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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins eru 30 einingar (ECTS) sem er hluti 

af 120 eininga (ECTS) meistaranámi. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Svölu 

Guðmundsdóttur prófessors við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hún fær mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. 

Þá vil ég þakka mannauðsteymi Seðlabanka Íslands fyrir stuðning, leiðsögn og 

hvatningu á meðan á ritgerðarferlinu stóð og einnig þakka ég fyrir tækifærið til að vinna 

þessa rannsókn sem vonandi mun nýtast teyminu vel. Sömuleiðis vil ég þakka 

tengdaföður mínum, Sigfúsi Grétarssyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Sérstakar 

þakkir fá viðmælendur en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Loks vil ég 

þakka sambýlismanni mínum, Snorra Grétari Sigfússyni fyrir allan stuðning og hvatningu 

síðustu mánuði og börnunum okkar fyrir að halda ávallt uppi stuðinu á heimilinu sem létti 

til þegar erfiðlega gekk að koma orðum á blað. 
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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá innsýn inn í mögulegar áskoranir sem hafa komið 

upp við móttöku nýliða á tímum Covid-19 farsóttarinnar. Móttökuferlið er mikilvægur 

þáttur í aðlögun á nýjum vinnustað og felur meðal annars í sér að kynna nýju starfsfólki 

vinnustaðinn, samstarfsfólk, starfsemina og fyrirliggjandi verkefnunum. Vinnuumhverfi 

fjölmargra gjörbreyttist þegar heimsfaraldurinn skall á og ljóst að takast þurfti á við ýmsar 

áskoranir. Samskiptin færðust nær alfarið yfir á rafrænt form en rannsóknir sýna að 

mannleg samskipti eru mikilvæg í árangursríku móttökuferli og aðlögun á vinnustað. Þá 

hafa rannsóknir sýnt að góður stuðningur í upphafi starfs hefur áhrif á starfsánægju. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var valin vegna þess hve vel hún hentar til þess að kanna 

upplifun og reynslu viðmælenda á ákveðnu viðfangsefni. Viðtöl voru tekin við sjö 

mannauðssérfræðinga í seðlabönkum Norður- og Eystrasaltslandanna í marsmánuði 

2022. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós fjölbreytta upplifun af móttökuferlinu allt eftir því hvernig 

því var háttað fyrir Covid-19 í hverjum banka fyrir sig og í raun eftir því hversu langt þau 

voru komin í stafrænni þróun. Þá kom í ljós að áskoranir á tímum Covid-19 snéru ekki síst 

að því að samræma upplýsingar fyrir nýtt starfsfólk. Erfiðlega gekk að færa móttökuferlið 

og samskiptin yfir á rafrænt form í upphafi faraldursins. Einnig kom í einhverjum tilfellum 

upp að hlutverk þeirra sem að móttökunni koma var óskýrt. Það bitnaði á nýju starfsfólki 

með þeim hætti að ekki allir hafi fengið nauðsynlegar upplýsingar í upphafi starfs eða 

nægilegan stuðning til að aðlagast á nýjum vinnustað. Þá kom í ljós að viðmælendur drógu 

mismunandi lærdóm af breyttu vinnuumhverfi eftir því hverjar áherslurnar í móttökuferli 

höfðu verið til þessa. Meðal annars var fjallað um aukinn stuðning við nýtt starfsfólk, 

betra skipulag við móttöku og skýrari upplýsingar um hlutverk hvers og eins í 

móttökuferlinu. Viðmælendur fylgdu móttökuferlinu ekki markvisst eftir samkvæmt 

fræðunum þótt eftirfylgni í formi samtals eða spurningalista hafi verið til staðar í flestum 

tilfellum. Þar var helsta áherslan á að nýtt starfsfólk hefði nægan stuðning og hvort allur 

búnaður virkaði sem skyldi.  
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Abstract 

The purpose of this study is to gain insight into the possible challenges that have arisen 

in employee onboarding during the time of Covid-19. The onboarding process is an 

important part of adapting to a new workplace and includes introducing new employees 

to the workplace, colleagues, operations and their projects. The work environment 

changed completely when the pandemic struck and it is clear that various challenges have 

arisen as a result. Communication was almost entirely transferred to electronic form, but 

research shows that human communication is important in a successful onboarding 

process and adaptation in the workplace. Research has also shown that good support at 

the beginning of a job has an effect on job satisfaction. 

A qualitative research was chosen because of how well suits for examining the 

interviewees' experiences on a specific subject. Interviews were conducted with seven 

human resources experts at Central Banks in the Nordic and Baltic countries in March 

2022. 

The results show how the experts experienced of the onboarding process in various 

ways, depending on how the reception process was conducted in each bank and, in fact, 

on how far they had come in digital development. Coordination of information to 

managers and new employees were also a major challenge during Covid-19. In some 

cases, roles and responsibilities of those who take part in the onboarding process was not 

clear which resulted in everyone not receiving the necessary information at the beginning 

of the job or sufficient support to adapt to a new workplace. It also varied from 

respondents what they learned the last two years depending on what the emphasis had 

been so far. They discussed increased support for new employees, better organization 

around the onboarding and clearer information about each person's role in the process. 

According to the studies, the interviewees did not follow the onboarding process 

systematically, although follow-up in the form of a conversations or a questionnaire was 

present in most cases. The main emphasis was on new staff having sufficient support and 

whether all equipment was working properly.  
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1 Inngangur 

Covid-19 faraldurinn hefur haft áhrif á marga þætti í daglegu lífi fólks og stjórnendur 

skipulagsheilda hafa þurft að bregðast við samfélagslegum takmörkunum stjórnvalda 

með lokunum á vinnustöðum og breyttu skipulagi (Gonçalves o.fl., 2021). Samskiptamáti 

gjörbreyttist á mörgum vinnustöðum þar sem félagsleg tengsl voru svo gott sem horfin á 

einni nóttu og samstarfsfólk átti í samskiptum í gegnum tölvuna (Dwivedi o.fl., 2020). 

Stafræn þróun hefur haft í för með sér að skipulagsheildir bjóða í auknum mæli upp á 

blandað vinnuumhverfi (e. hybrid work environment) sem einkennist af því að vinna fari 

ýmist fram á vinnustað, heimili starfsfólks eða annarsstaðar. Sömuleiðis breyttist verklag 

innan skipulagsheilda, svo sem móttaka á nýju starfsfólki. Í því samhengi er mikilvægt að 

huga að þörfum starfsfólks (CIPD, 2022). Kreppuástand getur skapað óvissu og dregið 

fram árangur og afleiðingar af ferlum, stefnum og reglum er snúa að því að halda í 

starfsfólk. Tækifæri til að þróast í starfi getur haft áhrif á frammistöðu einstaklinga og 

árangur skipulagsheilda. Því ber að líta á það að halda í starfsfólk sem stöðuga 

umbótavinnu og jafnframt hvetja til þróunar í starfi (Stuart o.fl., 2021). 

Móttaka nýliða snýst meðal annars um að kynna vinnustaðinn, starfið sjálft og stuðla 

að tengslamyndun (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Vel skipulögð 

móttaka getur stuðlað að því að nýtt starfsfólk aðlagast vel á nýjum vinnustað (Bauer, 

2010). Félagsmótun er liður í móttöku þar sem tækifæri gefst til að kynnast samstarfsfólki 

(Caldwell og Peters, 2018; Spagnoli, 2017). Jafnframt er talað um árangursríka móttöku 

þegar nýtt starfsfólk upplifir sig velkomið, starfsánægja eykst sem og helgun í starfi 

(Bauer, 2010). Stuðningur svo sem félagsmótun og mannleg samskipti almennt hefur áhrif 

á líðan fólks í starfi (Caldwell og Peters, 2018; Thompson og Heron, 2006). Fyrri rannsóknir 

hafa leitt í ljós að jákvæð þróun hefur átt sér stað á Íslandi varðandi móttöku og þjálfun 

nýs starfsfólks. Skipulagsheildir eru í auknum mæli farin að notast við formleg og 

skipulögð móttöku og þjálfunar ferli þegar nýtt starfsfólk hefur störf (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2018). Samkomutakmarkanir í kjölfarið á Covid-19 hefur haft áhrif á þessi ferli þar 

sem samskipti fóru mikið til fram í gegnum fjarfundarbúnað. Rannsókninni er ætlað að 

afla gagna um móttöku nýliða á tímum Covid-19 en sökum þess hve stutt er síðan að lægði 
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á heimsfaraldrinum hefur viðfangsefnið verið lítið rannsakað. Hins vegar hefur verið 

fjallað um störf mannauðsstjóra og aukið vægi mannauðstengdra verkefna innan 

skipulagsheilda í ástandi líkt og síðustu tvö árin. Það er því von að rannsókn þessi muni 

nýtast í framtíðarrannsóknum á viðfangsefninu. 

Áhuginn á viðfangsefninu kviknaði haustið 2021 þegar undirrituð var í starfsþjálfun í 

mannauðsteymi Seðlabanka Íslands. Meðal verkefna var að kanna hvernig aðrir 

seðlabankar standa að móttöku nýliða. Sömuleiðis hóf undirrituð störf á nýjum vinnustað 

fyrr í heimsfaraldrinum þegar miklar samkomutakmarkanir voru hér á landi sem hafði 

áhrif á aðlögun og félagsmótun á vinnustaðnum. Þegar kom að því að velja rannsóknarefni 

var því ekki spurning að kanna upplifun á móttöku nýliða á tímum Covid-19 en jafnframt 

að skoða hvaða lærdóm mannauðssérfræðingar hafa dregið af ástandinu síðustu tvö árin. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun á móttöku nýliða í heimsfaraldri og 

varpa ljósi á mögulega þróun í kjölfarið á Covid-19. Til þess að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu voru tekin viðtöl við 7 mannauðssérfræðinga í seðlabönkum með það að 

markmiði að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvernig upplifðu mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda móttöku nýliða á tímum Covid-19? 

 Hvaða lærdóm hafa mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda dregið af móttöku nýliða á tímum Covid-19?  

Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla. Að loknum inngangi hefst fræðileg umfjöllun sem 

skiptist í tólf undirkafla. Fyrst verður fjallað um stefnumiðaða mannauðsstjórnun, þróun 

mannauðs og lærdóm á vinnustað. Svo verður farið yfir móttöku starfsfólks, hvað í henni 

felst, hvaða þættir hafa áhrif á frammistöðu og mat á árangri þjálfunar. Loks verður farið 

yfir íslenskar rannsóknir um móttöku nýliða og áhrif Covid-19 á starfsumhverfi. Þriðji kafli 

fjallar um aðferðafræðina og í fjórða kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru mátaðar við fræðin. Sjötti og síðasti 

kaflinn eru lokaorð. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessari fræðilegu umfjöllun verður fyrst fjallað um stefnumiðaða mannauðsstjórnun, 

stefnumiðaða þjálfun og stuttlega verður farið yfir formlega og óformlega þjálfun á 

vinnustað. Þá verður fjallað um móttökuferli og helstu þætti í því sem hefur áhrif á 

frammistöðu nýs starfsfólks. Nýliðafræðsla, félagsmótun og fóstrakerfi hafa áhrif á það 

hvernig nýtt starfsfólk aðlagast á vinnustað en einnig hvernig því tekst að takast á við sín 

verkefni. Huga þarf að þessum þáttum þegar kemur að undirbúningi og móttöku á nýju 

starfsfólki. Þá verður farið yfir þau atriði sem fræðimenn telja árangursríka móttöku. 

Töluvert hefur verið rannsakað og skrifað um móttöku og aðlögun starfsfólks í hinum 

ýmsu starfsgreinum en lítið er til af íslenskum rannsóknum á viðfangsefninu. Síðustu árin 

hafa þó nokkrar íslenskar lokaritgerðir verið skrifaðar um móttöku, aðlögun og 

nýliðafræðslu. Undirrituð rakst ekki á margar heimildir um móttöku nýs starfsfólks og 

aðlögun í heimsfaraldri þar sem stutt er liðið frá því að honum lauk og því eru ekki enn 

komnar fram rannsóknir á þessu sviði. Þessi ritgerð er því framlag til íslenskra rannsókna 

á móttöku á nýju starfsfólki með hliðsjón af þeim takmörkunum sem hafa verið sett vegna 

Covid-19 síðustu tvö árin. 

2.1 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Hugmyndafræði mannauðsstjórnunar hefur fengið aukið vægi síðustu ár (Chapman o.fl., 

2018; Kutieshat og Farmanesh, 2022). Noe (2020) sagði mannauðstengd verkefni verið 

með þeim mikilvægustu innan skipulagsheildar en þau snúast meðal annars um 

ráðningarferli, móttöku, skilgreiningu starfa og þróun mannauðs (Noe, 2020). 

Öflug mannauðssvið hafa reynst skipulagsheildum dýrmæt í heimsfaraldrinum og 

jafnvel verið lykilatriði í því að hlúa að starfsfólkinu (Collings o.fl., 2021b). Miklar 

breytingar hafa átt sér stað í starfsumhverfi margra síðustu tvö árin og nauðsynlegt hefur 

verið að endurskoða verklag sérfræðinga í mannauðsmálum. Sérstök áhersla hefur verið 

á sveigjanleika í starfi til þess að vinna í takt við breytingar á fordæmalausum tímum og 

breyttar áherslur í starfsumhverfinu (Collings o.fl., 2021a). Starfsemi mannauðssviða 

hefur þróast síðustu ár frá því að einblína á almennt starfsmannahald yfir í að gegna 
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mikilvægu hlutverki í stefnumótun skipulagsheilda (Armstrong, 2021). Mannauðsstjórar 

eiga jafnvel sæti í framkvæmdastjórn eða taka með einum eða öðrum hætti þátt í 

stefnumótun á framtíðarsýn skipulagsheilda (Armstrong, 2020; Hermans og Ulrich, 2021). 

Mannauðssvið hafa komið áherslum sínum á framfæri með mannauðsstefnu (Gylfi 

Dalman Aðalsteinsson, 2006) og þær hafa jafnvel verið hafðar til hliðsjónar þegar 

langtímamarkmið skipulagsheildar hafa verið skilgreind. Það er talið mikilvægt þegar litið 

er til þess að hámarka árangur skipulagsheilda (Ulrich og Brockbank, 2005; Hermans og 

Ulrich, 2021). 

Becker o.fl. (2001) fjölluðu um hugmyndafræði stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar 

sem leið til að ná árangri með því að tengja fólkið, virði þeirra og frammistöðu við stefnu 

skipulagsheildar. Þá sögðu Storey o.fl. (2019) grundvallaratriði í hugmyndafræðinni vera 

að líta á starfsfólkið sem lykilauðlind í skipulagsheild fremur en kostnað. Stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun snýr að því að skilgreina langtímamarkmið skipulagsheildar með 

áherslu á það hvernig mannauðurinn notar þekkingu sína og reynslu til að vinna að 

markmiðum sem skilgreind eru í framtíðarsýn skipulagsheildar. Einnig er hægt að tala um 

lárétt og lóðrétt tengsl í stefnu skipulagsheildar og mannauðsstefnu í þessu samhengi 

(Armstrong, 2021). Þegar talað er um lárétt og lóðrétt tengsl er átt við hversu vel allar 

stefnur styðja hver við aðra og að markmið þeirra sé það sama. Lárétt tengsl segja til um 

samræmi á milli mannauðsstefnu og fræðslustefnu, þannig að sömu skilyrði liggi til 

grundvallar þegar þær eru mótaðar. Lóðrétt tengsl segja til um hvernig mannauðsstefna 

styður skipulagsheildina í að ná markmiðum sínum (Mankin, 2009). Tilgangurinn er að 

tryggja áhugasamt og skuldbundið starfsfólk sem býr yfir nauðsynlegri þekkingu og færni 

til að skipulagsheildir nái árangri (Armstrong, 2021). 

2.2 Þróun mannauðs 

Þróun mannauðs (e. human resource development) er hugtak sem notað hefur verið um 

ferlið við að auka þekkingu og færni starfsfólks og þar með þróa hæfni til að takast á við 

breytingar hverju sinni (Watkins og Marsick, 1992; Kutieshat og Farmanesh, 2022). 

