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Útdráttur 
Tilgangurinn með verkefninu er að skoða hvað skiptir mestu máli í fari starfsmanna í 

gestamóttöku á hóteli. Leitast var við að komast að því hvað hótelstjórar telja 

mikilvægast í fari starfsmanna þegar þeir ráða nýtt fólk til starfa. Hafa útlit og 

framkoma og persónueiginleikar eins og samviskusemi, viðkunnanleiki, jafnlyndi, 

fágun, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni áhrif á hvaða fólk er ráðið í gestamóttöku á 

hóteli? Eigindleg aðferðafræði var notuð og viðtöl tekin við tíu hótelstjóra sem allir 

starfa á Reykjavíkursvæðinu fyrir utan einn sem rekur hótel á Suðurlandi.  

Fræðileg umfjöllun byggist einkum á erlendum heimildum og rannsóknum þar 

sem ekki er um auðugan garð að gresja á þessu fræðasviði hérlendis. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að persónueiginleikar eins og 

samviskusemi, viðkunnanleiki, jafnlyndi, fágun, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni 

skipta máli í fari starfsmanna sem vinna í gestamóttöku. Hvað útlit og framkomu 

starfsmanna áhrærir er mikilvægt að vera snyrtilegur, vel máli farinn og bera sig vel. 

Stjórnendur telja að líkamlegt útlit eða fegurð skipti ekki höfuðmáli – það geri innri 

fegurð hins vegar og hún skín í gegn. 



ii 

Abstract 
The objective of this research is to examine which personality traits are desirable in 

relation to frontline employees in hotels. The research aims at finding out what hotel 

managers take to be the most important characteristics of such employees when they 

hire new people. Do features like appearance, conscientiousness, agreeableness, 

calmness, cultivation, flexibility and adaptability dictate who should be hired for such 

a position? This is a research based project that makes use of a qualitative method. 

Ten hotel managers were interviewed. They are all working in Reykjavik except for 

one who is running a hotel in the Southern part of the country.  

The theoretical part of the project mainly draws on books and research from 

abroad because very little research has been done in this field in Iceland. 

The main conclusion of the research is that personality traits like 

conscientiousness, agreeableness, calmness, cultivation, flexibility and adaptability – 

perhaps not surprisingly – do matter concerning employees who are working as front 

liners. Their appearance and conduct are important in the sense that it matters to be 

neat, well-spoken and well-mannered. Managers do not think it is of any significance 

to be handsome or beautiful; they take inner beauty to be more important and it shines 

through. 
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Formáli 
Þetta verkefni er 30 ECTS rannsóknarverkefni þar sem tekin eru viðtöl við tíu 

hótelstjóra á Íslandi. Gerð er grein fyrir stöðu mannauðsmála á hótelunum og komið 

með tillögur að úrbótum. Vinnan að verkefninu hófst í september 2010 og lauk í júlí 

2011. Leiðbeinandi við verkefnið var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Kann ég honum bestu þakkir fyrir góðar 

leiðbeiningar og spjall um viðfangsefnið. 

Viðmælendum mínum vil ég þakka fyrir veittar upplýsingar og greinargóð svör 

en án velvilja þeirra hefði rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Rannsakandi spurði 

viðmælendur spjörunum úr og var það oft af einskærum áhuga á viðfangsefninu og þó 

að allar spurningarnar hafi ekki tengst beint rannsóknarspurningunni fóru þær í 

persónulegan reynslubanka. Vonandi gerir þetta ritgerðina skemmtilegri fyrir vikið. 

Kristínu Hrund Whitehead samferðakonu minni í náminu og kærri vinkonu vil 

ég þakka allar þær góðu ábendingar sem hún hefur komið með á þessari vegferð. 

Fjölskyldu minni og vinum vil ég þakka góðar ábendingar og yfirlestur og síðast en 

ekki síst vil ég þakka mínum kæra Stefáni Erlendssyni fyrir stuðning, hvatningu og 

þann metnað sem hann hefur haft fyrir mína hönd í þessu verkefni og sérstakar þakkir 

fær hann fyrir yfirlestur. 
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Inngangur 

Peter F. Drucker (1982) var einn af frumkvöðlum stjórnunarfræðanna og kom fyrstur 

fram með hugtakið mannauður. Hugmyndafræði hans byggist á því að starfsfólkið sé 

mikilvægasta auðlindin og það sé hlutverk stjórnenda að undirbúa starfsfólkið og 

þjálfa það til að ná sem bestum árangri. 

Hvers vegna ná sum fyrirtæki árangri og viðhalda samkeppnisforskoti sínu? 

Góðan árangur má að einhverju leyti rekja til þeirra aðferða sem notaðar eru í 

mannauðsstjórnun. Mannauðurinn er sú auðlind sem erfiðast er að líkja eftir. Margar 

rannsóknir sýna að tiltölulega auðvelt er fyrir skipulagsheildir að líkja eftir skipulagi 

og framleiðslu samkeppnisaðila en erfitt er að líkja eftir mannauðnum. Árangur 

skipulagsheilda byggist því á eiginleikum mannauðs (Pfeffer, 1994; Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2003).  

Áhugi rannsakanda á viðfangsefni þessarar rannsóknar vaknaði þegar hann 

starfaði sem hótelstjóri á litlu hóteli á landsbyggðinni. Starf hótelstjóra á slíkum 

vinnustað er margþætt og krefjandi. Fyrir utan almennan rekstur eru starfsmannamál 

fyrirferðarmikil. Stöðugt er verið að vinna með fólk í öllum þess margbreytileika og 

verkefnin eru ótalmörg og ólík. Vinnuumhverfið er að mörgu leyti erfitt; vinnutími er 

langur, starfsfólk er langdvölum að heiman og nálægð milli þess er mikil. 

Fjöldi rannsókna sýnir að óformlegir starfshættir (e. informal practices) tíðkast á 

hótelum og á það sérstaklega við um minni hótel sem eru með færri en 25 starfsmenn. 

Almennt er ekki notast við viðurkenndar aðferðir mannauðsstjórnunar og þeir sem sjá 

um ráðningar eru ekki menntaðir á því sviði (Nickson, 2007; Tesone, 2008; Kusluvan, 

Kusluvan, Ilhan og Buyruk, 2010). 

Val á starfsmönnum er eitt mikilvægasta verkefnið á sviði mannauðsstjórnunar 

og vanda þarf til verka í þeim efnum þar sem mistök við ráðningu geta verið dýrkeypt. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á störfum innan ferðaþjónustunnar undirstrika 

mikilvægi þess að ráða fólk sem býr yfir rétta viðhorfinu og persónueiginleikum eins 

og samviskusemi og að vera vingjarnlegur (Callaghan og Thompson, 2002; Kusluvan, 

Kusluvan, Ilhan og Buyruk, 2010).  

Starfsmaður í gestamóttöku er meira og minna í beinum samskiptum við 

viðskiptavini og við þær aðstæður reynir á tilfinningalega vinnu (e. emotional labor) 

sem felur í sér að stjórna tilfinningum í því skyni að höfða til tilfinninga, viðhorfa eða 

hegðunar þeirra (Hochschild, 2003). En það reynir ekki bara á tilfinningalega þætti 
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heldur virðist útlit og framkoma einnig ráða nokkru um hverjir veljast í þjónustustörf 

eða gegna slíkum störfum (Nickson o.fl., 2007).  

Með þetta í huga ákvað rannsakandi að skoða hvort útlit og persónueinkenni 

hafa áhrif val starfsmanna og rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er því 

svohljóðandi: Hafa útlit og framkoma og persónueiginleikar eins og samviskusemi, 

viðkunnanleiki, jafnlyndi, fágun, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni áhrif á hvaða fólk er 

ráðið í gestamóttökustarf á hóteli?  

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er í grófum dráttum tvískipt. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um það 

helsta sem fellur undir mannauðsstjórnun og þætti sem tengjast 

rannsóknarspurningunni. Í seinni hlutanum er rannsókninni gerð skil. Ritgerðinni er 

jafnframt skipt í fimm meginkafla. Fyrsti kaflinn er um mannauðsstjórnun og skiptist í 

þrjá undirkafla. Fyrst er fjallað stuttlega um meginviðfangsefni mannauðsstjórnunar. 

Þá er gerð grein fyrir ráðningarferlinum og því helsta sem tengist honum og mikilvægi 

þess að ráða hæfasta einstaklinginn í starfið. Því næst er farið nokkrum orðum um 

þjálfun og starfsþróun starfsmanna. Loks er fjallað um frammistöðustjórnun og 

frammistöðumat.  

Í öðrum kafla er greint frá því hvað einkennir umhverfi ferðaþjónustunnar, hvers 

konar fólk ræðst þar til starfa og hvað skiptir mestu máli við ráðningu starfsmanna í 

gestamóttöku. Persónueiginleikar og viðhorf skipta sköpum í fari starfsfólks í 

gestamóttöku en útlit og framkoma hafa líka talsvert um það að segja hverjir eru vel til 

þess fallnir að gegna slíku starfi. Starfsmaður í gestamóttöku er jafnan fyrsta andlitið 

sem gesturinn mætir við komu á hótelið og því mikilvægt að hann hæfi ímynd þess. 

Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði. Þar er sagt frá þeim rannsóknaraðferðum 

sem var beitt, hvernig viðmælendur voru valdir og úrvinnslu gagna lýst. Einnig er 

drepið á takmarkanir rannsóknarinnar og helstu álitamál. 

Í fjórða kafla er ítarleg greining á niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er 

vinnuumhverfi lýst. Síðan er greint frá þemum rannsóknar. En þau eru: 

1. Ráðningarferlið. 

2. Hvað ræður vali á starfsmanni í gestamóttöku? 

3. Þjálfun og starfsþróun. 

4. Frammistöðumat og umbun. 
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Í fimmta kafla eru umræður og komið með tillögur að úrbótum fyrir þá 

stjórnendur hótela sem sjá um starfsmannamál og sér í lagi ráðningar.  
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1. Hvað er mannauðsstjórnun? 

Mannauðsstjórnun er liður í stjórnun skipulagsheilda og lýtur að vinnu starfsmanna og 

samskipta þeirra innbyrðis. „Mannauðsstjóri“ annast þau mál sem varða starfsmenn og 

starfsmannahald og leggur sitt af mörkum við að skapa samkeppnisforskot með 

velferð og hagsmuni skipulagsheildarinnar og þeirra einstaklinga sem starfa innan 

hennar að leiðarljósi (Beardwell og Claydon, 2007). 

Erfitt er að finna eina rétta skilgreiningu á mannauðsstjórnun sem tekur til allra 

þátta hennar en ein hljóðar svona: Mannauðsstjórnun felur í sér aðferðir og 

vinnubrögð sem miða að því að hámarka frammistöðu, skuldbindingu og starfsánægju 

starfsfólks til þess að auka samkeppnisforskot skipulagsheildarinnar (Beardwell og 

Claydon, 2007). Armstrong (2006) skilgreinir mannauðsstjórnun sem stefnumiðaða og 

heildstæða nálgun við stjórnun mikilvægustu auðlindar skipulagsheildarinnar – þ.e. 

starfsfólksins sem með vinnu sinni stuðlar að því að ná markmiðum 

skipulagsheildarinnar.  

Mannauðsstjórnun gengur út á það að mannauðurinn nýtist skipulagsheildinni 

sem best. Þar sem stuðst er við aðferðir mannauðsstjórnunar er lögð áhersla á 

ráðningarferlið, þjálfun og félagsmótun starfsmanna, mat á frammistöðu og ekki síst 

umbun og hvatningu. Ef vel er á málum haldið hefur það áhrif á gæði þjónustu og þar 

með ánægju viðskiptavina sem hefur jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækisins (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2003, Chand, 2010; Quresh o.fl. 2010).  

Áhrifa mannauðsstjórnunar fór að gæta á níunda áratug síðustu aldar. Nokkrar 

ástæður eru fyrir uppgangi greinarinnar: leit skipulagsheilda að samkeppnisforskoti, 

brestir í nálgun starfsmannastjórnunar, breytingar á samsetningu vinnuafls og 

hnignandi áhrif stéttarfélaga. Á undanförnum árum hefur komið æ betur í ljós að ef 

stjórnendur fyrirtækja nýta sér aðferðir mannauðsstjórnunar hefur það jákvæð áhrif á 

afkomu fyrirtækis. Það á einkum við um þjónustufyrirtæki þar sem þjónusta er  

óáþreifanlegt fyrirbæri sem erfitt er að meta hlutlægt (Guest, 1987; Schneider og 

Bowen, 1993; Beardwell og Claydon, 2007).  

Fjöldi rannsókna sýnir að starfsmannaval er meðal þess sem hefur einna mest 

áhrif á afkomu fyrirtækja. Því er mikilvægt að vanda valið þegar ráða þarf starfsmann 

í laust starf. Það er að sama skapi mikilvæg ákvörðun sem einstaklingar standa frammi 

fyrir þegar kemur að því að velja sér starfsvettvang. Hvernig sem á málin er litið er 
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hagsmunum beggja aðila – einstaklingsins og fyrirtækisins – best borgið með því að 

að valinn maður sé í hverju rúmi (Terpstra og Rozell, 1993; Huselid, 1995). 

Hér að neðan verður gerð grein fyrir helstu þáttum sem falla undir 

ráðningarferlið: öflun umsækjenda, ráðningarviðtal og val starfsmanna. 

1.1. Ráðningarferlið 

Samkvæmt hugmyndafræði mannauðsstjórnunar ber að ráða hæfasta einstaklinginn í  

sérhvert starf; þann sem uppfyllir best kröfurnar sem gerðar eru til starfsins og nota til 

þess aðferðir mannauðsstjórnunar. Margar rannsóknir sýna að ef viðurkenndar 

aðferðir eru notaðar við val og ráðningar, þjálfun, upplýsingamiðlun og hópavinnu 

hefur það jákvæð áhrif á framleiðni og arðsemi fyrirtækja og dregur úr 

starfsmannaveltu (Terpstra og Rozell 1993; Huselid 1995; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan 

og Buyruk, 2010; Landy og Conte, 2010). 

Mikil samkeppni er á vinnumarkaði um hæfileikaríkt starfsfólk og stjórnendur 

fyrirtækja gera sér sífellt betur grein fyrir því að öflun og val umsækjenda eru 

lykilþættir innan mannauðsstjórnunar og ef vandað er til verka eykur það líkur á að vel 

takist til með ráðningar (Carless, 2009). 

Í ráðningarferlinu er hægt er að fara ýmsar leiðir við val á umsækjanda í stöðu en 

helstu aðferðirnar eru viðtöl, sálfræðileg próf og umsagnir. Þessar aðferðir eru taldar 

vera nokkuð áreiðanlegar við mat á því hvort viðkomandi sé hæfur og uppfylli þær 

kröfur sem gerðar eru varðandi starfið. Því er mikilvægt að búið sé að greina hverjar 

starfskröfurnar eru og eins hvaða eiginleika umsækjandi þarf að hafa til að uppfylla 

hæfniskröfur (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007). 

1.1.1 Starfsgreining 

Mikilvægt er að undirbúa ráðningarferlið vel og liður í því er að greina starfið, skrá 

upplýsingar um starfssvið og hæfni sem starfið kallar á. Í starfsgreiningu kemur fram 

tilgangur starfsins, meginskyldur þess sem sinnir starfinu, starfsaðstæður, hæfni og 

þekking sem þarf til að gegna starfinu (Beardwell og Claydon, 2007; Carless, 2007). 

Starfsgreining felur í sér nokkrar formlegar aðferðir sem lýsa störfum og þeim 

eiginleikum sem þau útheimta með það að markmiði að auðvelda ráðningarferlið. 

Nokkrar leiðir eru færar til gagnaöflunar vegna starfsgreiningar og má þar helst nefna 

viðtöl, vinnudagbækur, spurningalista og fyrirliggjandi gögn (Nickson, 2007; Landy 

og Conte, 2010). 
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Leit að umsækjendum byggir alltaf á starfsgreiningu – hvort heldur formlegri 

eða óformlegri. Ef ekki er vandað til starfsgreiningar er óvíst að þeir sem bjóðast til 

starfsins og eru síðan valdir séu þeir sem gagnast skipulagsheildinni best. 

Starfsgreining vegna starfsmannavals hefur þrjú markmið: 

 Að lýsa verkþáttum og ábyrgðarsviðum sem falla undir starfið sem á að ráða í. 

 Að safna upplýsingum um starfið, færni, getu eða aðra þá eiginleika sem 

krafist er af þeim sem því gegnir. 

 Að lýsa ytri umgjörð starfsins, vinnutíma, kjörum og þess háttar (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996). 

Leitast er við að svara tveimur spurningum í starfsgreiningu: 

1. Hvað er það sem einstaklingar gera í tilteknum störfum – verkefnabundin 

nálgun. 

2. Hvaða eiginleikar eru nauðsynlegir til þess að hægt sé að sinna starfinu með 

fullnægjandi hætti – einstaklingsbundin nálgun (Landy og Conte, 2010). 

