hæfni þess til að veita þjónustu. Fyrirtæki eru farin að 

skilgreina nokkra þætti sem miða að því að ráða inn rétta fólkið, en þeir þættir eru að uppfylla 

skilyrðið sem eftirsóknarverður starfsstaður, keppast um að ráða besta fólkið, en til að gera 

það þarf oft að bjóða hærri laun, fríðindi og annað slíkt. Síðast en ekki síst er það svo að ráða 

inn starfsfólk með tilliti til þjónustuvilja (Wilson o.fl., 2012, bls. 247-266). Til eru tvær leiðir 

til þess að ráða inn starfsfólk, annars vegar innri ráðning og hins vegar ytri ráðning. Innri 

ráðning felur í sér þegar leitað er til starfsmanna sem nú þegar starfa innan fyrirtækisins. 

Yfirleitt eru það stöður sem viðkomandi starfsmenn þurfa ekki að axla meiri ábyrgð en þeir 

gera nú þegar eða þegar verið er að veita starfsmönnum stöðuhækkun innan fyrirtækisins. 

Með ytri ráðningu er átt við þegar stjórnendur leita út fyrir veggi fyrirtækisins, en með því 

er verið að sækjast eftir fólki til að starfa innan fyrirtækisins sem ekki hefur starfað þar áður. 

Það eru kostir og gallar sem fylgja ytri ráðningum. Kostirnir eru þeir að hægt er að fá 

starfsmann inn í fyrirtækið með alla þá þekkingu, menntun og kröfur sem leitast var eftir 

ásamt því að þegar utanaðkomandi einstaklingur gengur inn í nýtt starf kemur sá 

einstaklingur með nýja sýn á hlutina. Gallar við að ráða inn starfsfólk utan fyrirtækisins eru 

þeir að þjálfun í starfi tekur lengri tíma en fyrir þá sem ráðnir eru innan fyrirtækisins sökum 

þess að þekking og kunnátta þeirra á fyrirtækið er af skornum skammti (Jones & George, 

2015, bls 392-398).  

Þegar viðkomandi einstaklingur hefur rekið augun í atvinnuauglýsingu fyrirtækisins verður 

til svokallaður “sálfræðilegur samningur” sem ríkir á milli starfsmanns og stjórnanda. 

Sálfræðilegi samningurinn nær yfir væntingar, viðhorf og skyldur til starfsins og er huglægi 

þáttur þess. Þegar umsækjandi hefur lesið atvinnuauglýsingu byrjar sá hinn sami að setja sér 

ákveðnar væntingar og kröfur til starfsins út frá auglýsingunni (Wilton, 2019, bls 38-41). 

Hafa ber í huga að ef um misvægi er að ræða innan samningsins aukast líkur á því að 

viðkomandi starfsmaður segi upp störfum, sem hefur áhrif á starfsmannaveltu. Rekja má 

starfsmannaveltu, oft á tíðum, t.d. til lélegs ráðningarferils (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2005). 
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2.3.4 Móttaka nýliða 

,,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 & Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 13). Þegar starfsfólk hefur 

störf á nýjum vinnustað fylgir því oft kvíði og stress ásamt því veltur það ýmsu fyrir sér sem 

erfitt er að svara um hæl. Þegar fyrstu kynni fyrirtækisins fara fram er gott að hafa í huga að 

sá sem að sér um að taka á móti nýliðanum viti af því að hann sé nýr í starfi og hvað eigi að 

gera næst ásamt því að vera þjálfaður í því að veita gott viðmót gagnvart nýliðum. 

Tímasetning þarf að vera vel ígrunduð svo viðkomandi nýliði mæti ekki til starfa áður en að 

allt starfsfólkið er mætt sem getur skapað óöryggi og kvíða hjá nýliðanum. Forðast skal að 

láta nýliðann bíða og ef hann þarf að fara á milli deilda skal ávallt einhver fylgja honum 

nema um greiða leið sé að ræða. Þegar fyrstu kynnin eru afstaðin og móttaka nýliðans af 

hálfu teymisstjóra eða öðrum stjórnanda fer fram þarf að huga að fimm atriðum; 1) vekja 

áhuga hjá nýliðanum á starfinu, 2) finna leið til þess að nýliðanum líði vel, 3) veita allar 

grunnupplýsingar um vinnufyrirkomulag, 4) gefa nýliðanum þá hugmynd um hvaða 

frammistöðu er ætlast til af honum ásamt hegðun, og að lokum 5) að gefa nýliðanum mynd 

af því hvernig hann getur þróast í starfi og hvernig þjálfunarfyrirkomulagið fer fram 

(Armstrong, 2006, bls. 473-476 ). Ef móttöku nýliða er sinnt af kostgæfni og alúð eru mun 

minni líkur á því að nýliðar í starfi segi upp starfi sínu á fyrstu mánuðunum, eða um 9% 

minni líkur (Ingi Bogi Bogason & Ingi Rúnar Eðvarsson, 2008, bls. 11; Þekkingarmiðlun, 

e.d.). Stjórnendur eiga einnig að skapa gott umhverfi fyrir starfsmenn sína sem ýtir undir að 

þeir verða afkastameiri og líði betur ef fyrstu kynni nýliða og stjórnanda eru góð. Huga þarf 

að því að veita nýliðum þann stuðning sem þeir þurfa til þess að vekja áhuga hjá þeim og 

vilja til þess að hugur þeirra vilji starfa innan fyrirtækisins til lengri tíma (Hacker, 2004). 

Samkvæmt Armstrong (2006) spilar nýliðaþjálfun stórt hlutverk í að varðveita og viðhalda 

góðum starfsmönnum og koma þannig í veg fyrir mikla starfsmannaveltu innan fyrirtækisins. 

Að lokinni kynningu fyrirtækisins og móttöku nýliðans er æskilegast að viðkomandi nýliða 

sé fylgt á þann stað sem hann mun koma til með að starfa á, oft í beinu framhaldi fær 

viðkomandi þjálfun í starfi (Armstrong, 2006, bls. 475). 
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2.3.5 Nýliðafræðsla og þjálfun 

,,Nýliðafræðsla felst í því að fræða nýja starfsmenn á markvissan hátt um starfið og 

fyrirtækið þegar þeir hefja störf.” (Ingi Bogi Bogason & Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 

14). Hvatning til betri stjórnunar og aukinnar þjálfunar innan fyrirtækja hefur aukist til muna 

síðastliðin ár, en talið er að með aukinni menntun og þjálfun munu einstaklingar, fyrirtæki 

og atvinnulíf njóta góðs af. Einstaklingar með menntun og þjálfun að baki í starfi munu 

hagnast vel af því í aukinni starfshæfni (Ingi Bogi Bogason & Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, 

bls. 10). Samkvæmt Dhar (2015) gegnir þjálfun starfsmanna lykilhlutverki í því að 

starfsmennirnir geti veitt betri þjónustu sem stuðlar að meiri velgengni fyrirtækisins 

Nýliðafræðsla varir yfirleitt í einn dag, jafnvel hálfan, þar sem farið er yfir verklag 

fyrirtækisins, ásamt því að upplýsingar og reglur fyrirtækisins eru veittar. Á þessum stutta 

tíma er mikið af nýjum upplýsingum fyrir nýliða að meðtaka og hefur þessi aðferð verið 

gagnrýnd sökum þess hve stuttur tími fer í slíka fræðslu. Til að komast til móts við þessa 

gagnrýni hafa fyrirtæki verið hvött til þess að setja helstu upplýsingar um fyrirtækið á innri 

vef sinn þar sem þær eru aðgengilegar hvaða tíma dags fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins 

(Goldstein og Ford, 2002).  

