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Abstract 

An orientation program is an important aspect in modern companies, 

mostly because it influences performance of employees, employee 

turnover, training cost, productivity and cost of mistake. Successful 

orientation matters a great deal for companies and their employees. 

Welcoming trainees on their first day at work, introduction of the 

company, its operation, its objectives and the informal orientation is all 

part of its main orientation. It is most likely that companies will harvest 

less turnover, more productivity and more competent employees if they 

recognise the importance of orientation. 

A heuristic research was made in Sæplast Dalvík ehf. to determine how 

the orientation is conducted, to find out the results of the orientation 

and gain knowledge on whether the orientation conforms to 

theoretician ideas about orientation. Interviews were made with eight 

employees of the company, managerial personnel, recruits and 

maintenance staff. In general, the orientation process seems quite 

satisfactory; certain aspects however, need further attention and 

improvement. The most interesting findings from the interviews are the 

lack of planning and faulty security measures at Sæplast. 
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Útdráttur  
 

Nýliðaþjálfun er mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja því hún hefur 

meðal annars áhrif á frammistöðu starfsmanna, starfsmannaveltu, 

þjálfunarkostnað, framleiðni og mistakakostnað. Vel heppnuð nýliða-

þjálfun skiptir bæði máli fyrir fyrirtæki og starfsmenn þeirra. Móttaka 

nýliða þegar þeir mæta til vinnu fyrsta daginn, kynning á fyrirtækinu, 

starfsemi þess, markmiðum þess og starfsþjálfunin sjálf eru allt hlutar 

af þjálfunarferli nýliða. Ef fyrirtæki hlúa vel að þessum þáttum er fátt 

því til fyrirstöðu að þau uppskeri ríkulega, meðal annars með minni 

starfsmannaveltu, aukinni framleiðni og hæfari starfsfólki.  

Framkvæmd var eigindleg rannsókn í Sæplasti Dalvík ehf. til að 

komast að því hvernig þjálfun nýrra starfsmanna er háttað, hver 

árangur af henni er og hvort hún samræmist hugmyndum fræðimanna 

um árangursríka nýliðaþjálfun. Tekin voru viðtöl við átta starfsmenn 

fyrirtækisins, yfirmenn, nýliða og starfsmenn verkstæðis. Í heildina 

virðist nýliðaþjálfunin vera í nokkuð góðum skorðum en ýmis atriði 

komu í ljós í rannsókninni sem þyrfti að bæta úr. Helst ber að nefna að 

skipulagi þjálfunarinnar er ábótavant, það eru atriði sem eiga að vera 

hluti af nýliðaþjálfunarferli Sæplasts sem vill gleymast að fara yfir og 

einnig þyrfti að standa betur að kynningu öryggismála, til dæmis varð-

andi kynningu á brunakerfi verksmiðjunnar og reyna þarf að koma í 

veg fyrir að starfsmenn brenni sig á mótum. Í lok ritgerðarinnar eru 

settar fram tillögur til úrbóta. 
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