Örar tæknibreytingar gera kröfu um tíðari starfsgreiningar. Ekki er nauðsynlegt 

að framkvæma starfsgreiningu í hvert sinn sem starf losnar og það á einkum við um 

fyrirtæki þar sem starfsmannavelta er mikil. Þó ber að hafa í huga að ef starfsgreining 

er gerð nokkuð reglulega eykur það líkur á því að starfslýsing sé rétt (Landy og Conte, 

2010).  

1.1.2 Starfslýsing 

Starfslýsingar byggja á starfsgreiningu og er ætlað að meta störf og hæfni sem þarf til 

að gegna þeim. Innihald starfslýsingar felur meðal annars í sér greiningu á starfinu, 

starfsheiti, og verkefnum sem starfsmanninum er ætlað að sinna. Gerð er grein fyrir 

launakjörum og vinnutíma og oft er vinnuaðstæðum lýst. Það má hugsa sér að 

starfslýsing sé hagnýtt plagg sem veitir greinargóðar upplýsingar um vinnustaðinn og 

starfið. Starfslýsingar skulu vera hæfilega ítarlegar svo að starfsmaðurinn fái svigrúm 

til að sinna starfinu eftir eigin höfði. Meira máli skiptir að verkið sé vel unnið en 

hvernig það er gert (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007; Nickson, 2007; 

Landy og Conte, 2010). 
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1.1.3 Persónugreining 

Á meðan starfslýsingar beinast að þáttum á borð við „hvað“ felist í starfinu snýr 

persónugreiningin að því „hver“ gegnir starfinu. Persónugreiningin miðar að því að 

draga útlínur að hinum fullkomna starfsmanni. Ólíklegt verður að teljast að slíkur 

starfsmaður sé til en persónugreining auðveldar greiningu á því hversu nálægt 

ímyndinni umsækjendur komast. Yfirleitt er persónugreining plagg sem lýsir 

persónulegri hæfni og eiginleikum sem krafist er til að gegna starfinu og er oft skipt í  

nauðsynlega og æskilega hæfnisþætti (Armstrong, 2006; Nickson, 2007; Beardwell og 

Claydon, 2007). 

Þegar persónueiginleikar sem skipta máli við val á starfsmanni eru til umræðu er 

oft vitnað í fræðimennina Rodger og Fraser. Þeir hafa tekið saman lista þar sem 

slíkum persónueiginleikum er lýst með nokkrum almennum fyrirsögnum. Hugmyndir 

Rodgers og Frasers hafa lifað enda þótt sumt í skrifum þeirra kunni að valda 

misskilningi s.s. það sem þeir segja um líkamlegt atgervi (Beardwell og Claydon, 

2007). 

Rodger (1952) 
 

Munro Fraser (1954) 

Líkamlegt atgervi og útlit: heilsa, 

líkamsbygging, framkoma, málfar og 

háttalag. 

Hæfileikar og atgervi: menntun, 

námskeið og starfsþjálfun, reynsla og 

árangur varðandi þessi atriði. 

Almenn greind: þekking og skilningur. 

Sérstök hæfni: vélar, teiknun, reikningur. 

Áhugamál: vitsmunaleg, líkamleg, 

listræn. 

Lunderni og eðlisfar: áhrif á aðra, 

áreiðanleiki og sjálfstraust. 

Kringumstæður: geta til að vinna 

óreglulegan vinnutíma.  

 

 Áhrif á aðra: útlit, málfar, mannasiðir 

og sjálfstraust. 

Þekking, reynsla og hæfni: menntun, 

starfsþjálfun og reynsla. 

Meðfæddir hæfileikar: viðbragðsflýtir, 

vera fljótur að læra. 

Áhugahvöt: markmið, framsækni, 

ákveðni, frumkvæði, árangur. 

Aðlögunarhæfni: hæfileiki til að 

bregðast jákvætt við nýjum aðstæðum 

og fólki.  

 

1.1.4 Öflun umsækjenda og val 

Öflun umsækjenda og val snýr að því að greina, laða að og velja hæfasta fólkið til 

starfa sem um leið uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til starfsins. Þetta eru 

samþættar aðgerðir og þar sem öflun umsækjenda hættir tekur valið við. Gott er að 
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gera sér grein fyrir að það er munur á þessum aðgerðum; öflun eða ráðning (e. 

recruitment) er jákvæð aðgerð á meðan valið er talið vera frekar neikvætt þar sem 

umsækjendum er hafnað (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði mannauðsstjórnunar sýna að fyrirtæki 

sem hafa tileinkað sér viðurkenndar aðferðir við val á umsækjendum skila auknum 

hagnaði (Terpstra og Rozell, 1993; Huselid, 1995). Ef val á umsækjendum er vandað 

eru meiri líkur til þess að hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn. Einnig má telja líklegt að 

umsækjandi sem farið hefur í gegnum stíft ráðningarferli upplifi að hann hafi verið 

„útvalinn“. Hann fær þau skilaboð að miklar væntingar séu gerðar til hans um 

frammistöðu og að hver starfsmaður skiptir máli (Pfeffer, 1994). 

Öflun umsækjenda getur farið fram með formlegum eða óformlegum hætti. 

Dæmi um óformlegar aðferðir við öflun umsækjenda eru:  

 Ábendingar af hálfu einstaklinga sem þekkja til starfsins.  

 Leit í hópi núverandi starfsmanna. 

 Almennar starfsumsóknir. 

Ábendingar af hálfu einstaklinga sem þekkja til starfsins geta verið mjög gagnlegar. 

Hins vegar er of algengt að vinnuveitandi sem fær ábendingu um hentugan starfsmann 

leiti ekki eftir öðrum umsækjendum og sá hæfasti sé því ekki endilega ráðinn. Ef 

ákveðið er að ráða innanhússfólk er það oft liður í starfsþróun og að halda í mikilvæga 

þekkingu og hæfni sem starfsmaður býr yfir. Þessi leið felur þó í sér talsverðan 

þjálfunarkostnað (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Beardwell og Claydon, 2007).  

Dæmi um formlegar aðferðir við öflun umsækjenda eru: 

 Auglýsingar í fjölmiðlum. 

 Ráðningarstofu er falið að afla umsækjenda. 

 Menntastofnanir – atvinnumiðlunarstarfsemi. 

Með ytri ráðningu geta komið nýjar hugmyndir sem fylgja starfsmanninum og 

hugsanlega nýjar og betri vinnuaðferðir. Þessi nálgun kann þó að vera til marks um 

skammsýni og takmarkaðan áhuga stjórnenda á því að fjárfesta í starfsfólki 

fyrirtækisins (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Beardwell og Claydon, 2007). 

Á undanförnum árum hefur færst í vöxt að vinnuveitendur nýti sér 

samskiptasíður á vefnum eins og „Facebook“ og „Twitter“ til að afla umsækjenda en 

einnig til að afla upplýsinga um umsækjendur. Það getur verið freistandi fyrir 
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vinnuveitendur að skoða fésbókarsíður einstaklinga eða að „gúgla“ viðkomandi nöfn í 

því skyni að komast yfir sem mestar upplýsingar um umsækjendur á sem skemmstum 

tíma. Þó að þetta geti verið gagnleg og skilvirk leið er ástæða til að fara varlega. Oft 

eru upplýsingar sem birtast á samskiptasíðum ekki réttar. Einnig ber að hafa í huga að 

þrátt fyrir hagræði sem þessu fylgir er þetta á gráu svæði frá lagalegu sjónarmiði með 

persónuverndarlögin í huga. En markmið þeirra er að stuðla að því að farið sé með 

persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd 

og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga 

(Persónuverndarlög nr. 77/2000; Kluemper og Rosen, 2009; Smith og Kidder, 2010). 

Ef umsækjandi uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til starfsins er komið að því 

að velja þann hæfasta úr hópi umsækjenda. Til þess eru nokkrar leiðir og ber þar helst 

nefna ráðningaviðtöl, umsagnir og sálfræðileg próf. 

1.1.5 Ráðningarviðtöl 

Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að velja starfsmenn og þeirra algengust er að boða 

fólk í viðtal. Viðtali má lýsa sem samræðum með ákveðið markmið í huga. Þetta eru 

samræður að því leyti að umsækjendur eru hvattir til að tala óþvingað um sjálfa sig, 

eigin reynslu, óskir um starfsþróun og starfsframa. En samtalið þarf að vera skipulagt. 

Beina þarf samtalinu í ákveðinn farveg og stýra því með markvissum hætti ef 

megintilgangur viðtalsins á að nást, þ.e. svo að hægt sé að spá fyrir um frammistöðu í 

tilteknu starfi (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007). 

Viðtalsaðferðin þykir fljótleg og hentug og vel útfært viðtal er ágæt leið til að 

velja hæfasta umsækjandann. Tilgangur viðtals er að meta eftirfarandi markmið: 

1. Að ákvarða hvort umsækjandi sé hæfur til að gegna starfinu. 

2. Að ákvarða hvort viðkomandi passi inn í hópinn sem fyrir er á vinnustað og 

fyrirtækið í heild sinni. 

3. Að miðla helstu væntingum og kröfum sem gerðar eru til starfsins (Nickson, 

2007). 

Viðtöl geta verið með ýmsu sniði, allt frá því að vera mjög stöðluð af hálfu þess 

sem tekur viðtalið til þess að vera nánast óstöðluð eða galopin (Armstrong, 2006; 

Beardwell og Claydon, 2007). 
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1.1.5.1 Óstöðluð viðtöl 

Þrátt fyrir að viðtalsaðferðin sé mikið notuð hefur hún vissa ókosti. Viðtöl hafa til 

dæmis takmarkað forspárgildi um raunverulega frammistöðu í starfi. Klukkutíma langt 

viðtal dugir ekki til að fara yfir mikilvægustu atriðin nema að það sé þaulskipulagt. 

Þegar viðtöl eru óstöðluð er átt við að ekki sé farið eftir neinni ákveðinni reglu heldur 

er látið ráðast í hvaða átt viðtalið stefnir. Í óstöðluðum viðtölum eru umsækjendur 

spurðir spurninga sem koma upp í huga þess sem tekur viðtalið og taldar eru 

nauðsynlegar hverju sinni. Í mörgum tilfellum þróast viðtalið út í spjall sem kemur 

starfinu ekki við. Algengt er að viðmælendur séu beðnir um að greina frá styrkleikum 

sínum og veikleikum. Matskvarðar eru lauslega ákvarðaðir og eru háðir geðþótta 

spyrils (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010).  

1.1.5.2 Stöðluð viðtöl 

Tilhneigingar gætir til þess að mikið stöðluð og lítið stöðluð viðtöl mæli ekki sömu 

þætti (e. constructs). Í lítið stöðluðum viðtölum er oft einblínt á almenna greind, 

menntun og áhugamál. Í mikið stöðluðum viðtölum er hins vegar oft tekið mið af 

starfsþekkingu og hæfni, hversu vel gildi og siðferði fara saman, félagslegri færni og 

getu til að leysa vandamál (Huffcutt, Roth, Conway og Stone, 2001). 

Til eru mörg afbrigði staðlaðra viðtala en þau hafa fjölda sameiginlegra einkenna: 

 Gagnvirk áhrif eru stöðluð eins og unnt er. 

 Allir umsækjendur eru spurðir sömu spurninga. 

 Spurningar byggja á starfsgreiningu. 

 Markmiðið er að afla sambærilegra upplýsinga um umsækjanda sem nota má 

til samanburðar við aðra umsækjendur. 

 Svör eru metin með hliðsjón af stöðluðum matskvarða. 

(Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010). 

Algengustu form staðlaðra viðtala eru hegðunarbundin viðtöl annars vegar 

aðstæðubundin viðtöl hins vegar. Báðum er ætlað að greina á milli góðrar og slakrar 

frammistöðu. Stöðluð viðtöl sem eru vel heppnuð innihalda spurningar sem tengjast 

starfinu sem verið er að ráða í og eru umsækjendur oft beðnir að taka dæmi um það 

hvernig þeir myndu bregðast við aðstæðum sem þeir kynnu að lenda í. Spyrill þarf að 

vita eftir hverju hann leitar, hvort heldur það varðar persónueiginleika, þekkingu eða 

kunnáttu. Meginmunurinn felst í tíma. Í aðstæðubundnum viðtölum er spurt hvað 
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viðkomandi myndi gera í framtíðinni: „Hvernig myndir þú takast á við 

ósamvinnuþýðan starfsmann?“  Í hegðunarbundnum viðtölum er spurt hvað 

viðkomandi gerði áður: „Segðu mér frá því þegar þú talaðir við fokreiðan 

viðskiptavin?“ Fyrri hegðun spáir best fyrir um hegðun í framtíðinni (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996; McClelland, 1998; Huffcutt, Roth, Conway og Klehe, 2004; 

Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010). 

1.1.5.3 Áreiðanleiki og réttmæti viðtala 

Með því að hafa viðtölin sem líkust eða sem mest stöðluð eykst áreiðanleiki og 

réttmæti þeirra og um leið líkurnar á því að hæfasti umsækjandinn sé ráðinn. 

Réttmætið segir til um hvort mælitækið mæli það sem á að mæla. Ef aðferðinni er til 

dæmis ætlað að mæla kunnáttu á Excel verður hún að gera nákvæmlega það. 

Áreiðanleikinn snýr að því hvort hægt sé að reiða sig á aðferðina, hvort mælitækið sé 

nákvæmt. Áreiðanleiki viðtals þykir til dæmis góður ef umsækjandi fer aftur í viðtal 

hjá sömu spyrlum daginn eftir og fær nákvæmlega sömu einkunn. Réttmæti staðlaðra 

viðtala er meira en óstaðlaðra viðtala en getur þó orðið stirt og laust við frumleika 

(Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010). 

Skiptar skoðanir eru á því hvort áreiðanleiki og réttmæti viðtala aukist þegar 

tveir eða fleiri taka viðtöl. Sumar rannsóknir benda til að slíkt sé af hinu góða á meðan 

aðrar sýna að það skipti ekki máli. Í rannsókn Fletchers frá 1992 kom fram að ef fleiri 

en einn tekur viðtal geti það dregið úr fordómum af einhverju tagi sem geta haft áhrif 

á það hvaða ákvörðun er tekin. 

1.1.5.4 Það sem ber að varast í viðtölum 

Þeir sem taka viðtöl hafa tilhneigingu til að mynda sér fyrirfram hugmyndir um 

eiginleika fullkomins umsækjanda. Í viðtölum er mikilvægt að hafa í huga að áhrif 

viðmælanda á spyril geta verið mismunandi. Áhrifin geta verið af ýmsum toga og hafa 

oft ekkert að gera með starfið sem sótt er um. Þessi áhrif hafa verið nefnd matsvillur 

(e. biases). Algengustu mistökin sem koma fram í viðtölum við umsækjendur eru 

svokölluð geislabaugsáhrif (e. halo effect). Slík áhrif koma til dæmis fram þegar 

viðmælandi lítur áberandi vel út. Varast ber að láta þessi fyrstu áhrif lita viðtalið og 

móta viðhorf spyrils til umsækjandans. Þegar eitthvað við útlit eða fas umsækjandans 

truflar er talað um hornáhrif (e. horn effect). Spyrli ber að reyna að horfa fram hjá því 

og hlusta á viðmælandann með opnum og jákvæðum huga. „Líkist mér áhrifin” fela í 
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sér að oft eru þeir sem eru að ráða að leita að einhverjum sem líkist þeim sjálfum eða 

kemur úr svipuðu umhverfi. Líklegt má telja að sá sem ræður í starfið upplifi ákveðið 

öryggi og traust við það að þekkja til bakgrunns umsækjenda en mikilvægt er að horfa 

fram hjá slíkum atriðum eins og hægt er og hugsa einvörðungu um hvort 

einstaklingurinn henti í starfið (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Beardwell og Claydon, 2007; 

Margrét Sigfúsdóttir, 2010). 

1.1.6 Meðmæli – umsögn 

Meðmæli eru mikið notuð hér á landi en þau fela í sér upplýsingar um umsækjendur 

sem vinnuveitendur afla með því að leita álits þriðja aðila. Sá aðili getur verið 

fyrrverandi vinnuveitandi, kennari eða samstarfsmaður. Meðmæli hafa lítið 

forspárgildi varðandi frammistöðu einstaklingsins í starfi og sumir segja að þau gefi 

einungis til kynna að umsækjandi eigi einn eða fleiri vini (Finnur Oddsson, Ásta 

Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006). Forspá segir til um hversu líklegt er að 

einstaklingurinn hafi þá eiginleika til að bera sem þarf til að uppfylla þær kröfur sem 

starf felur í sér og haldist í starfi eftir að reynslutíma lýkur (Ásta Bjarnadóttir, 1996; 

Beardwell og Claydon, 2007; Carless, 2007).  

Meðmæli eða umsagnir eru vandmeðfarin gögn einkum vegna þess að oft eru 

þau jákvæðari en efni standa til. Einnig gerir það samanburð á umsækjendum erfiðan 

að hver umsagnaraðili hlýtur að miða umsögnina við sínar eigin kröfur og aðstæður. 