Nýliðaþjálfun felur í sér kennslu nýliða innan fyrirtækja, hvernig þeir eiga að athafna sig í 

starfinu ásamt því að aðstoða þá við að afla þeirrar þekkingu og færni sem þarf fyrir 

viðkomandi starf (Jones & George, 2015, bls. 402). Þjálfun starfsmanna skiptir gríðarlega 

miklu máli innan fyrirtækja því þegar starfsfólk er ráðið inn í fyrirtæki þarf að gera ýmsar 

ráðstafanir til þess að viðkomandi starfsmaður geti veitt þá þjónustu sem í boði er á 

viðeigandi og afkastamikinn máta. Til þess að veita framúrskarandi þjónustu þarf að efla 

starfsmennina t.d. með námskeiðum og margvíslegri þjálfun í tæknimálum og 

samskiptatækni ásamt því að stuðla að teymisvinnu (Wilson o.fl., 2012, bls. 259-261). 

Tvenns konar gerðir af þjáfun eru til, annars vegar þjálfun sem á sér stað á svokölluðum 

skólabekk og hins vegar þjálfun á vinnustað, í starfinu sjálfu. Það getur komið sér vel að 

útbúa þarfagreiningu áður en að þjálfunin á sér stað, en hún felur í sér að greina þá þekkingu 

og færni sem viðkomandi starfsmaður þarf að læra fyrir ákveðið starf. Þjálfun á skólabekk 

felur í sér kennslu sem getur átt sér stað innan fyrirtækisins eða jafnvel utan þess. Algengt 

er að slík þjálfun innihaldi fyrirlestra, hópasamræður, ýmiskonar myndbönd og ritað 

námsefni. Afar gagnlegt getur verið að notfæra sér myndbönd sem sýna reyndan starfsmann 

í starfi svo hægt sé að gera nýliðum betur grein fyrir komandi starfi. Þjálfun í starfi er annars 
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konar þjálfun nýliða. Þar eru það yfirleitt yfirmenn eða samstarfsmenn sem þjálfa nýliðann. 

Oft á tíðum er þjálfunin þannig að nýliðarnir sjálfir öðlast þekkingu og reynslu með því að 

hefja störf strax. Með slíkri þjálfunaraðferð þar sem þjálfunin fer fram í starfi eru stjórnendur 

að tryggja að starfsmenn sínir séu ávallt með nýjustu upplýsingarnar á hreinu s.s. markmið, 

tækni, vörur og þarfir viðskiptavina (Jones & George, 2015, bls 402-403). 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Kerfisbundið þjálfunarlíkan (Wilton, 2019). 

Gagnlegt getur verið fyrir fyrirtæki að notast við kerfisbundið þjálfunarlíkan (sjá mynd 2) . 

Líkanið samanstendur af fjórum stigum. Fyrsta stigið er þarfagreining eða bera kennsl á 

þarfir í þjálfun, en þar eru allar hæfniskröfurnar í starfinu metnar. Annað stigið felur í sér að 

hanna þær þjálfunaraðferðir sem þurfa að eiga sér stað. Hér er ákveðið hvaða nám skal taka 

fyrir, hvaða kennsluaðferðir verða fyrir valinu ásamt námsefni og námsmat. Þjálfunin sjálf 

er þriðja stigið. Fjórða og síðasta stigið er mat á þjálfununni. Þar er þjálfunin metin og ef 

einhverjar breytingar þurfa að eiga sér stað innan þjálfunarferlisins eða eitthvað er ábótavant 

er tekin ákvörðun um það innan þessa stigs (Ingi Bogi Bogason & Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008, bls. 10; Wilton, 2019, bls. 290-291). Poulston (2008) kemur inn á áhugaverðan vinkil 

varðandi starfsmannaþjálfun innan ferðaþjónustufyrirtækja, þar sem bent hefur verið á að 

þjálfun innan þess geira mætti oft á tíðum vera betri. Ástæða þess er sú að stjórnendur eru 

oft tregir við að bjóða upp á slíka þjálfun sökum þess að starfsmannavelta innan 
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fyrirtækjanna er mikil og er því talið að það taki því ekki að hafa slíka þjálfun í boði, einnig 

getur það orsakast vegna tímaleysis stjórnenda. 
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3 Aðferðafræði 

Hér í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við þessa rannsókn 

og gerð grein fyrir vali hennar. Markmið rannsóknarinnar var að reyna auka skilning á því 

hvort nýliðaþjálfun hefur áhrif á starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í ferðaþjónustu. 

Einnig verður farið yfir hvernig söfnun gagna fór fram og hvernig unnið var úr þeim gögnum. 

Gerð verður grein fyrir siðferðislegum álitamálum og anmörkum er varða rannsóknina í lok 

kaflans. Aðferðin sem varð fyrir valinu var eigindleg rannsóknaraðferð (e. Qualitative 

research). Tekin voru viðtöl, út frá viðtalsramma, við starfsmenn sem starfa innan 

gestamóttöku í ferðaþjónustu.  

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eðli rannsóknarinnar og markmið kallaði á eigindlega rannsóknaraðferð. Slík 

rannsóknaraðferð hefur það að leiðarljósi að dýpka skilning rannsakanda á ákveðnu fyrirbæri 

til þess að geta betrumbætt aðstæður, reynt að rýna inn í hug viðmælandans, skilja 

tilfinningar hans og upplifun (Jennings, 2010, bls. 124-155). Til eru margir flokkar innan 

eigindlegra rannsókna en hér var tekið mið af fyrirbærafræði (e. phenomenology). 

Fyrirbærafræði snýst um ,,að koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum/reynslu fólks” 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 244). Fyrirbærafræði felur í sér rannsókn og lýsingu á 

öllum fyrirbærum sem upp koma, en innan þess er öll mannleg reynsla eins og hún birtist 

viðkomandi. Með slíkri rannsókn þar sem fyrirbærafræði liggur að baki þarf rannsakandinn 

að gera sér grein fyrir því að ekki er hægt að alhæfa niðurstöðurnar sökum þess að 

viðmælendurnir eru oft afar fáir, heldur er markmiðið að auka við þekkingu á fyrirbærinu 

ásamt því að dýpka skilning (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a; Jennings, 2010). 

3.2 Viðmælendur rannsóknar  

Fjöldi viðmælanda í þessari rannsókn eru fjórir, tvær konur og tveir karlmenn. Rannsakandi 

lagði upp úr því að hafa karlkyns og kvenkyns viðmælendur sem starfa innan að minnsta 

kosti tveggja mismunandi ferðaþjónustufyrirtækja ásamt því að velja Íslendinga og erlenda 

ríkisborgara til að fá fjölbreyttari mynd á niðurstöður rannsóknarinnar. Viðmælendur voru á 

aldrinum 26 til 28 ára, tveir Íslendingar og tveir erlendir ríkisborgara. Öll starfa þau innan 
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ferðaþjónustunnar sem starfsfólk í gestamóttöku sem var eitt af skilyrðum til þátttöku í 

rannsókninni. Þegar um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða þarf að huga vel að 

siðfræðilegum þáttum viðmælanda frá upphafi rannsóknar. Nálægð við viðmælendur er 

meiri en gengur og gerist í megindlegum rannsóknum sem bendir til þess að gæta þarf enn 

frekar að persónuvernd viðmælanda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. accidental eða 

convenience sample). Með slíku úrtaki hefur rannsakandi auðveldan aðgang að 

viðmælendum og þekkir til þeirra oft á tíðum. Slík úrtaksaðferð er ódýr kostur og tekur að 

jafnaði ekki langan tíma (Jennings, 2010). Í upphafi viðtala voru viðmælendur upplýstir um 

nafnleynd ásamt því að óskað var eftir samþykki til þess að hljóðrita og afrita viðtalið, allir 

viðmælendur voru samþykktir því. 