Mankin (2009) hefur fjallað um mannauðsþróunarhringinn sem kerfisbundið ferli 

þjálfunar sem felur í sér þarfagreiningu í þeim tilgangi að hanna og framkvæma viðeigandi 

þjálfun eða fræðslu og loks meta árangur (Mankin, 2009). Þarfagreining er framkvæmd í 

kjölfarið á því að gat myndast á væntri og raunverulegri frammistöðu. Þannig er hægt að 
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meta hvaða hæfni þarf til að fylla upp í gatið. Ýmist getur komið í ljós þörf á þjálfun eða 

jafnvel ráðningu (Blanchard og Thacker, 2012). Þjálfun er talin stefnumiðuð þegar hún 

styður starfsfólk í að þróa með sér þá færni og þekkingu sem þarf til þess að skipulagsheild 

nái þeim markmiðum sem hún stefnir að (Noe, 2020; Caldwell o.fl., 2011). Einnig er talað 

um stefnumiðaða þjálfun þegar starfsfólk upplifir að starfsþróun sín eða þjálfun stuðli 

með einum eða öðrum hætti að bættri frammistöðu skipulagsheildar. Stöðugt endurmat 

er lykillinn að árangursríkri þjálfun því þannig lærir starfsfólk jafnt sem skipulagsheildir 

hverju þjálfunin er raunverulega að skila (Kearns, 2007). 

Stein og Christiansen (2010) sögðu mikilvægt sé að hafa í huga að það er ekki einungis 

mannauðs- eða fræðslusvið skipulagsheildar sem sinnir því mikilvæga verkefni að taka á 

móti og þjálfa nýtt starfsfólk. Fleiri hafa hlutverk í ferlinu, svo sem næsti stjórnandi eða 

fóstri (e. mentor). Jafnvel hefur teymið sem viðkomandi mun tilheyra það hlutverk að 

aðstoða við aðlögun (Stein og Christiansen, 2010). Mannauðsþróunarhringurinn gerir ráð 

fyrir að allir sem að móttöku koma eru þátttakendur allan hringinn, hvort sem það er 

þarfagreiningin, hönnum þjálfunar, framkvæmd þjálfunar eða mat á árangri (Mankin, 

2009). Þegar þjálfunin er sett í samhengi við stefnumiðaða mannauðsstjórnun er því 

lykilatriði að allir hlutaðeigandi þekki hlutverk sitt og skipulagsheildarinnar (Bauer, 

2015a). Sömuleiðis skiptir sköpum að sjá tenginguna á milli markmiða skipulagheildar og 

þjálfunar og þar með tilgang hennar. Þetta á við um nýtt starfsfólk sem og þá sem að 

móttökunni koma (Mankin, 2009). Bauer (2015a) hefur talið þetta ábótavant hjá 

skipulagsheildum í heiminum og leggur áherslu á stuðning við stjórnendur. Með 

einföldum aðgerðarlista þar sem öll mikilvæg atriði, sem þarf að huga að þegar nýtt 

starfsfólk byrjar, eru útlistuð væri hægt að að skýra hlutverkin betur (Bauer, 2015a). 

Innan skipulagsheilda getur þjálfun átt sér stað með ýmsum hætti, svo sem formlega, 

óformlega, rafrænt eða á staðnum (Noe, 2020). Formleg þjálfun snýst yfirleitt um að skýra 

hvað starfið felur í sér og hvernig það er unnið á meðan óformleg þjálfun útskýrir af hverju 

unnið er á ákveðinn hátt (Robbins, 2002). Þjálfun sem er skipulögð og þróuð innan 

skipulagsheildarinnar er líklegri til að skila árangri. Jafnframt eru auknar líkur á því að 

starfsfólk hafi áhuga á þjálfun þegar tilgangur hennar er skýr en einnig þegar tengsl á milli 

þjálfunar, frammistöðu í starfi og stefnu skipulagsheildar er skýr (Noe, 2020). 

Skipulagsheildir geta brugðist við þessu með því að hafa fræðslu-, mannauðs- og 
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framtíðarstefnur aðgengilegar öllu starfsfólki en jafnframt með hvatningu til starfsfólks 

um að taka þátt í þróun (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Verkfæri 

mannauðsteyma geta verið helsti drifkrafturinn í að stuðla að fræðslu og þjálfun innan 

skipulagsheilda með góðri móttöku, þjálfun og aðlögun nýs starfsfólks (Khandakar og 

Pangil, 2019; Hu o.fl., 2016). Ennfremur með því að innleiða upplýsingamiðlun í 

menninguna með aðstoð lykilstarfsfólks og teymisvinnu þar sem fólk miðlar sín á milli 

(Sanders og Lin, 2016). 

2.2.1 Vinnustaðanám 

Starfsfólk hlýtur yfirleitt þjálfun og fræðslu af einhverju tagi á vinnustað sínum og jafnvel 

oftar en einu sinni (Blanchard og Thacker, 2012). Alþjóðavæðing starfa og sveigjanlegt 

starfsumhverfi hefur stuðlað að mikilvægi þess að starfsfólk uppfæri reglulega þekkingu 

sína (Manuti o.fl., 2015; Kutieshat og Farmanesh, 2022). Fræðsla, þjálfun eða lærdómur 

eru hugtök sem notuð eru um þróun mannauðs og snúast um að einstaklingur aflar sér 

þekkingar og ýmist breytir hegðun sinni eða viðhorfi á einhvern hátt í kjölfarið (Mankin, 

2009). Þessi hugtök má flokka sem vinnustaðanám sem vísar í þær fjölbreyttu leiðir sem 

starfsfólk getur nýtt til að auka þekkingu sína og færni á vinnustaðnum (Manuti o.fl., 

2015). Ennfremur er hægt að flokka vinnustaðanám ýmist sem formlegt, óformlegt eða 

formlaust (Mankin, 2009). 

Formleg fræðsla og þjálfun er skipulagt ferli þar sem áhersla er á hönnun, skipulag, 

framkvæmd og mat á ferlinu (Mankin, 2009; Manuti, o.fl. 2015). Með formlegri fræðslu 

er átt við hefðbundna kennslu í eins og í skóla, fyrirlestra eða ráðstefnur. Hún fer oftar en 

ekki fram utan vinnustaðarins (Mankin, 2009; Manuti o.fl., 2015; Khandakar og Pangil, 

2019). Blanchard og Thacker (2012) telja fræðslu þurfa að vera samþætt kerfi sem mæli 

frammistöðu og sé bundið við stefnu og framtíðarsýn skipulagsheildar. Sömuleiðis segja 

þeir þarfagreiningu vera lykilatriði í undirbúningi að formlegri fræðslu en hún er notuð til 

að meta hvort fræðsla eða þjálfun sé nauðsynleg. Þá þarf að skilgreina hvernig þjálfun eða 

fræðslu þarf til að mæta þörfinni. Starfsfólk sem bætir við þekkingu með aukinni fræðslu 

á þátt í að ná markmiðum skiplagsheildarinnar (Blanchard og Thacker, 2012; Mankin, 

2009). Fræðsla sem er skipulögð og skilgreind út frá markmiðum skipulagsheildar er 

jafnframt stefnumiðuð (Noe, 2002). 
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Nordhaug (1998) lagði áherslu á að óformleg og formlaus fræðsla á vinnustað væri ekki 

síður mikilvæg þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að auka færni sína faglega jafnt sem 

persónulega. Með óformlegri fræðslu er meðal annars átt við þegar starfsfólk lærir af 

reynslunni eða í félagslega umhverfi vinnustaðarins, til dæmis með fóstrakerfi, samtölum 

milli samstarfsfólks eða frammistöðumati (Khandakar og Pangil, 2019; Mankin, 2009). Það 

má því segja að óformleg fræðsla stuðli frekar að reglulegri eða stöðugri þróun þekkingu 

en formleg (Bednall o.fl., 2014). Formlaus þjálfun er yfirleitt ómeðvituð og þannig lítið 

sem ekkert skipulögð (Nordhaug, 1998). Þó á slík þjálfun sér ekki stað áreynslulaust en 

samskipti á milli starfsfólks eru nauðsynleg til þess að upplýsingamiðlun geti átt sér stað 

og oft er það að frumkvæði þess reynsluminni að leita sér aðstoðar hjá öðrum sem 

reyndari er (Khandakar og Pangil, 2019). Strimel o.fl. (2014) töldu formlausa fræðslu vera 

eina helstu leiðina sem fólk lærir dags daglega, það er að segja út frá því sem við heyrum 

frá öðru fólki í kringum okkur eða jafnvel í útvarpi. 

Regluleg þróun starfsfólks er mikilvægur liður í árangri skipulagsheildar (Bednall o.fl., 

2013; Blanchard og Thacker, 2012). Crossan og Berdrow (2003) bentu á að 

vinnustaðanám geti stuðlað að nýsköpun og reglulegu endurmati á framtíðarsýn og 

markmiðum skipulagsheildar. Kutieshat og Farmanesh (2022) taka undir það og segja 

reglulega endurmenntun nauðsynlega til að nýsköpun eigi sér stað, svo sem með 

stafrænum lausnum á ráðninga- móttöku- eða fræðslukerfi. Jafnframt að leggja ætti 

áherslu á þróun á þekkingu og færni starfsfólks í breyttu vinnuumhverfi. 

2.3 Móttaka 

Móttaka (e. onboarding) sem skipulagt ferli mannauðssviða er tiltölulega nýtt í sögulegu 

samhengi en það er ekki fyrr en uppúr aldamótunum síðustu sem fræðimenn fóru að 

tengja móttöku og mannauðsstjórnun við framþróun skipulagsheilda (Snell, 2006; 

Spagnoli, 2017). Þó var byrjað að rannsaka og fjalla um þjálfun og aðlögun á nýjum 

vinnustað töluvert fyrr (Van Maanen og Schein, 1979). Mikil þróun hefur orðið á þessum 

árum varðandi það hvernig skuli standa að móttöku á nýju starfsfólki. Frá því að vera lítið 

skipulögð, tilfallandi verkefni yfir í að vera stefnumiðuð ferli sem styðja við framtíðarsýn 

skipulagsheilda um þróun starfsfólk (Snell, 2006; Hirsch, 2017; Chillakuri, 2020; Stuart 

o.fl., 2021). Aukin tæknivæðing og þróun tækninnar krefst þess að verklag sé sífellt 

endurmetið en það kallar sömuleiðis á reglulega starfsþróun og uppfærða þekkingu 
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starfsfólks (Mankin, 2009). Móttökuferlið er engin undantekning þegar kemur að 

endurmati og þróun (Hirsch, 2017). 

Skipulagsheildir eru í auknum mæli farnar að fjárfesta miklum fjármunum árlega sem 

og verja meiri tíma í fræðslu til starfsfólks (Salas o.fl., 2012; Chapman o.fl., 2018; Kim, 

2022). Ekki síst til nýs starfsfólks en vel skipulögð og árangursrík móttaka getur aukið 

starfsánægju og dregið úr starfsmannaveltu (Acevedo og Yancey, 2011; CIPD, 2021b). 

Stuart o.fl. (2021) taka undir fyrri rannsóknir og benda á mikilvægi þess að hugsa um 

varðveislu starfa (e. job retention) sem stöðugt ferli innan mannauðssviða í stað þess að 

líta á það sem útkomu einstakra verkefna. Skipulagsheildir ættu því að líta á móttöku 

nýrra starfsmanna sem fjárfestingu frekar en tímafrekt verkefni. Þá er sérstaklega 

mikilvægt að stjórnendur átti sig á mikilvægi þess að þeir gefi sér góðan tíma í móttöku 

því þeir gegna lykilhlutverki í aðlögun starfsfólks (Bauer, 2015a). Ferlið hefst yfirleitt um 

leið og tilboð um starf liggur fyrir og er fyrsti snertiflötur starfsfólks á nýjum vinnustað. 

Það snýst meðal annars um að kynna nýja starfið og reglur skipulagsheildar (Chillakuri, 

2020; CIPD, 2021b). Þegar litið er á móttöku sem tilfallandi verkefni og áhersla er lögð á 

þarfir skipulagsheildarinnar í stað þess að einblína á þarfir starfsfólks getur dregið úr 

árangri aðlögunar og þar með starfsánægju (Caldwell og Peters, 2018; Bauer, 2015b). 

Sömuleiðis getur verið kostnaðarsamt ef móttakan stuðlar ekki að góðri aðlögun. 

Stjórnendur átta sig ekki alltaf á mikilvægi þess að fjárfesta í góðri móttöku þar sem 

ávinningurinn er ekki sýnilegur á svörtu og hvítu í ársreikningi skipulagsheildarinnar líkt 

og beinn hagnaður (Stein og Christiansen, 2010). 

Móttökuferli getur ýtt undir þekkingarmiðlun innan skipulagsheildarinnar, aukið afköst 

og bætt frammistöðu í starfi. Þessir þættir geta svo leitt af sér bætta afkomu, dregið úr 

kostnaði og jafnvel skilað skipulagsheildinni samkeppnisforskoti (Ingi Bogi Bogason og Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2008). Að því sögðu er ekkert eitt móttökuferli með töfralausnina og 

bætir alla þætti. Þá er mikilvægt að markmið og áherslur skipulagsheildarinnar séu vel 

skilgreind og móttakan þarf í kjölfarið að taka mið af því. Þekkingarmiðlun er til dæmis 

dýrmæt skipulagsheildum og með öflugu fóstrakerfi sem hluti af móttökuferli fær 

reynslumeira starfsfólk tækifæri til að miðla áfram til þeirra sem óreyndari eru og öfugt 

(Stein og Christiansen, 2010). Bauer (2010) hefur fjallað um mikilvægi þess að upplýsa 

nýtt starfsfólk um þær grunnreglur sem tengjast skipulagsheildinni og starfsemi þess. Hún 
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telur jafnframt að tryggja þurfi skýra starfslýsingu og að nýtt starfsfólk viti til hvers er 

ætlast af því í starfi. Sömuleiðis þarf nýtt starfsfólk að fá að kynnast 

vinnustaðamenningunni sem og fá tækifæri til tengslamyndunar innan vinnustaðarins 

(Bauer, 2010). Carlos og Muralles (2021) telja að uppbygging á trausti og tengslamyndun 

sé meðal þeirra lykilatriða sem geta haft áhrif á frammistöðu og starfsánægju. Fyrsti 

dagurinn á nýjum vinnustað snýst oft fyrst og fremst um að kynnast menningunni og 

umhverfinu. Slíkri kynningu getur fylgt mikið magn upplýsinga sem þarf að meðtaka á 

stuttum tíma en markmiðið er að sýna nýju starfsfólki hvað vinnustaðurinn sé frábær og 

skipulagsheildin mikilvæg (Cable o.fl., 2013; Gilmore og Harding, 2022). Noe (2020) og 

Arthur (2019) telja að skipulagsheildir geti aukið samkeppnisforskot sitt ef vel skipulögð 

fræðsla og þjálfun er til staðar þar sem áhersla er lögð á að auka þekkingu og færni 

starfsfólks. 

Bauer (2010) fjallar um árangursríka móttöku þegar nýtt starfsfólk er upplýst um reglur 

og stefnur skipulagsheildarinnar og jafnframt hvað starf þeirra felur í sér. Jafnframt telur 

hún mikilvægt að nýtt starfsfólk fái að kynnast menningunni og hafi tækifæri til að byggja 

upp tengsl á vinnustaðnum. Að lokum muni það endurspeglast í aukinni starfsánægju og 

helgun í starfi (Bauer, 2010). Ennfremur byggir árangursrík móttaka á því að ferlið sé 

hnökralaust, allt frá ráðningu til móttöku. Samþætting ráðningar- og móttökuferlis með 

aðstoð tækninnar og samskipta við nýtt starfsfólk getur því verið skipulagsheildum mikils 

virði. Auk þess er mikilvægt að hlutverk og ábyrgðasvið allra sem koma að ráðningu eða 

móttöku með einum eða öðrum hætti sé skýrt. Það getur stuðlað að því að nýtt starfsfólk 

upplifi sig velkomið (Bauer, 2015b). 

Stöðugar breytingar með litlum fyrirvara hafa einkennt vinnuumhverfi margra 

síðastliðin tvö árin og venjur sem höfðu skapast úreltust jafnvel á einni nóttu. Starfsfólk 

víðs vegar um heiminn hefur þess vegna upplifað langvarandi kvíða og streitu (Collings 

o.fl., 2021b; Collings o.fl., 2021a). Það hefur því verið enn meiri ástæða til leggja sig fram 

við að skapa umhverfi sem hvetur til tengslamyndunar svo það auki líkurnar á 

árangursríkri aðlögun. Í breyttu starfsumhverfi þar sem jafnvel miklar samfélagslegar 

takmarkanir hafa verið í gildi hafa skipulagsheildir þurft að breyta út frá vananum. Í 

einhverjum tilfellum hefur jafnvel verið nauðsynlegt að finna nýja aðferð við móttöku 

(Carlos og Muralles, 2021).  
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2.3.1 Nýliðafræðsla 

Nýliðafræðsla getur ýmist verið formleg þjálfun í formi fræðslu eða fyrirlestri líkt og í skóla 

þar sem starfsfólk byggir upp þekkingu og færni í starfi (Khandakar og Pangil, 2019) en 

einnig óformleg svo sem með fóstrakerfi (Gannon, 2002). Þá er hægt að skipta fræðslunni 

í þrjá hluta; forkynningu á skipulagsheild, kynningu á skipulagsheild og starfsemi og svo 

starfstengda kynningu (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Fræðslan 

miðar að því að koma nýju starfsfólki vel fyrir á vinnustað fljótt og auðveldlega 

(Arachchige, 2014). Forkynning á skipulagsheild geta verið samskipti sem eiga sér stað 

áður en einstaklingur hefur störf með því að senda upplýsingar um starfið, 

samstarfsfólkið, starfsemina, vinnustaðinn. Tenging skapast í kjölfarið á slíkum 

samskiptum og getur þannig auðveldað undirbúning og aðlögun. Fyrstu dagarnir snúast 

svo um það að kynna ýmist skipulagsheild, starfsemina, starfið sjálft og hvað í því felst 

(Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Það er ekki óalgengt að nýtt starfsfólk upplifi óvissu eða streitu tengt því að hefja störf 

á nýjum stað. Með markvissri þjálfun og samskiptum við yfirmenn sem og annað 

samstarfsfólk gefst tækifæri til að eyða óvissu sem felst í því að vera í nýju hlutverki 

(Arachchige, 2014). 