Umsækjandi sem fær leyfi til að nefna fyrrum vinnuveitanda sem meðmælenda er í 

raun að biðja um jákvæða umsögn. Æskilegra væri því að nota orðið umsögn í stað 

meðmæla því að það opnar fyrir neikvæðan eða hlutlausan vitnisburð. Skrifleg 

meðmæli ber að forðast af þeirri einföldu ástæðu að þau eru nánast alltaf jákvæð (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996). 

1.1.7 Sálfræðileg próf 

Ein leið til að meta hvort umsækjandi henti í starfið er að nota sálfræðileg próf. 

Markmiðið með notkun þeirra er meta hæfni eða eiginleika einstaklinga hlutlægt. Það 

sem einkennir gott próf er að það veitir réttmætar upplýsingar sem auðvelda forspá um 

væntanlega hegðun/frammistöðu í starfi og býður upp á hlutlægt mat og auðveldar 

þannig ákvarðanatöku við val á umsækjendum (Armstrong, 2006).  

Hægt er að meta niðurstöður sálfræðilegra prófa á kerfisbundinn hátt. Slík próf 

eru notuð til að meta einstaklingsmun: hæfni, greind eða persónuleika. Fjölbreytileiki 
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meðal umsækjenda gerir það að verkum að sálfræðileg próf hafa reynst gagnleg við 

mat á væntanlegri frammistöðu þeirra eða eiginleikum. Færst hefur í vöxt að slík próf 

séu lögð fyrir umsækjendur og þá sérstaklega þegar verið er að ráða í stjórnunarstöður. 

Spurningarnar eru starfstengdar eins og kostur er og prófin hafa yfirleitt verið 

rannsökuð til að sýna fram á forspárgildi þeirra varðandi frammistöðu í starfi (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996). 

Hæfnispróf og persónuleikapróf eru vinsælust þeirra sálfræðilegu prófa sem 

notuð eru við val á umsækjendum. Í persónuleikaprófum er ekkert eitt svar rétt heldur 

er leitað eftir upplýsingum um fyrri hegðun svarenda eða áætlaða hegðun þeirra við 

ákveðnar aðstæður og einnig viðhorf þeirra og sjálfsmat. Dæmi um þætti sem metnir 

eru í perónuleikaprófum eru áreiðanleiki, heiðarleiki og þjónustulund (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996; Nickson, 2007; Carless, 2009).  

Notkun sálfræðilegra prófa hefur færst í vöxt á undanförnum árum og fyrir því 

eru nokkrar ástæður. Fyrst má nefna að hægt er að nálgast sálfræðileg próf á vefnum 

sem þýðir að kostnaður er minni. Í öðru lagi mætir það auknum skilningi að próf séu 

hluti af viðurkenndum mannauðsaðferðum við val á umsækjendum og þau þykja 

fremur hlutlaus og sanngjörn. Að lokum má nefna vaxandi fagmennsku af hálfu 

mannauðssérfræðinga. Aðkoma þeirra að stefnumótun styrkir stöðu þeirra innan 

skipulagsheildarinnar sem skýrir ef til vill að hluta aukna notkun sálfræðilegra prófa 

en rannsóknir sýna að slík próf eru meira notuð í fyrirtækjum sem hafa yfir að ráða 

mannauðsstjóra (Salgado og Moscoso, 2003; Wolf og Jenkins, 2006). 

Sálfræðileg próf eiga best við þegar fjöldi umsækjenda er mikill og geta þeirra 

margbreytileg og þegar bakgrunnur umsækjenda er svo líkur að erfitt er að bera þá 

saman nema með miklum tilkostnaði (Ásta Bjarnadóttir, 1996). Þó ber að nefna að 

sálfræðileg próf eru umdeild og á það einkum við um persónuleikaprófin. Gagnrýnin 

beinist aðallega að því hvort þau geti raunverulega spáð fyrir um framtíðarhegðun á 

vinnustað (Ægir Már Þórisson, 2000; Nickson, 2007). 
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1.2 Þjálfun og nám 

Vinnutengdur lærdómur felur í sér að færni manna þróast í gegnum félagsleg 

samskipti. Leiðirnar sem eru farnar eru hins vegar breytilegar. Í þessum kafla verður 

gerð grein fyrir þjálfun og námi á vinnustað. Fjallað verður um hvaða leiðir þykja 

henta á vinnustöðum þar sem starfsmannavelta er mikil og menntunarstig ekki hátt – 

sem er býsna algengt innan ferðaþjónustunnar. 

Starfsþróun er mun víðara hugtak en þjálfun og hefur verið skilgreint sem nám 

sem er bundið við hvers konar reynslu þar sem einstaklingar bæta við þekkingu sína, 

færni, virði eða atferli. Niðurstaðan kemur smám saman í ljós og varir jafnan lengi. 

Ólíkt þjálfun er starfsþróun ekki bundin við ákveðna staðsetningu heldur getur hún átt 

sér stað hvar sem er og fer oft þannig fram að lögð eru krefjandi verkefni fyrir 

starfsfólkið. Starfsþróun felur oft í sér sjálfsmat og markmiðasetningu hvers og eins. 

Líta má á starfsþróun frá sjónarhóli vinnuveitanda og starfsmanns. Annars vegar er 

vinnuveitandi ábyrgur fyrir því að skapa umgjörð og tækifæri til starfsþróunar 

samkvæmt markmiðum fyrirtækis. Hins vegar er það á ábyrgð starfsmanna að skilja 

og meta umhverfi sitt, vera meðvitaðir um eigin áhugasvið, þekkja styrkleika sína og 

takmarkanir og gera raunhæfa áætlun til framtíðar (Armstrong, 2006; Mankin, 2009).  

1.2.1 Formlegt og óformlegt nám 

Þegar starfsmaður ákveður að takast á hendur skipulagt nám hjá fræðsluaðilum innan 

eða utan menntakerfisins telst það vera formlegt nám (e. formal learning). Slíkt nám er 

skipulagt með tilliti til námstíma og námsmarkmiða og byggir á því að það sé 

ásetningur af hálfu námsmannsins. Oftast fer fram einhverskonar frammistöðumat, til 

dæmis próf í beinu framhaldi af námsleiðum (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005; Eshach, 

2007). Eshach (2007) gerir greinarmun á formlegu námi og óformlegu námi (e. non-

formal learning). Óformlegt nám er að mati Eshach einnig skipulagt en þó mjög 

sveigjanlegt. Það getur farið fram í stofnunum eða skipulagsheildum og við 

margvíslegar aðstæður utan hins formlega menntakerfis. Allur gangur er á því hvort 

kennari eða þjálfari er til staðar og undir venjulegum kringumstæðum fer ekki fram 

frammistöðumat í beinu framhaldi af óformlegu námi.  

Hugmyndir um óformlegt nám byggja á félagsnámskenningunni (e. social 

learning theory) þar sem nám fer fram á þann hátt að fylgst er með öðrum vinna og 

hermt er eftir (Landy og Conte, 2010). Óformlegt nám hefur verið skilgreint sem 

lærdómur sem verður til í daglegum störfum sem tengjast vinnu, fjölskyldu og 

frístundum. Ekki eru tilgreind námsmarkmið, áætlaður upphafstími eða námslok. Það 
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er sjaldnast vottað og enginn eiginlegur kennari er til staðar heldur er námið í höndum 

þess sem nemur. Dæmi um óformlegan vinnutengdan lærdóm er: 

 Vinnustaðaspjall – hugmyndir, dæmisögur, spurningar og samræður í 

óformlegu spjalli samstarfsmanna verður uppspretta lærdóms.  

 Nám gegnum starfsreynslu (e. learning by doing) – starfsmaður lærir með 

því að prófa sig áfram í starfinu og af þeim mistökum sem hann gerir.  

 Hagnýting fyrri reynslu – reynsla úr öðrum störfum eða námi er hagnýtt í 

nýjum aðstæðum (Skule, 2004; Mankin, 2009). 

Óformlegt nám hefur aukist á vinnustöðum og er talið að megnið af vinnutengdum 

lærdómi eigi sér stað með þeim hætti (Mankin, 2009). Kostir óformlegs náms eru 

margvíslegir og ber þar helst að nefna að námið er sniðið að þörfum starfsmanna. 

Skilningur eykst smám saman og starfsmenn taka þátt í að ákveða hvernig þeir afla sér 

þeirrar þekkingar sem þeir þarfnast. Ókostirnir eru hins vegar þeir að það getur verið 

tilviljunum háð hverjir hafa hag af náminu og það fullnægir ekki endilega 

einstaklingsþörfum né þörfum skipulagsheildar. Einnig er hætta á að starfsmenn taki 

upp slæma siði frá samstarfsfólki (Armstorng, 2006).  

1.2.2 Þjálfunarleiðir á vinnustað 

Margar leiðir eru færar til þjálfunar á vinnustað. Hér að neðan verður gerð grein fyrir 

nokkrum þeirra. 

1.2.2.1 „Mentoring“ 

„Mentoring“ eða leiðsögn er ein aðferð við þjálfun sem flokka má undir óformlegt 

nám. Það getur farið fram hvort heldur innan eða utan vinnustaðar (Beardwell og 

Claydon, 2007). Samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók (1984) er mentor þýtt sem 

lærifaðir, leiðbeinandi eða ráðgjafi. Mentoring felur í sér náið samband þar sem 

reyndari starfsmaður aðstoðar starfsmann með minni reynslu í þeim tilgangi að auka 

færni þess síðari. Lærifeður styðja þá óreyndari bæði hvað varðar starfið og 

starfsferilinn en einnig félagslega. Báðir aðilar njóta góðs af sambandinu. Stuðningur 

varðandi starfið snýr meðal annars að markþjálfun (e. coaching), hvatningu og að 

útvega starfsmönnum krefjandi verkefni. Félagslegur stuðningur felst í því að vera 

vinur og jákvæð fyrirmynd en einnig að vera til staðar og að vera tilbúinn að ræða mál 

sem kunna að hvíla á lærlingi. Lærifeður njóta góðs af sambandinu á þann hátt að þeir 

fá tækifæri til að þróa samskiptafærni sína og auka virði sitt innan fyrirtækisins (Noe, 

2005; Beardwell og Claydon, 2007).  
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Mentoring hefur náð miklum vinsældum sem aðferð við starfsþróun og 

sambandið milli læriföður og lærlings getur verið bæði formlegt og óformlegt. 

Eftirfarandi þættir auka líkurnar á því að sambandið skili tilætluðum árangri: 

 Hversu mikil dýpt er í samtölum á milli aðila. 

 Hversu skipulagt sambandið er – markmið skýr og vel skilgreind. 

 Tíðni funda á milli aðila. 

 Áhrif reyndari starfsmanns á þann óreyndari. 

 Hversu mikið sá óreyndari telur þann reyndari bera hag sinn fyrir brjósti 

(Mankin, 2009). 

Engin forskrift er til varðandi samband læriföður og lærlings. Mestu varðar að 

lærifeður séu styðjandi fremur en stýrandi í sambandinu (e. non-directive) 

(Armstrong, 2006). 

1.2.2.2 Starfaskipti 

Starfaskipti (e. job rotation) ganga út á það að færa starfsmann frá einni vinnustöð til 

annarrar með það fyrir augum að auka færni hans og þekkingu. Starfaskipti hafa þann 

kost að starfsmenn kynnast starfssviðum annarra deilda og þróa með sér breiðara 

færnisvið en þeir hefðu ella gert sem eykur um leið heildarskilning þeirra á 

markmiðum skipulagsheildarinnar. Starfaskipti auka fjölbreytni verkefna sem getur 

verið kostur ef um einhæf störf er að ræða. Starfsmenn sem hafa hlotið þjálfun með 

þessum hætti þróa oft á tíðum með sér mikilvægt tengslanet þvert á fyrirtækið sem er 

líklegt til að hafa jákvæð áhrif á starfsþróun einstaklinga. Starfaskipti geta einnig 

hentað vel þegar verið er að þjálfa framtíðarstjórnendur. Rannsóknir hafa sýnt að 

jákvæð tengsl eru á milli starfaskipta og stöðu- og launahækkana (Camper, Cheraskin 

og Stevens, 1994; Noe, 2005; Beardwell og Claydon, 2007; Mankin, 2009; Landy og 

Conte, 2010). 

1.2.2.3 Herminám 

Herminám (e. imitation) fer yfirleitt þannig fram að starfsmaður í þjálfun fylgist með 

öðrum reyndari við störf en prófar sig ekki áfram sjálfur. Algengt er að námið nái yfir 

ákveðið tímabil og þátttakandinn hafi svigrúm til að anda að sér menningu 

vinnustaðarins. Hann tileinkar sér „réttu“ vinnubrögðin með því að horfa á aðra vinna 

og eykur þar með færni sína og þekkingu á starfinu og öðlast þverfaglegan skilning á 

milli deilda eða sviða innan fyrirtækisins (Beardwell og Claydon, 2007).  
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1.3 Frammistöðustjórnun og frammistöðumat  

Flest fyrirtæki leita stöðugt leiða til að bæta árangur sinn og er það gert með 

margvíslegum hætti svo sem þróun, mati, umbun og hvatningu. Því má segja að 

frammistöðustjórnun og frammistöðumat endurspegli að einhverju leyti hugmyndir 

um „harða og mjúka“ mannauðsstjórnun. Harða nálgunin miðar að því að stjórnendur 

leiti leiða til að stjórna starfsmönnum. Megináhersla er lögð á afkomu og frammistöðu 

fyrirtækisins. Litið er á mannauðinn eins og hvern annan framleiðsluþátt. Mjúka 

nálgunin tekur mið af því að óhugsandi er að bæta árangur fyrirtækis án þátttöku 

starfsfólks. Málefni sem snerta starfsmenn fá meira vægi. Lögð er áhersla á þróun 

starfsmanna svo sem í gegnum þjálfun og símenntun (Beardwell og Claydon, 2007; 

Nickson, 2007). Í umfjöllun Armstrong frá árinu 2006 kemur fram að 

frammistöðustjórnun hefur margs konar ávinning í för með sér. Fyrirtæki ná betri 

árangri með aðstoð starfsmanna og liðsheildar ef frammistöðu þeirra er stýrt innan 

þess ramma sem markmið, viðmið og samkeppniskröfur setja. Sameiginlegur 

skilningur þarf að vera á ávinningi og leiðir til að stýra starfsfólkinu auka líkur á því 

að skammtíma og langtíma markmið náist. 

Frammistöðustjórnun gengur út á að meta frammistöðu starfsmanns eftir 

ákveðnum kerfum og umbuna honum síðan með tilteknum hætti en það getur verið í 

formi launahækkunar, stöðuhækkunar eða öðru (Torrington, Hall og Taylor, 2006). 

Líta má á frammistöðustjórnun sem heildrænt mat sem miðar að því að tengja saman 

fjölda þátta, þar með talið frammistöðumat. Því má segja að frammistöðustjórnun sé 

stefnumiðuð í þeim skilningi að leitast er við að ná fram hámarks frammistöðu. Á hinn 

bóginn beinist frammistöðumat meira að rekstrarlegum ávinningi og varðar einkum 

skammtíma og langtíma frammistöðu einstaklinga (Nickson, 2007).  

Með frammistöðumati er átt við formlegt kerfi sem er notað til að meta 

frammistöðu starfsmanna í samanburði við fyrirfram gefna staðla innan fyrirtækisins. 

Frammistöðumat þjónar ýmsum tilgangi fyrir starfsmanninn, yfirmann hans og 

fyrirtækið í heild sinni (Cleveland, Murphy og Williams, 1989). 

Hvers vegna ættu stjórnendur að meta frammistöðu? Fyrir því eru margar 

ástæður. Með því móti vita starfsmenn til hvers er ætlast af þeim og það er árangursrík 

leið til að bæta núverandi frammistöðu, veita endurgjöf og auka hvatningu. Einnig má 

nota frammistöðumat til að greina hvort og hve mikil þörf er fyrir þjálfun og 

starfsþróun (Nickson, 2007). 
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1.3.1 Helstu aðferðir við frammistöðumat 

Nokkrar aðferðir eru notaðar við frammistöðumat. Þar ber helst að nefna: 

1. Samanburðaraðferð (e. comparative methods). 

2. Einstaklingsaðferð (e. individual methods). 

3. Markmiðastjórnun (MBO).  

4. 360 gráðu mat. 

Samanburðaraðferðin býður upp á mismunandi leiðir þar sem tveir eða fleiri 

einstaklingar eru bornir saman. Í fyrsta lagi er hægt að raða starfsmönnum á lista eftir 

því hver er álitinn bestur eða verstur (e. ranking). Í öðru lagi eru einstaklingar paraðir 

saman (e. paired comparison) og hver starfsmaður er borinn saman við einhvern annan 

í hópnum. Í þriðja lagi er farið eftir svokallaðri þvingaðri dreifingu (e. forced 

distribution) en þá eru starfsmenn flokkaðir í hópa frá góðum til lélegs sem hver hefur 

takmarkaðan fjölda. Helstu ókostir við samanburðaraðferðina er að engin stöðluð 

frammistaða eða mælikvarði er til sem hafa má til hliðsjónar við að meta hvort 

hópurinn í heild sinni er lélegur eða góður. Sá besti í lélegum hópi fer ekki endilega 

fram úr væntingum. Sé stuðst við þvingaða dreifingu eru starfsmenn stundum færðir 

með ósanngjörnum hætti á milli flokka og ef of margir góðir eða lélegir einstaklingar 

eru í ákveðnum flokki er ekki víst að aðferðin gefi rétta mynd af frammistöðu 

starfsmanns (Landy og Conte, 2010). 