3.3 Framkvæmd viðtala 

Þegar kemur að viðtölum innan rannsókna skiptir góð hlustun lykilmáli. Í viðtölum fær 

rannsakandinn viðmælanda til þess að deila reynslu sinni og þekkingu frá sínum dýpstu 

hjartarótum, sem getur reynst erfitt fyrir viðmælandann. Þar af leiðandi þarf rannsakandi að 

sýna samhyggð í garð viðmælandans. Mikilvægt er fyrir bæði rannsakanda og viðmælanda 

að leggja sig allan fram við að skilja hvorn annan á mannlegan hátt (Jennings, 2010). Notast 

var við hálf opin viðtöl (e. semi-structured interviews), en þau einkennast af því að 

rannsakandinn nýtir viðtalsramma þar sem öll helstu atriði sem hann hefur valið að spyrja 

viðmælandann um eru niðurskrifuð. Stjórnin er yfirleitt í höndum rannsakanda og 

viðtalsrammans en þó getur viðtalið farið í hendur viðmælandans. Rannsakandinn getur þá 

tekið við stjórninni aftur með því að notast við minnisblað sitt (Jennings, 2010).  

Viðtölin fóru fram ýmist augliti til auglitis á fyrirfram ákveðnum stað ásamt því að tekið var 

viðtal í gegnum fjarfundakerfið Skype sökum kórónuveirufaraldursins og samkomubanns 

sem honum fylgdi. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælanda og viðfangsefni 

rannsóknarinnar nálgast út frá fyrirfram ákveðnum viðtalsramma rannsakanda (sjá viðauka 

1). Tímalengd viðtala var frá tuttugu mínútum upp í þrjátíu og fimm mínútur, en upphafleg 

tímalengd viðtala var áætluð um þrjátíu mínútur.  

Viðtölin hófust á því að viðmælendum var gerð grein fyrir nafnleynd og óskað var eftir 

samþykki hljóðritunar á viðtali og afritunar. Við tók svo stuttleg kynning á rannsókninni og 
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rannsakandanum sjálfum. Rannsakandi lagði áherslu á að þetta yrði fremur frjálslegt spjall 

og að viðmælandi þyrfti ekki að vera smeykur um að tjá sína upplifun og tilfinningar 

varðandi viðfangsefni rannsóknarinnar.  

3.4 Skráning, úrvinnsla og greining gagna 

Skráning eigindlegra viðtala er í flestum tilvika hljóðrituð og þar næst afrituð. Það getur skipt 

miklu máli að rannsakandi skrái einnig niður minnispunkta á meðan viðtali stendur (Helga 

Jónsdóttir, 2013) ásamt því að setja hlustun rannsakanda í forgang (Jennings, 2010).  

Skráning viðtala í eftirfarandi rannsókn fór fram með hljóðritun á forriti í síma rannsakanda 

sem var svo yfirfært í ritaðan texta í tölvu. Viðmælendum voru gefnir bókstafir sem dulnefni 

sem notast var við þegar vitnað var í svör viðmælanda. Að viðtölum loknum fór rannsakandi 

margoft yfir viðtölin þar sem reynt var að rýna í svör viðmælanda og finna hvort samræmi 

væri á milli svara ásamt því að reyna að reka augun í mismunandi sjónarhorn viðmælanda. 

Að því loknu voru niðurstöður skráðar, skipt upp í fjögur þemu og yfirfærðar í skjal ritgerðar. 

3.5 Siðferðisleg álitamál og annmarkar rannsóknar 

Rannsakanda þótti ekki þörf á því að leggja rannsóknina fyrir Persónuvernd sökum þess að 

ekki var verið að rannsaka slík persónubundin málefni. Rannsakandi hafði tengingu við 

viðfangsefnið þar sem hann hafði eitt sinn verið nýliði í starfi gestamóttöku í ferðaþjónustu. 

Í byrjun hvers viðtals þurfti rannsakandinn að hreinsa hugann til þess að reyna að tengja 

tilfinningar sínar og hugsanir sem minnst við viðtalið og þar af leiðandi að sporna við því að 

skoðanir hans hefðu truflandi áhrif á viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að eins og fram hefur komið eru viðmælendur innan 

eigindlegra rannsókna með fyrirbærafræði sem áherslu fremur fámennir og því ekki hægt að 

alhæfa niðurstöðurnar yfir á heildina. Veita niðurstöður þessarar rannsóknar því einungis 

innsýn í þann veruleika sem viðkemur viðfangsefni rannsóknarinnar. Allir viðmælendurnir 

hlutu nýliðaþjálfun í upphafi starfsins sem getur gefið skakka mynd á niðurstöðurnar þar 

sem að einungis annað sjónarhornið kom fram.
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4 Niðurstöður 

Hér í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar varðandi áhrif 

nýliðaþjálfunar á starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í ferðaþjónustu. Varpað var fram 

þeirri rannsóknarspurningu ,,Á hvaða hátt hefur nýliðaþjálfun áhrif á starfsánægju 

starfsfólks gestamóttöku í ferðaþjónustu?” Niðurstöðurnar voru flokkaðar í fjögur þemu. 

Þemun eru; skilningur á hugtakinu starfsánægja, móttökuferli og nýliðaþjálfun, áhrif 

nýliðaþjálfunar á starfsánægju og ávinningur hennar og síðasta þemað er eftirfylgni 

vinnustaðar á starfsánægju starfsmanna.  

Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga, tvær konur og tvo karlmenn, á aldrinum 24 til 28 

ára. Öll starfa þau innan ferðaþjónustunnar í dag, þó í mismiklu starfshlutfalli. Ekki verða 

getin upp nöfn viðmælanda vegna trúnaðar og persónuverndar, eru því viðmælendur táknaðir 

með bókstöfunum A, B, C og D. Þrír viðmælandanna starfa innan sama fyrirtækis og er því 

áhugavert að bera saman svör þeirra. Þrír starfa innan stærðarinnar ferðaþjónustufyrirtækis 

og einn á litlu gistiheimili. Í upphafi allra viðtala fór fram kynning á rannsakanda og 

rannsókninni sjálfri. Í beinu framhaldi var viðmælandi beðinn um að kynna sig án þess þó 

að veita persónulegar upplýsingar. Þegar kynningarhluti viðtalsins var afstaðinn byggðist 

viðtalið upp á ráðningu og líðan í starfi. 

4.1 Kynning á viðmælendum 

Í upphafi viðtalsins fór fram kynning á viðmælanda. Var hann spurður tveggja spurninga, 

annars vegar hvers vegna viðmælandi ákvað að starfa innan ferðaþjónustu og hins vegar við 

hvað hann starfaði á vinnustaðnum. 

Viðmælandi A gegnir starfi aðstoðarvaktstjóra í móttökunni en hann byrjaði að starfa innan 

ferðaþjónustunnar sökum þess að maður sem hann þekkti til og starfaði nú þegar innan sama 

fyrirtækis hvatti viðmælandann til þess að sækja um lausa stöðu. Það sem heillaði 

viðmælandann mest við ferðaþjónustuna var að geta kynnst ólíkum menningarheimum og 

talað við og hitt nýtt fólk á hverjum degi.  