2.3.2 Félagsmótun 

Félagsmótun hefur verið skilgreint af Van Maanen og Schein (1979) sem ferlið að kynnast 

öðrum og öðlast þekkingu og færni til að aðlagast á vinnustaðnum. Með góðum stuðningi 

frá samstarfsfólki er hægt að draga úr tilfinningum eins og óöryggi og kvíða sem fylgja 

breytingum og óvissu eins og að byrja í nýrri vinnu. Hins vegar bentu þeir á að ekki allir 

upplifi þessar tilfinningar og því þurfi að aðlaga móttöku að einstaklingnum að einhverju 

leyti (Van Maanen og Schein, 1979). Kowtha (2018) fjallaði um fyrstu dagana á nýjum 

vinnustað og líkurnar á að upplifa óöryggi eða óvissu í nýju teymi og varðandi starfið og 

vinnuna við að kynna sér skipulagsheildina. Sömuleiðis telur hann að lítið skipulögð 

móttaka geti dregið úr sálfræðilegu öryggi sem getur haft áhrif á aðlögunartímann. Þá 

getur vel skipulögð móttaka aukið líkurnar á árangursríkri aðlögun (Klein og Weaver, 

2000) en tíminn sem tekur að aðlagast í starfi og ná góðum tökum á skilgreindum 

verkefnum hefur áhrif á árangur skipulagsheildar (Van Maanen og Schein, 1979). 

Félagsmótun er ekki síður mikilvægur liður í móttöku en þar gefst tækifæri til að kynnast 
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öðru starfsfólki og þeirri menningu sem ríkjandi er innan skipulagsheildar (Caldwell og 

Peters, 2018; Spagnoli, 2017). Félagsmótun má flokka í kynningar, þjálfun og fóstrakerfi 

(Peltokorpi o.fl., 2022). 

Í samantekt Fang o.fl. (2011) segir frá því hvernig Jones (1986) flokkaði aðferðir 

félagsmótunar Van Maanen og Schein ýmist út frá einstaklingnum eða skipulagsheildinni. 

Einstaklingsmiðaða félagsmótun skilgreina þeir sem óformlega nálgun í þjálfun og fræðslu 

og að starfsfólk kynnist aðstæðum sjálft án aðstoðar og endurgjafar frá samstarfsfólki eða 

stjórnendum. Félagsmótun út frá skipulagsheildinni er formlegri og nýtt starfsfólk fer í 

gegnum skipulagðara móttökuferli. Þjálfunin hefur verið fyrirfram skilgreind og skipulögð 

í samræmi við stefnu skipulagsheildarinnar (Fang o.fl., 2011; Jones, 1986). 

Töluvert hefur verið rannsakað og skrifað um félagsmótun innan skipulagsheilda (Klein 

og Weaver, 2000; Moreland og Levine, 2002; Cable o.fl., 2013; Caldwell og Peters, 2018) 

ýmist þegar starfsfólk flytur sig á milli verkefna og þegar hefja á störf á nýjum vinnustað 

(Spagnoli, 2017). Ætla má að hið síðarnefnda sé mikilvægara því líklegt er að einhver 

tengsl séu til staðar á milli einstaklinga þó flutt sé á milli verkefna (Spagnoli, 2017). 

Fræðimenn eru þó ekki sammála um hvers kyns félagsmótun beri mestan árangur. Klein 

og Weaver (2000) og Moreland og Levine (2002) fjalla um árangursríka aðlögun þegar 

nýtt starfsfólk hefur aðlagast þeirri menningu sem ríkjandi er innan skipulagsheildar. Aftur 

á móti hafa þær raddir orðið háværari að leggja þurfi áherslu á fjölbreytileika á vinnustað 

og einblína á þarfir einstaklingsins þótt menningin sé líka mikilvæg (Cable o.fl, 2013; 

Caldwell og Peters, 2018; Ng og Sears, 2020). Sem þáttur í félagsmótun á vinnustað er 

úthlutun á fóstra (e. mentor) leið sem einhverjir telja að geti aukið árangur í aðlögun 

(Gannon, 2020; Spagnoli, 2017; Ellis o.fl., 2017). 

2.3.3 Fóstrakerfi 

Fóstrakerfi (e. mentoring) er þáttur í aðlögun nýs starfsfólks á vinnustað (Gannon, 2020) 

sem Ostroff og Kozlowski (1993) bentu á að væri góð aðferð við fullorðinsfræðslu. 

Fóstrakerfi getur verið gagnlegt í hinum ýmsu tilfellum svo sem þegar samstarfsfólk með 

jafna reynslu leiðbeinir hvort öðru á ólíkum sviðum. Einnig hafa skipulagsheildir parað 

saman reynslumikið starfsfólk við reynslulítið og þannig miðla báðir einstaklingar ólíkri 

þekkingu sín á milli (Bergelson, 2014). Fóstri (e. mentor) getur verið aðili innan 

skipulagsheildarinnar sem hefur mikla þekkingu á starfsemi þess og hefur annað hvort 
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góða færni í að miðla og leiðbeina eða hefur fengið þjálfun til þess (Ostroff og Kozlowski, 

1993). Meginmarkmið með fóstrakerfi á vinnustað er veita góða leiðsögn og aðlögun í 

nýju starfi og um leið að draga úr óvissu (Cai o.fl., 2020). Með fóstrakerfi gefst tækifæri til 

að miðla þekkingu og reynslu ásamt að veita stuðning með reglulegum fundum þar sem 

markmiðasetning beggja á sér einnig stað (Zachary, 2012). Fræðsla í formi fóstrakerfis 

getur ýmist verið formleg eða óformleg (Gannon, 2020; Mankin, 2009; Hezlett og Gibson, 

2005). Hezlett og Gibson (2005, bls 446) skilgreindu formlegt fóstrakerfi sem „náið, 

einstaklingsmiðað samband þar sem einstaklingur með mikla reynslu sem veitir 

einhverjum yngri og reynsluminni stuðning með það markmið að efla og þróa persónulega 

og faglega hæfni“. Fóstrakerfi einskorðast þó ekki við skilgreiningu Hezlett og Gibson en 

sambandið getur verið fjölbreytt og einstaklingarnir þurfa jafnvel ekki að vera innan sömu 

skipulagsheildar (Gisbert-Trejo o.fl., 2018). Þá vísar formlegt kerfi í tengingu við 

stefnumiðaða fræðslu og markmið skipulagsheildarinnar þar sem árangur af kerfinu er 

mælanlegur (Mankin, 2009). Óformlegu fóstrakerfi má lýsa sem sambandi sem þróast 

náttúrulega á milli tveggja einstaklinga og eru þeir því ekki skipulega paraðir saman 

(Hezlett og Gibson, 2005). Fóstrakerfi í móttökuferli snýr að því að fóstri og nýliði vinna 

saman að því að ná sértækum og sameiginlegum markmiðum sem snúa fyrst og fremst 

að því að móta hæfni, færni, þekkingu og nýliðans (Zachary, 2012). 

Árangursrík aðlögun er þegar fóstri og nýliði ná vel saman og báðir einstaklingar taka 

virkan þátt í samstarfinu og miðla sín á milli. Þá þarf fóstri að hljóta viðeigandi fræðslu til 

þess að geta sinnt hlutverki sínu vel gagnvart nýliðanum (Zachary, 2012; Hezlett og 

Gibson, 2005). Formlegt fóstrakerfi með skýr markmið sem styður einnig markmið 

skipulagsheildar getur dregið úr brottfalli starfsfólks (Cai o.fl., 2020). Góður stuðningur 

sem hjálpar nýju starfsfólki að þróa hæfni sína og þekkingu getur verið öflugt aðdráttarafl 

og gert skipulagsheildir að aðlaðandi vinnustað (Bergelson, 2014). Jafnframt getur það 

stytt tímann sem það tekur nýtt starfsfólk að ná skilvirkni og árangri í starfi (Cai o.fl., 2020) 

og þannig hefur félagsmótun áhrif á frammistöðu í starfi (Spagnoli, 2017). 

2.3.4 Frammistöðumat 

Sérþekking starfsfólks verður sífellt mikilvægari og undanfarin ár hefur enn meiri áhersla 

verið lögð á að það taki virkan þátt í að meta frammistöðu sína (Lee og Lee, 2018). 

Frammistöðumat er mikilvægt í þeim tilgangi til að meta árangur þeirra verkefna sem 
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unnið er að. Einstaklingar og teymi geta með reglulegu mati á frammistöðu sett sér 

markmið og endurmetið þróun sína (Armstrong, 2020). Ahn o.fl. (2018) bentu á að þegar 

samband stjórnenda og starfsfólks einkennist af trausti á milli einstaklinga getur það haft 

áhrif á frammistöðu og þá sérstaklega þegar stjórnendur taka virkan þátt í að efla og 

hvetja starfsfólk sitt. Þá getur verið mikilvægt er að veita nýju starfsfólki endurgjöf á 

meðan á aðlögunartíma stendur. 

Markviss samtöl sem skipulögð eru á fyrstu vikum eða mánuðum í starfi geta stuðlað 

að því að nýtt starfsfólk fái tækifæri til meta stöðu sína og aðstoð með að þróast enn 

frekar í starfinu (Bauer, 2010). Algengt er að frammistaða starfsfólks sé metin út frá þeim 

verkefnum sem viðkomandi hefur lokið. Þeim mun fleiri verkefnum lokið, þeim mun betri 

frammistaða. Einnig er hægt frammistöðu starfsfólks út frá því hvernig viðkomandi hefur 

þróast í starfi eða jafnvel bætt við sig þekkingu (CIPD, 2020). 

2.3.5 Starfsánægja og sálfræðilegt öryggi 

Nemteanu og Dabija (2021) bentu á að sérfræðingar í mannauðsmálum hafa staðið 

frammi fyrir ýmsum áskorunum í heimsfaraldrinum meðal annars tengt andlegri heilsu og 

starfsánægju starfsfólks. Móttökuferli getur verið mikilvægur þáttur í því að stuðla að 

starfsánægju og sálfræðilegu öryggi hjá nýju starfsfólki. Stuðningur svo sem félagsmótun 

og mannleg samskipti almennt hefur áhrif á líðan fólks í starfi (Caldwell og Peters, 2018; 

Thompson og Heron, 2006). Margir þættir hafa áhrif á ánægju í starfi en starfsánægja er 

oft notuð sem mælieining á vellíðan starfsfólks. Jákvætt viðhorf gagnvart starfinu, 

starfseminni og skipulagsheild smitar út frá sér gott andrúmsloft og gott andrúmsloft á 

vinnustað (Nemteanu og Dabija, 2021). 

Sálfræðilega öruggt vinnuumhverfi getur stuðlað að umbótahugsun þar sem fólk lærir 

af mistökum sínum í stað þess að því fylgi neikvæðar afleiðingar að mistakast verkefni. 

Þegar starfsfólk finnur fyrir slíku öryggi er það líklegra til að taka áhættu og stuðla að 

nýsköpun á vinnustað en öryggið dregur úr áhyggjum af að mistakast (Agerwal og 

Ferndale, 2017). Þannig má sjá öryggi starfsfólks endurspeglast í frammistöðu þess en 

einnig í árangri skipulagsheildar (Wang o.fl., 2021). Starfsfólk leitar sér frekar aðstoðar hjá 

samstarfsfólki sínu þegar á þarf að halda. Jafnframt fá ólík sjónarmið oft að líta dagsins 

ljós þegar á reynir en öryggið stuðlar að því að fólk þori að takast á málefnalega og leysir 

vandamál með opnum samræðum (Agarwal og Ferndale, 2017). 
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Traust samskipti og upplýsingamiðlun (Agerwal og Ferndale, 2017), líkt og fóstrakerfi 

er ætlað að byggja upp (Hezlett og Gibson, 2005) getur stuðlað að skýrari sýn á starfið og 

markmið skipulagsheildar. Fólk sem upplifir sálfræðilegt öryggi upplifir meira frelsi til 

athafna óöruggt starfsfólk og er talið ánægðara í starfi fyrir vikið (Ahmad og Waheed, 

2019). Hvatningu og endurgjöf frá stjórnendum og samstarfsfólki skiptir einnig máli í 

þessu samhengi. Jákvæð hvatning hefur áhrif á viðhorf fólks og getur þannig aukið 

starfsánægju (Armstrong, 2020). Samskipti á vinnustað hafa því mikil áhrif á það hvernig 

fólk upplifir starfsánægju sína (Ahmad og Waheed, 2019). 

2.3.6 Mat á árangri 

Skipulagsheildir verja oftar en ekki miklum fjármunum í þjálfun starfsfólks í þeim tilgangi 

að bæta frammistöðu þess. Fræðsla og þjálfun býr til aukna þekkingu meðal starfsfólks 

(Noe, 2020) en mikilvægt er að meta þjálfunina til þess að hægt sé að sjá raunverulegan 

árangur, ef einhver er (Blanchard og Thacker, 2004; Kearns, 2007). Stefnumiðuð þjálfun 

er nátengd markmiðum og framtíðarsýn skipulagsheildar og ekki ólíklegt að stjórnendur 

geri ríkari kröfu á mat á árangri við slíka þjálfun (Noe, 2020). Þó er ekki óalgengt að 

stjórnendur líti á þjálfun eða fræðslu sem umbun fyrir vel unnin störf eða til að efla 

liðsheildina (Blanchard og Thacker, 2004; Kearns, 2007). Park og Lee (2018) fjölluðu hins 

vegar um í grein sinni að oft skorti áherslu á þetta viðfangsefni. Fáar rannsóknir hafa 

fjallað um mat á árangri á vinnustaðanámi en það er þó mikilvægt í þeim tilgangi að meta 

þróun á þekkingu innan skipulagsheilda. Algengt er að nota spurningalista til að meta 

hvort nám á vinnustað skili tilætluðum árangri (Park og Lee, 2018). 

Donald Kirkpatrick skilgreindi fjögurra þrepa aðferð við mat á þjálfun á markvissan 

hátt. Þrepin fjögur eru viðhorf þátttakanda, námsmat, hegðunarbreyting og breyting á 

starfsemi. Með viðhorfi þátttakanda er átt við hvernig upplifun þeirra af þjálfun eða 

námskeiði var og námsmatið segir til um lærdóminn og skilninginn sem dreginn var af 

námsefninu. Hegðunarbreyting snýr að mögulega breyttum vinnubrögðum eða bættri 

frammistöðu starfsfólks og með breytingu á starfsemi er átt við hvort arðsemi eða jafnvel 

árangur skipulagsheildarinnar hafi aukist í kjölfar þjálfunar (Kearns, 2007). Góður 

undirbúningur er nauðsynlegur til þess að meta ávinning en best er að setja upp 

mælikvarða í upphafi þar sem markmið þjálfunar og þarfagreining er vel skilgreint 

(Mankin, 2009). Þarfagreiningu er ætlað að skilgreina hvers kyns þekkingu þörf er á að 
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bæta með þjálfuninni. Vel unnin greining getur hjálpað við að koma auga á nauðsynlega 

þjálfun og tilgangurinn verður einnig skýrari þegar þörfin hefur verið skilgreind (Noe, 

2020). Markmið þjálfunar ætti að vera í samræmi við markmið og framtíðarsýn 

skipulagsheildar eða bæta virði hennar (Blanchard og Thacker, 2004). 

2.4 Íslenskar rannsóknir 

Íslenskar rannsóknir á móttöku nýliða eru ekki margar en CRANET-rannsóknin á Íslandi 

sem er hluti af alþjóðlegu samstarfsverkefni á sviði mannauðsstjórnunar hefur aflað 

gagna um þetta viðfangsefni frá því árið 2009. Skipulagsheildir eru flokkaðar í þrjá flokka; 

frumvinnslu, verslun og þjónustu og opinbera þjónustu. Jákvæð þróun hefur átt sér stað 

síðustu árin varðandi móttöku á nýju starfsfólki hjá íslenskum skipulagsheildum miðað við 

niðurstöður úr samanburðarrannsókn CRANET árið 2018 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2018). 