Þegar einstaklingsaðferð er beitt er hver starfsmaður fyrir sig metinn eftir 

ýmsum skilgreindum þáttum án samanburðar við aðra. Helstu undirflokkar eru raðmat 

(e. graphic rate scaling) þar sem fyrirfram gefinn mælikvarði er notaður til að skrá 

frammistöðu starfsmanns með hliðsjón af eftirfarandi þáttum: vinnugæðum, 

áreiðanleika eða samvinnu við aðra. Víddirnar eru yfirleitt frá sjö til tólf og byggja á 

starfsgreiningu. Þessa aðferð er hægt að nota fyrir mjög mörg störf. Í öðru lagi er 

svokallaður aðgerðakvarði (BARS) sem felur í sér dæmi um slæm, meðal eða góð 

hegðunartilvik. Í þriðja lagi er tékklisti sem hefur að geyma röð fullyrðinga um 

fyrirfram skilgreinda frammistöðu og frammistaða starfsmannsins er skráð með 

hliðsjón af honum (Landy og Conte, 2010). 

Markmiðastjórnun miðar að því að skoða markmið og stefnu fyrirtækisins í heild 

og fyrir einstakar deildir þess og starfsmenn: 

 Samkomuleg gert um markmið. 

 Samanburður gerður á þeim árangri sem stefnt er að og raunverulegum árangri. 

 Ný markmið sett og óuppfyllt fyrri markmið ítrekuð ef þau eiga enn við.  



19 

Helsti ókosturinn við markmiðastjórnun er að þetta er ekki einfalt í framkvæmd þegar 

þjónustustörf eru annars vegar því erfitt getur reynst að setja atferli í mælanlegar 

einingar. Styrkleiki aðferðarinnar felst í því að horft er til framtíðar og eftirlit er haft 

með því hvort markmið hafi náðst (Landy og Conte, 2010). 

360 gráðu mat gengur út á að safna upplýsingum um frammistöðu frá 

yfirmönnum starfsmanns, undirmönnum, samstarfsaðilum, viðskiptavinum og öðrum 

hagsmunaaðilum. Helsti kostur 360 gráðu mats er sá að áreiðanleiki matsins er mikill 

þar sem upplýsingar koma úr mörgum áttum. Helsti gallinn við matið er að það er dýrt 

í framkvæmd (Landy og Conte, 2010). 

Flestir líta svo á að frammistöðumat sé jákvætt ferli og mælt er með að 

stjórnendur fyrirtækja sinni þessu hlutverki sínu. Þó heyrast einnig aðrar raddir, til 

dæmis segir stjórnunarfræðingurinn Covey að frammistöðumat sé úrelt og ósiðlegt 

fyrirbæri sem tilheyri iðnaðarsamfélaginu (Nickson, 2007). 

1.3.2 Starfsmannasamtöl 

Ein leið til að fylgjast með frammistöðu starfsmanna er vera reglulega með svokölluð 

starfsmannasamtöl eða frammistöðusamtöl. Starfsmannasamtöl eru samtöl milli 

stjórnenda og starfsmanns þar sem rætt er um þætti sem snerta starfið og 

starfsumhverfi með umbætur og endurgjöf í huga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006).  

Samkvæmt fræðunum hafa starfsmannasamtöl þrenns konar markmið og 

hlutverk stjórnenda er að fylgja þeim eftir. Þeir eiga að fylgjast með því hvort 

starfsmenn sinni störfum sínum og hvort þau séu vel unnin. Einnig þarf að finna leiðir 

til að bæta frammistöðu og skapa betri vinnustað og þar með aukin afköst. Þá er 

hlutverk stjórnenda að hafa yfirsýn og afla upplýsinga um þörf fyrir þjálfun og greina 

möguleika á starfsþróun (Beardwell og Claydon, 2007). 

Í framkvæmd er tilhneiging til þess að yfirmenn gefi sér ekki nægilegan tíma til 

að undirbúa starfsmannasamtöl. Ef stjórnandinn er ekki nægilega vel undirbúinn og 

hefur fá gögn sem staðfesta fullyrðingar bitnar það á gæðum starfsmannasamtalsins. 

Einnig þarf stjórnandi að varast að nota umtal annarra í samtali og gæta að því að 

senda ekki út þau skilaboð að starfsmannasamtalið sé eitthvað sem hann þarf að ljúka 

á sem skemmstum tíma. Viðtalið á að snúast um atferli starfsmanna og má ekki vera 

persónumiðað. Launakjör eiga alls ekki að vera til umræðu í starfsmannasamtali því 

hætt er við því að samtalið fari að snúast um kaup og kjör (Torrington, Hall og Taylor, 

2006; Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010). 



20 

2 Hvað einkennir ferðaþjónustuna? 

Ferðaþjónusta hefur verið einn helsti vaxtarbroddurinn í íslensku atvinnu- og 

efnahagslífi síðastliðin ár en hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu var 4,6% að 

meðaltali á árunum 2000‐2007 og hlutdeild ferðaþjónustu í heildarútflutningstekjum 

þjóðarbúsins var 16,9% árið 2008 (Hagstofa Íslands (a), e.d.). Frá árinu 1997 til ársins 

2010 fjölgaði erlendum ferðamönnum á Íslandi um tæp 60%. Samkvæmt talningum 

Ferðamálastofu fóru 97.757 erlendir ferðamenn frá landinu í júlí 2011 eða um 14 

þúsund fleiri en í sama mánuði á síðasta ári. Aukningin nemur 17,1% milli ára. 

Ferðamenn hafa aldrei verið fleiri í júlímánuði eða frá því Ferðamálastofa hóf 

talningar í Leifsstöð árið 2002 (Ferðamálastofa, e.d.). Á sama tímabili hafa gistinætur 

á hótelum meira en tvöfaldast (Hagstofa Íslands (b), e.d.). Það er því ljóst að 

ferðaþjónustan er í örum vexti hér á landi og er orðin mikilvæg atvinnugrein. 

Eitt stærsta vandamálið sem stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja þurfa að glíma 

við er mikil starfsmannavelta. Hún er almennt talin mikil í samanburði við marga aðra 

atvinnugeira sem líklega endurspeglar óhagstæð starfsskilyrði (Cheng og Brown, 

1998; Nickson, 2007; Tesone, 2008). Þó er talið vera mikilvægt að hafa einhverja 

starfsmannaveltu á vinnustöðum til að koma í veg fyrir stöðnun en varast ber að hafa 

hana of mikla því að það getur raskað stöðugleika sem kemur niður á gæðum 

þjónustunnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000; Beardwell og Claydon, 2007, 

Davidson, Timo og Wang, 2010). Í vinnuaflsfrekum geira þar sem starfsmannavelta er 

mikil fer dýrmætur tími í að leita að nýjum starfsmönnum og þjálfa þá á viðhlítandi 

hátt. Eftirfarandi þættir eru til marks um óhagstæð starfsskilyrði í starfsumhverfi 

ferðaþjónustunnar:  

 Lág laun. 

 Ófjölskylduvænn vinnutími, vaktafyrirkomulag. 

 Erlent vinnuafl. 

 Takmarkaðir möguleikar á starfsþróun. 

 Margir hlutastarfsmenn. 

 Óformlegar aðferðir við öflun og val á starfsmönnum. 

 Mikil starfsmannavelta (Cheng og Brown, 1998; Baum, 2007; Nickson, 2007). 

Fræðimenn hafa áttað sig á þessari bágbornu stöðu starfsmannamála og sumir 

eru þeirrar skoðunar að hagræna hliðin (e. economics) sé lykilatriði í stefnu og 
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starfsháttum mannauðsstjórnunar í ferðaþjónustu og megi rekja til eðlis greinarinnar. 

Það þýði ekki að stjórnendur í ferðaþjónustu séu illa upplýstir um nýjungar innan 

mannauðsstjórnunar heldur þurfi þeir að kljást við ofangreind vandamál sem eru 

ráðandi á vinnumarkaði. Þessi vandamál takmarka svigrúm til stjórnunar og gerir 

stjórnendum erfitt um vik að taka ákvarðanir til lengri tíma (Nickson, 2007). 

2.1 Hvers konar starfsfólk hentar til starfa í ferðaþjónustu? 

Þjónustustörfum fjölgar stöðugt í hinum vestræna heimi á sama tíma og störfum í 

framleiðslugreinum á borð við iðnað og landbúnað fækkar. Stjórnendur leggja þar af 

leiðandi ríkari áherslu á þjónustuþáttinn. En þrátt fyrir að þessar breyttu áherslur hafi 

knúið stjórnendur innan ferðaþjónustunnar til að vanda ráðningarferlið eru aðferðir 

þeirra oft tilviljunarkenndar og óformlegar. Þeir nota almennt ekki viðurkenndar 

aðferðir við ráðningar og val starfsmanna sem hefur í för með sér mikinn kostnað fyrir 

fyrirtækin þegar stöðugt þarf að leita að nýjum starfsmönnum (Lockyer og Scholarios, 

2005).  

Vinnuveitendur í ferðaþjónustu víða um heim sækjast margir hverjir eftir 

starfsfólki sem býr yfir ríkri þjónustulund og „rétta“ viðhorfinu. Í víðasta skilningi má 

skilgreina viðhorf sem viðtekinn hugsunarháttur einstaklinga. Viðhorf er síbreytilegt – 

það getur verið í gaman í vinnunni í dag en ekki á morgun. Það er ekki beinlínis 

sýnilegt en afleiðingar þess blasa jafnan við (Armstrong, 2006).  

Flest störf krefjast þess að einstaklingur búi yfir safni af hæfileikum. Tracey, 

Sturman og Tews (2007) rannsökuðu tvo eiginleika sem öðrum fremur virðast liggja 

til grundvallar góðum árangri í starfi en þeir eru almenn vitsmunaleg geta og 

samviskusemi. Margar rannsóknir hafa sýnt að þessar tvær breytur spá einna best fyrir 

um árangur í starfi. Vitsmunaleg geta er mikilvæg því hún spáir fyrir um hversu fljótt 

einstaklingur nær tökum á starfinu. Samviskusemi endurspeglast í samskiptum milli 

samstarfsmanna og viðskiptavina. Niðurstöður Tracey og félaga benda til þess að 

vitsmunaleg hæfni spái betur fyrir um frammistöðu hjá nýliðum en samviskusemi hjá 

reyndari starfsmönnum.  

Til að leita svara við því hvers konar einstaklingar henta til starfa í ferðaþjónustu 

er vert að skoða þætti sem snúa að persónueiginleikum einstaklinga en einnig þætti 

sem varða útlit og framkomu. 
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2.2 Persónueiginleikar  

Persónuleiki er almennt skilgreindur sem þeir eiginleikar og skapgerðareinkenni sem 

auðkenna manneskju. Hann felur í sér allar þær hugsanir, skoðanir og tilfinningar sem 

búa í fólki og aðgreinir eina manneskju frá annarri þar sem ekki er talið mögulegt að 

tveir einstaklingar geti haft nákvæmlega eins persónuleika. Persónuleikinn er 

samsettur úr skapgerðareinkennum sem eru flókin mynstur hegðunar, hugsana og 

tilfinninga og eru þessi einkenni yfirleitt stöðug yfir tíma og óháð aðstæðum (Nolen-

Hoeksema, 2007). 

Persónuleikakenningar eru notaðar sem mælitæki á hegðun þrátt fyrir að deilt sé 

um skilgreiningu og mælingu á persónuleika. Reynt er að mæla persónuleika með 

persónuleikaprófum og aðallega er notast við spurningalista. Með þessum 

spurningalistum er gerð tilraun til að afla upplýsinga um andlega líðan, sjálfsmynd, 

viðhorf, trú og félagslega færni (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Niðurstöður persónuleikaprófa eru flokkaðar eftir vissum skapgerðareinkennum. 

Þessi einkenni eru flokkuð í fimm víddir eða persónuleikaþætti. Flokkunin er 

mismunandi eftir því við hvaða kenningu er stuðst. Samkvæmt fimm þátta líkaninu (e. 

The Big Five) flokkast persónuleiki í eftirfarandi þætti: taugaveiklun (e. neuroticism), 

úthverfu (e. extraversion), víðsýni (e. openness to experience), samvinnuþýði (e. 

agreeableness) og samviskusemi (e. conscientiousness). Hverjum persónuleikaþætti 

má lýsa sem vídd fremur en að einstaklingur búi yfir eiginleikanum. Fimm þátta 

líkanið hefur verið notað með góðum árangri til að spá fyrir um hvaða starfsgrein 

einstaklingar velja út frá áhugasviði, framavonum og gildismati. Persónuleikapróf 

hafa verið notuð í vaxandi mæli á síðustu árum til að meta frammistöðu í starfi og sem 

stuðningstæki við ráðningar (Cohen og Swerdlik, 2002). 

Rannsóknir á persónueiginleikum starfsmanna sem starfa í ferðaþjónustu hafa 

aðallega beinst að tengslum persónueiginleika við frammistöðu í starfi, starfsánægju 

og starfsmannaveltu. Til dæmis er talið er að persónueiginleikar fólks í 

þjónustustörfum hafi mikið forspárgildi varðandi gæði þjónustu (Tracey, Sturman og 

Tews, 2007; Teng, 2008). Liu og Chen (2006) hafa rannsakað möguleg tengsl á milli 

afstöðu til viðskiptavina (e. customer orientaion) og persónueiginleika 

framlínustarfsmanna í ferðaþjónustu. Þeir komust að því að fjórir grundvallar 

persónueiginleikar tengjast afstöðu starfsmanna til viðskiptavina en þeir eru 

samviskusemi, taugaveiklun, samvinnuþýði og athafnasemi.  
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Í rannsókn Þuríðar Helgu Kristjánsdóttur (2007) kemur fram að stjórnendur telja 

samviskusemi vera mikilvægasta þáttinn í fari starfsmanna en jákvæðni reyndist hafa 

mest áhrif á heildina. Því næst kemur dugnaður og svo stundvísi. Guðrún Lára 

Skarphéðinsdóttir (2008) rannsakaði eiginleika besta samstarfsfólksins og í rannsókn 

hennar nefna allir þátttakendurnir orku og athafnasemi í því sambandi. Margir þóttu 

opnir og félagslyndir og áttu auðvelt með samskipti og glaðværð og bjartsýni 

einkenndu besta samstarfsfólkið. 

Í þjónustufyrirtækjum skiptir máli hvaða persónueiginleika starfsmenn hafa til 

að bera. Hversu einlægir þeir eru í garð viðskiptavina og hversu mikla umhyggju þeir 

bera fyrir þeim. Í flestum þjónustustörfum reynir ekki bara á vitsmunalega og 

líkamlega þætti heldur einnig tilfinningalega. Starfsfólk sem sinnir þjónustustörfum 

þarf að inna af hendi það sem kallað hefur verið tilfinningaleg vinna (e. emotional 

labor). Tilfinningaleg vinna felst í því að stjórna tilfinningum sínum á opinberum 

vettvangi og verður til þegar starfsmenn eiga í beinum samskiptum við 

viðskiptavininn, hvort heldur augliti til auglitis eða í gegnum síma. Starfsmaður lætur í 

ljós viðeigandi svipbrigði eða tónfall í því skyni að höfða til tilfinninga, viðhorfa eða 

hegðunar annars aðila og verður að fylgja ákveðnum reglum (Hochschild, 2003). Þessi 

tilfinningalega vinna er talin hafa mikil áhrif á það hvernig viðskiptavinir upplifa gæði 

þjónustu. Þegar starfsmenn ráða ekki við aðstæður og bregðast ekki við með 

viðeigandi hætti getur það leitt til afleitrar þjónustu sem getur síðan haft í för með sér 

skerta samkeppnisstöðu hjá fyrirtækinu (Johanson og Woods, 2008). 

Tilfinningaleg vinna snýst um lýsandi hegðun – svo sem að skapa augnsamband, 

brosa og sýna viðskiptavinum einlæga og ósvikna umhyggju (Pugh, 2001; Hochschild, 

2003). Í hótelgeiranum getur tilfinningaleg vinna falist í því að taka þátt í vingjarnlegu 

spjalli við gestina, heilsa gestunum hvar sem er á hótelinu og sýna þeim áhuga. Þrátt 

fyrir mikilvægi tilfinningalegrar vinnu í hótelrekstri getur verið erfitt að hafa stjórn á 

tilfinningum. Starfsmenn þurfa að leyna tilfinningum sínum þegar þeir glíma við 

„erfiða“ gesti og halda áfram að brosa þrátt fyrir neikvæða endurgjöf. Þar með getur 

skapast innri togstreita þegar starfsmenn finna fyrir ákveðnum tilfinningum en þurfa 

engu að síður að „halda andlitinu“ starfsins vegna.  