Viðmælandi B taldi ferðaþjónustuna vera hentugasta atvinnugreinina fyrir sig þar sem 

viðkomandi einstaklingur er ekki íslenskur og talar ekki íslensku. Hann starfar aðallega 
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innan móttökunnar en er þó ekki fastur þar. Fyrirtækið sem hann vinnur fyrir er með margar 

starfsstöðvar og er viðmælandinn oft beðinn um að færa sig á milli þeirra þó hann haldi að 

mestu leyti til í móttökunni. 

Viðmælandi C taldi að það væri afar erfitt að bendla starf hans við eitthvað eitt. Kom hann 

inn á það að vaktin hans er fjölbreytileg, hann sér um herbergjaþrif, þvott, vinnur í 

móttökunni og starfar sem þjónn á kvöldin. Hann heillaðist af ferðaþjónustu vegna þess að 

hann er mikið fyrir að ferðast sjálfur, sækist í samskipti við fólk og að vera partur af því 

þegar fólk uppgvötar nýtt land lætur honum líða vel.  

Viðmælandi D er titlaður sem aðstoðarvaktstjóri í móttöku en hann hefur verið  móttökustjóri 

síðan í mars 2020. Aðspurður afhverju hann hóf störf innan ferðaþjónustu nefndi hann að 

hann endaði í ferðaþjónustu alveg óvart. Hann hafði starfað í ferðaþjónustu í heimabæ sínum 

frá unglingsárum. Kynntist hann síðan ferðamálafræðinni á opna Háskóladeginum og ákvað 

að láta slag standa og mennta sig á því sviði. Í beinu framhaldi af lokinni háskólagráðu fékk 

hann fína stöðu innan fyrirtækisins sem hann starfar núna og hefur haldið sig þar. Það helsta 

sem hefur þó haldið honum innan þessarar atvinnugreinar er nálægðin við viðskiptavininn.  

4.2 Skilningur á hugtakinu starfsánægja 

Fyrsta þemað er starfsánægja en viðmælendurnir voru spurðir að því hvað þeir töldu felast í 

starfsánægju. Allir viðmælendurnir voru á svipuðu máli þegar kom að þessari spurningu en 

þó komu mismunandi vinklar inn á milli. Flestir voru sammála um það að til þess að 

starfsánægja sé til staðar þarf hópaheildin og vinnustaðamenningin að vera góð ásamt því að 

fá reglulega góða endurgjöf frá viðskiptavinum sem gefur til kynna að þeir hafa sinnt starfi 

sínu vel og viðskiptavinurinn fer ánægður út.  

Þó að meginþema svara við spurningunni “hvað er starfsánægja?” væri góð hópaheild og 

endurgjöf frá viðskiptavinum þá birtust ólík sjónarhorn sem áhugavert var að heyra. 

Viðmælandi A taldi að yfirmenn þurfa að vera góðir leiðtogar með góða leiðtogahæfni, það 

þyrfti að vera traust til staðar ásamt samheldni. Það sem honum fannst þó skipta gífurlega 

miklu máli og taldi að ein af ástæðum þess að hann myndi finna fyrir starfsánægju væri það 

að fyrirtækið var ekki að ráða hann inn í fyrirtækið til þess að auka líkur á meiri tekjum inn 

í fyrirtækið, heldur þarf að vera eitthvað meira á bakvið það. Að það sé litið á mann sem 

jafningja og hver og einn starfsmaður fái að koma með hugmyndir til að betrumbæta, að 
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tekið sé mark á manni ásamt því að manni sé sýnd virðing. Viðmælandi C kom með einn 

annan vinkil sem tengist meira hans framlagi til vinnu og hvernig það ýtir undir hans 

starfsánægju. En hann komst svo að orði:  

Starfsánægja fyrir mér er endurgjöfin sem ég fæ fyrir vinnuna mína. Að 

vera góður samstarfsmaður fyrir liðsfélagana mína, árangursríkur fyrir 

yfirmann minn og bara hjálpsamur meðlimur starfsmannaheildarinnar 

fyrir gestina. Þetta eru þeir hlutir sem ég er alltaf að reyna að einbeita mér 

að þegar ég er í vinnunni (Viðmælandi C). 

Viðmælandi D taldi starfsánægju einnig felast í því að hafa gott jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs. Ef eitthvað bjátar á í einkalífinu skiptir miklu máli að hægt sé að tala á mannlegum 

nótum við næsta yfirmann sinn eða samstarfsmann fremur en að starfsfólk finni sig knúið til 

að byrgja allt inni og láta það þar með koma niður á starfi sínu, einkalífi og samstarfsfólki. 

4.3 Móttökuferli og nýliðaþjálfun  

Annað þemað sem tekið var fyrir var móttökuferlið og þjálfunin sjálf. Spurningar viðtalanna 

beindust aðallega að þjálfuninni sem á að eiga sér stað í upphafi starfs, móttökuferlinu ásamt 

starfsánægju. Viðmælendurnir svöruðu allir játandi þegar þeir aðspurðir hvort þeir hefðu 

fengið slíka þjálfun í upphafi starfs, þó af misjöfnum toga. Allir upplifðu móttökurnar 

mismunandi, einn viðmælandanna fékk mjög góðar móttökur og leið vel í móttökuferlinu 

sjálfu, annar viðmælandinn fékk fremur óhefðbunda þjálfun og móttöku sökum anna hjá 

þeim sem sáu um það ferli. Þriðji viðmælandinn upplifði ferlið sem eitt erfiðasta tímabil 

vinnunnar og fjórði viðmælandinn taldi sig hafa fengið fremur óaðlaðandi þjálfun og 

móttökur sem settu svip á hans starfsánægju seinna meir. 

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvort það hefði farið eitthvað ákveðið ferli af stað 

þegar þeir hófu störf. Allir svöruðu þessu játandi en eins og fram hefur komið, starfa þrír 

viðmælandanna, viðmælendur A, B og D, innan sama fyrirtækis en upplifun þeirra og 

móttökuferlið var mjög ólíkt. Viðmælandi A lýsir móttökuferlinu sem góðu og vel 

skipulögðu. Þegar ráðningarferlið fór af stað byrjaði viðkomandi á að fara í atvinnuviðtal, 

svo í beinu framhaldi var þeim sem sjá um ráðninguna gefinn tími til umhugsunar um 

tilvonandi starfsmann. Þegar þeim tíma lauk var viðmælanda A boðinn prufudagur. Í 

framhaldinu var honum svo boðinn þriggja mánaða samningur fyrst um sinn til þess að sanna 
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sig í starfi. Þegar nýliðaþjálfunin hófst svo formlega var leiðbeinandi, stoð og stytta 

viðmælanda A í tvo daga, alltaf til staðar og tilbúinn að hoppa inn í ef hann vantaði aðstoð 

við eitthvað. Honum var kennt á allt með því að framkvæma aðgerðina þ.e.a.s. þjálfarinn 

leiðbeindi honum frekar en að láta hann fylgjast með sér. Að lokinni nýliðaþjálfun upplifði 

viðmælandi A sig sem fremur öruggan í starfi og tilbúinn að takast á við komandi verkefni. 