Niðurstöðurnar sýna að árið 2009 voru 46% skipulagsheilda með formlega móttöku fyrir 

meirihluta starfsfólks og hafði þeim fjölgað í 67% árið 2018. Jafnframt gefa 

niðurstöðurnar til kynna að tækifæri sé til úrbóta meðal opinberra stofnanna þar sem 

70% stofnanna hafa innleitt móttökuferli fyrir meirihluta starfsfólks á meðan hlutfallið er 

81% hjá verslun og þjónustu og 87% hjá frumvinnslu. Nokkuð jákvæð þróun hefur átt sér 

stað á þjálfunarferli nýliða, svo sem námskeið, lesefni eða fóstrakerfi. Árið 2009 voru 36% 

skipulagsheilda með formlegt ferli en 47% árið 2018 sem samræmist einnig niðurstöðum 

um opinbera þjónustu en árið 2018 var ekkert ferli til staðar hjá 22% skipulagsheilda en 

var 25% árið 2015. Skipulagsheildir í frumvinnslu og verslun og þjónustu eru líklegri til að 

vera með formlegt þjálfunarferli en einungis 6-7% skipulagheilda voru ekki með neitt 

þjálfunarferli (Arney Einarsdóttir o.fl., 2018). 

Þó nokkrar meistararitgerðir hafa verið skrifaðar um móttöku eða þjálfun nýliða, 

aðallega af nemendum úr Háskóla Íslands. Þá hafa viðfangsefnin helst verið skoðuð út frá 

sjónarhorni starfsfólks (Salvör Valbjörnsdóttir, 2015; Marín Jónsdóttir; 2020; Sigurborg 

Jónsdóttir, 2015; Pétur Veigar Pétursson, 2012; Kristín Ósk Sigurjónsdóttir, 2017; 

Matthías Björnsson, 2019; Marijana Cumba, 2012). 

Novaskólinn er nýliðafræðsla sem allt nýtt starfsfólk hjá Nova þarf að fara í gegnum. 

Niðurstöður úr meistararitgerð benda til þess að þjálfunin sem þar fer fram sé markviss 

og almenn ánægja hafi verið meðal starfsfólks (Salvör Valbjörnsdóttir, 2015). Niðurstöður 

Maríönnu Jónsdóttir (2020) og Salvör Valbjörnsdóttir (2015) gefa til kynna að ómarkviss 
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þjálfun og ósamræmi milli þeirra sem taka á móti nýju starfsfólki getur verið dæmi um illa 

skipulagða þjálfun og jafnvel geti starfsfólk upplifað sig illa upplýst og jafnvel áttavillt. 

Ljóst er að mikill munur getur verið á þjálfun eftir eðli starfseminnar. Móttaka og þjálfun 

er til að mynda mjög óformleg og lítið skipulögð í ferðaþjónustufyrirtækinu sem Maríanna 

Jónsdóttir (2020) rannakaði samanborið við Nova (Maríanna Jónsdóttir, 2020; Salvör 

Valbjörnsdóttir, 2015). Bæði Salvör Valbjörnsdóttir og Maríanna Jónsdóttir framkvæmdu 

eigindlega rannsókn sem veitir góða innsýn í upplifun viðmælenda. Sigurborg Jónsdóttir 

(2015) gerði megindlega samanburðarrannsókn á upplifun starfsfólks tveggja 

skipulagsheilda á móttöku og nýliðaþjálfun. Niðurstöðurnar benda til þess að ágætlega sé 

staðið að móttöku og þjálfun hjá tilteknu skipulagsheildum en þó væri hægt að bæta 

skipulag. Hins vegar eru hvorki upplýsingar um hvernig nákvæmlega staðið var að 

móttöku né hvað fælist í þjálfun og því erfitt að leggja mat á gæðin (Sigurborg Jónsdóttir, 

2015). 

Meistararitgerð Péturs Veigars Péturssonar (2012) sem fjallar um móttöku nýliða og 

þjálfun í álveri gefur til kynna að meirihluti starfsfólks hafi verið ánægt með hvort tveggja. 

Niðurstöðurnar sýna að sökum anna hafi verið mismunandi hve mikill tími hafi gefist til 

að sinna móttöku, fræðslu eða að fóstra á hverri vakt. Nýju starfsfólki þótti þó flest 

fóstrinn nauðsynlegur hluti af móttökuferlinu en misjafnt var hve vel fóstri sinnti hlutverki 

sínu. Ábendingar starfsfólks úr spurningakönnuninni voru þó að þjálfun og tími með fóstra 

hafi verið of stutt (Pétur Veigar Pétursson, 2012). Almenn ánægja var meðal starfsfólks 

með móttöku og þjálfun hjá þjónustuveri sem Marijana Cumba (2012) lagði 

spurningakönnun fyrir. Með möguleika á opnun svörum kom þó í ljós að félagsmótun 

hefði í einhverjum tilfellum verið ábótavant og of langt hefði liðið þangað til boðið var 

upp á nýliðafræðslu (Marijana Cumba, 2012). 

Ef meistararitgerðirnar eru bornar saman við CRANET rannsókn frá árinu 2018 má 

áætla að jákvæð þróun hefur átt sér stað og skipulagsheildir leggi í ríkari mæli meiri 

áherslu á móttöku og nýliðafræðslu (Arney Einarsdóttir o.fl., 2018). 

Í CRANET rannsókninni árið 2018 á Íslandi var frammistöðumat meðal rannsóknarefna. 

Þar má sjá að frammistöðumat sérfræðinga og stjórnenda hefur aukist frá árinu 2012. Þá 

voru um 30% skipulagsheilda með formlegt frammistöðumat en var árið 2018 um 48-54% 

hjá stjórnendum og sérfræðingum. Jafnframt gefa niðurstöðurnar til kynna að stór hluti 
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skipulagsheilda nota frammistöðumat til að meta þjálfun og starfsþróun (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2018). 

2.5 Starfsumhverfið í heimsfaraldri 

Á fyrstu mánuðum ársins 2020 var búið að skilgreina Covid-19 sem heimsfaraldur sem 

ógnaði hversdagsleikanum (Eurostat, 2020) en líkja má ástandinu við heimskrísu eða 

krísuástand. Krísuástand er skilgreint sem röð atburða sem geta haft verulega neikvæð 

áhrif ef illa er staðið að stjórnun (Pedersen o.fl., 2020). Heimsfaraldur sem þessi er getur 

valdið verulegu sálrænu áfalli sem hefur í för með sér aukna óvissu varðandi heilsufar, 

starfsöryggi og félagsleg tengsl (McCarthy o.fl., 2021). Jafnvel eru dæmi þess efnis að 

frammistaða og þar með afkastageta starfsfólks dragist saman við streituvaldandi 

aðstæður sem þessar (Liu o.fl., 2021; Yoon o.fl., 2021). 

Lítið hefur verið rannsakað um móttöku á tímum Covid-19 enn sem komið er þar sem 

stutt er frá því að hætt var að skilgreina Covid-19 sem ógn við samfélagið. Branicki o.fl. 

(2021) komust að því að algengara hefur verið að rannsaka áhrif heimsfaraldursins á störf 

mannauðsstjóra eða starfsgreinina í heild. Þrátt fyrir miklar áskoranir töldu þau jafnframt 

einhverja líta á síðustu tvö árin sem tækifæri til að vekja enn meiri athygli á mikilvægi 

mannauðsstjórnunar innan skipulagsheilda. Rannsóknir sýna að líklega verði 

mannauðstengd verkefni betur skipulögð sem afleiðing af breyttu vinnuumhverfi og 

ástandinu á tímum Covid-19 (Butterick og Charlwood, 2021; Gonçalves o.fl., 2021). 

Krísuástand, líkt og efnahagskreppan árið 2008, hefur áður gert það að verkum að þróun 

mannauðs fái aukið vægi (Pedersen o.fl., 2020). 

Heimsfaraldurinn hefur haft áhrif á marga þætti í daglegu lífi fólks og stjórnvöld í 

heiminum öllum hafa brugðist við þessari heilsuvá með ýmsum samfélagslegum 

takmörkunum. Stjórnendur skipulagsheilda hafa þurft að bregðast við með algjörum 

lokunum á vinnustöðum eða verulegum breytingum á skipulagi innanhúss hjá sér til þess 

að láta starfsemina ganga eins vel og hægt var hverju sinni. Samskiptamáti gjörbreyttist á 

mörgum vinnustöðum þar sem félagsleg tengsl voru svo gott sem horfin á einni nóttu og 

samstarfsfólk átti í samskiptum í gegnum tölvuna (Dwivedi o.fl., 2020). 

Áskoranir hafa komið upp á vinnustöðum síðustu tvö árin sem snúa að því að hafa 

yfirsýn yfir verkefni starfsfólks en einnig áskoranir tengt samskiptum fólks. Starfsfólk 

hefur jafnvel upplifað aukna streitu þegar samskipti hafa alfarið verið á rafrænu form en 
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slíkt getur haft áhrif á nýsköpun í starfi (Kniffin o.fl., 2021). Liu o.fl. (2021) segja mikilvægt 

að stjórnendur séu vakandi fyrir streitueinkennum hjá starfsfólki hér eftir sem hingað til í 

þeim tilgangi að bregðast við með viðeigandi stuðningi. Heilsufarskvíði en einnig áhyggjur 

af fjárhag varð hluti af daglegu lífi margra óháð starfstétt og staðsetningu í heiminum 

(Eurostat, 2020). Óvissa hefur einkennt síðustu tvö árin og jafnframt óvíst hvernig áhrifin 

verða þegar horft er fram á veginn (Yoon o.fl., 2021) sem getur aukið mjög á sálræna 

örmögnun starfsfólks (Caldas o.fl., 2021). Miklar uppsagnir urðu til þess að skapa óvissu 

hjá hinu hefðbundna launafólki (Eurostat, 2020). 

Sveigjanlegt og blandað vinnuumhverfi (e. hybrid environment) sem einkennist af því 

að vinna fari ýmist fram á vinnustað, heimili starfsfólks eða annarsstaðar mun halda áfram 

að aukast með árunum og með hliðsjón af mannauðs tengdum verkefnum er ljóst að 

sveigjanleiki og aðlögunarhæfni þarf að vera ríkjandi (Belte, 2021; Gonçalves o.fl., 2021). 

Stafræn þróun hefur verið áberandi jafnvel fyrir tíma Covid-19 í mörgum atvinnugreinum 

en meginmarkiðið er að auka skilvirkni og afkastagetu sérfræðinga (Wang o.fl., 2022). Í 

bland við fjarfundarbúnað hafa ýmis smáforrit litið dagsins ljós sem hefur bætt aðgengi 

að fræðslu og þjálfun til muna (Bersin, 2017; CIPD, 2021a). Meðal annars ber að nefna 

Microsoft Teams sem er í senn samskipta og skipulagsforrit. Þó hafa fræðimenn ekki verið 

á eitt sammála um ávinning þess að notast við tæknina í auknum mæli (Parry og Tyson, 

2010; Panos og Bellou, 2016). Niðurstöður úr rannsókn CIPD (2021a) gefa þó til kynna að 

með rafrænum lausnum í mannauðstengdum verkefnum sé með auðveldara hætti en 

áður hægt að setja mælanleg markmið, fylgjast með þróun verkefna og ferla og taka 

ákvarðanir byggðar á eigin gögnum. Til að mynda er með einföldum hætti hægt að fylgjast 

nákvæmlega með tímanum sem tekur að manna í stöður og taka svo ákvörðun hvort bæta 

þurfi ferlið út frá þeim gögnum. 

Carlos og Muralles (2021) telja þolinmæði, sveigjanleika og samkennd þurfa að 

einkenna móttökuferli í framtíðinni hvort sem þátttakendur eru stjórnendur eða 

sérfræðingar í mannauðsmálum. Jafnframt eru félagsleg tengsl og mannleg samskipti 

mikilvæg aðlögunarferlinu og mikilvægt að hafa það í huga þótt hluti af ferlinu verði áfram 

rafrænn (Carlos og Muralles, 2021). Ennfremur leggja Belte o.fl. (2021) áherslu á að 

mannauðssvið þurfa að vera tilbúin með stuðning og ráðgjöf í tengslum við sjálfbær, 

rafræn samskipti og almennar vinnureglur í breyttu starfsumhverfiumhverfi (Belte, 2021). 
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3 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun á móttöku nýliða í heimsfaraldri og varpa 

ljósi á mögulega þróun í kjölfarið á Covid-19. Móttaka er mikilvægur liður í aðlögun á 

nýjum vinnustað og skiptir því miklu máli að vandað sé til verka. Eigindleg aðferðafræði 

var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar og leitast er við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

 Hvernig upplifðu mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda móttöku nýliða á tímum Covid-19? 

 Hvaða lærdóm hafa mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda dregið af móttöku nýliða á tímum Covid-19?  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði hentar vel þegar kanna á persónulega reynslu eða upplifun 

einstaklinga og því varð sú rannsóknaraðferð fyrir valinu. Hún felur í sér aðleiðslu, en þá 

leiðir túlkun rannsakanda á gögnunum af sér mögulegar kenningar, tilgátur eða hugtök. 

Það er því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en markmiðið er að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu (Merriam, 2009). Rannsóknina má flokka sem fyrirbærafræði þar 

sem reynsla fólks er rannsökuð með opnum huga (Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Þá er 

hún jafnframt unnin í anda grundaðrar kenningar sem hentar sérstaklega vel þegar skoða 

á hegðun fólks eða breytingar og hvaða merkingu það leggur í samskipti og gefur þannig 

dýpri innsýn í viðfangsefnið. Grunduð kenning vísar þannig í að gögn rannsakanda eru 

greind með kerfisbundnum hætti og mynda skýringar rannsóknarinnar en ekki fyrrum 

rannsóknir eða kenningar (Snæfríður Þóra Egilson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2021; 

Bryant og Charmaz, 2007; Gligor o.fl., 2016). 

Eigindleg viðtöl eru notuð þegar markmiðið er að öðlast dýpri þekkingu á 

viðfangsefninu sem skoðað er frá ólíkum sjónarhornum. Notast var við hálf-staðlaða og 

opna viðtalsáætlun þar sem umræðuefnið var fyrirfram ákveðið. Með opnum viðtölum 

gefst viðmælendum kostur á að tjá sig frjálst um reynslu sína á viðfangsefninu (Helga 

Jónsdóttir, 2021). 
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3.2 Val á viðmælendum 

Viðmælendur voru valdir bæði með svokölluðu tilgangsúrtaki en þá eru viðmælendur 

valdir út frá þeirri sértæku þekkingu og reynslu þeir hafa á viðfangsefninu (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Framkvæmdastjóri mannauðs í Seðlabanka Íslands hafði 

samband við mannauðsstjóra í seðlabönkum Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna, 

nánar tiltekið í danska, norska, sænska, finnska, litháíska, lettneska og eistneska 

seðlabankanum. Hún kynnti fyrir þeim rannsóknarefnið og í kjölfarið hafði undirrituð 

samband við mannauðsstjóra áðurgreindra banka með kynningarbréfi í tölvupósti (sjá 

viðauka 1) og fylgdi fyrstu kynningu eftir. Sömuleiðis leitaði undirrituð til 

mannauðssérfræðings í Seðlabanka Íslands og óskaði eftir að fá að taka viðtal við 

viðkomandi. Ákveðið var að einblína á seðlabanka á Norðurlöndunum og 

Eystrasaltslöndunum þar sem gott samstarf hefur verið á milli bankanna. Því taldi 

undirrituð meiri líkur á því að fá jákvæð viðbrögð við ósk um viðtöl. Mannauðsstjórar 

erlendu bankanna bentu svo á sérfræðinga í sínum teymum sem hafa það meginverkefni 

að sinna móttöku nýs starfsfólks. Ekki náðist þátttaka hjá öllum seðlabönkunum og voru 

viðtölin því sjö. Nánar tiltekið voru viðmælendur frá Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, 

Eistlandi, Litháen og Lettlandi. Þá hafði undirrituð samband við mannauðsteymi í 

seðlabönkum Englands, Írlands og Þýskalands í von um að ná fleiri viðmælendum en án 

viðbragða. Viðtöl voru skipulögð í tölvupóstsamskiptum og boðuð með fjarfundarbúnaði 

Microsoft Teams og voru þau því frábrugðin hefðbundnum viðtölum sem tekin eru við 

eðlilegar aðstæður. Öllum viðmælendum var gefið dulnefni við úrvinnslu gagnanna til að 

tryggja trúnað við þá. Viðmælendur voru Anna, Peter, Julia, Maja, Karin, Marta og Sofia. 