Mörkin á milli starfsmanna og viðskiptavina í þjónustufyrirtækjum eru óljós 

(Schneider og Bowen, 1993). Í þjónustustörfum almennt og störfum innan 

ferðaþjónustu sérstaklega þurfa starfsmenn að vera vingjarnlegir og sýna háttvísi 

gagnvart viðskiptavinum. Margir stjórnendur líta svo á að sterk tengsl séu á milli 
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vinsemdar og glaðværðar starfsmanna og ánægju viðskiptavina sem ýtir undir tryggð 

þeirra og hefur þar með áhrif á afkomu fyrirtækisins. Því hafa margir stjórnendur 

mótað leiðbeinandi reglur til að samræma tilfinningalega tjáningu starfsmanna. Dæmi 

um slíkar reglur eru: „Vertu hress þegar þú talar við gesti hvar sem er á 

vinnustaðnum“ (Chu og Murrmann, 2006). 

Rannsóknir sýna að í störfum þar sem reynir á tilfinningalega þætti verða 

starfsmenn oft fyrir ónotum af hálfu viðskiptavina. Þar getur verið um að ræða 

svívirðingar og ljótt orðbragð. Í ljós hefur komið að ef starfsmönnum finnst þeir ráða 

við aðstæður og hafa stjórn á starfi sínu dregur tilfinningaleg áreynsla sem að öllu 

jöfnu gengur nærri starfsmanni ekki úr honum allan mátt (Pugh, 2001; Grandey, Fisk 

og Steiner, 2005; Grandey, Kern og Frone, 2007).  

2.3 Útlit og framkoma 

Það eru ekki bara persónueiginleikar og viðhorf sem hefur áhrif á hverjir eru ráðnir í 

framlínustörf. Útlit og framkoma hafa einnig talsvert um það að segja. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort útlit hafi áhrif á laun og starfsframa. 

Niðurstöðurnar sýna að útlit starfsmanna skiptir máli. Vinnuveitendur virðast hampa 

starfsmönnum sem líta vel út eða þykja hafa „rétta“ útlitið á kostnað þeirra sem eru 

ekki eins myndarlegir. Þessi útlitsmismunun er talin vera hin nýja víglína í baráttunni 

við mismunun á vinnustöðum (Warhurst, Van den Broek, Hall, og Nickson, 2009; 

Tews, Stafford og Zhu, 2009).  

Nickson og félagar (2007) hafa þróað hugtakið „aestehetic labor“ (e.) sem snýr 

að fagurfræðilegum þáttum og tengist útliti og framkomu. Hugtakið vísar til þess að 

starfsmenn líti vel út, komi vel fyrir og séu áheyrilegir. Líkamlegir eiginleikar verða 

eign vinnuveitandans um leið og starfsmaðurinn hefur störf (Nickson, 2007). 

Starfsfólk sem býr yfir eiginleikum sem höfða til skilningarvita viðskiptavina er frekar 

ráðið til starfa og þessir eiginleikar eru síðan lagaðir að tilteknum þjónustustíl. Þeir eru 

þróaðir, umbreytt í hæfni og gerðir að söluvöru. Þetta þýðir að fólk er ráðið vegna 

útlits eða hversu áheyrilegt það er. Vinnuveitendur telja að ef þeir ráða yfir starfsfólki 

sem býr yfir þessum eiginleikum stuðli það ekki einungis að aðgreiningu á markaði 

heldur auki jafnframt samkeppnisforskot fyrirtækisins (Nickson og Warhurst, 2007). 

Í starfi þar sem reynir mikið á bein samskipti við viðskiptavininn getur það verið 

kostur að búa yfir eiginleikum sem laðar viðskiptavininn að honum. Samskiptin standa 

oft yfir í stutta stund og fallegt útlit og aðlaðandi framkoma ýta undir jákvæð áhrif og 
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flýtir fyrir tengslamyndun. Segja má að starfsmaður sé andlit fyrirtækisins og að 

viðskiptavinir yfirfæri sýnilega eiginleika hans á fyrirtækið sjálft (Nickson og 

Warhurst, 2007). 

Samkvæmt rannsókn Wong og Wang frá árinu 2009 líta sumir leiðsögumenn á 

sig sem „aestethic laborers“ og telja að viðeigandi eða jafnvel fallegt útlit sé 

lykilþáttur í því að ná árangri í starfi. Margir stjórnendur studdu við þá hugmynd. Þeir 

sögðust sækjast eftir leiðsögumönnum sem búa yfir „rétta stílnum“ til að koma ímynd 

fyrirtækisins til skila. Í annarri rannsókn kemur fram að myndarlegir starfsmenn fengu 

meira þjórfé en þeir sem voru ekki eins myndarlegir (Lynn og Simons, 2000). 

Warhurst, Van den Broek, Hall og Nickson (2009) gerðu rannsókn þar sem 100 

sérfræðingar í mannauðsmálum voru spurðir hvaða þættir væru mikilvægastir þegar 

ráða ætti starfsfólk í ferðaþjónustu. Í ljós kom að þeim fannst mikilvægast að 

starfsmaðurinn hefði metnað til þess að líta vel út og koma vel fyrir og byggi yfir 

„rétta“ viðhorfinu. 

Mismunun á sér óhjákvæmilega stað við öflun starfsmanna og val á þeim. 

Einhverjir umsækjendur fá starfið en öðrum er hafnað. Það er viðurkennd staðreynd 

að vinnuveitendur velja nokkra hæfa umsækjendur og hafna þeim sem eru metnir 

minna hæfir. Engu að síður eru sum viðmið sem liggja til grundvallar mismunun 

dæmd ólögmæt en önnur ekki. Mismunun á grundvelli faglegrar hæfni er lögmæt en 

mismunun á grundvelli kyns, kynþáttar eða fötlunar er ólögmæt. Mismunum á 

grundvelli útlits er á gráu svæði (Warhurst, Van den Broek, Hall, og Nickson, 2009; 

Jafnréttislög nr. 96/2000). 
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3 Aðferðir við gagnaöflun og þátttakendur 

Þessi rannsókn er eigindleg sem felur í sér að lögð er áhersla á orð fremur en magn við 

öflun gagna; tekin eru viðtöl við einstaklinga sem deila sögu sinni með rannsakendum. 

Rannsóknaraðferðin byggist á aðleiðslu, hugtökum og túlkun en þó er ekki alltaf 

stuðst við allar þrjár aðferðirnar í einu. Aðleiðsla (e. induction) er tilraun til að setja 

fram almennar reglur eða lögmál á grundvelli einstakra athugana. Ólíkt afleiðslu þá er 

aðleiðsla alltaf háð töluverðri óvissu þar sem niðurstaðan getur verið röng þó að allar 

athuganir hafi verið í samræmi við hina almennu reglu eða lögmál. Settar eru fram 

kenningar með hliðsjón af athugunum og mælingum (Bryman og Bell, 2007). 

Í eigindlegum rannsóknum er byggt á lýsingu afmarkaðra tilvika og túlkunar á 

þeim. Þeir sem rannsaka treysta aðallega á tilfinningar sínar, viðhorf og dómgreind; 

áreiðanleiki rannsóknarinnar er þannig takmarkaður að því leyti að rannsakendur 

koma að málum með misjöfnum hætti, hafa ólík viðhorf og gildi. Áreiðanleiki 

rannsóknar takmarkast við það að erfitt er að fá nákvæmlega sömu niðurstöðu við 

endurtekna rannsókn.  Hins vegar felst styrkleiki eigindlegra rannsókna í dýpri 

skilningi á viðfangsefninu; réttmæti rannsóknar er því gott (samanber nákvæmni í 

túlkun) því rannsóknin sjálf miðast að því að kafa djúpt eftir skilningi og því mælir 

hún það sem á að mæla. 

Eigindleg rannsóknaraðferð miðar að því að setja sig inn í hugarheim og 

umhverfi þeirra sem rannsóknin tekur til og reyna að skilja hvernig þeir upplifa 

veruleikann. Þekking verður til í félagslegum samskiptum á milli viðmælanda og 

spyrils (Kvale og Brinkmann, 2009). Aðferðin byggist á litlum rannsóknarúrtökum 

sem er ætlað að veita djúpan skilning á viðfangsefninu. Ein algengasta leiðin við öflun 

gagna er með viðtölum. Ekki er lögð áhersla á fjölda þátttakenda heldur eru tekin 

viðtöl við fremur fáa viðmælendur og reynt að fá sem bestan skilning á 

viðfangsefninu. Rannsakandi stjórnar viðtalinu. Hann leggur sig fram um að vera  

vingjarnlegur, fordómalaus, og umfram allt hlutlaus. Hálf opin viðtöl eru ein gerð 

viðtala í eigindlegri rannsókn. Í slíkum rannsóknum er stuðst við viðtalsramma með 

lista af spurningum sem eru flokkaðar í þemu sem tengjast efninu. Í hálf opnum 

viðtölum er spurningum ekki fylgt að öllu leyti né í ákveðinni röð heldur er reynt að 

ná fram flæði og tryggja að skoðanir viðmælenda komi fram (Bryman og Bell, 2007). 

Það er megineinkenni óstaðlaðra viðtala að þau eru opin og rannsakandi gætir 

þess að umræðuefnið sé viðfangsefni rannsóknarinnar. Þegar svarkostir eru ekki 
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ákveðnir fyrirfram er um opnar spurningar að ræða. Svörun við opnum spurningum 

rígskorðast ekki við tiltekin atriði og veitir viðmælanda meira svigrúm til að tjá sig 

frjálst um viðfangsefnið (Bryman og Bell, 2007). 

Ein helsta gagnrýnin á eigindlegar rannsóknir er að erfitt er að alhæfa um 

niðurstöður þeirra (Landy og Conte, 2010). 

Í upphafi viðtals var viðmælendum greint frá því að trúnaðar yrði gætt ef óskað 

væri eftir því en rannsakandi spurði jafnframt hvort hann mætti birta nöfn þeirra og 

heiti hótels. Slíkt leyfi fékkst hjá öllum hótelstjórum að tveimur undanskildum. 

Rannsakandi ákvað síðan í samráði við leiðbeinanda að nefna engin nöfn og halda 

trúnað við alla viðmælendur. 

3.1 Tengsl við viðfangsefnið 

Eitt af markmiðum þeirrar rannsóknarvinnu sem liggur að baki þessarar ritgerðar var 

að skoða hvað ræður vali á starfsmanni í gestamóttöku á hóteli. Rannsakandi fékk 

áhuga á viðfangsefninu eftir að hafa starfað á sumarhóteli á Snæfellsnesi sumrin 2009 

og 2010. Rannsakandi hefur stundum líkt þeirri reynslu við að fara á vertíð. Farið er 

burt af heimilinu, frá vinum og vandamönnum, vinnudagarnir eru langir, 

vinnuumhverfið þröngt og dagleg umgengni við fólk frá morgni til kvölds sem þekkist 

lítið. Fólk er á ólíkum aldri, oft af ólíku þjóðerni, menntunarstig er frekar lágt og 

áhugamál af ólíkum toga. Það reynir á félagslega færni og allir verða að leggja sig 

fram til að samstarfið/sambúðin gangi áfallalaust fyrir sig. Það kemur fljótt í ljós 

hverjir geta tekist á við þessar aðstæður og þeir hættu fljótlega sem ekki líkaði vistin.  

Áhugasvið rannsakenda beinist að starfsmannaráðningum og hvað einkennir 

góðan starfsmann í gestamóttöku. Því var sjónum beint að persónueiginleikum og 

útlitsþáttum starfsmanna og hugleitt hvort þessir þættir hafi áhrif á ráðningu 

starfsmanna í gestamóttöku. Rannsakandi ákvað að afmarka sig við starfsmenn sem 

vinna í gestamóttöku. Þeir eru andlit hótelsins og yfirleitt fyrsti starfsmaðurinn sem 

gesturinn hittir. Fyrsta upplifun gesta ræður miklu um hversu ánægðir þeir eru með 

dvölina hvort heldur „á hinu tiltekna augnabliki“ eða þegar á heildina er litið.  

3.2 Viðmælendur 

Rannsóknin byggist á viðtölum við tíu hótelstjóra. Þar af voru átta karlmenn og tvær 

konur. Viðmælendur voru á aldrinum 35 til 60 ára. Þeir voru valdir með hliðsjón af 

stærð og stöðu hótels á markaði og lagði rannsakandi áherslu á að velja hótel sem eru 
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vel þekkt og hafa gott orðspor. Jafnframt var lögð áhersla á að hótelin væru opin allan 

ársins hring.  

Rannsakandi sóttist eftir að ræða við stjórnendur sem sjá um ráðningar á 

hótelunum og í öllum tilvikum var það hótelstjórinn sem bar endanlega ábyrgð á því. 

Vel gekk að ná tali af viðmælendum og voru allir fúsir að hitta rannsakanda fyrir utan 

einn. Hann var heldur tregur til þess og þurfti að sannfæra hann um að framlag hans 

skipti máli fyrir greiningu viðtalanna. Viðmælandi var síðan mjög jákvæður þegar á 

hólminn var komið.  

Viðtölin fóru öll fram á vinnustað viðmælenda fyrir utan eitt. Rannsakandi hitti 

hótelstjóra hótelsins á Suðurlandi á heimili hans í Reykjavík. Viðmælendur hafa allir 

langa reynslu af hótelrekstri eða öðrum stjórnendastörfum.  

Fimm af hótelstjórunum sem rætt var við í rannsókninni koma úr 

veitingageiranum og hafa unnið sem framreiðslumenn eða matreiðslumenn. Þeir hafa 

síðan fært sig yfir í stjórnendastörf eins og veitingastjórnun eða starfað sem 

yfirkokkar. Þaðan hafa þeir fært sig yfir í hótelstjórnun. Fjórir viðmælendanna hafa 

lokið háskólaprófi og búa yfir víðtækri stjórnendareynslu. Einn viðmælandi hefur 

lokið námi sem tölvufræðingur. Enginn viðmælendanna hefur menntun á sviði 

mannauðsstjórnunar. 

3.3 Rannsóknarspurningar 

Framsetning rannsóknarspurningar hefur óneitanlega áhrif á nálgun rannsóknarinnar 

og niðurstöður hennar. Þegar við vitum ekki fyrirfram hvað við gætum hugsanlega 

fundið byrja rannsóknarspurningar okkar sennilega á „hvernig“ „hvaða“ eða 

„hvort“...? (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Sú spurning sem hér var lögð til grundvallar 

er eftirfarandi: Hafa útlit og framkoma og persónueiginleikar eins og samviskusemi, 

viðkunnanleiki, jafnlyndi, fágun, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni áhrif á hvaða fólk er 

ráðið í gestamóttökustarf á hóteli? Auk þess vöknuðu fjölmargar aðrar spurningar í 

rannsókninni. Hvorki er unnt að svara öllum þeim spurningum né gera þeim skil hér. 

En áhugavert væri að skoða í framhaldinu hvort stærð hótela; fjöldi herbergja og 

starfsmanna hafi áhrif á það hvort unnið sé eftir viðurkenndum aðferðum 

mannauðsstjórnunar og hvort það skipti máli að hafa starfsmannastjóra á vinnustað. 
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3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Haustið 2010 hófst vinna við rannsóknina. Áhugi rannsakanda beindist að því að 

skoða hvernig ráðningum er háttað á íslenskum hótelum. Í upphafi var rannsakandi 

með ómótaða hugmynd í kollinum en eftir mikinn lestur og vangaveltur þrengdist 

sjónarhornið smátt og smátt. Næsta skref var að finna viðmælendur. Í fyrstu reyndi 

rannsakandi fyrir sér í eigin vinahópi og bað einn innan hans að hafa samband við tvo 

hótelstjóra sem rannsakandi vissi að hann þekkti. Þessi tilraun skilaði engum árangri. 

Því næst greip rannsakandi til þess að skoða símaskrána og valdi hótel eftir stærð og 

orðspori. Rannsakandi hringdi í fyrstu fimm viðmælendurna í október 2010 og bókaði 

viðtal við þá alla. Seinni hluta viðtalanna tók rannsakandi í janúar 2011. Öflun 

viðmælenda gekk mjög vel. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar. Alls 

voru tekin tólf viðtöl en rannsakandi ákvað að nota einungis tíu þeirra þar sem tvö 

voru ekki góð og bættu engu við rannsóknina. Annað þeirra var allt of langt, 

viðmælandinn hafði lent í ýmsum hremmingum meðal annars hafði kviknað í hótelinu 

sem hann rak og það brann til kaldra kola. Það sem helst mátti finna að hinu var að 

viðmælandi var mjög ungur og hafði takmarkaða reynslu sem hótelstjóri. Rannsakandi 

var með spurningalista sem hann hafði til hliðsjónar en spurningarnar koma ekki fram 

í upptökum á viðtölunum. 

