
Útdráttur 
Fyrirtæki í alþjóðlegum viðskiptum verða að vanda val sitt við 
ráðningu á stjórnendum. Íslensk fyrirtæki eru ung í alþjóðavæðingunni 
og þurfa því á hæfileikaríkum og reynslu miklum stjórnendum að 
halda. Það er því mikilvægt þegar ráða þarf stjórnanda til alþjóðlegra 
fyrirtækja að vanda ráðningarferlið og velja áreiðanlegustu aðferðafræðina 
við að ráða réttan aðila. Hægt er að fara ýmsar leiðir í 
ráðningarferlinu við val á umsækjanda í stjórnunarstöðu en þær helstu 
eru staðbundin viðtöl, persónuleikapróf eða hæfnispróf. Þessi aðferðafræði 
er talin nokkuð áreiðanleg til að komast að því hvort viðkomandi 
sé hæfur og uppfylli kröfur sem gerðar eru til starfsins. Það er því 
mikilvægt að búið sé að greina hverjar kröfurnar eru og eins hvaða 
eiginleika umsækjandi þarf að hafa til að fá ráðningu. Hægt er að nota 
niðurstöður úr viðtölum eða prófum til að bera saman umsækjanda við 
þær kröfur sem eru gerðar og taka þannig ákvörðun um endanlegt val á 
ráðningu. 
Þátttakendur í rannsókninni voru fjögur íslensk útrásarfyrirtæki. Þessi 
fyrirtæki eru í alþjóðlegum viðskiptum á sviði framleiðslu- og sölu, 
fjármála, fjárfestinga og smásölu. Tekin voru viðtöl við stjórnendur 
þessara fyrirtækja sem hafa með ráðningar í stjórnunarstöðu að gera. 
Rannsóknin var byggð upp með það í huga að fá svar við því hvað réði 
endanlegu vali við ráðningu í stjórnunarstöðu hjá fyrirtækjunum. 
Samkvæmt rannsókninni er helst hægt að nefna að persónueinkenni 
ráði endanlegu vali eftir að umsækjandi hefur gengið í gegn um allt 
ráðningarferlið. Niðurstöður rannsókna sýndu ekki fram á nýja 
aðferðafræði. Fyrirtækin nota fræðin samhliða sínum aðferðum við 
ráðningar í stjórnunarstöðu. 
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Abstract 
It is extremely important for corporations that participate in global 
business to meticulously prepare the recruiting of executive personnel. 
Icelandic corporations are taking there first steps in globalization and 
are in need of experienced executives. For that reason it is crucial when 
recruiting an executive to a company that practices in a global 
environment to prepare the recruiting process carefully and choose the 
adequate recruiting methods to find the right personnel. The recruiting 
process of an executive can involve different methods but usually they 
are interviews, personality tests or a test of there competence. These 
methods are thought to be quite reliable to find out if the candidate 
fulfils the requirements that are made for the position and if he/she is 
competent. Job analyst provides a strong foundation for the recruiting 
process along with information about what characteristics are required. 
Information from interviews and test results can be used to compare 
each candidate both with the job requirements and also compare 
candidates with each other and make final decision in recruiting. 
Four Icelandic corporations took part in this research. They are taking 
part in international business in the fields of production and sales, 
finance, investments and retail. The research included interviews with 
executive that take part in the recruiting process of executive 
positioning. The research was designed to find out what elements 
helped make the final decision in recruiting for executive positions. 
The findings indicate that after the recruiting process the personnel 
characteristic help recruiters make there final decision. The findings 
showed no new approach, the corporations are using existing science 
along with there methods in recruiting in executive positioning. 
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