3.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til gagnaöflunar með hálfstöðluðum viðtölum við 

sjö sérfræðinga í mannauðsmálum í seðlabönkum Norður- og Eystrasaltslanda. Sökum 

fjarlægðar fóru viðtölin fram í gegnum fjarfundarbúnaðinn Microsoft Teams og hljóðrituð. 

Þá var fullum trúnaði heitið við viðmælendur og nöfnum þeirra breytt í 

niðurstöðukaflanum. Undirrituð gætti þess að láta eigin skoðun eða reynslu um 

viðfangsefnið ekki hafa áhrif á hvert viðtal. Viðtölin voru tekin upp á forritið VoiceMemo 

í þeim tilgangi að afrita þau orðrétt í tölvu, kóða og loks þemagreina. Viðtalstíminn 

spannaði frá 30 til 50 mínútur. Greiningarvinnan hófst með hugleiðingum sem skrifaðar 
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voru í lok hvers viðtals um áhugaverða punkta sem komu fram og þeir tengdir við fyrri 

viðtöl. Þegar öllum viðtölum var lokið voru þau afrituð og hljóðupptökum eytt. Greining 

hélt áfram með opinni kóðun en þá er viðtal greint línu fyrir línu með það að markmiði að 

finna rauðan þráð í viðtölunum til notkunar í niðurstöðum. Með kerfisbundinni greiningu 

líkt og þessari má flokka þær upplýsingar sem koma fram í viðtali og jafnvæl hægt að fanga 

mikilvægar upplýsingar sem yfirsáust í viðtalinu sjálfu (Strauss og Corbin, 1998; Williams 

og Moser, 2019). Loks voru viðtölin greind með litakóðun. Litakóðun einfaldar 

greininguna og mikilvæg atriði eru fundin með skilvirkari hætti. Útkoman var tvö þemu 

með alls 6 undirþemu. 

3.4 Annmarkar rannsóknarinnar 

Eigindlegar rannsóknir varpa ljósa á viðhorfi viðmælenda en það er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður í slíkum rannsóknum. Rannsóknaraðferðin hentar því vel til að 

kanna upplifun á móttöku nýliða á tímum Covid-19. Einn annmarki rannsóknarinnar er þó 

að úrtakið var lítið og endurspeglar þar af leiðandi ekki reynslu og viðhorf allra 

sérfræðinga í mannauðsmálum í öllum seðlabönkum eða allra sérfræðinga í 

mannauðsmálum yfirhöfuð. Niðurstöður rannsóknarinnar veita þó ákveðna innsýn inn í 

þær áskoranir sem komið hafa upp í móttöku nýliða á tímum Covid-19 og þann lærdóm 

sem hægt er að draga af aðstæðunum. Flestar rannsóknir sem fjalla um móttöku og 

þjálfun á nýju starfsfólki hafa verið út frá sjónarmiði starfsfólks en ekki sérfræðinga sem 

sinna þessum verkefnum. Að því leyti er hér um nýtt sjónarhorn að ræða og sér í lagi þegar 

litið er til íslenskra rannsókna. 

Áhugi á viðfangsefninu kviknaði í kjölfarið á starfsþjálfun hjá Seðlabanka Íslands þar 

sem meðal verkefna var að skoða rannsóknir og ferli annarra á móttöku nýliða. Þá var 

mikill áhugi innan mannauðsteymisins að skoða móttöku enn frekar í von um að 

niðurstöður myndu nýtast teyminu í framhaldinu. Til þess að niðurstöðurnar nýttust sem 

best í mannauðsteymi Seðlabanka Íslands var mikilvægt að ná viðtölum við sérfræðinga í 

öðrum seðlabönkum þar sem eðli starfseminnar er sú sama og líklegt að móttökuferlið sé 

með sambærilegum hætti. Sömuleiðis hafði undirrituð kynnst því að hefja störf á nýjum 

vinnustað á tímum þar sem miklar takmarkanir voru í samfélaginu og það hafði áhrif 

töluverð áhrif á félagsmótunina. Hlutdrægni er því annar annmarki rannsóknarinnar þar 

sem undirrituð hafði fyrirfram ákveðna hugmynd um viðfangsefnið en áhugavert var að 
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sjá upplifun frá sjónarhorni sérfræðinganna. Eftir fremsta megni var reynt að gæta 

hlutleysis við framkvæmd viðtalanna með því að koma persónulegri reynslu ekki á 

framfæri heldur leyfa viðmælendum að tjá sig frjálst og opið um reynslu sína. 

Viðmælendur eru allir sérfræðingar í viðfangsefninu á meðan undirrituð er nemi í 

faginu og hefur ekki starfsreynslu á þessu sviði og því má segja að nokkur valdafjarlægð 

hafi verið til staðar. Hins vegar hafði mikil gagnasöfnun um viðfangsefnið átt sér stað til 

þess að bæta úr valdafjarlægðinni. Þá ber einnig að nefna að reynsla undirritaðrar af 

eigindlegri aðferðafræði takmarkast við eitt námskeið í meistaranáminu. Það má því 

áætla að reynsluleysi hafi haft áhrif á tækifæri til að spyrja nánar út í einstaka atriði sem 

fram komu í viðtölunum og þar með gæði viðtalanna. Þó svo að lestur um 

rannsóknaraðferðina hafi verið ágætur undirbúningur fyrir viðtölin lærist tæknin betur 

eftir því sem fleiri viðtöl eru tekin. Viðtölin gengu þó vel og kom þar margt áhugavert fram 

sem fjallað verður betur um í næsta kafla. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Viðmælendur höfðu í 

einhverjum tilfellum nálgast móttöku á ólíkan hátt og voru komin mislangt í að aðlaga 

ferlið að breyttu, stafrænu vinnuumhverfi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að einhverjir hafi 

nýtt tækifærið til að endurskoða hvernig staðið er að móttöku á nýju starfsfólki og því 

ljóst að þróun mun eiga sér stað í þeim málum á næstunni. Þrátt fyrir ólíka nálgun var 

ýmislegt sammerkt og við greiningu gagnanna mynduðust tvö þemu; aðlögunarhæfni og 

horft til framtíðar. Þemun tvö skiptust svo ennfremur í sex undirþemu. Undir 

aðlögunarhæfni flokkaðist móttaka á tímum Covid-19, nýliðafræðsla, félagsmótun og 

eftirfylgni. Horft til framtíðar skiptist í lykilþætti móttöku og þróun móttöku. 

Þótt ekki verði hægt að alhæfa um hvort niðurstöðurnar endurspegli reynslu annarra 

sérfræðinga í mannauðsmálum þá gefa þær ákveðna innsýn inn í reynslu þeirra er starfa 

í seðlabönkum á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum. 

4.1 Aðlögunarhæfni 

Í þessum kafla verður farið yfir þau atriði sem falla undir kóðann aðlögunarhæfni. Fyrst 

verður fjallað um móttöku á tímum Covid-19 og hvernig hefur þurft að aðlaga ferlið að 

breyttum vinnuaðstæðum. 

4.1.1 Móttaka á tímum Covid-19 

Viðmælendur voru beðnir að lýsa fyrirkomulagi móttöku síðastliðin tvö ár. Að hluta til var 

ferlið sambærilegt á milli banka, hefðbundnir þættir eins og undirritun samnings og 

afhending gagna. Það var mikill munur á fjölda nýs starfsfólks allt frá 10-15 yfir í að vera 

hátt í hundrað manns á einu ári. Ýmsar áskoranir hafa þó komið upp í tengslum við 

móttöku eftir því hvers konar samkomutakmarkanir voru á hverjum tíma í hverju landi 

fyrir sig. Sumir viðmælendur sögðu frá því að búnaður var á tímabili afhentur utandyra og 

svo hafi móttakan farið fram í gegnum fjarfundarbúnað. Í flestum tilfellum hafi þó verið 

reynt að hafa móttökuna eins eðlilega og hægt var eins og Anna segir: „við reyndum að 

hafa það alltaf þannig að nýjasta starfsfólkið fékk að koma í hús þótt það væri ekki nema 

fyrstu dagana, svona til að búa til eðlilegan contact“. Maja hafði svipaða sögu að segja en 
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yfirleitt reyndu þau að hafa þann háttinn á að nýtt starfsfólk gat verið á staðnum fyrstu 

tvær vikurnar: „það er auðveldara að byrja í bankanum en heima, en það er samt hægt 

að byrja heima það er ekki ómögulegt“. 

Þrátt fyrir að hafa eftir fremsta megni reynt að hafa móttökuna eins eðlilega og hægt 

var fylgdu því miklar áskoranir að bjóða fólk velkomið til starfa í gegnum fjarfundarbúnað 

og aðlögunarhæfnin mis góð. Áskoranir snéru að mestu að því að samræma 

upplýsingagjöf og stuðning til hvers nýliða. Julia nefndi að hennar teymi hafi hist í upphafi 

faraldursins til að ræða hvernig best væri hægt að styðja stjórnendur við móttöku á nýju 

starfsfólki í þessu skyndilega breytta vinnuumhverfi. „Skipuleggið ykkur vel, gefið ykkur 

tíma til að sinna móttökunni vel… tryggið að allir fái fóstra“ sagði Julia meðal annars. Slíkur 

stuðningur við stjórnendur var eitthvað sem Sofia talaði einnig um að þau gætu bætt hjá 

sér. Hún sagði það fara mjög eftir hæfni hvers stjórnanda hvernig móttökunni var háttað. 

Sofia viðurkenndi jafnframt að þau hefði verið lengi að aðlagast ástandinu því þau litu á 

þetta sem mjög tímabundið ástand, bara einn, tveir mánuðir í heimavinnu og svo yrði allt 

venjulegt. Maja var þó á öðru máli og taldi Covid-19 ekki hafa haft nein stórkostleg áhrif 

á móttökuferlið: „Við gerðum nánast engar breytingar á ferlinu nema við vorum öll að 

vinna heima og notuðumst við fjarfundi. Í stað þess að hittast í persónu töluðum við 

saman á netinu og fórum yfir allt það sama“. 

Þegar áskoranir viðmælanda eru skoðaðar má sjá að þar sem búið var að innleiða 

rafrænt móttöku- eða fræðslukerfi hafi aðlögun að ástandinu gengið betur en hjá öðrum. 

Með slíku kerfi er hægt að setja upplýsingar upp á skipulagðan hátt fyrir nýtt starfsfólk en 

einnig er möguleiki að vera með stuðningsefni fyrir stjórnendur til að auðvelda þeim 

móttökuferlið. Marta sagði meðal annars: 

Við erum með þokkalega vel skipulagt móttökuferli. Við innleiddum rafrænt 
móttökukerfi fyrir Covid-19 en svo þegar við fórum að vinna heima varð enn 
nauðsynlegra að nota það við móttöku á nýju starfsfólki. Með þessum hætti 
gátum við nýtt okkur tímabilið frá því að ráðningarsamningur var undirritaður 
þangað til að viðkomandi hóf störf til að kynna vinnustaðinn, starfsemina og 
starfsfólkið. Svo er hægt að setja upp lista fyrir stjórnendur, með öllum þeim 
atriðum sem þarf að fara yfir þegar nýtt starfsfólk er að hefja störf. 

Julia fjallaði einnig um að hafa innleitt rafrænt móttöku- eða fræðslukerfi áður en 

heimsfaraldur skall á en það hafi ekki verið komið svo langt að styðja stjórnendur. Flestir 

viðmælendur töluðu um að ástandið hafi sannarlega fengið þau til að endurhugsa 
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móttökuferlið. Peter sagði ástæðuna meðal annars vera að mikill munur væri á hvernig 

stjórnendur sinntu nýliðafræðslunni. Anna talaði þó um að hafa innleitt rafrænt 

fræðslukerfi í heimsfaraldrinum í tengslum við nýliðafræðsluna en farið verður betur yfir 

það í næsta undirþema, Nýliðafræðslan. 

4.1.2 Nýliðafræðsla 

Þrátt fyrir breyttar aðstæður hafi ekki verið gefin afsláttur af nýliðafræðslu að sögn Önnu. 

Hún sagði: 

Þetta fór bara fram á annan hátt … Í gegnum fjarfundarbúnað. Það vara bara 
ákveðinn glærupakki sem við erum með sem við fórum yfir og ræddum málin. 
Allavega frá okkur í mannauði var það helst þannig … svo höfum við verið að 
taka upp fræðslukerfið Eloomi, þá skiptir náttúrulega ekki máli hvort 
viðkomandi er á staðnum eða heima því þetta eru allt námskeið sem eru á 
netinu. 

Þar sem búið var að innleiða rafræn fræðslukerfi var nýliðafræðslan vel skipulögð. Marta 

talaði meðal annars um að upplýsingarnar ættu ekki að vera yfirþyrmandi heldur til að 

búa til tengsl við vinnustaðinn og starfsemina. Allir viðmælendur voru sammála um það 

að mikilvægt væri að nýtt starfsfólk fengi góða kynningu á starfi sínu sem og starfsemi 

bankans og að kynningar á einstaka deildum gæfu betri heildarmynd á þau sérhæfðu en 

fjölbreyttu verkefni sem unnin eru innan veggja seðlabankanna. „Það er bara einn 

seðlabanki í hverju landi og það er engin önnur reynsla sem kennir þér á starfsemina sem 

þar fer fram. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir nýtt starfsfólk að öðlast skilning á 

verkefnum bankans“ eins og Sofia orðaði svo vel. 

Nokkur samhljómur var á meðal viðmælenda hvað varðar innihald nýliðafræðslunnar 

en yfirleitt er um kynningu á vinnustaðnum og starfseminni að ræða. Jafnframt er farið 

yfir ýmis nauðsynleg atriði sem varða lög og reglur sem tengjast starfseminni, ábyrgðina 

sem fylgir því að vera starfsmaður seðlabanka og öryggisatriði tengd vinnuumhverfinu. 

Það var þó mismunandi eftir viðmælendum hvort það hafi verið hlutverk 

mannauðsteymis eða stjórnanda að sjá um þennan hluta nýliðafræðslunnar. Í einhverjum 

tilfellum gat því verið mikill munur á hversu góða kynningu nýtt starfsfólk fékk allt eftir 

hæfni hvers stjórnanda. Sofia sagði það vera á ábyrgð stjórnenda að kynna starfsemi 

bankans og það hafi gengið illa að færa það yfir á rafrænt form. Hún skrifar það á 

skipulagsleysi og eftir á sér hún ekkert því til fyrirstöðu að vera með slíkar kynningar í 
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gegnum fjarfundarbúnað. Jafnvel má líka skrifa það á hugarfarið í upphafi faraldursins að 

þetta væri bara skammtímaástand. 

Sem hluta af nýliðafræðslu töluðu nokkrir viðmælendur um einskonar móttökuhátíð 

ýmist þrjá til fimm daga sem viðbót við kynningu hjá mannauði eða stjórnanda. í 

hefðbundnu árferði hafi megintilgangur með slíkri hátíð verið að hitta nýtt starfsfólk, 

stjórnendur og annað samstarfsfólk. Móttökuhátíð af þessu tagi er yfirleitt umfangsmikil 

og krefst mikillar skipulagningar af hálfu mannauðs eða stjórnanda og í flestum tilfellum 

eitthvað sem er haldið í mesta lagi tvisvar á ári. Hins vegar hafi flestir gripið til þeirra ráða 

að færa þessa daga á rafrænt form. Julia talaði um að það hafi gengið vonum framar að 

halda svona móttökuhátíð rafrænt: 

Við skipulögðum líka deildarkynningar í gegnum Teams. Það var ný hugmynd 
frá okkur í mannauði að gera það með þessum hætti því að var erfitt fyrir nýtt 
starfsfólk að kynnast öðrum deildum, hvað þær gera dags daglega og að 
kynnast samstarfsfólkinu því það var enginn á staðnum. Og þessar rafrænu 
kynningar slógu bara algerlega í gegn. 

Peter tók í svipaðan streng og Julia og sagði að „rafræn fræðsla er betri en engin fræðsla“ 

en þó hafi fólk saknað þess að eiga í samskiptum augliti til auglitis. Maja sagði hins vegar 

ólíkt hinum, að í stað þess að skipuleggja rafrænar kynningar á öllum deildum hafi þeim 

tekist að halda móttökuhátíð í húsi einu sinni til tvisvar á ári þegar ástandið leyfði „við 

þurftum bara einu sinni að fresta þessu fram í september, en annars náðum við alltaf að 

hittast face-to-face“ sagði hún. Eins og sjá má er nokkuð ljóst að mannleg samskipti og 

tækifæri til að kynnast fólki er mikilvægur hluti af móttökunni. Í næsta kafla um 

Félagsmótun verður farið yfir hvernig staðið var að félagslegri aðlögun í gegnum 

tölvuskjáinn. 