3.5 Úrvinnsla  

Viðtölin tóku 40 til 60 mínútur hvert um sig. Þau voru afrituð orð fyrir orð og reyndi 

rannsakandi að afrita viðtalið um leið og heim var komið og skrá hjá sér tilfinningu og 

upplifun að loknu viðtali. Einnig lagði rannsakandi sig fram um að lýsa aðstæðum og 

tilfinningu fyrir vinnustaðnum og andrúmsloftinu þar.  

Að lokinni öflun og skráningu gagna hófst greining þeirra. Greiningin fór þannig 

fram að rannsakandi nálgaðist gögnin með opnum huga, leitaði að endurtekningum og 

skrifaði athugasemdir ef eitthvað vakti áhuga hans. Viðtölin voru lesin mörgum 

sinnum og þemu dregin fram og skráð niður í kóðunartöflu. Þessi þemu voru síðan 

borin saman á milli viðtalanna til að finna sameiginlega þætti. 

Í fyrstu atrennu voru 24 þemu greind. Þau voru flokkuð í fimm yfirflokka en 

síðan fækkað í fjóra. Flest þemu komu fram í flokkunum ráðningarferli og hvað ræður 

vali á starfsmanni í gestamóttöku. En það kemur ekki á óvart þar sem 
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rannsóknarspurningin beinist að því hvort persónueiginleikar og útlit hafi áhrif á 

ráðningu starfsmanna í gestamóttöku á hóteli.  

Að lokum var unnið með fjögur þemu og um það bil 20 undirþemu. Þemun eru: 

1. Ráðningarferlið. 

2. Hvað ræður vali á starfsmanni í gestamóttöku? 

3. Þjálfun og starfsþróun. 

4. Frammistöðumat og umbun. 

3.6 Takmarkanir rannsóknar og siðferðileg álitamál  

Hótelmarkaðurinn er fremur lítill á Íslandi og fá hótel eru af þeirri stærðargráðu að 

líklegt sé að viðurkenndum aðferðum mannauðsstjórnunar sé beitt af hálfu stjórnenda. 

Þetta takmarkaði val viðmælanda í rannsókninni.  

Spurningar sem varða útlit eru jafnan viðkvæmar og erfitt getur reynst að fá „hið 

sanna fram“ –  hvað viðmælandanum finnst raunverulega. Rannsakandi lagði sig fram 

um að spyrja óbeint með því til dæmis að biðja viðmælendur um að lýsa 

fyrirmyndarstarfsmanni. Þá létu viðmælendur í ljós hvaða eiginleika 

gestamóttökustarfsmenn þyrftu að hafa til að bera og voru á einu máli um að útlit 

skipti máli á þann hátt að þeir þyrftu að vera snyrtilegir og bera sig vel.  
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4 Greining 

„Þetta eru 252 heimili sem eru hérna í húsinu og allt sem gerist heima hjá fólki gerist hér“. 

Greiningarkaflinn skiptist í fimm hluta eða undirkafla. Fyrst er gerð grein fyrir 

vinnuumhverfi og því lýst. Þá er komið að þemum rannsóknarinnar sem eru fjögur. 

Fyrst er fjallað um ráðningarferli; síðan er greint frá því hvað einkennir 

„draumastarfsmann í gestamóttöku“. Þjálfun og starfsþróun er þriðja þemað og að 

lokum er farið nokkrum orðum um frammistöðumat og umbun. 

4.1 Lýsing á vinnuumhverfi 

Hótelin eru öll staðsett í Reykjavík nema eitt er á Suðurlandi. Fimm hótelanna eru í 

miðborg Reykjavíkur og hin í námunda við miðborgina. Öll hótelin eru fjögurra 

stjörnu hótel fyrir utan eitt sem er þriggja stjörnu hótel. Þrjú af hótelunum hafa yfir að 

ráða starfsmannastjóra sem sér um og kemur að skipulagningu mannauðsmála. Á 

hinum hótelunum sinna yfirmenn deilda starfsmannamálum og hótelstjóri sér um að 

samræma vinnubrögð.  

Þrjú af hótelunum tilheyra alþjóðakeðju og þrjú eru hluti af innlendri keðju. Hin 

fjögur eru sjálfstæð hótel en eru þó öll í samstarfi við erlendar bókunarkeðjur. 

Starfsemi hótelanna er skipt í þrennt: veitingadeild, móttökudeild og 

herbergjadeild. Á öllum hótelunum er yfirmaður á hverju starfssviði með starfsheitin 

veitingastjóri, gestamóttökustjóri og yfirþerna. Á fjórum stærstu hótelunum er fjöldi 

herbergja u.þ.b. 250 en 40 til 80 á hinum hótelunum.  

4.1.1 Formlegir og óformlegir starfshættir  

Skipta má starfsháttum hótelanna í formlega og óformlega starfshætti. Á þeim 

hótelum sem tilheyra alþjóðlegri keðju eru starfshættir formlegir hvað varðar 

ráðningar, þjálfun og starfsþróun. Á hinum hótelunum eru starfshættirnir aftur á móti 

óformlegir.  

Formlegir starfshættir fela í sér að unnið er eftir viðurkenndum aðferðum 

mannauðsstjórnunar, stundum er líka talað um stefnumiðaða mannauðsstjórnun. Þá er 

tilgreind stefna í mannauðsmálum og hún samtvinnuð viðskiptastefnu fyrirtækis 

(Verweire og Van den Berghe, 2004; Millmore, Lewis, Thornhill og Morrow, 2007). 

Mannauðsstjórnun er ætlað að þróa formleg kerfi innan fyrirtækisins til að tryggja 

með áhrifaríkum hætti nýtingu mannauðs til að ná settum markmiðum. Starfslýsingar 
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eru til fyrir öll störf. Vandað er til ráðninga og til þess notaðar viðurkenndar aðferðir 

mannauðsstjórnunar. Þjálfun og starfsþróun er skipulögð með stefnumiðuðum hætti. 

Frammistaða er metin árlega og umbun ræðst af frammistöðu (Torrington, Hall og 

Taylor, 2006; Beardwell og Claydon, 2007; Tesone, 2008). 

Óformlegir starfshættir tíðkast oft á minni vinnustöðum. Ekki er unnið eftir 

markvissum verkferlum, vinnubrögð eru tilviljunarkennd og iðulega er brugðist við 

vandamálum þegar þau koma upp fremur en að horfa til framtíðar. Það kemur fram í 

mörgum rannsóknum sem hafa verið gerðar á starfsháttum innan ferðaþjónustunnar að 

þar er hefð fyrir óformlegum starfsháttum (Nickson, 2007; Tesone, 2008; Kusluvan, 

Kusluvan, Ilhan og Buyruk, 2010). Einstakar mannauðsstjórnunaraðferðir eða knippi 

(e. bundles) slíkra aðferða eru ófagleg, vanþróuð og lakari í samanburði við það sem 

gengur og gerist í öðrum geirum atvinnulífsins og er ekki beitt í því skyni að hámarka 

hollustu starfsmanna, ánægju og hvatningu. Algengt er að láglaunafólk starfi innan 

ferðaþjónustunnar og vinnuveitendur greiða lægri meðallaun en í öðrum geirum 

(Tesone, 2008). Í hótelgeiranum er jafnvel talað um svokölluð „svarthol“ (e. bleak 

houses). Þeim er lýst sem litlum vinnustöðum sem eru vinnuaflsfrekir, þar eru greidd 

lágmarkslaun, hæfni fólks er takmörkuð, lítil áhersla er lögð á þjálfun og starfsþróun, 

þátttaka og skuldbinding starfsmanna er lítil og margir lausráðnir starfsmenn. Þetta 

hefur í för með sér mikla starfsmannaveltu og starfsfólk upplifir lítið starfsöryggi. 

Einnig er stundum talað um ófaglega stjórnendur innan hótelgeirans (e. amateur 

management) sem þýðir að stjórnunin er ómarkviss, íhaldssöm, reglufestu skortir og 

stöðugt er verið að reyna að útvega starfsfólk til að mæta ófyrirséðri eftirspurn 

(Tesone, 2008). 

4.1.2 Aðgreining á markaði 

Mikil samkeppni ríkir á sviði ferðaþjónustu. Ferðamannatímabilið er stutt og á það 

sérstaklega við um Ísland. Því skiptir sköpum að vera með starfsfólk sem hefur „rétta“ 

viðhorfið, er sveigjanlegt og reiðubúið til að leggja mikið á sig.  

Liður í því að halda samkeppnisforskoti eða skapa sér sérstöðu á markaði er að 

aðgreina sig með einhverjum hætti. Það getur falist í því að veita góða þjónustu, leggja 

áherslu á gæði herbergja eða önnur þægindi (e. amenity) (Choi og Chu, 2001). 

Nokkrir stjórnendur hótelanna í rannsókninni hafa hugað að því. Einn hótelstjóri 

leggur áherslu á menningu og listir og staðsetning hótelsins var valin með það í huga, 

að vera í miðborginni, nálægt menningarstofnunum eins og Þjóðleikhúsinu, Óperunni, 
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Þjóðmenningarhúsinu, listasöfnum og veitingastöðum. Einnig var rekið listagallery í 

næsta húsi við hótelið en því hefur nú verið lokað. Annar hótelstjóri hefur lagt áherslu 

á að hótelið sé skilgreint sem fyrsta flokks viðskiptahótel og leggur sig fram um að 

veita „persónulega“ þjónustu. Þriðja hótelið er fyrst og fremst ráðstefnuhótel en 

hótelstjórinn leggur einnig áherslu á umhverfismál, endurvinnslu, hreinleika og hefur 

meðal annars unnið að því að láta afrafmagna hótelið. Enn annar hótelstjóri leggur 

áherslu á þjóðlega menningu. Boðið er upp á upplestur úr bókum eftir íslenska 

höfunda og sýningu á íslenskum kvikmyndum. Hið fimmta er „lúxus“ sveitahótel sem 

býður upp á fjölbreytta útivist svo sem laxveiði og þyrluútsýnisflug yfir gossvæðin. 

Hin hótelin hafa ekki aðgreint sig með sérstökum hætti. 
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4.2 Ráðningarferli 

„Þú þarft ekki nema að spjalla í kannski fimm mínútur og þá ertu kannski svoldið kominn með þetta“. 

Hótelstjórar sjá að mestu leyti um ráðningar starfsmanna, þó fer það að einhverju leyti 

eftir stærð hótelanna. Á minni hótelum sem eru með fáa starfsmenn í vinnu sér 

hótelstjórinn um ráðningar. Á stærri hótelum er ráðningarferlið meira deildaskipt og 

fleiri koma að því. Í þeim tilvikum sjá yfirmenn deilda um ráðningar fyrir sitt fólk. 

Þeir velja út einstaklinga til að koma í viðtal og hótelstjórinn hittir þá síðan í öðru eða 

þriðja viðtali eftir því sem við á og leggur blessun sína yfir ráðninguna.  

4.2.1 Auglýsingar og öflun umsækjenda 

Til að afla umsækjenda nota hótelstjórarnir hefðbundnar leiðir eins og að auglýsa í 

dagblöðum, vefmiðlum, á innra neti fyrirtækisins eða hafa samband við starfsmenn 

ráðningarstofu. Það kom fram í máli allra viðmælenda að störf eru alltaf auglýst 

innanhúss og oft utanhúss en það fer eftir því í hvaða starf er verið að ráða. Ef um 

stjórnendastöðu er að ræða er iðulega haft samband við ráðgjafa á ráðningarstofu. 

Leitast er við að bjóða núverandi starfsmönnum starfið ef það hentar og oft er það 

liður í starfsþróun sem allir viðmælendur leggja mikla áherslu á og verður gerð grein 

fyrir í kaflanum um starfsþróun. Einn hótelstjóri sagði þó frá því að hann ætti það til 

að bjóða fólki í viðtal sem hann hittir á förnum vegi eða við afgreiðslu á öðrum 

stöðum. Þá sér hann eitthvað í viðkomandi sem hann telur að geti hentað á hans 

vinnustað: „Ég fór í bílalúgu og var að kaupa, viðkomandi sem afgreiddi mig var svo 

skemmtilegur“. Hann er glöggur að sjá hvar hæfileikarnir liggja og nýtir sér það eins 

og hægt er. Þessi lýsing er í samræmi við ímynd hótelsins sem hótelstjórinn er í 

forsvari fyrir. Hótelið er hluti af keðju sem heitir „Design Hotels“. 

Fyrirtækjabragurinn einkennist af léttleika og vel er fylgst með tískusveiflum. Þar 

virðist vera svigrúm fyrir nýstárlegar hugmyndir og reynt að feta ótroðnar slóðir. 

Við öflun umsækjenda geta stjórnendur sem starfa á hótelum sem tilheyra 

alþjóðakeðju sótt í gagnagrunn keðjunnar sem veitir aðgang að stórum hópi 

umsækjenda. Einn hótelstjóri lýsti hvernig þeir fara að:  

Við öflum umsækjenda í gegnum innra netið sem nær yfir allan heiminn. Því við 

erum með að ég held 30 þúsund starfsmenn...margir skoða gagnagrunninn sem 
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hafa áhuga á að skoða heiminn. Að sjálfsögðu viljum við heldur starfsmenn sem 

þekkja kerfin okkar, staðla og verkferla hótelsins. 

Annar viðmælendi lýsti því með eftirfarandi orðum: 

Við byrjum ávallt á því að auglýsa störf innanhúss...og sjáum viðbrögðin ef að 

það er áhugi þá tökum við það fólk í viðtal og skoðum möguleikana á því. 

Annars leitum við til ráðningarskrifstofa eða auglýsum bara í blöðum. Það er lítill 

hópur fólks með tölvur þannig að við erum með ákveðið svona „message board“ 

sem að við auglýsum störf svona á víð og dreif um húsið sem allir hafa aðgang að 

og við tölum við deildarstjóra sem talar við sitt fólk og skoðum hvort að það sé 

einhvers staðar möguleiki. 

Ef leitað er að umsækjendum í gagnagrunnum hótelanna eða auglýst innanhúss 

aukast líkurnar á því að fá fólk til starfa sem hefur áhuga og vilja til að starfa innan 

ferðaþjónustunnar. Oft eru þetta einstaklingar sem hafa áhuga á að ferðast, vilja 

kynnast nýjum menningarheimum og er opið fyrir nýjungum en það er í samræmi við 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á því hvers konar fólk velst til starfa í ferðaþjónustu 

(Raymark, Schmit, og Guion, 1997; Liu og Chen, 2006; Teng, 2008). 

Annar viðmælandi segir að hann hafi sjaldan þurft að auglýsa eftir fólki. Fólk 

kemur aftur til starfa sem hefur horfið til annarra verkefna eða farið í nám til útlanda. 

Það er kostur að hans mati. Þá fer fólk út í heim, víkkar sjóndeildarhringinn og 

þroskast sem einstaklingar. Þetta hótel er einnig hluti af stærri keðju sem er vel þekkt 

hér á landi og virðist vera eftirsóknarverður vinnustaður. Þegar viðmælandinn var 

spurður að því hvers vegna svo væri svaraði hann: „Ég held að það sé bara af því að, 

fólk treystir svona stóru fyrirtæki, fólk er hræddara við að fara að vinna hjá 

einhverjum minni aðilum“. Gera má ráð fyrir að auðveldara sé fyrir stór og þekkt 

fyrirtæki sem hafa yfir sér einhvern „ljóma“ eins og þetta fyrirtæki hefur að fá fólk til 

starfa. Það kom einnig fram í máli allra viðmælenda að staðan hefur breyst talsvert 

eftir efnahagshrunið haustið 2008. Mun fleiri umsóknir berast nú um hvert starf sem 

þarf að manna. 

4.2.2 Viðtal 

Almennt má segja að viðmælendur séu fremur óformlegir þegar þeir tala við 

umsækjendur, þó eru ætíð tveir sem taka viðtölin. Í rannsókn Salgado og Moscoso 

(2003) kemur fram að því óformlegra eða minna staðlað sem viðtal er því sterkari eru 
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tengslin við persónueiginleika og félagslega færni. Á hinn bóginn eru tengslin sterkari 

við starfsþekkingu og tæknilega eiginleika í stöðluðum viðtölum. En það kemur fram í 

máli viðmælenda að þegar þeir eru að ráða í gestamóttökustarf leggja þeir mesta 

áherslu á persónueiginleika og félagslega færni. 

Ef verið er að ráða starfsmann í gestamóttöku kemur gestamóttökustjóri að 

viðtalinu og starfsmannastjóri ef hann er fyrir hendi, annars hótelstjórinn. Til að 

tryggja að „rétti“ einstaklingurinn veljist í starfið er eðlilegt að næsti yfirmaður sé með 

í viðtalinu til að ganga úr skugga um það að viðkomandi uppfylli þær kröfur sem 

gerðar eru til umsækjanda hvað varðar hæfni og kunnáttu. Hótelstjórinn kemur 

yfirleitt inn í ráðningarferlið á seinni stigum þess, í öðru eða þriðja viðtali. 