Viðmælandi B hins vegar, sem starfar innan sama fyrirtækis, upplifði sig ekki eins öruggan 

eftir þjálfunina. Þjálfarinn hans var ekki vanur þjálfari heldur var um að ræða ungan mann 

sem starfar einungis sem sumarstarfsmaður fyrirtækisins. Viðmælandi B lýsir móttökuferli 

sínu á þennan hátt:  

Þetta var mjög skrítin þjálfun því þegar ég byrjaði voru svo margir nýir að 

byrja á sama tíma. Þegar það kemur einhver nýr þá er alltaf ákveðið fólk 

sem sér um þjálfunina en þau voru ekki laus þegar ég byrjaði svo ég fékk 

þjálfara sem er ekki vanur að þjálfa og vissi í raun ekki hvað hann átti að 

gera og sagði bara ,, fylgstu bara með mér”. Hann útskýrði mjög lítið 

þannig að ég þurfti að átta mig svolítið á þessu sjálfur. Þetta var yfir aðal 

ferðamannatímabilið, í ágúst, svo það gafst ekki mikill tími til að þjálfa 

mig sérstaklega því það voru svo margir að byrja á sama tíma. Ég fékk 

þannig séð engar upplýsingar um fyrirtækið sjálft en það er yfirleitt veitt 

hef ég komist að eftir að hafa unnið þarna í smá tíma. Ég var látinn vita 

um öryggisnámskeið sem átti að eiga sér stað í náinni framtíð ásamt fleiri 

námskeiðum (Viðmælandi B). 

Viðmælandi D taldi sig ekki hafa fengið fullnægjandi þjálfun í upphafi starfs ,,mér var kennt 

á kassakerfið og svo var mér bara hent út í djúpu laugina, þetta var pínu færibandisvinna, var 

alltaf í sömu verkefnunum og fyrir mitt leyti var þetta ekkert geggjuð kynning” (Viðmælandi 

D). Kom hann inn á það að menningin í fyrirtækinu hafi verið allt önnur þegar hann byrjaði 

en hún er í dag, þá var það hagnaðarsjónarmiðið sem réði öllu ,,menn vildu hámarka eins 

mikið og hægt var í krónum talið en allt annað var bara svona hálfgert hent til hliðar” 

(Viðmælandi D). Viðmælandinn fékk einn reynsludag og svo var hann í þrjár vikur á 

svokölluðu skilorði, þar sem átti að fylgjast með honum í starf. Viðmælandinn áttaði sig samt 

sem áður á því að raunin var önnur, ekki var verið að fylgjast með honum þar sem að 

einbeiting yfirmanna leiddi að öðrum hlutum innan fyrirtækisins. 
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Viðmælandi C kom með enn eina sýn og upplifun inn í móttökuferlið. Hann fékk einn mánuð 

til prufu þar sem að hann kom erlendis frá, því hafi prufutími hans verið langur. Kom hann 

hreint út um það að þessi tími hafi ekki verið auðveldur, sagði hann að aðal ástæðan að baki 

þess hafi verið vegna mikillar pressu og væntinga frá yfirmanni hans. Þegar hann hóf störf 

stökk hann beint inn í rútínu vinnustaðarins og varð að læra allt um þrif, að þjóna, 

þvottahúsið og hundruði annarra smáatriða á mismunandi verkstöðvum vinnustaðarins. 

Vitnað er í orð viðmælandans ,,að læra allt þetta undir fremur ströngu eftirliti yfirmanns síns 

getur oft á tíðum gert þetta ferli mun erfiðara vegna óþolinmæði hans og streitu”. Með þessa 

reynslu að baki skiptir lykilmáli að hafa góðan yfirmann sem þú veist að er alltaf hægt að 

leita til ef það er eitthvað sem bjátar á eða aðstoðar er þörf. Einnig finnst honum 

samstarfsfólk skipta sköpum og hann bendir á að samstarfsfólk hans hafi komið honum í 

gegnum þetta ferli. Hann hafi lært allt á góðum tíma og byrjað snemma að sýna góðan 

árangur í starfi. 

4.4 Áhrif nýliðaþjálfunar á starfsánægju og ávinningur 
hennar 

Þriðja þemað fjallar um áhrif nýliðaþjálfunar á starfsánægju þeirra ásamt ávinningi hennar. 

Viðmælendurnir voru allir sammála því að nýliðaþjálfunin hafi haft áhrif á starfsánægju sína. 

Niðurstöður úr viðtölunum benda til þess að þau búa öll yfir starfsánægju í starfi í dag en 

fyrst um sinn hafi hún verið lítil. Viðmælandi A segir að nýliðaþjálfunin hafi tvímælalaust 

haft áhrif á starfsánægju hans. Hans orð yfir því á hvaða hátt nýliðaþjálfunin hefði haft  áhrif 

á starfsánægju hans í starfi voru þessi:  

Fyrsta daginn sem maður kom, maður var bara skjálfandi á beinunum þetta 

var svo mikið, svo yfirþyrmandi. Bara það að hafa þann sem þjálfaði mig 

við hliðina á mér í þessa tvo daga, að hún var tilbúin til þess að hjálpa mér, 

hennar starf var bara að sjá um mig, ég hef aldrei upplifað svona á öðrum 

vinnustað þar sem ég fæ einstakling sem er bara skugginn minn í þessar 

tvær vikur ef ég vil það, að styðja mig. Mjög mikið öryggi og sjálfstraust 

kom út frá því. Það getur verið mjög yfirþyrmandi og erfitt að tala við fleiri 

hundruð manns á dag og vita ekki nákvæmlega hvað maður á að segja, 

þjálfarinn leiðrétti mig alltaf ef ég sagði eitthvað vitlaust og benti mér á 

betri leið til að orða hlutina. Öryggi var fyrst og fremst það sem ég öðlaðist 
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út frá þjálfununni. En svo ertu líka með þennan þjálfa sem þjálfar þig, hann 

er reyndasti starfsmaðurinn í móttökunni og þekkir nánast alla innan 

fyrirtækisins og nýliðinn ég þekkti hann bara til að byrja með, en af því að 

hann þekkti svo marga var maður fljótur að komast inn í 

starfsmannahópinn, það er magnað (Viðmælandi A). 

Annar viðmælandi komst svo að orði:  

Ég fékk þá tilfinningu að þjálfun lokinni að allt væri frekar afslappað því 

þjálfarinn minn var svo afslappaður, sem var svo í raun og veru ekki. Eftir 

þjálfunina var ég því frekar óöruggur um það sem ég átti að gera. Það hafði 

alveg tvímælalaust áhrif á öryggi mitt og starfsánægju fyrstu dagana og 

vikurnar (Viðmælandi B). 

Þriðji viðmælandinn kom svo með enn aðra sýn á áhrif nýliðaþjálfunarinnar. Hann var 

áberandi ekki sáttur með hvernig komið var fram við hann fyrst um sinn og að starfsánægjan 

lét ekki á sér kræla strax.  

Í mínu tilviki var ég ávallt að fá áminningu um hversu ,,mikilvægt” allt 

væri sem ég gerði og hvernig mér var sagt þetta lét mér líða eins og ég 

mætti ekki gera nein mistök, ekki einu sinni smávægileg. Ég sá 

mismunandi tilfinningar og viðbrögð við mistökunum þ.e. reiði, pirring 

eða hávaða og fyrirgang. Það sem kom mér mest á óvart var að þetta var 

alveg frá degi eitt og ég hélt að það væri í lagi að gera mistök þegar maður 

er nýr á vinnustað, ég komst svo að því að sú var ekki raunin (Viðmælandi 

C).  