4.1.3 Félagsmótun 

Svörin voru fjölbreytt þegar umræðan snéri að félagsmótun eða félagslegri aðlögun á 

vinnustað. Fjarfundarbúnaður var mikið notaður í tengslum við skipulagða félagslega 

viðburði svo sem sameiginlegt kaffispjall, spurningakeppnir eða annað. 

Við hvöttum stjórnendur til að skipuleggja rafrænt kaffispjall einu sinni í viku 
… Svo vorum við líka með tengsla-kaffispjall þar sem allir gátu skráð sig og 
fengið sér kaffibolla með einhverjum af handahófi, þú vissir kannski ekkert 
með hverjum þú varst að fara drekka kaffi og spjalla við 
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Sagði Karin og bætti við að erfitt hefði verið að herma eftir kaffistofuspjalli eða óformlegu 

spjalli á göngunum í gegnum Teams. Anna var nokkuð sammála því þegar hún sagði það 

hafa verið mikla áskorun að virkja nýtt starfsfólk í rafrænu kaffispjalli eða fundum. Julia 

var ánægð með hvernig þau náðu að nota Teams og sagði „Teams herbergin [breakout 

rooms] nýttust mjög vel þar sem nýtt starfsfólk gat spjallað saman í minni hópum.“ Hún 

sagði jafnframt að nýtt starfsfólk sem og stjórnendur væru ánægðir með „rafrænt 

kaffispjall með nýliðum og stjórnendum“ sem hluta af móttökunni. Sumir viðmælendur 

sögðu að áhersla hefði verið lögð á að bjóða nýju starfsfólki í hús fyrstu dagana til þess að 

samsama sig vinnustaðnum og almennt til að mynda einhver tengsl. Aðrir skipulögðu 

íþróttaviðburði utandyra eða hittust í hádegismat utan vinnu og gátu með þeim hætti 

haldið áfram að hittast að einhverju leyti. 

Teams var þó ekki eina lausnin í félagslegri aðlögun en nokkur dæmi voru um nýliða 

kynningar á innrivef bankanna. Maja sagði meðal annars: „Miðlunarteymið okkar sá um 

að kynna nýtt starfsfólk…þetta var eins konar viðtal með myndum og upplýsingum eins 

og áhugamál og fleira.“ Karin hafði svipaða sögu að segja og taldi það hafa hjálpað að 

kynna fólk til leiks með þessum hætti. Þá var Anna ákveðin í að samskiptamiðillinn 

Workplace hafi verið „algjört lykilatriði í því að koma fólki svona aðeins inn í 

vinnustaðinn.“ 

Fóstrakerfi kom til tals hjá flestum viðmælendum. Þó í mismunandi formi þar sem 

fóstri var ýmist sessunautur, framkvæmdastjóri eða tilheyrði allt öðru sviði til að starfsfólk 

kynntist þvert á starfssvið. Julia sagði að samband fóstra og nýliða hafi gengið vonum 

framar síðustu tvö árin. Almennt hafi fóstrar lagt sig mjög vel fram við að aðstoða nýtt 

starfsfólk að aðlagast bæði í starfi og á vinnustaðnum á þessum skrítnu tímum. Í 

einhverjum tilfellum hafi jafnvel farið margir klukkutímar í fjarfundi til að styðja við nýtt 

starfsfólk. Þetta var þó einsdæmi en aðrir viðmælendur sögðu þetta samband hafi að 

mestu dottið upp fyrir síðustu tvö árin. Yfirleitt var ástæðan sú að hlutverk fóstra hafi í 

grunninn verið að fara yfir öll praktísk atriði með nýju starfsfólki, eins og að sýna 

mötuneytið eða líkamsræktina. Því hafi hlutverkið ekki verið alveg nægilega skýrt í öllum 

tilfellum. Eins og Sofia sagði: „Þetta er svona mannlegur stuðningur, eins og hvernig 

gerum við í tengslum við afmæli? Hvar er prentarinn? Hvað gerir þessi einstaklingur?“ og 

talaði svo um að samböndin mynduðust ekki jafn ósjálfrátt í gegnum Teams eins og þegar 
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um sessunauta væri að ræða. Peter var sammála þessu og sagði „fólk hefur átt í 

erfiðleikum með að tilheyra.“ 

Mikill samhljómur var á meðal viðmælenda að félagsleg aðlögun hafi verið mjög 

einstaklingsbundin og farið mjög eftir hverjum stjórnenda eða fóstra hvernig tókst að 

styðja við nýtt fólk. „Basically er þetta ekki bara one-size fits all sko. Það þurfti svolítið að 

aðlaga bara, bæði að hópum og einstaklingum og verkefnum,“ sagði Anna og Maja var á 

því að sumir væru hreinlega duglegri að styðja við nýtt starfsfólk en aðrir. Til að læra af 

reynslunni voru ýmsar aðferðir notaðar en það verður fjallað betur um það í næsta kafla, 

Eftirfylgni. 

4.1.4 Eftirfylgni 

Viðmælendur voru spurðir hvernig eftirfylgni með móttökunni væri háttað og þar stóð 

upp úr að samskipti eru einna mikilvægust. Mismunandi var þó hvort notast er við 

spurningakönnun, formlegt samtal eða stutt kaffispjall. Með samtölum var bæði verið að 

kanna líðan nýs starfsfólks en sömuleiðis frammistöðumat hvernig hafi gengið að aðlagast 

í nýju starfi. Anna sagði það hafi verið gríðarlega mikilvægt fyrir þau í mannauði að eiga í 

miklum samskiptum við nýtt starfsfólk í upphafi: 

Svona fyrstu dagana og vikurnar vorum við kannski í daglegu sambandi … 
svona hlutir sem er auðvelt að klukka á staðnum og maður þurfti að passa 
rosalega vel uppá að allt virkaði og að fólk upplifði sig ekki ráðþrota í nýju 
umhverfi. 

Peter og Karin taka undir þetta og segja að stjórnendur hafi verið hvattir til að heyra 

reglulega í nýju starfsfólki. Þá hafi verið sérstök áhersla á félagslega þáttinn í samskiptum 

við nýtt starfsfólk. Karin segir ennfremur að áhersla hafi verið lögð á að tala ekki bara um 

vinnuna heldur „hvernig er þeirra upplifun, hvernig hafa þau það?“  

Nokkrir viðmælendur töluðu um skipulagða fundi á meðan á reynslutíma stendur sem 

ýmist næsti stjórnandi eða mannauðssérfræðingur tók með nýju starfsfólki á meðan aðrir 

hafa lagt fyrir spurningakannanir. Sögur viðmælenda voru því ólíkar af samtölum eða 

spurningakönnunum. Sofia sagði að í einhverjum tilfellum hefðu stjórnendur engan 

veginn sinnt sínu hlutverki í móttökuferlinu: 

Ég veit ekki af hverju, kannski voru þeir [stjórnendur] ekki nógu öryggir, gáfu 
sér ekki tíma eða sinntu þessu bara ekki. En við tókum eftir því í þessari 
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könnun að sumt nýtt starfsfólk fékk ekki heildar móttöku, eins og kynningu á 
skipulagsheildinni 

Sofia sagði svo að jafnvel hafi gengið illa að fá stjórnendur til að eiga í reglulegum 

samskiptum við nýtt starfsfólk til að fara yfir stöðuna og framhaldið. Aðrir voru á 

jákvæðari nótunum, þar á meðal Marta sem sagði að niðurstöður úr 

vinnustaðakönnunum í hennar banka gáfu til kynna að nýtt starfsfólk „sem hefur ekki 

verið í bankanum í meira en ár“ var ánægðara en fólk með hærri starfsaldur. Hún var ekki 

viss hvort ástæðan fyrir því gæti verið aukinn hvati í nýju starfi eða hvort einhver 

tilhneiging hafi verið til að ýkja ánægju sína í tilteknum könnunum. Í rafræna 

móttökukerfinu lýkur ferlinu þó með spurningum sem ætlað að nota til þess að þróa og 

bæta móttökuferlið en Marta sagði að sökum anna hafi ekki enn gefist tími til að skoða 

niðurstöðurnar. Líklega gætu leynst svör í þessum niðurstöðum sem mundu skýra þessa 

miklu starfsánægju meðal nýs starfsfólks. Maja og Julia tóku undir með Mörtu og þær 

töluðu um samtal eða könnun fyrir nýtt starfsfólk sem er beintengt móttökuferlinu og 

hugsað til þess að endurmeta ferlið í heild ef einhverjar ábendingar koma upp. Julia sagði 

mjög hissa, en ánægð: 

Kannski eitt sem við vorum virkilega ánægð með, því við erum með móttöku-
könnun fyrir nýtt starfsfólk tvisvar á ári. Og niðurstöðurnar hafa verið miklu 
betri núna á Covid tímum heldur en fyrir Covid … við vorum svo viss um að 
niðurstöðurnar yrðu hræðilegar en kannski er ferlið í heild sinni betur 
skipulagt núna, því allir hafa lagt sig svo mikið fram í hlutverki sínu…þegar 
þetta er ekki bara lítið verkefni sem auðvelt er að tækla á skrifstofunni. 

Það var því allur gangur var á því hvort samskiptin væru formlega skipulögð eftir ákveðinn 

tíma, staðan metin með spurningalista eða óformlegt spjall af og til. Almennt voru 

viðmælendur þó sammála því að betra væri að eiga í tíðari samskiptum en ekki og 

mikilvægt væri að veita stuðning, hvort sem hann væri félagslegur eða faglegur. Þrátt fyrir 

ýmsar áskoranir var enginn sem talaði um að nýju starfsfólki hafi gengið illa að aðlagast 

vinnustaðnum takast á við verkefni sín. Mesta áherslan var á að samræma upplýsingagjöf 

bæði til nýliða og einnig til þeirra stjórnenda sem eru að taka á móti nýliðum. Í næsta kafla 

verður Horft til framtíðar og fjallað um þau atriði sem viðmælendur töldu lykilatriði í 

móttöku en sömuleiðis þann lærdóm þau hafa dregið af móttöku í heimsfaraldri. 
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4.2 Horft til framtíðar 

Horft til framtíðar var seinna þemað og skiptist í 2 undirþemu, Lykilþættir í móttöku og 

þróun móttöku. Í þessum kafla verður farið yfir þann lærdóm sem viðmælendur draga af 

breyttu vinnuumhverfi og áskorunum á tímum Covid-19 í tengslum við móttöku nýliða. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðmælendur hafi enn betur grein fyrir mikilvægi þess 

að standa vel að móttöku á nýju starfsfólki. 

4.2.1 Lykilþættir í móttöku 

Viðmælendur lýstu því hvað þeir töldu sérstaklega mikilvægt í móttöku og var greinilegt 

að ástandið undanfarin tvö ár hefur haft áhrif og jafnvel hreyft við þeim. Það fór ekki á 

milli mála að samskipti voru ofarlega í huga viðmælenda en sömuleiðis töluðu allir um 

mikilvægi þess að öðlast skilning á starfsemi seðlabankanna og þau lög sem um 

starfsemina gildir. Sumir höfðu orð á því að starfsfólk hafi almennt fundið til með þeim 

nýju sem voru að byrja hverju sinni að missa af þessu félagslega eða „tilfinningunni að 

tilheyra bankanum“ eins og Marta sagði. Flestir voru sammála þessum ummælum Mörtu 

en Anna sagði meðal annars: 

Okkur fannst bara svo mikilvægt að fólk upplifði vinnustaðinn eins mannlegan 
og hægt er. Bankinn er náttúrulega út á við kalt virki og ómanneskjulegt og 
það er rosa erfitt að tengja við það þegar maður er ekki að mæta á staðinn og 
sér ekki að þar er bara fólk með rennandi blóði og bara mannlegt á allan hátt. 

Með tíðum og reglulegum samskiptum var reynt að styðja við nýtt starfsfólk og aðstoða 

það að tengjast vinnustaðnum og skapa tengsl við samstarfsfólk. Til að styðja enn frekar 

við tengslamyndun og öryggi á nýjum vinnustað talaði Sofia um stuðning fóstra sem 

lykilhlutverk í að skapa tengingu og koma í veg fyrir að nýtt starfsfólk einangrist. 

Sömuleiðis voru Karin, Julia og Maja allar sammála um að óformlegir hlutir eins og að 

setjast niður með nýju starfsfólki, borða hádegismat eða fá sér kaffibolla skipti sköpum. 

Það þyrfti líka að vera svigrúm til að spjalla saman og kynnast á persónulegu nótum eða 

eins og Karin sagði: „Þetta snýst miklu meira um að sýna þeim áhuga og kynnast þeim því 

fólk vill meira heldur en bara vinnu.“ Julia tók í svipaðan streng og talaði um mikilvægi 

þess að fólk upplifði liðsandann á vinnustaðnum. 

Enda þótt viðmælendur sögðu tæknina hafa komið sér vel síðustu tvö árin var augljóst 

að þeim þótti hún ekki koma í staðinn fyrir mannleg samskipti. Flestir reyndu eftir bestu 
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getu að stuðla að því að nýtt starfsfólk upplifði sig velkomið í þessu skrítna ástandi en eins 

og Anna sagði: „Sumt bara trompar ekki og aldrei bara svona mannlega nálgun og hitting 

svona face-to-face.“ Það gátu allir tekið undir þetta en Sofia sagði það vera öðruvísi að 

kynnast fólki í eigin persónu eða í gegnum tölvuskjáinn. Viðmælendur voru hins vegar full 

meðvitaðir um að vinnuumhverfi þeirra er nú breytt til framtíðar og því þurfi að finna 

einhvern milliveg þegar kemur að samskiptum í sveigjanlegu vinnuumhverfi. Fjallað er um 

Þróun móttöku í næsta kafla þar sem viðmælendur svöruðu því hver helsti lærdómurinn 

hafi verið og fara yfir þau atriði sem munu jafnvel festa sig í sessi í móttökuferli þeirra. 

4.2.2 Þróun móttöku 

Stafræn þróun móttökuferla var meðal atriða sem viðmælendur töldu að yrði líkleg 

afleiðing af heimsfaraldrinum. Sumir höfðu lítið sem ekkert notast við tæknina að öðru 

leyti en til að taka á móti umsóknum en sáu fjölmörg tækifæri fólgin í því að nýta tæknina 

í móttökunni enn betur í framtíðinni. Helst sáu viðmælendur fyrir sér að rafræn 

fræðslukerfi yrðu áfram gagnleg og myndu gera nýliðafræðslu enn skilvirkari en áður. „Nú 

þegar við erum með sveigjanlegt vinnuumhverfi ættum við virkilega að leggja áherslu á 

rafrænt fræðslukerfi,“ sagði Jón. Með rafrænu fræðslukerfi getur nýtt starfsfólk fengið 

fjölbreytta og nauðsynlega fræðslu strax á fyrstu dögunum í starfi í stað þess að þurfa að 

bíða jafnvel í nokkra mánuði eins og var fyrir Covid-19 í einhverjum bönkum. Maja sagði: 

Með rafrænum kynningum getum við til dæmis kynnt starfsemi allra sviða 
betur og þá þurfa nýliðar ekki að bíða í kannski ár eftir móttökuhátíðinni til að 
fá þessa heildar nýliðafræðslu. Þannig að ég hugsa að við útbúum svona 
myndbandskynningar. Það verður fyrsta breytingin hjá okkur. 

Aðrir tóku undir þessi orð að þetta mundi gera fræðsluna skilvirkari. Þó var skýrt að ekki 

væri hægt að skipta út allri mannlegri nálgun þegar kemur að móttökunni og Anna sagði 

að mörgu leyti væri tæknin frábær en „þú veist, ég mundi ekki vilja sýna fólki, rölta með 

það um ganga bankans í fjarfundi.“ Julia var svo ánægð með hvernig þeim hafði tekist til 

með rafrænar kynningar á starfsemi allra sviða og sagði það komið til að vera sem hluta 

af nýliðafræðslu. 

Það kom einnig til tals að nýta tímabilið frá því að einstaklingur skrifar undir 

ráðningarsamning og þar til viðkomandi hefur störf. Peter kallaði það aðferð til að halda 
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fólki heitu, gera það spennt fyrir vinnustaðnum og búa til ákveðin tengsl. Sumum hafði 

fram að þessu ekki dottið í hug að nýta þetta tímabil til að mynda tengsl: 

Covid eða ekki Covid, ég held að pre-boarding sé mikilvægur partur af 
móttökunni og ég held að við ættum að fara nýta okkur betur að skipuleggja 
einhverjar kynningar fyrir nýtt starfsfólk á þessum tíma, áður en það byrjar … 
núna er bara ráðningarsamningur undirritaður fyrsta daginn en það væri alveg 
hægt að notfæra sér það að gera eitthvað fyrir fyrsta daginn. 