Gestamóttökustjórinn sér um að velja þá hæfustu úr umsækjendahópnum og boðar 

síðan nokkra í viðtal. Þeir eru ekki með staðlaðan spurningalista en spyrja þó alltaf 

umsækjendur spurninga varðandi menntun, reynslu, hvort viðkomandi sé 

heilsuhraustur og stundvís. Einn hótelstjórinn orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

Við erum ekki með eitthvað „konkret“ á blaði en við náttúrulega spyrjum bara, 

já, beinskeyttra spurninga. Ég meina er viðkomandi heilsuhraustur og er hann 

stundvís og þar fram eftir götunum...ekkert neitt niðurnjörvað þannig.  

Tveir viðmælendur sem starfa á hótelum sem tilheyra alþjóðakeðju fylgja 

svokallaðri „afareglu“ eða „grand father’s principle“ (e.) sem felur í sér að næsti 

yfirmaður fyrir ofan hann þarf einnig að samþykkja ráðninguna. Að sögn hótelstjóra á 

þetta við um allar ákvarðanir sem teknar eru innan hótelanna og þar með taldar 

ráðningar. Þetta er einskonar öryggisventill eins og þeir orða það sem ýtir undir 

samvinnu og tryggir fagmennsku. 

Annar hótelstjóri sem hefur áralanga reynslu sem stjórnandi segir að hann hafi 

alltaf notað sömu aðferðir við ráðningar á sínum ferli. Næsti faglegi yfirmaður 

viðkomandi starfsmanns ráði mestu um ráðninguna. Hann sé í bestri aðstöðu til að 

meta færni og kunnáttu umsækjanda og hvort viðkomandi sé hæfur fyrir starfið. 

Hótelstjórinn notast ekki við staðlaðan spurningalista. Hann segist aldrei hafa vanist 

því og honum finnist það ekki gagnast sér til að meta hver sé hæfastur. Jafnframt 

segist hann leggja mesta áherslu á að greina hvaða „karakter“ viðkomandi hafi til að 

bera og að það skipti sköpum í þjónustustarfi. Þegar hann var spurður nánar út í það 

hvernig hann greini „karakter“ fólksins svaraði hann því til „að þetta þjálfaðist upp 

og kæmi með reynslunni“. Hann leggur áherslu á að bjóða umsækjendum í tvö viðtöl 
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því oft sé umsækjandi kvíðinn og spenntur og nái ekki að sýna sitt rétta andlit í fyrsta 

viðtali.  

Einn viðmælandi hafði orð á því að honum finnist skipta máli að þeir sem taka 

viðtölin séu ekki af sama kyni. Hann segir það geta dregið úr mismunun hvort sem 

það sé vegna kyns, aldurs eða jafnvel útlits. Rannsóknum ber ekki saman um hvort 

það skipti máli fyrir réttmæti og áreiðanleika viðtala að fleiri en einn taki viðtalið en 

það getur hins vegar dregið úr því að fordómar af einhverju tagi hafi áhrif á ákvörðun 

(Fletcher, 1992).  

Rannsakandi spurði alla viðmælendur hvort þeir notuðu aðstæðubundin eða 

hegðunartengd dæmi í viðtölum. Þá eru sett fram dæmi um hugsanleg tilvik sem 

kunna að koma upp og umsækjendur spurðir hvernig þeir myndu leysa málið. Dæmi 

um slík tilvik er eftirfarandi: „Hvernig myndir þú bregðast við ef viðskiptavinur sýndi 

þér ókurteisi og gæfi til kynna að þú ættir að vita eitthvað sem þú vissir ekki eða að þú 

veittir ekki nægilega snarpa þjónustu“? Enginn hótelstjóranna sagðist gera það, en 

einn sagði þó: „Ég hef ekki gert það, en það getur vel verið, það er fín hugmynd“. 

Annar sagði að þeir reyndu eins og þeir gætu að gera fólki grein fyrir að alls konar 

atburðir geta gerst á vinnustað. Eins og hann orðaði það: „Þetta eru 252 heimili sem 

eru hérna í húsinu og allt sem gerist heima hjá fólki gerist hér“. Hann bætti við að 

þeir reyndu eftir fremsta megni að gera fólki grein fyrir að starf í gestamóttöku væri 

erfitt starf og það snýst ekki bara um að vera eins og „puntudúkka“.  

Tveir viðmælendur sögðu að starfsmaður í gestamóttöku sé einskonar 

„sálfræðingur á vaktinni“ eins og þeir orðuðu það. Annar þeirra hélt áfram og sagðist 

leggja ríka áherslu á það í viðtölunum að viðskiptavinirnir geti verið mjög erfiðir og 

eigi slíkt sérstaklega við um Íslendinga: „Þeir eru allir miklir kóngar“ bætti hann við 

hlæjandi. Hann hélt áfram og lýsti með eftirfarandi orðum hve mikilvægt það sé að 

einstaklingarnir búi yfir tilfinningalegri næmni, geti lesið hvern og einn og ráði vel við 

aðstæður: 

Stundum þarf að handleiða starfsmönnum af því að þeir eru bara í sjokki yfir 

landanum. Þannig reynir maður líka að hamra mikið í viðtölunum hvernig 

framkoman er oft. En svo vegur það á móti að þegar fólk er glatt og ánægt og líka 

ef þú nærð að snúa við „frustreruðum“ einstakling. Þú þarft að geta lesið í hvern 

og einn. Sumir vilja bara fá að vera í friði, ekki tala við mig, láttu mig kjurt. Og 

aðrir vilja bara eiga þig.  
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Fáeinir viðmælendur lýstu því að þeir taka dæmi um kröfuharða gesti og 

mögulega atburði sem kunna að koma upp á hótelinu í ráðningarviðtölum. Þeir gera 

þó ekki tilraun til að grennslast fyrir um hvernig umsækjendur myndu leysa úr slíkum 

málum. Það gæti verið góð leið til að kanna hvers konar einstaklingur á í hlut og 

hvaða persónueiginleikum hann er gæddur og hvort líklegt sé að hann ráði við 

aðstæður.  

4.2.3 Sálfræðipróf 

Ein leið til að draga úr mistökum við ráðningu er að nýta sér sálfræðipróf. Þau þykja 

frekar kostnaðarsöm og eru því ekki mikið notuð við ráðningar á almennum 

starfsmönnum (Nickson, 2007; Carless, 2009). Það kom fram í máli hótelstjóranna að 

almennt er ekki notast við persónuleikapróf eða önnur sálfræðipróf við ráðningar. 

Einn viðmælandi sagði: „Sálfræðiprófið er náttúrulega bara að hitta okkur”. Með því 

átti hann við að það að koma í starfsviðtal og láta rekja úr sér garnirnar og vera metinn 

væri eins og að fara í sálfræðipróf. Má það til sanns vegar færa en krefst um leið af 

stjórnendum að þeir búi yfir reynslu og þekkingu sem gerir þeim kleift að meta 

viðkomandi einstakling út frá fyrirfram skilgreindum viðmiðum eða mælikvörðum. 

Undantekning frá þessu er þegar ráðið er í stjórnendastörf en þá þurfa 

umsækjendur almennt að taka persónuleikapróf eða önnur hæfnispróf. Einn 

hótelstjóranna lýsti því svona þegar hann var ráðinn hótelstjóri: 

Við notum keðjusálfræðiprófið sem er á ensku og gert bara „online“ á tölvunni 

þá sér maður hvort hann „fittar“ inn í „prófilinn“ okkar sem svona yfirmaður á 

svona vinnustað og oft er það þannig að ef við erum í vafa þá látum við þau gera 

„case study“. Svona var ráðningin mín þegar ég byrjaði hérna. Það var sem sagt 

viðtal, seinna viðtal með „case study“, þriðja var heimsókn hingað og 

sálfræðipróf og viðtal við yfirmann minn erlendis. 

Sálfræðipróf eru umdeild og hafa ekki mikið forspárgildi varðandi 

frammistöðu í starfi (Ægir Már Þórsson, 2000). Líklegt má þó telja að eftir því 

sem samkeppni eykst á vinnumarkaði verði gripið til þess að nota 

persónuleikapróf í ríkari mæli. 
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4.2.4 Hvernig er starfsfólk valið? 

Meðmæli tíðkast mikið á Íslandi og það á einnig við um störf innan 

ferðaþjónustunnar. Ýmist er notast við skrifleg meðmæli eða munnleg. Margir telja að 

ekki sé mark takandi á skriflegum meðmælum og þau segi lítið fyrir um frammistöðu í 

starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Beardwell og Claydon, 2007; Carless, 2007; Mankin, 

2009). Einn viðmælandi tók svo til orða: 

Ef viðkomandi kemur með skrifuð meðmæli, ég les það ekki...þú mátt hins vegar 

hafa nafnið mitt og ef að viðkomandi sem að ætlar að ráða þig í vinnu vill hringja 

í mig, þá er það velkomið. 

Það kom einnig fram hjá öðrum viðmælenda rannsóknarinnar að hann hafi ekki 

endilega samband við þann sem gefinn er upp sem meðmælandi heldur setur hann sig 

í samband við einhvern sem hann veit að hefur starfað á viðkomandi vinnustað. Hann 

hafði orð á því að þetta væri þröngur hópur manna sem vinnur í hótelgeiranum og í 

90% tilvika þá þekkir hann einhvern sem hefur unnið með umsækjenda.  

Rannsóknir sýna að stjórnendur fyrirtækja skoða í auknum mæli samskiptasíður 

á netinu eins og „Facebook“ til að afla upplýsinga um umsækjendur. Slíkar síður hafa 

náð miklum vinsældum hér á landi sem og annars staðar. Þar má finna mikið magn af 

persónulegum upplýsingum um fólk, myndir og fleira sem í sumum tilvikum eru 

notaðar í öðrum tilgangi en upphaflega var gert ráð fyrir (Kluemper og Rosen, 2009; 

Smith og Kidder, 2010). 

Einungis einn viðmælandi greindi frá því að hann skoðar fésbókarsíður til að 

afla sér upplýsinga um umsækjendur og skoða myndir. Þannig síar hann út þá sem 

honum líst ekki á. Hann lýsti því hlæjandi á eftirfarandi hátt: 

Fer á netið og nota Facebook og svona...skoða myndir, sjá hvort það séu mikið af 

myndum þar sem fólkið er alveg flippað, bert að ofan eða eitthvað svona. 

Erfitt er að fullyrða um hvort þessi leið sé almennt valin hjá íslenskum 

vinnuveitendum eða hvort hér sé um undantekningu að ræða.  

4.2.5 Innsæi 

Innsæi bar oft á góma í spjalli rannsakanda við viðmælendur. Þeir töluðu ýmist um 

innsæi, tilfinningu eða hyggjuvit og sögðust nýta sér það, sérstaklega við ráðningar. 

Hótelstjórar nefndu að það komi fljótt í ljós í viðtali hvaða mann einstaklingurinn 
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hefur að geyma. Eins og einn viðmælandinn orðaði það: „Þú þarft ekki nema að 

spjalla í fimm mínútur og þá ertu svoldið kominn með þetta“. Viðmælendur horfa á 

hvernig fólk svarar, er það opið, fer það í vörn, er það móttækilegt? Þeir segjast skynja 

mjög fljótt hvernig einstaklingurinn er. Einnig segja viðmælendur að mikilvægt sé að 

hitta fólkið og vera með beinar og ákveðnar spurningar; þannig sé tiltölulega auðvelt 

að leggja mat á viðkomandi aðila. En gera má ráð fyrir að í langflestum tilvikum hitti 

stjórnendur umsækjendur í eigin persónu þegar þeir eru að ráða í störf. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir meti umsækjendur í viðtölum 

sagði einn þeirra:  

Það er náttúrulega ofsalega huglægt...ég veit að það eru ákveðnir staðlar sem 

maður fer í gegnum...sem þú þarft bara að halda þig við, allt saman „konkret“. 

Aldur, menntun, bakgrunn og svo framvegis...svo reynir maður bara svona fara 

yfir...aðeins heyra um einstaklinginn og skoðanir. 

Annar sagði að það sé erfitt að meta það en grunnþættir eins og snyrtimennska, 

glaðlyndi, stundvísi, að vera skipulagður og úrræðagóður þurfi að vera fyrir hendi og 

hann spyr út í slíkt. 

Einn hótelstjórinn sagðist líka leggja áherslu á að spyrja umsækjendur hvers 

vegna þeir sæki um þessa stöðu. Hvort þeir óski sérstaklega eftir að vinna á þessu 

hóteli eða bara einhverri vinnu eins og hann orðaði það: „Er ég að fara að taka fólk í 

vinnu bara til þess að vera áskrifandi af laununum sínum“. Viðmælandinn leggur 

mikið upp úr því að fólk hafi raunverulegan áhuga á því sem hótelið stendur fyrir, 

stefnu þess og hlutverki. Hann sagði jafnframt að starfsmaðurinn verði að skuldbinda 

sig. Það megi líkja þessu við fjölskyldu og heimili. Allir verði að leggja sitt af 

mörkum svo að heimilishaldið gangi upp. Hver og einn er með sérherbergi og svo 

deila þeir stofunni. Þetta er vel orðað hjá viðmælandanum og hann tengir efnið við 

veruleika sem allir þekkja. Þessi sami viðmælandi líkti ráðningu þar sem vel hefur 

tekist til við fyrirmyndar samband á milli tveggja einstaklinga. Maður gefur og þiggur, 

sýnir frumkvæði og gerir meira en ætlast er til af manni. Gagnkvæm virðing og 

ábyrgð þarf að vera fyrir hendi og maður kemur ávallt vel fram við hinn aðilann og 

sýnir hollustu. Í rannsókn Erickson og Gratton (2007) kemur fram að ef væntingar og 

gildi starfsmanns og skipulagsheildar fara saman stuðlar það að því að starfsmenn 

vinni af heilum hug og fullir hvatningar. Það eru ekki aðeins fyrirtæki sem velja sér 

starfsmenn heldur velja starfsmenn einnig þau fyrirtæki sem þeir vilja starfa hjá. 
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4.2.6 Reynslutími 

Það kom fram hjá öllum viðmælendum að umsækjendum er boðið að prófa eina til 

tvær vaktir á launum. Þá er lagt mat á viðkomandi og hótelstjórarnir höfðu allir orð á 

því að það komi fljótt í ljós hvort einstaklingur hafi það til að bera sem þarf til að 

sinna starfinu. Auðvitað má segja að þetta hafi sína kosti fyrir starfsmanninn. Hann 

getur betur gert sér grein fyrir hvort þetta sé starf sem hann geti hugsað sér. Tíminn er 

nýttur til að kynna hótelið, fyrir hvað það stendur og hvernig staðið er að málum. Allir 

hótelstjórarnir voru sammála um að starfsmaður í gestamóttöku þurfi að sinna 

fjölmörgum verkefnum. Gestirnir snúa sér beint þangað þegar koma upp vandamál 

eða til að spyrjast fyrir. 

Það vekur athygli rannsakanda að allir viðmælendur töluðu um reynslutíma eða 

prufutíma og þá áttu þeir við að starfsmenn prófa eina til tvær vaktir. Þetta er ekki 

hefðbundin merking orðsins því að venjan er að fyrstu þrír eða sex mánuðirnir sé 

reynslutími og síðan taki fastráðning við. Hvort þessi leið tíðkast almennt í hótel- og 

veitingageiranum getur rannsakandi ekki fullyrt um en ef marka má orð viðmælenda 

virðist þetta vera ein leið til að draga úr mistökum við ráðningu.  
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4.3 Hvað ræður vali á starfsmanni í gestamóttöku? 

„Þarf bara að vera sálfræðingurinn á vaktinni en samt alltaf að geta sagt nei þegar það á við“.  

Starfsmaður í gestamóttöku er í stöðugum og beinum samskiptum við gesti og þarf 

því að hafa stjórn á tilfinningum sínum og bregðast rétt við (Hochschield, 2003; 

Constanti og Gibbs, 2005; Seymour og Sandiford, 2005). Rannsakandi hafði áhuga á 

að skoða hvort persónueiginleikar, útlit og framkoma hefði áhrif á það hverjir verða 

fyrir valinu í gestamóttökustörf á hóteli. Því leitaðist hann við að spyrja viðmælendur 

hvaða þættir í fari eða reynsluheimi einstaklinga skipta mestu máli við ráðningu. 

Einnig voru þeir beðnir um að lýsa fyrirmyndarstarfsmanni í gestamóttöku. Margt 

áhugavert kom í ljós en það er einnig athyglisvert að hótelstjórarnir voru nokkuð 

sammála um hvað skipti mestu máli. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þjónustu og þar sem ferðaþjónusta snýst 

að miklu leyti um þjónustu við viðskiptavini er mikilvægt að starfsmenn búi yfir 

þjónustulund. Ólíkt varningi er þjónusta afar óáþreifanlegt fyrirbæri og krefst þátttöku 

viðskiptavina. Um leið og þjónustan endurspeglast í persónuleika, viðhorfi og hegðun 

þeirra sem bjóða hana fram verður hún áþreifanleg og þar með verður starfsmaðurinn 

hluti af vörunni (Bitner, Booms og Tetreault, 1990). 