Slík viðbrögð frá yfirmanni viðmælanda C litaði starfsánægju hans til að byrja með. Hann 

byrjaði á því að líta í eigin barm og hélt að þetta væri bara hann og hans vinnubrögð en annað 

kom í ljós, þetta voru almenn viðbrögð yfirmannsins við öllum mistökum sem gerð voru 

innan fyrirtækisins svo viðmælandi C þurfti að aðlaga sig fremur fljótt að aðstæðum. Eftir 

að hafa lært inn á yfirmann sinn jókst starfsánægjan.  

Viðmælandi D upplifði ekki starfsánægju fyrst um sinn. Taldi hann að ástæðuna fyrir því 

vera þá að fyrst var hann sumarstarfsmaður vegna þess að hann langaði ekki að vinna þarna, 

vildi ekki vinna undir þessum yfirmönnum sem voru við störf þegar hann fékk þjálfunina. 
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Þeir voru ekki tilbúnir að hjálpa starfsfólki sínu og hugsuðu svo gott sem ekkert um líðan 

þeirra, einungis um að hagnaður fyrirtækisins yrði sem mestur. Þrátt fyrir slæmar móttökur 

fyrst um sinn bryjaði hann aftur sumarið 2018 á sama vinnustað og fann þá hvernig 

vinnustaðamenningin hafði breyst og hvað nýliðaþjálfunin hefur tekið miklum 

stakkaskiptum. Hann upplifir starfsánægju í dag og byggist hún á því ,,ef að fólkinu mínu 

líður vel, þá veit ég að ég er að gera eitthvað rétt og það veitir mér starfsánægju” 

(Viðmælandi D). 

Viðmælendur A, B og C voru sammála um það að ávinningur nýliðaþjálfunar væri meira 

öryggi og sjálfstraust í starfi. Viðmælandi D lagði þó aðal áhersluna á það að ávinningurinn 

væri að kynnast vinnuumhverfinu, teyminu og starfsfólkinu á sama tíma og þú ert að kynnast 

starfinu sjálfu. Viðmælendur B og C komu báðir inn á það að með því að hljóta nýliðaþjálfun 

aðlagast fólk fyrr vinnuumhverfinu og mætir starfi sínu af meira öryggi en ella. Viðmælandi 

C tók svo til orða: 

Kostir nýliðaþjálfunar eru að þú færð að fylgjast með reyndari starfsmanni 

vinna vinnuna sína en með þeim hætti sérðu og lærir þú að gera hlutina á 

réttan hátt, þar með lærir þú hraðar og ert fyrr að ná sömu afkastagetu 

(Viðmælandi C). 

Viðmælandi B kom með innslag varðandi tengingu á milli atvinnuauglýsingar, starfsins 

sjálfs og nýliðaþjálfunar, þar sem hann kemur inn á mikilvægi nýliðaþjálfunar í upphafi 

starfs.  

Oft getur verið villandi þegar maður sér atvinnuauglýsingar og hugsar “vá 

þetta lítur rosaleg vel út” en svo þegar maður er mættur á staðinn bíður 

manns eitthvað allt annað. Þar kemur nýliðaþjálfunin inn, sérstaklega 

þegar þetta er gert í fyrstu vikunni sem maður byrjar, þá sér maður betur 

hvað maður er að fara út í (Viðmælandi B). 

4.5 Eftirfylgni vinnustaðar á starfsánægju starfsmanna 

Síðasta þemað lýtur að eftirfylgni vinnustaðar á starfsánægju starfsmanna, þ.e.a.s. hvort 

vinnustaðurinn geri eitthvað til þess að fylgjast með starfsánægju starfsmanna sinna. Allir 

viðmælendur voru sammála því að fylgst er með starfsánægju þeirra og á vinnustöðum þeirra 
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eru ýmist haldnir daglegir,vikulegir eða árlegir fundir þar sem starfsmönnum gefst tækifæri 

til þess að koma með innlegg til yfirmanna um það sem þeim finnst ábótavant og liggur þeim 

á hjarta.  

Það er fundur einu sinni á ári með öllum starfsmönnum móttökunnar, 

einstaklingsviðtöl. Þar eru teknir niður punktar um það sem 

starfsmennirnir vilja koma á framfæri, eitthvað sem er gott eða slæmt, 

tekin staða á líðan í starfi (Viðmælandi A).  

...einnig fáum við oft morgunfundi þar sem við getum sagt hvað okkur 

liggur á hjarta (Viðmælandi B).  

...starfsmannafundirnir eru eitt það besta við vinnuna að mínu mati. Á 

þeim fáum við upplýsingar um raunverulega stöðu vinnuferlisins og við 

hverju má búast. Þetta gefur okkur starfsmönnunum tækifæri til þess að 

koma á framfæri ef eitthvað er að og ef það er eitthvað sem truflar okkur 

(Viðmælandi C). 

Tekin eru svokölluð snerpuviðtöl við okkur og erum við spurð hvernig 

okkur líður í vinnunni og hvort það sé eitthvað sem vinnan getur gert fyrir 

okkur. Þetta á að vera þessi flati strúktur “open door policy”, átt ekki að 

vera hræddur um að gera mistök og að geta alltaf talað við yfirmenn þína 

á mannlegum nótum (Viðmælandi D). 

Viðmælendur A og B komu einnig báðir inn á það að vinnustaðaforritið Workplace er mikið 

notað hjá þeim, en þar gefst þeim enn betra tækifæri til þess að ræða við yfirmenn sína um 

málefni sem getur reynst erfiðara að ræða augliti til auglitis. Einnig er mannauðsstjóri 

fyrirtækisins mjög sýnilegur og kynntur fyrir öllum sem starfa innan fyrirtækisins.  

Ný innsýn af framfylgni vinnustaðar á starfsánægju starfsmanna kom fram í viðtali hjá 

viðmælendum A, B og D. Þar minntust þeir á að eftir kórónuveirufaraldurinn er betur haldið 

utan um starfsmenn og líðan þeirra, eftirfylgnin er meiri. 

Um daginn fegnum við markþjálfun og boð í viðtal hjá sérfræðingi 

vinnuverndar, en það hefur ekki verið gert áður (Viðmælandi A).  
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 Mér finnst eins og það sé meira hugsað um okur eftir covid, það eru færri 

starfsmenn núna og finnst mér eftirfylgni hvers og eins vera betri og meira 

í það lagt áður en covid skall á (Viðmælandi B). 

Okkur var boðinn tími hjá sálfræðiþjónustu, ef þú vildir tíma gastu bókað 

hann hjá mannauðsdeildinni eða hringt í ákveðið númer sem bauð upp á 

þann kosta að hægt var að sækja tímann án þess að nokkur maður vissi. 

Þetta var allt saman gert í kjölfar Covid (Viðmælandi D).  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fræðilegan bakgrunn 

hennar og í kjölfar þess mun umfjöllun þessi veita svör við þeirri rannsóknarspurningu sem 

gerð var til grundvallar rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningin snerist um að kanna hvort 

og þá hvaða áhrif nýliðaþjálfun hefði á starfsánægju starfsfólks gestamóttöku í 

ferðaþjónustu. Til þess að nálgast svar við rannsóknarspurningunni voru viðmælendur beðnir 

um að lýsa sinni upplifun af nýliðaþjálfuninni, hvaða áhrif hún hefði haft á þeirra 

starfsánægju ásamt því að segja frá þeirra sjónarhorni hvað hugtakið starfsánægja felur í sér. 