Sagði Sofia og talaði jafnframt um að almennt hefði ástandið síðustu tvö árin líklega orðið 

til þess að í framtíðinni verði móttökuferlið betur skipulagt af mannauðsteyminu en líka 

hlutverk stjórnenda og fóstra skýrt betur. Sumir áttuðu sig á því að hingað til hafi 

móttökuferli ekki verið sinnt nægilega vel eða ekki talið neitt sérstaklega mikilvægt 

verkefni eða eins og Karin orðaði það: 

Ég held að við áttuðum okkur á því, þú veist við sem skipulagsheild, að 
móttakan er algjört lykilatriði. Sérstaklega á þessum tímum, við sjáum það 
betur núna að við þurfum virkilega að leggja okkur fram við það að taka vel á 
móti nýju fólki. 

Þrátt fyrir miklar og fjölbreyttar áskoranir hafi um leið skapast ákveðin tækifæri í þessu 

Covid-19 ástandi sem allir sérfræðingar eru sammála um að ætla að nýta vel. Það hafi 

komið vel í ljós að hlutverk og ábyrgð þeirra sem eiga hlut í móttökuferlinu hafi hingað til 

ekki verið nægilega skýrt og í einhverjum tilfellum slembilukka hvort fólk sinnti þessu 

yfirhöfuð. Peter talaði meðal annars um að á næstunni standi til að setja upp skýrt og 

markvisst ferli þar sem allir eru meðvitaðir um sitt hlutverk. Sömuleiðis hafi þörf fyrir 

aukinn stuðning hreyft við þeim sem höfðu ekki innleitt fóstrakerfi og að sögn 

viðmælenda mikil spenna fyrir því að koma slíku kerfi af stað. Anna og Peter höfðu 

svipaðar hugmyndir um fóstrakerfi en Anna talar meðal annars um fóstra sem „meira 

heldur en bara einhver faglegur kollegi sem hægt er að leita til, einhver millivegur milli 

þess að vera hefðbundinn mentor og jafnvel bara coach.“ 

Ljóst er að miklar vangaveltur hafa átt sér stað undanfarið hjá öllum viðmælendum og 

„áhugavert verður að sjá hvaða áhrif heimsfaraldurinn mun hafa á þessi verkefni innan 

mannauðsstjórnunar,“ sagði Marta hugsi. 
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5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun á móttöku nýliða í heimsfaraldri og varpa 

ljósi á mögulega þróun í kjölfarið á Covid-19. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hvernig upplifðu mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda móttöku nýliða á tímum Covid-19? 

 Hvaða lærdóm hafa mannauðssérfræðingar í seðlabönkum Norður- og 
Eystrasaltslanda dregið af móttöku nýliða á tímum Covid-19?  

Þegar niðurstöðurnar í þessari ritgerð eru skoðaðar má sjá að seðlabankarnir eru á 

nokkuð ólíkum stað hvað þetta varðar. Að minnsta kosti fyrir Covid-19 en svör 

viðmælenda gefa til kynna að töluverðar áskoranir síðustu tvö árin hafa haft í för með sér 

einhverja endurskoðun á ferlinu. Það stemmir því að einhverju leyti við það sem Snell 

(2006), Hirsch (2017) og Chillakuri (2020) hafa skrifað, að margt bendi til þess að 

skipulagsheildir séu í auknum mæli með markvisst og jafnvel stefnumiðað móttökuferli. 

Enda þótt seðlabankarnir hafi ekki allir verið með markvisst móttökuferli eða langt komnir 

í stafrænni þróun þá gefa niðurstöðurnar til kynna að mannauðsteymin muni nýta þær 

áskoranir sem komið hafa upp síðustu tvö árin til að þróa enn betra móttökuferli hjá sér. 

Á heildina litið hafi þó móttaka og aðlögun gengið vel að mati viðmælenda en engin talaði 

um að starfsfólki hafi gengið illa að aðlagast fyrirhuguð verkefni né vinnustaðinn. 

Ef móttökuferli í seðlabönkunum er skoðað út frá mannauðsþróunarhringnum og 

skrifum Mankin (2009) um kerfisbundið ferli þar sem tilgangur þjálfunar er skýr má sjá að 

nokkuð skýr tilgangur er með þeirri nýliðaþjálfun sem viðmælendur fjölluðu um. 

Nýliðafræðsla í seðlabönkunum snýst fyrst og fremst um að kynna nýju starfsfólki starfið, 

starfsemina og hin fjölbreyttu verkefni sem þar eru unnin. Jafnframt er farið yfir lög og 

reglur sem snúa að starfsemi seðlabankanna, en viðmælendur voru allir sammála því að 

seðlabankar sinni mjög sérhæfðum og flóknum verkefnum. Þessa tegund þjálfunar, sem 

yfirleitt er í formi fyrirlesturs, má flokka sem formlega þjálfun samkvæmt umfjöllun 

Mankin (2009), Manuti o.fl. (2015) og Khandakar og Pangil (2019) sem segja jafnframt að 

hún snúist um að skýra hvað starfið felur í sér og hvernig það er unnið. Það má því segja 



41 

að markmið og tilgangur þessa hluta þjálfunar sé mjög skýrt og snýr að því að upplýsa 

viðkomandi um sitt starf og jafnframt hvernig hinar ólíku deildir bankans starfa og 

tengjast. Nýliðafræðsla í seðlabönkunum samræmist því einnig hvernig Ingi Bogi Bogason 

og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2008) skiptu upp fræðslunni í forkynningu á skipulagsheild, 

kynningu á skipulagsheild og starfsemi og loks starfstengda kynningu. 

Flestir viðmælendur töluðu um eins konar móttökuhátíð í tengslum við 

nýliðafræðsluna, þrír til fimm dagar þar sem skipulagðar voru kynningar frá öllum sviðum 

bankanna. Þannig kynntist nýtt starfsfólk starfseminni með formlegum hætti en 

markmiðið er þó fyrst og fremst að gefa tækifæri til að skapa félagsleg tengsl. Þessar 

hátíðir hafi fyrir Covid-19 að jafnaði farið fram tvisvar á ári en flestir höfðu fært þær yfir á 

rafrænt form eftir að faraldurinn skall á sem samræmist því sem Carlos og Muralles (2021) 

fjölluðu um að skipulagsheildir hafi þurft að finna nýjar aðferðir. Með þessu glataðist 

tækifærið til tengslamyndunnar þótt ánægja hafi verið með að halda kynningunum í þeim 

tilgangi að skapa tengsl við vinnustaðinn og verkefnin heima úr stofu. Mannleg samskipti 

og félagslegur stuðningur hefur áhrif á líðan fólks í starfi starfi (Caldwell og Peters, 2018; 

Thompson og Heron, 2006) og voru viðmælendur sammála um að þessir þættir væru 

gríðarlega mikilvægir og mikill missir af þeim á tímum Covid-19. Félagsmótun, líkt og 

tengslamyndun, er þó mikilvæg aðlögunarferlinu og að sögn viðmælenda var mikill 

söknuður af viðburðum þar sem hægt var að hittast í eigin persónu. Bæði hafi þeir sem 

að móttökunni koma haft orð á því en einnig nýtt starfsfólk sem átti erfitt með að tengjast 

vinnustaðnum. Þetta samræmist því skrifum fjölda fræðimanna um mikilvægi 

félagsmótunar til árangursríkra aðlögunar; sem tækifæri til að kynnast samstarfsfólki og 

ríkjandi menningu vinnustaðarins (Caldwell og Peters, 2018; Spagnoli, 2017; Van Maanen 

og Schein, 1979; Klein og Weaver, 2000). 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að þar sem búið var að innleiða rafrænt kerfi hvort sem 

það var móttöku- eða þjálfunarkerfi hafi gengið betur að aðlagast breyttum aðstæðum. 

Samkvæmt Bersin (2017) og CIPD (2021a) hafa slík kerfi verið að ryðja sér rúms á 

undanförnum árum í þeim tilgangi að gera móttökuferli skilvirkari. Þar hafi upplýsingar 

verið aðgengilegri og ferlið betur skipulagt. Rafrænt kerfi til að samþætta móttöku og 

þjálfun var því það sem skar úr um árangursríka móttöku síðustu tvö árin. Með slíku kerfi 

er hægt að samþætta upplýsingar og þannig tryggja að allt nýtt starfsfólks fái sömu 
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nýliðafræðslu. Það hafi verið nauðsynlegt að geta með skipulögðum hætti miðlað 

upplýsinga til nýs starfsfólks rafrænt þegar allir unnu heima. Það samræmist rannsóknum 

Cable o.fl. (2013) og Gilmore og Harding (2022), sem benda á að mikið magn upplýsinga 

geti verið yfirþyrmandi. Á sama tíma og kerfið veitir nýju starfsfólki stuðning getur það 

líka verið styðjandi fyrir stjórnendur til dæmis með aðgerða- eða verkefnalistum. Aukinn 

stuðningur við stjórnendur hefur verið sérstaklega mikilvægur á tímum Covid-19 að mati 

viðmælenda. Samræming upplýsinga og vel skilgreint hlutverk allra er meðal þess sem 

Bauer (2010) talar um sem algjör lykilatriði í árangursríku móttökuferli. Þá töluðu 

viðmælendur sem höfðu innleitt rafrænt kerfi það fela í sér aukna skilvikni í því að nýtt 

starfsfólk gat farið yfir nýliðafræðslu í sinni tölvu og væri ekki bundið af því að 

sérfræðingur mannauðs eða stjórnandi annaðist kynninguna. Rafræna kerfið gat því 

haldið utan um nauðsynlega formlega fræðslu sem nýtt starfsfólk þarf í upphafi starfs. 

Kerfið er því ný nálgun á formlega þjálfun frá því sem áður hefur verið fjallað um, svosem 

fyrirlestra eða þjálfun utan vinnustaðar (Mankin, 2009; Manuti o.fl., 2015; Khandakar og 

Pangil, 2019). 

Mankin (2009), Bauer (2010) og Bauer (2015a) fjalla um mikilvægi þess að hlutverk og 

ábyrgð allra sem að móttökuferlinu koma sé skýrt og jafnframt að alltaf sé árangur 

metinn. Áskoranir síðustu tvö árin hafi gert það að verkum að mannauðsteymin þurftu að 

gera breytingar á ferlinu. Viðmælendur fjölluðu á ólíkan hátt um hlutverk og ábyrgðarsvið 

þegar kemur að móttökuferlinu. Það var mismunandi eftir bönkum hvert hlutverk 

stjórnanda, fóstra og mannauðs er, það er hvað þessir aðilar sjá um að kynna nýju 

starfsfólki. Þannig var það í einhverjum tilfellum á ábyrgð stjórnanda að fara yfir 

nýliðafræðslu en öðrum tilfellum var það mannauðsteymið sem sá algjörlega um það. 

Miðað við svör viðmælenda má þó sjá að í mörgum tilfellum voru hlutverkin ekki nægileg 

skýr. Það hafði þau áhrif að mikið misræmi gat orðið á þeirri móttöku sem nýtt starfsfólk 

fékk eftir því hvaða stjórnandi eða fóstri átt í hlut. Það gefur til kynna að ekki hafi tekist 

nægilega vel að aðlagast breyttum aðstæðum en viðmælendur sáu þar tækifæri til að 

bæta móttökuferlið og skýra enn frekar hlutverk allra. Þrátt fyrir misræmi í móttöku töldu 

viðmælendur ekkert benda til þess að nýtt starfsfólk hafi verið sérlega óánægt með 

móttökuferli síðustu tvö árin. Hins vegar bendir Bauer (2015b) á að þegar hlutverk og 

ábyrgðarsvið allra sem að móttökunni koma sé skýrt geti það stuðlað að því að nýtt 

starfsfólk upplifi sig velkomið. Því má sjá ósamræmi milli niðurstöður þessarar rannsóknar 
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og fræðimanna þar sem flestir viðmælendur töldu skýrt hlutverk og ábyrgðarsvið 

ábótavant. 

Í einhverjum tilfellum hafi gengið illa að koma á fóstrasambandi á tímum Covid-19 og 

því skorti margt nýtt starfsfólk þennan snertiflöt við vinnustaðinn. Ein skýringin er sú að í 

sumum bankanna hafi hlutverk fóstra ekki verið mjög skipulagt og fremur óformlegt. Oft 

var frekar um félagahlutverk að ræða, þar sem sessunautur hafði það hlutverk að kynna 

nýju starfsfólki praktísk atriði á vinnustaðnum. Meðal annars að sýna nýliða mötuneytið, 

hvar næsti prentari er og jafnframt að upplýsa viðkomandi um alla þá félagslegu hópa og 

viðburði sem eru á hverjum vinnustað. Ástandið síðustu tvö árin hefur hins vegar ekki 

boðið upp á mikla viðveru á vinnustað og í mörgum tilfellum ekki neina félagslega viðburði 

heldur og því töluðu viðmælendur um að þessi stuðningur hafi dottið upp fyrir. 

Rannsóknir hafa sýnt að fræðsla í formi fóstrakerfis geti ýmist verið formleg eða 

óformleg (Gannon, 2020; Mankin, 2009; Hezlett og Gibson, 2005). Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að í flestum tilfellum hafi verið um óformlegt fóstrakerfi 

að ræða sem Hezlett og Gibson (2005) lýstu sem sambandi sem þróast náttúrulega á milli 

einstaklinga. Hinsvegar hafi fóstrakerfið gengið vel í þeim bönkum sem voru með 

skipulagt og formlegt kerfi en það stuðlaði að miðlun upplýsinga og þekkingaröflun líkt og 

Manuti o.fl. (2015) benda á. Sömuleiðis má áætla að hlutverk og ábyrgðarsvið hvers og 

eins sé vel skilgreint í þeim bönkum sem fóstrakerfi gekk vel og að allir hafi almennt verið 

meðvitaðir um mikilvægi þess að sinna móttöku vel. Þetta samræmist vel skrifum Zachary 

(2012) og Hezlett og Gibson (2005) sem segja aðlögun árangursríka þegar fóstri og nýliði 

ná vel saman og taka virkan þátt í samstarfinu. 

Ýmsar leiðir hafa verið notaðar til að meta árangur móttökuferla í seðlabönkunum en 

Blanchard og Thacker (2004) hafa sagt mikilvægt að meta alla þjálfun til þess að hægt sé 

að sjá hvort hún hafi raunverulega borið árangur. Viðmælendur sögðust ýmist notast við 

spurningakannanir, formlegt samtal við nýtt starfsfólk eða stutt kaffispjall en megin 

tilgangurinn hafi verið að kanna líðan en einnig frammistöðu og aðlögun. Þá var í 

einhverjum tilfellum um að ræða skipulögð samtöl á fyrstu vikum nýliða í starfi. Ahn o.fl. 

(2018) bentu á mikilvægi þess að veita nýju starfsfólki endurgjöf á meðan á aðlögunartíma 

stendur. Viðmælendur virtust nokkuð meðvitaðir um mikilvægi þess að veita starfsfólki 

tækifæri til að meta stöðu sína og fá aðstoð við að þróast enn frekar í starfi líkt og Bauer 
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(2010) bendir á. Allir voru sammála um að tíð og regluleg samskipti hafi verið mikilvæg til 

þess að geta brugðist hratt við ef einhver vandamál komu upp hjá nýliðum. Sömuleiðis 

voru stjórnendur hvattir til að vera í meiri samskiptum en minni við nýtt starfsfólk fyrstu 

vikurnar. Mankin (2009) segir góðan undirbúning mikilvægan til þess að hægt sé að meta 

hverju þjálfunin hefur skilað. Mat á árangri helst því í hendur við undirbúning 

móttökunnar og þjálfunar eða fræðslu. Sé markmið með móttökunni skýrt og hverju 

henni er ætlað að skila er auðveldara að mæla árangurinn. Þannig þyrfti í raun að 

skilgreina áður en nýliði hefur störf hvort markmið sé að viðkomandi aðlagist félagslega á 

sem stystum tíma, komist inn í verkefni sín á stuttum tíma eða eitthvað allt annað. 

Aðalatriðið er að skilgreina hvert markmiðið er svo unnt sé að meta hvort það hafi staðist. 

Helsta áherslan hjá viðmælendum hafi þó verið að styðja við nýtt starfsfólk og almennt 

hafi verið fullur skilningur á því frá stjórnendum að starfsumhverfið væri ekki beinlínis 

styðjandi í því að ná tökum á verkefnum hratt og örugglega. 