Í rannsókninni hefur verið fjallað um og farið yfir þau fræði sem tengjast 

rannsóknarspurningunni, þ.e. starfsánægja, móttaka, þjálfun og fræðsla nýliða, ásamt því var 

ferðamálum á Íslandi lýst stuttlega sem og ýmiskonar þáttum stjórnunar gestamóttöku.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að allir viðmælendurnir telja að nýliðaþjálfunin hafi 

haft áhrif á starfsánægju þeirra. Þrír af fjórum viðmælendum nefna að fyrst um sinn hafi 

starfsánægja þeirra ekki verið góð sökum vankanta í umgjörð nýliðaþjálfunarinnar. Fjórði 

viðmælandinn (A) fann fyrir mikilli starfánægju frá upphafi starfs. Grunnurinn á bakvið það 

taldi hann vera fyrirmyndar móttökuferli og nýliðaþjálfun innan fyrirtækisins. Allir 

viðmælendur töldu starfsánægju skapast með góðri hópaheild ásamt endurgjöf frá 

viðskiptavinum. Viðmælendur voru einnig sammála því að áhrif og ávinningur af 

nýliðaþjálfun sé öryggi og stjálfstraust starfsmanna. Hér að neðan verður þetta útskýrt nánar.  

5.1 Skilningur á hugtakinu starfsánægja  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna nokkurn samhljóm meðal svara viðmælanda þegar þeir 

eru beðnir um að útskýra sinn skilning á hugtakinu starfsánægja. Í flestum tilvikum tengja 

þeir starfsánægju við góða hópaheild innan vinnustaðarins og góðri endurgjöf frá 

viðskiptavinum. Einn nefnir að viðhalda þurfi góðu jafnvægi milli einkalífs og vinnu til þess 

að starfsánægja ríki og að stjórnandi þurfi að búa yfir leiðtogahæfni til þess að ná vel til 

starfsmanna sinna. Þessar niðurstöður undirstrika fræði Mu Yeah (2013) um að 

stjórnunarhættir mannauðsstjóra eða stjórnanda fyrirtækisins, ásamt samskiptum þeirra við 

starfsmenn hafi merkjanleg áhrif á á starfsánægju starfsmanna. Ef ánægja ríkir meðal 

starfsmanna smitast hún út í þjónustuna sem þeir veita sem leiðir af sér ánægðari 

viðskiptavini (Mu Yeh, 2013), sem skilar sér oft í góðri endurgjöf þeirra. Wilson o.fl. (2012, 
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bls. 263-266) taka undir með viðmælendunum og segja að hópaheildin og vinnuandinn þurfi 

að vera góður til þess að það ríki starfsánægja og að starfsmenn haldist í starfi. 

Starfsánægja er vítt hugtak og getur átt yfir margt. Til eru margar skilgreiningar á 

starfsánægju en í flestum tilvikum er hún skilgreind sem ánægulegt tilfinningalegt ástand 

sem viðkomandi verður fyrir af því að hann metur starf sitt mikils (Kong o.fl., 2018; Lam 

o.fl, 2001; Mu Yeh, 2013). Starfsmenn fyrirtækja, sérstaklega ferðaþjónustufyrirtækja, 

öðlast meiri vilja til þess að standa sig vel í starfi og vinna markvisst að markmiðum 

fyrirtækisins ef starfsánægja þeirra er til staðar (Stranjancevic og Bulatovis, 2015). Áætla 

má að hið ánægjulega tilfinningalega ástand meðal viðmælanda ríki þegar hópaheild 

starfsmanna og endurgjöf viðskiptavina er góð. 

5.2 Móttökuferli og nýliðaþjálfun: Áhrif og ávinningur 

Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2008, bls. 13) komust svo vel að orði að 

benda á að ,,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 “. Þrír af viðmælendum rannsóknarinnar fengu fremur óaðlaðandi 

fyrstu kynni af vinnustað sínum sem þeir töldu hafa sett svip á starfsánægju sína fyrst um 

sinn. Sýnir sú niðurstaða að mark sé hægt að taka á fullyrðingunni sem Ingi Bogi og Ingi 

Rúnar settu fram. Þessar niðurstöður eru í mótsögn við fræði Lam o.fl. (2001) þar sem talað 

er um að starfsánægja sé líklegri til að ríkja meðal starfsmanna fyrstu sex mánuðina í starfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar um móttöku og þjálfun nýliða voru afar fróðlegar. Þar sem þrír 

af fjórum viðmælendum starfa innan sama fyrirtækisins var áhugavert að sjá að hver og einn 

hlaut mismunandi þjálfun og móttöku, þrátt fyrir að allir hafi hafið störf á innan við einu og 

hálfu ári. Niðurstöðurnar sýna fram á það að móttökuferlið og nýliðaþjálfunin var af 

misjöfnun toga og í öllum tilvikum nema einu var upplifun viðmælenda af móttökunni og 

þjálfuninni fremur óaðlaðandi. Flestir viðmælendurnir upplifðu að þeim væri hreinlega hent 

út í djúpu laugina og ættu að bjarga sér svolítið sjálfir. Í einu tilviki, hjá viðmælanda A, var 

virkilega vel staðið að nýliðaþjálfuninni og móttöku viðmælandans. Gefinn var tími í ferlið, 

við honum blasti gott viðmót og fenginn var reyndur starfsmaður til þess að fylgja 

viðmælandum eftir og vera honum til halds og traust í tvo daga ef eitthvað bjátaði á. 

Niðurstöður þessar eru í takt við niðurstöður úr rannsókn VR sem gerð var árið 2005 og 
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unnin var að frumkvæði Samtaka ferðaþjónustunnar um þarfagreiningu: fyrir fræðslu og 

menntun í ferðaþjónustu. Þar kemur fram að um helmingur svarenda rannsóknarinnar fengu 

þá tilfinningu að þeim væri hent út í djúpu laugina og hefðu einungis fengið mest einn dag 

til þjálfunar í starfi (HRM rannsóknir og ráðgjöf, 2005). Þeir Goldstein og Ford (2002) koma 

inná það að fræðsla og þjálfun nýliða sé yfirleitt um einn dagur, en það telst vera of stuttur 

tími fyrir þann sem sér um þjálfunina að koma öllum helstu upplýsingum fyrirtækisins til 

skila til nýliðans. Móttaka og þjálfun viðmælanda A, þar sem vel var staðið að hlutunum 

undirstrikar þau fræði sem Armstrong (2006) kemur með. En hann segir að fyrstu kynni 

þurfa að vera góð ásamt því að sá sem sér um að þjálfa og taka á móti nýliða þarf að vera 

vanur starfsmaður og þjálfaður í því verki að veita gott viðmót gagnvart nýliðum.  

Áhugaverð tenging við sálfræðilega samninginn átti sér stað í niðurstöðunum þegar 

viðmælandi B tengdi atvinnuauglýsingu frá vinnustaðnum við nýliðaþjálfunina og hvernig 

viðmælandinn stóð uppi með ranga mynd af fyrirtækinu eftir þjálfunina. Samkvæmt 

Armstrong (2006, bls. 225-228) er sálfræðilegi samningurinn skilgreindur sem þær 

væntingar sem starfsmaður og yfirmaður hafa til hvors annars. Ef væntingarnar standast ekki 

getur viðkomandi aðili, hvort heldur sem það er starfsmaður eða yfirmaður, orðið vonsvikinn 

og óánægður. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2005) tekur undir að ef misvægi er innan 

samningsins má búast við óánægðum starfsmanni sem má oft rekja til ráðningarferlisins. 

Samkvæmt Inga Boga Bogasyni og Inga Rúnari Eðvarðssyni (2008, bls. 14) er markmið 

nýliðafræðslu/þjálfunar að auka öryggi nýliða ásamt því að skapa jákvæð tengsl á milli 

nýliða og vinnustaðarins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einmitt til þess að 

viðmælendur eru flestir sammála um að ávinningur nýliðaþjálfunar sé öryggi og sjálfstraust 

í starfi. Einn viðmælandanna nefnir líka að kynnast vinnuumhverfinu, teyminu og 

starfsfólkinu á nýja vinnustaðnum.   

Eftir yfirferð þessa á niðurstöðum og umræðu um móttökuferli og nýliðaþjálfun leggur 

höfundur rannsóknarinnar til að fyrirtæki einbeiti sér betur að móttöku og þjálfun nýliða. 

Skiptir það sköpum að vel sé staðið að því ferli til þess að auka líkur á starfsánægju 

starfsmanna. 
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5.3 Eftirfylgni vinnustaðar á starfsánægju starfsmanna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir viðmælendur upplifa vinnustaðinn sinn fylgjast 

með starfsánægju þeirra. Mismunandi aðferðir séu notaðar en þó er rauði þráðurinn sá að 

vinnustaðirnir nýta mikið starfsmannafundi eða viðtöl, hvort heldur sem þeir séu 

einstaklingsfundir eða deildarfundir. Á þeim fundum fá starfsmennirnir málfrelsi og koma 

fram með sínar hugmyndir, deila tilfinningum og skoðunum um fyrirtækið og ánægju þeirra 

í starfi. Lam ofl. (2001) benda á það að ferðaþjónustan ætti að einbeita sér að þjálfun og 

þróun starfsmanna sinna til þess að auka hæfni þeirra, sem mun þar af leiðandi leiða til 

aukinnar starfsánægju starfsmanna. 

Í rannsókn Lillo-Banuls o.fl. (2018) kom það fram að lítil starfsánægja getur verið helsti 

orsakavaldur þess að starfsmannavelta innan ferðaþjónustufyrirtækja sé mikil. Gera má sér 

því hugarlund um það, líkt og García-Rodríguez o.fl. (2020) koma inn á, að sinna þarf 

starfsánægju starfsmanna af kostgæfni til þess að halda þeim í vinnu og lágmarka þar með 

starfsmannaveltu sem er hverju fyrirtæki kostnaðarsöm.  

Höfundur leggur til að ferðaþjónustufyrirtæki einbeiti sér að starfsánægju starfsmanna sinna. 

Yfirmenn ættu að bjóða upp á einstaklingsfundi með hverjum og einum starfsmanni með 

ákveðnu millibili en einnig hafa dyrnar ávallt opnar fyrir starfsmenn til þess að ræða málin. 

Eins og fram hefur komið getur það mögulega minnkað starfsmannaveltu fyrirtækja og 

starfsmönnum líður betur á vinnustað sínum sem þar af leiðandi skapar meiri starfsánægju.  
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um eigindlega rannsókn sem gerð var meðal fjögurra starfsmanna í 

gestamóttöku innan ferðaþjónustufyrirtækja. Markmiðið var að athuga hvaða áhrif 

nýliðaþjálfun hefði á starfsánægju starfsmanna gestamóttöku í ferðaþjónustu, með þann 

tilgang að leiðarljósi að niðurstöður rannsóknarinnar gætu vonandi nýst 

ferðaþjónustufyrirtækjum til þess að gera sér betur grein fyrir gagnsemi nýliðaþjálfunar og 

mikilvægi starfsánægju starfsmanna sinna.  

Viðtölin einkenndust af hálfopnum spurningum þar sem afmarkað efni var tekið fyrir þó með 

þeim valkosti að viðmælendur gætu komið með nýja vinkla inn. Fljótlega að viðtölum 

loknum lá það skýrt fyrir að í flestum tilfellum mætti gera betur þegar kemur að 

nýliðaþjálfununni. Setja mætti hana upp á markvissari hátt og hafa umgjörðina betri. Einnig 

kom það fram að nýliðaþjálfunin hafði áhrif á starfsánægju viðmælenda. Þegar um var að 

ræða vel skipulagða nýliðaþjálfun var starfsánægjan og öryggi í starfi meiri meðal 

viðmælanda en þegar nýliðaþjálfunin var óskipulögð og illa upp sett. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsmenn í gestamóttöku telji mikilvægt að 

nýliðaþjálfun sé sinnt af kostgæfni og að hún hafi tvímælalaust áhrif á starfsánægju þeirra í 

starfi. Skert starfsánægja starfsmanna í gestamóttöku getur komið niður á þjónustuvilja 

þeirra sem getur haft áhrif á rekstur og velgengi fyrirtækisins. Að því sögðu ætti að huga vel 

að nýliðum og öllu því ferli sem fylgir þeim til að auka hæfni þeirra og starfsánægju.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi  

Viðtalsrammi fyrir BA-ritgerð: 

Rannsóknarspurning: Á hvaða hátt hefur nýliðaþjálfun áhrif á starfsánægju starfsfólks 

gestamóttöku í ferðaþjónustu? 

Kynning á rannsakanda og verkefninu 

- Nafn mitt og í hvaða námi ég er í 

- Hvers vegna hef ég áhuga á þessu viðfangsefni? 

- Upplýsa um traust og trúnað við viðmælanda – ítreka það að nafnleyndar verður 

gætt. 

- Fá leyfi fyrir upptöku og skráningu viðtalsins 

Kynning á viðmælanda: 

- Hvers vegna ákvaðst þú að starfa í ferðaþjónustu? 

- Við hvað starfar þú á þínum vinnustað? 

Ráðning og líðan í starfi:  

1. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið starfsánægja? Reyndu að tína til allt 

sem þér dettur í hug 

2. Fékkst þú nýliðaþjálfun í upphafi starfs? 

 

Ef viðkomandi hlaut nýliðaþjálfun í starfi 

1. Hvernig var tekið á móti þér sem nýliða í starfi? Var eitthvað ákveðið ferli sem fór 

af stað? 

2. Hefur þú fundið fyrir starfsánægju í starfi þínu? Hvernig þá, hvað er það í þínu 

starfi sem veitir þér starfsánægju? Ef ekki hver telur þú að megin ástæða þess sé? 

3. Á hvaða hátt hefur nýliðaþjálfunin haft áhrif á starfsánægju þína í starfi? 

4. Hvern telur þú vera ávinning þess að hljóta nýliðaþjálfunar í upphafi starfs? 

5. Er eitthvað sem vinnustaðurinn þinn gerir til þess að fylgjast með starfsánægju og 

líðan þinni í starfi? 
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Ef viðkomandi hlaut EKKI nýliðaþjálfun í starfi 

1. Hvernig var tekið á móti þér sem nýliða í starfi? Var eitthvað ákveði ferli sem fór af 

stað? 

2. Hefur þú fundið fyrir starfsánægju í starfi þínu? Hvernig þá, hvað er það í þínu 

starfi sem veitir þér starfsánægju? Ef ekki, hver telur þú að megin ástæða þess sé? 

3. Á hvaða hátt telur þú að nýliðaþjálfun hefði getað haft áhrif á starfsánægju þína í 

starfi? 

4. Hvern telur þú vera ávinning þess að hljóta nýliðaþjálfunar í upphafi starfs? 

5. Er eitthvað sem vinnustaðurinn þinn gerir til þess að fylgjast með starfsánægju og 

líðan þinni í starfi? 

 