Regluleg samskipti mannauðssérfræðinga við nýtt starfsfólk eða spurningakannanir 

sem eftirfylgni af móttökuferlinu kom upp um þá stjórnendur sem sinntu því illa eða ekki 

neitt. Þannig myndaðist misræmi á móttöku sem jafnvel hefur verið um árabil en ekki 

uppgötvast fyrr en í heimsfaraldrinum. Í þessum tilfellum var kjörið tækifæri til að bæta 

móttökuferlið og skýra betur hlutverk þeirra sem að ferlinu koma. Ef niðurstöðurnar eru 

settar í samhengi við fjögur þrep Donald Kirkpatricks eða áherslur Noe (2020) um 

þarfagreiningu í þeim tilgangi að meta árangurinn má sjá að ekki hafi markvisst verið 

unnið með mat á árangri í tengslum við móttöku nýs starfsfólks. Að minnsta kosti hefur 

það ekki verið gert á tímum Covid-19. 

Heimsfaraldurinn hafði margvísleg áhrif alls staðar í heiminum og þó svo að 

viðmælendur fjölluðu um hinar ýmsu áskoranir leyndust einnig tækifæri til að gera enn 

betur. Líkt og Pedersen o.fl. (2020) fjölluðu um má líkja ástandið síðustu tvö árin við 

krísuástand þar sem mikil óvissa hefur ríkt í heiminum. Nú þegar hefur komið fram mis 

góð aðlögunarhæfni seðlabankanna til að takast á við áskoranirnar í móttöku nýliða en 

ein skýring gæti verið sú trú að Covid-19 væri stutt pest og svo færi allt í sama horf. Raunin 

er hins vegar sú að sveigjanlegt og blandað vinnuumhverfi er komið til að vera samkvæmt 

Belte (2021). Þá mun aukin áhersla vera á tæknina að mati viðmælenda en einhverjir  

höfðu nú þegar tekið upp rafrænt móttöku- eða fræðslukerfi sem hefur reynst vel. Parry 
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og Tyson (2010) og Panos og Bellou (2016) efuðust um ágæti stafrænnar þróunar í 

mannauðstengdum verkefnum og þar hve mikið þau auka skilvirkni en þó má áætla að 

aukin þekking hafi þróast frá skrifum þeirra. Líkt og niðurstöður úr rannsókn CIPD (2021a) 

gefa til kynna að með rafrænum lausnum í mannauðstengdum verkefnum sé auðveldara 

að setja mælanleg markmið, fylgjast með þróun verkefna og ferla og taka ákvarðanir 

byggðar á eigin gögnum Samhljómur var meðal viðmælenda að rafrænt kerfi sem gerði 

vinnuna skilvirkari væri gott í bland við mannlega nálgun þó aldrei gæti neitt komið í 

staðinn fyrir hana. 

Viðmælendur voru sammála um að samskipti væru algjört lykilatriði í móttöku og ekki 

síst í blönduðu vinnuumhverfi. Tengslamyndun á vinnustað hefur áhrif á aðlögunartímann 

sem getur á endanum haft áhrif á árangur skipulagsheildarinnar (Van Maanen og Schein, 

1979). Stjórnendur voru hvattir til að vera í miklum samskiptum við nýtt starfsfólk til að 

veita góðan stuðning en þessu var sinnt mis vel í bönkunum. Nýtt starfsfólk hafi þannig 

haft orð á því ef einhverju var ábótavant og sumir áttu jafnvel í erfiðleikum með að 

tengjast vinnustaðnum. Viðmælendur töldu það mjög mikilvægan þátt í móttökuferlinu 

að upplifa tengsl við vinnustaðinn þótt það hafi verið erfitt í gegnum tölvuskjáinn. Þetta 

samræmist því sem Ahn o.fl. (2018) bentu á að gott samband við næsta stjórnanda geti 

stuðlað að góðri frammistöðu og Caldwell og Peters (2018), Ahmad og Umrani (2019) og 

Thompson og Heron (2006) sem hafa fjallað um áhrif reglulegra samskipta á líðan fólks í 

starfi. 

Stein og Christiansen (2010) sögðu mikilvægt að átta sig á því að fleiri eigi hlutverk í 

móttökuferlinu heldur en mannauðs- eða fræðslusvið skipulagsheilda. Sem bein afleiðing 

af heimsfaraldrinum hefur móttökuferlið fengið aukið vægi og stjórnendur áttað sig á 

mikilvægi þessa verkefnis. Viðmælendur sem höfðu ekki innleitt fóstrakerfi höfðu orð á 

því að fóstrakerfi væri til skoðunar og ljóst að þörfin varð meira áberandi nú en fyrir 

heimsfaraldurinn að veita nýju starfsfólki góðan stuðning strax frá upphafi. Um er að ræða 

formlegt fóstrakerfi þar sem áhersla er lögð á að þróast persónulega og faglega fremur 

en að fara yfir praktísk atriði. Því er um að ræða leiðbeinanda eða markþjálfa. Slíku 

fóstrakerfi má líkja við það sem Zachary (2012) fjallaði um þegar fóstri og nýliði vinna 

saman að sameiginlegum markmiðum sem snúa fyrst og fremst að því að að þróa hæfni, 
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færni og þekkingu nýliðans. Jafnframt getur fóstrakerfi verið mikilvægur þáttur í 

þekkingarmiðlun líkt og Manuti o.fl. (2015) benda á. 

Það kom til tals að nýta tímann betur frá því að einstaklingi er boðið starf eða skrifar 

undir starfssamning og þar til viðkomandi mætir fyrsta daginn. Þar er um eins konar 

forkynningu (e. pre-boarding) en þannig væri hægt að bjóða nýtt starfsfólk velkomið, 

tengja það vinnustaðnum með kynningu á starfseminni, viðkomandi teymi eða einstökum 

verkefnum. Rafrænt kerfi kæmi að góðum notum í slíkum aðstæðum og mannleg 

samskipti myndu svo taka við á vinnustaðnum þegar viðkomandi mætir til leiks. Að mati 

viðmælenda þarf samt að gæta þess að upplýsingarnar verði ekki of yfirþyrmandi í 

forkynningu. Á meðan verið er að innleiða slíkar kynningar þurfa mannauðsteymi að 

öllum líkindum að veita stjórnendum góðan stuðning ef þeir sinna kynningu og Belte 

(2021) leggur til. 

Eins og hefur komið fram í þessum kafla þá voru allir viðmælendur sammála um að 

áskoranir hafi verið margar og af ýmsu tagi. Þó hafi allir viðmælendur ákveðið að líta á 

þetta ástand sem tækifæri til lærdóms og læra af því sem ekki fór eins og ætlað var. Í þeim 

tilfellum þar sem ekki hafi verið fóstrakerfi áður eða lítið haldið utan um það töldu 

viðmælendur líklegt að það yrði næsta skref í móttökuferli eða að aukinn áhersla yrði lögð 

á það. Ástæða þess er einfaldlega sú að þörfin fyrir góðan stuðning við nýliða varð enn 

ljósari á tímum Covid-19. Bergelson (2014) fjallaði um að góður stuðningur geti hjálpað 

nýju starfsfólki að þróa hæfni sína og þekkingu. Annað jákvætt sem komið hefur út úr 

Covid-19 er líklega aukinn skilningur stjórnenda og skipulagsheilda á mikilvægi 

móttökuferlis en það samræmist algjörlega Pedersen o.fl. (2020) að krísuástand gefi oft 

þróun mannauðs aukið vægi innan skipulagsheilda. Það er því ánægjulegt að sjá þessa 

jákvæða þróun í kjölfarið á Covid-19. Bauer (2015a) hefur einnig fjallað um mikilvægi þess 

að stjórnendur átti sig á því að þeir gegni lykilhlutverki í móttökuferlinu og jafnframt að 

skipulagsheildir ættu að líta á móttöku sem fjárfestingu fremur en kostnað. 

Það er ánægjulegt að sjá á svörum viðmælenda hve allir hafa áttað sig enn betur á því 

mikilvæga hlutverki að taka vel á móti nýju starfsfólki. Það ber þó að taka fram að ekki sé 

ástæða til að áætla annað en að ferlinu hafi verið sinnt vel fram til þessa en 

niðurstöðurnar benda til þess að margt hafi verið hægt að bæta. Viðmælendur töluðu um 

þá þætti sem þau ráku sig á og töldu nauðsynlegt að bæta úr en einnig hvað hafi borið 
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árangur. Það er mikill kostur að horfa fram á veginn og taka með sér það sem átti að vera 

stutt aðlögun að ástandinu en vakti svo mikla lukku að það festi sig jafnvel í sessi í 

móttökuferlinu. Lærdómurinn og upplifunin er því fjölbreytt og stafar fyrst og fremst af 

því að móttökuferlið var misjafnt eftir hverjum seðlabanka. 

Segja má að upplifunin hafi verið ólík að því leyti að áskoranirnar voru ekki þær sömu 

í öllum tilfellum. Sóttvarnarráðstafanir í hverju landi fyrir sig voru ekki raktar í viðtölunum. 

Líklega má þó færa rök fyrir því að mismunandi takmarkanir í hverju landi fyrir sig hafi 

haft áhrif á upplifun af móttöku nýliða. Sumir áttu í vandræðum með rafræn vinnubrögð 

á meðan aðrir áttu í meiri vandræðum með að samþætta upplýsingar og skýra hlutverk 

allra aðila að móttökuferlinu. Lærdómurinn var þar af leiðandi eftir því og mótaðist af 

þeim áskorunum sem voru vöktu athygli hverju sinni. Þó var áberandi að mörgum kom í 

opna skjöldu, á hve fjölbreyttan hátt væri hægt að nýta tæknina þótt hún kæmi aldrei í 

staðinn fyrir mannlegu samskiptin. 

Sökum þess hve lítið úrtakið er verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður 

rannsóknarinnar og er því megintilgangurinn að fá djúpa innsýn í upplifun 

mannauðssérfræðinga í seðlabönkum Norður- og Eystrasaltslandanna. Jafnframt var 

undirrituð meðvituð um mögulega valdafjarlægð við viðmælendur og lagði því upp með 

afmörkuð viðtöl. Þar af leiðandi náðust hvorki upplýsingar um aldur, menntun né 

starfsreynslu viðmælanda af mannauðsmálum í seðlabönkunum. Eftir á að hyggja hefði 

þó verið áhugavert að rýna í niðurstöðurnar út frá þeim upplýsingum og sjá hvort 

sérfræðingar með mannauðstengda menntun eða mikla starfsreynslu í faginu 

samræmdist það sem fræðimenn hafa lagt til. Sömuleiðis ber að nefna þá staðreynd að 

viðtölin voru tekin í gegnum fjarfundarbúnað, sem vissulega gerði rannsóknina mögulega 

en erfiðara er að mynda tengsl í gegnum tölvuskjáinn og því er mögulegt að það hafði haft 

áhrif á traust viðmælenda til undirritaðrar. Styrkleikar rannsóknarinnar eru þó að allir 

viðmælendur höfðu mikinn áhuga á efninu og höfðu nú þegar velt fyrir sér hvernig snúa 

ætti vörn í sókn og nýta áskoranirnar til að gera enn betur. Viðmælendur svöruðu því allir 

af miklum áhuga. 

Þar sem undirrituð rakst ekki á neinar rannsóknir um móttöku nýliða á tímum Covid-

19 væri áhugavert að skoða hana enn frekar og þá bæði út frá sjónarhorni starfsfólks en 

einnig mannauðssérfræðinga. Það væri meðal annars hægt að kanna upplifun 
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einstaklinga sem hafa hafið störf á nýjum vinnustað síðustu tvö árin á móttöku og þá 

sérstaklega hvort áhersla hafi verið lögð á aukinn stuðning af einhverju tagi. 

Frá sjónarhorni mannauðssérfræðinga væri hægt að kanna innanlands hver staðan er 

á móttöku nýliða á íslenskum vinnumarkaði en líkt og CRANET rannsóknin 2018 gaf til 

kynna að þá hefur jákvæð þróun átt sér stað hér á landi í þeim málum. Því væri áhugavert 

að sjá stöðuna á móttöku nýliða á Íslandi eftir þrjú til fimm ár og hvort skipulagsheildir 

verði farnar að leggja enn meiri áherslu á stuðning við nýtt starfsfólk svo sem með aukinni 

þjálfun eða fóstrakerfi. Í framhaldi af þessari rannsókn væri jafnframt áhugavert að kanna 

hvort munur er á móttöku nýliða út frá menningu í hverju landi fyrir sig. Ennfremur er 

hægt að kanna hvort móttöku nýliða muni raunverulega öðlast aukið vægi innan 

skipulagsheilda. Það er, hvort viðhorf sérfræðinga í mannauðsmálum, stjórnenda og 

starfsfólks almennt til þessa viðfangsefnis hafi þróast. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að ákveðin þróun í móttöku nýliða 

muni eiga sér stað bæði hvað skipulag varðar en einnig að hlutverk og ábyrgðarsvið verði 

skýrar svo allir þátttakendur í ferlinu séu samstíga. 
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6  Lokaorð 

Rannsókn þessi fangar upplifun af móttöku nýliða á tímum Covid-19 og farið var yfir helstu 

þætti er varða móttökuferli , stefnumiðaða mannauðsstjórnun og þróun mannauðs og 

starfsumhverfið í heimsfaraldri. Meginmarkmið rannsóknarinnar er jafnframt að varpar 

ljósi á þann lærdóm sem dreginn hefur verið af áskorunum síðustu tveggja ára. 

Helstu niðurstöður sýna fram á fjölbreytta upplifun mannauðssérfræðinga í 

seðlabönkum Norður- og Eystrasaltslandanna. Ólíkt var eftir bönkum hvernig 

móttökuferli var háttað og hve mikil áhersla væri á stuðning nýs starfsfólks. Þá kom í ljós 

að áskoranir á tímum Covid-19 snéru að því að samræma upplýsingar bæði fyrir nýtt 

starfsfólk og stjórnendur. Þá komu upp erfiðleikar í upphafi faraldursins við að færa 

móttökuferlið og samskiptin yfir á rafrænt form. Jafnframt kom fram að mannleg 

samskipti eru mikilvæg í ferlinu og þrátt fyrir kosti rafrænna samskipta kæmi það aldrei í 

staðinn fyrir þau. Þó hafi gengið betur að aðlagast í þeim tilfellum sem rafræn kerfi voru 

til staðar fyrir heimsfaraldurinn. Einnig hafi í einhverjum tilfellum komið upp óskýr 

hlutverk og ábyrgðarsvið þeirra sem að móttökunni koma en það bitnar á nýju starfsfólki 

með þeim hætti að ekki allir hafi fengið nauðsynlegar upplýsingar í upphafi starfs eða 

nægilegan stuðning til að aðlagast á nýjum vinnustað. 

Lærdómurinn í einstökum bönkum var einnig ólíkur eftir því hverjar áherslurnar hafa 

verið til þessa. Meðal annars var fjallað um aukinn stuðning við nýtt starfsfólk, betra 

skipulag við móttöku og skýrari upplýsingar um hlutverk hvers og eins í ferlinu. 

Viðmælendur fylgdu ekki móttökuferlinu markvisst eftir samkvæmt fræðunum þó 

eftirfylgni í formi samtals eða spurningalista hafi verið til staðar í flestum tilfellum. Þar var 

helsta áherslan á að nýtt starfsfólk hefði nægan stuðning og hvort allur búnaður væri að 

virka sem skyldi. 

Undirrituð vonast til þess að rannsókn þessi veiti innsýn í efni sem lítið hefur verið 

rannsakað sökum þess hve stutt er síðan hætt var að skilgreina Covid-19 sem ógn við 

samfélagið. Ennfremur er það von að niðurstöðurnar muni nýtast viðmælendum til 

upplýsinga um hvernig önnur mannauðsteymi hafa tekist á við heimsfaraldurinn en ekki 

síður að hægt verði að nýta niðurstöðurnar sem stuðning í framtíðarrannsóknum. 
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VIÐAUKI 1 - KYNNINGARBRÉF 

Dear – 

I am following up on my managers introduction regarding an interview for my master‘s 

thesis. Your (or a colleagues) time to answer a couple of questions would be highly 

appreciated. 

The Master's thesis is about employee onboarding and training. The objective of this 

research is to examine the experience and attitude of human resource experts in 8 

Central Banks in the Nordic and Baltic countries towards the challenges in employee 

onboarding during a worldwide epidemic caused by covid-19. My thesis mentor is Svala 

Guðmundsdóttir, professor in HRM at the University of Iceland and also will my manager 

be guiding me through the process. 

I seek a deeper understanding on the subject based on empirical evidence and then 

reflect previous studies on practical experience from experts who are currently working 

in the field human resources with the main task of welcoming new employees. 

I want to address that the interview is confidential and won’t be traceable to each 

respondent. The interview will be scheduled via online meeting or phone call and approx. 

30 minutes. I can send you some notes for preparation in advance. 

The thesis is due in the beginning of May so the interviews will preferably take place 

in March. Are you interested in contributing to my research in form of an interview? 

 

Best regards 

Hólmfríður Þorvaldsdóttir 

Master student in human resource management 

Student intern at the Central Bank of Iceland 