Það kom fram í máli allra viðmælenda að þjónustulundin væri gríðarlega 

mikilvæg og að starfsmenn þyrftu að vera vakandi fyrir þörfum gestanna, „alltaf á 

tánum“ eins og einn orðaði það. Þegar þeir voru spurðir nánar út í hvað það feli í sér 

að vera þjónustulundaður vafðist þeim tunga um tönn. Þetta virðist vera fremur 

huglægt mat og byggir á reynslu viðmælanda. Einn viðmælandi sagði: „Alltaf tilbúinn 

að redda“ og reyna að finna lausnir á öllum fyrirspurnum sem gestir koma með. 

Já, og þjónustulundin, það verður að vera þjónustulund. Ekki að strunsa fram hjá 

kúnnanum...ég segi svo oft við fólkið þú þarft ekki að gefa þig allan í þetta ef það 

er einhver sem bíður, náðu augnkontakti svo að hann sjái að þú sért búinn að taka 

eftir honum, þá bíður hann rólegur. Annars náttúrulega verður hann bara 

pirraður...það sér mig enginn, það er enginn að gera neitt. 

Annar sagði að hann legði mikla áherslu á að skýra vel út fyrir umsækjendum hvaða 

merkingu þjónustulund hafi fyrir hann. Það gerir hann með því að taka dæmi um 
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mögulega atburði og útskýra á myndrænan hátt þannig að umsækjendur geti gert sér í 

hugarlund við hvað er átt. 

Hótelstjórarnir voru spurðir að því hvort hægt væri að kenna fólki 

þjónustulund? Einn svaraði því með eftirfarandi orðum: 

Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá held ég að bara því miður...þá er til fólk 

sem getur ekki lært það sem bara hefur það ekki í sér...það er ekki eðlislægt að 

vera að þjónusta aðra og bara hafa ekki alveg í sér þessa þjónustulund. 

Þrátt fyrir að viðmælendur leggi allir mikla áherslu á þjónustulund gerir enginn 

þeirra tilraun til að meta slíkt í fari umsækjenda. Þeir spyrja umsækjendur í viðtali 

hvort þeir séu þjónustulundaðir og eins og einn viðmælandi orðaði það, „það segjast 

allir vera þjónustulundaðir“ og láta þar við sitja. Þeir gera ekki tilraun til að 

sannreyna það á nokkurn hátt en sögðu þó allir að það kæmi mjög fljótt í ljós hvort 

viðkomandi byggi yfir þjónustulund og í raun strax á „prufuvaktinni“. Þó ber að nefna 

að til eru skráðar þjónustustefnur fyrir öll hótelin og þjónustukannanir liggja inni á 

herbergjum fyrir gesti sem hótelstjórar fara yfir með starfsmönnum. Bæði það sem vel 

er gert en einnig ef kvartanir berast. 

4.3.1 „Draumastarfsmaðurinn“ í gestamóttöku 

Rannsakandi hafði áhuga á að heyra viðmælendur lýsa með eigin orðum hvaða 

eiginleikar prýða „draumastarfsmanninn“ í gestamóttöku og þar með gera tilraun til að 

draga fram hvað þeim finnst raunverulega skipta máli. Þeir voru nokkuð sammála. 

Eiginleikar sem oftast voru nefndir eru: glaðlyndi, jákvæðni, að vera 

þjónustulundaður, kurteis, ákveðinn þegar við á, fær í mannlegum samskiptum og með 

góða dómgreind. Einn viðmælandi lýsti draumastarfsmanni á eftirfarandi hátt: 

„Fyrirmyndarstarfsmaður er sá sem tekur hótelið eins og það sé hans...þegar þú ferð 

út, þá er húsið og hótelið í góðum höndum”. Annar sagði að hinn fullkomni 

starfsmaður gerði meira en ætlast væri til af honum og gengi ætíð skrefinu lengra. 

Hann fylgdi ekki bara starfslýsingu, væri sveigjanlegur og hefði metnað fyrir eigin 

hönd og framgangi og hótelsins. Sá þriðji sagði: 

Þjónustustigið hérna verður að vera á svo háu stigi...þetta er dýrt hótel, gesturinn 

gerir þá kröfu, þeir eru kannski búnir að bóka fimm nætur. Þegar hann er búinn 

að tékka sig inn, þá kemur hann bara niður í gestamóttökuna og segir hvað á ég 
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að gera þessa fimm daga? Þá þarf að skipuleggja ferðir, panta ferðir svo þetta er 

spurning um þolinmæði og þjónustulund. 

Viðmælendur voru sammála um að það reyni á marga þætti að vera starfsmaður í 

gestamóttöku. Þeir þurfa að hafa gaman af því að vera í samskiptum við alls konar 

fólk, þurfa að vera ákveðnir þegar við á en einnig „dipló“ og hafa yfirbragð festu. 

Jafnframt er krafist tungumálakunnáttu og helst í fleiru en einu tungumáli. Nákvæmni 

í vinnubrögðum og góð dómgreind er kostur. Og síðast en ekki síst alhliða 

snyrtimennska og vera alltaf í sínu besta formi hvort sem er andlega eða líkamlega. 

Einn viðmælandi taldi erfitt að finna einstakling sem hefði alla þessa eiginleika 

til að bera. Hann leysti það með því að ráða tvo ólíka einstaklinga. Annan sem er 

glaðlegur og kann vel við að vera í samskiptum við fólk og hinn tölvuglöggan og 

nákvæman. Rannsakandi spurði hvort hann hefði aldrei verið með starfsmenn sem búa 

yfir öllum þessum eiginleikum. Hann sagði svo vera en það fólk stoppaði stutt við í 

gestamóttöku, „það vinnur sig upp“. 

Viðmælendur nefndu einnig að það skipti máli hvernig viðkomandi passar inn í 

hópinn sem fyrir er á vinnustaðnum. Hann þarf að vera samansettur úr ólíkum 

einstaklingum. Einn viðmælandi sagði: „Það versta sem þú gerir er að ráða einhvern 

sem er alveg eins og þú“. Hann hélt áfram og sagði: „Það gerðist lítið ef allir væru 

alltaf sammála og nauðsynlegt [er] að hafa alla mannflóruna, bæði konur og karla“. 

Liðsandinn skiptir einnig máli. Einn viðmælandinn sagðist vera gamall íþróttamaður 

og nýtti sér oft reynslu sína þaðan: 

Ég er mikið búinn að vera í íþróttum, fótbolta og svona, þetta er eins og 

fótboltalið...ef við vinnum ekki öll að sama málinu. Ef það er einn hlekkur í 

þessu sem er ekki með...mórallinn hérna inni verður að vera það góður. Þetta er 

eins og lítil fjölskylda. 

Allir hótelstjórarnir nefndu að þeir réðu helst ekki yngri starfsmenn en 23 ára. 

Þeim finnst mikilvægt að einstaklingarnir hafi náð ákveðnum þroska sem kemur oft 

með aukinni reynslu og helst ef þeir hafa dvalið í útlöndum við nám eða störf. Það er 

vísbending um að fólk hafi áhuga á að ferðast sem er kostur í ferðaþjónustu. 
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4.3.2 Persónueiginleikar 

Persónuleiki er almennt skilgreindur sem þeir eiginleikar og skapgerðareinkenni sem 

auðkenna manneskju. Hann felur í sér allar þær hugsanir, skoðanir og tilfinningar sem 

búa í fólki og aðgreinir eina manneskju frá annarri og eru þessi einkenni yfirleitt 

stöðug yfir tíma og óháð aðstæðum (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Viðmælendur minntust oft á hugtök eins og „rétt“ viðhorf og félagslega færni 

þegar þeir lýstu hvaða hæfni eða eiginleikum starfsmenn sem starfa innan 

ferðaþjónustunnar þyrftu að vera búnir. 

Hótelstjórarnir voru spurðir hvort persónueiginleikar eins og jákvæðni, að vera 

vingjarnlegur, háttvís og glaðsinna skipti máli við störf í gestamóttöku. Allir svöruðu 

þeir því til að þetta væru allt atriði sem skiptu gríðarlegu máli. Einnig leggja þeir 

áherslu á þætti eins og samviskusemi, sveigjanleika, frumkvæði og ábyrgð og kemur 

það heim við niðurstöður fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið innan 

ferðaþjónustunnar (Raymark, Schmit, og Guion, 1997; Liu, og Chen, 2006). 

Þar sem viðmælendur nefndu að það væri kostur ef starfsmaður í gestamóttöku 

væri brosmildur ákvað rannsakandi að spyrja þá hvort þeir teldu að hægt væri að 

kenna fólki að vera brosmilt? Einn viðmælandi svaraði með eftirfarandi orðum: 

Það er ekki hægt að breyta fólki. Fólk sem er alvörugefið fyrir og er svona rólegt 

og yfirvegað, en svona þú veist, kann ekki að brosa, það er ekki séns og ef að 

maður sér það allt í einu svona reyna að brosa, þá er þetta svo gervilegt að það 

alveg, maður fær pínu kjánahroll. 

Segja má að þessi orð falli að skilgreiningunni á persónuleika hér að ofan þar 

sem nefnt er að persónuleikinn sé stöðugur óháð tíma og aðstæðum og verði því ekki 

svo auðveldlega breytt. 

4.3.3 Viðhorf 

Það getur verið erfitt að finna einstaklinga sem búa yfir öllum þeim eiginleikum sem 

ákjósanlegir eru í gestamóttöku þannig að stjórnendur þurfa iðulega að slá af kröfum 

sínum. Þeir velja því oft starfsmenn sem búa yfir æskilegum persónueiginleikum og 

„rétta“ viðhorfinu og þjálfa síðan tæknilega kunnáttu.  

Viðmælendur rannsóknar voru sammála um það að viðhorf starfsmanna skipti 

miklu máli. Einn þeirra orðaði það þannig: 
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Í hótelgeiranum er erfitt að fá hæft fólk til starfa og því er mikilvægt að ráða fólk 

sem hefur rétta viðhorfið, býr yfir persónutöfrum og er áhugasamt, síðan er hægt 

að kenna fólki á kerfin. 

Þetta er í samræmi við það sem fram hefur komið hér á undan. Hann heldur 

áfram og segir: 

Einstaklingur sem hefur sig í frammi og hefur áhuga á að vera í samskiptum við 

fólk, felur sig ekki í gestamóttökunni, þarf helst að vera einskonar „ambassador“ 

fyrir hótelið. 

Annar viðmælandi hafði minnst á x-faktor þegar þeir réðu fólk. Rannsakandi 

bað hann um útskýra nánar hvað hann ætti við með því: 

Það bara eitthvað svona „attitude“, það er oft eitthvað svona sem skiptir máli. Þó 

viðkomandi hafi kannski ekki menntunina þá býr eitthvað í einstaklingnum sem 

gæti hentað vel og að þetta er oft spurning um viðhorf. 

Viðmælendur voru sammála um það að viðhorf og persónueiginleikar skipti 

sköpum varðandi ráðningu starfsmanna í gestamóttöku. Það sé ekki auðvelt að breyta 

viðhorfi eða persónueiginleikum og því sé mikilvægt að ráða fólk sem býr yfir þessum 

eiginleikum. Síðan er hægt að þjálfa aðra hæfni. 

4.3.4 Útlit og framkoma 

Þegar hótelstjórarnir voru spurðir út í þætti er varða útlit og framkomu svo sem að 

koma vel fyrir, vera vel máli farinn, vera fágaður í framkomu, snyrtilegur og jafnvel 

myndarlegur, kom ýmislegt áhugavert í ljós. Einn nefndi: „Að vera myndarlegur það 

er nú aldrei skoðað“. Annar sagði: 

Ég veit ekki hvort maður á að þora að segja það, maður skammast sín kannski 

fyrir að segja það, auðvitað vegur það þungt...töluvert þungt, við skulum segja 

bara akfeitur þjónn, kemur í rauninni ekki til greina...auðvitað er fólk sem er að 

vinna hjá mér með mismunandi vaxtarlag eins og allir og maður er ekkert að gera 

mál út úr því. Ég held að allt sem er svona „extreme“ í þeim efnum skiptir máli. 

Sá þriðji sagði: „Snyrtimennska, brosmildi og jákvæður í tilsvörum og bera 

höfuðið hátt, beinn í baki“. 
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Hótelstjórarnir nefndu allir að innri fegurð væri mikilvægari en ytri fegurð. Innri 

fegurð getur verið mannkærleikur, þroski, viska og sjálfsþekking. Hún skín í gegn og 

gerir fólk fallegt. Það er bónus ef fólk hefur þetta allt til að bera og er fallegt að auki 

eða eins og einn viðmælandinn orðaði það: „Klár kona og falleg í þokkabót“. 

Mikilvægt er að útlit og framkoma starfsmanna hæfi ímynd hótelsins. Sumir 

hafa það í huga við ráðningu en það ræður ekki úrslitum. Þetta virðist frekar vera 

ómeðvitað á þann hátt að stjórnendur taka eftir því að ráðningu lokinni ef viðkomandi 

býr yfir sérstökum persónuleika sem hæfir vinnustaðnum og þeir kunna vel að meta: 

Ég var með einn yfirþjón hérna sem var svona svoldið vel á sig kominn og var 

með svona rautt sítt hár, alltaf með það í tagli, listmálari og þjónn líka. Þessi 

maður vissi allt um vín, hann bara þekkti allar viskítegundir hvernig þær unnu og 

allt saman og rauðvín og héröðin...Ég hef aldrei kynnst svona manni...hann var 

alveg frábær...alltaf snyrtilegur til fara og kúnnarnir elskuðu hann...pínu 

karakter...pínu víkingakeimur yfir honum [hlær] við sáum mikið eftir honum 

þegar hann hætti. 

Enginn viðmælenda samþykkir að starfsmenn séu með áberandi húðflúr eða lokk 

í augabrún svo eitthvað sé nefnt. Ekkert sem getur stuðað gesti hótelsins. Einn 

hótelstjóri tók þannig til orða: „Þú veist ekkert hvernig fólk tekur hlutunum...ég myndi 

aldrei ráða einhvern með blæju eða eitthvað svoleiðis skilurðu“. 

Viðmælendur nefndu allir að útlitið hefði áhrif á þann hátt að viðkomandi þyrfti 

að ráða við starfið líkamlega og einnig var minnst á að huga þyrfti að rýminu sem 

gestamóttakan hefði yfir að ráða. Það var líkt og viðmælendurnir þyrftu að leita 

skýringa í ytri aðstæðum eins og plássleysi til að skýra hvers vegna starfsmaður sem á 

í baráttu við aukakílóin yrði ekki ráðinn í gestamóttöku. Einnig ef líkamlegt ástand 

starfsmanns væri þannig að það gæfi tilefni til þess að hafa áhyggjur af heilsufari 

hans: 

Að hafa heilbrigt útlit er, eða gefur til kynna að viðkomandi sé hraustur og geti 

stundað sína vinnu, það hefur auðvitað áhrif á val og hérna, sumir eru auðvitað 

kannski þéttari en aðrir en ég ætla ekki, við myndum kannski ekki velja í 

gestamóttöku einhvern sem að maður sæi að þyrfti að fara sko í...gæti verið með 

heilsufarsbrest út af því...það myndi vera þröskuldur, þó ég hafi ekki staðið 

frammi fyrir því að velja það [hlær]. 
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Hér er um viðkvæmt efni að ræða og því ber að stíga varlega til jarðar. Fram 

kemur í rannsókn Nickson frá 2007 að hin nýja víglína mismununar gæti verið vegna 

útlits. Þannig að ef vinnuveitendur vilja ekki eiga það á hættu að verða dregnir fyrir 

dómstóla er betra að fara varlega. Það kom þó skýrt fram að þegar hótelstjórarnir voru 

beðnir um að lýsa fyrirmyndarstarfsmanni finnst þeim útlit skipta verulegu máli. Þú 

þarft ekki að vera „há, grönn og ljóshærð” eins og einn viðmælandi orðaði það, 

heldur skiptir snyrtimennska og hvernig þú berð þig höfuðmáli. 

4.3.5 Menntun 

Menntun virðist ekki skipta miklu máli þegar fólk er ráðið í framlínustörf á hóteli. 

Hótelstjórunum fannst mest um vert að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í 

ferðaþjónustu því helst vilja þeir ráða til lengri tíma. Ef viðkomandi hefur lokið námi í 

ferðamálafræði er það kostur því það endurspeglar áhuga og vilja til að starfa í 

ferðaþjónustu. Starfsreynsla er mikilvægari í þeirra augum en menntun og það sem 

vantar uppá hæfni má kenna. Einn viðmælandi lýsti þessu svona: 

Ef hann er doktor í 17 mismunandi fögum og með masterspróf í alls kyns 

greinum, þá býst ég við að hann sé „over qualified“ og ég myndi efast um hann. 

Annar hótelstjóri sagði: „Ég er ekki að fara að ráða arkitekt í gestamóttökuna“. 

Orð hans endurspegla atvinnuástandið í þjóðfélaginu en atvinnuleysi í júní 2011 var 

6,7% og margir arkitektar eru án atvinnu (Vinnumálastofnun, e.d.). Hótelstjórarnir 

voru sammála um að það væri ekki vænlegt til árangurs að ráða einstaklinga með of 

mikla menntun í gestamóttökustarf. Það liði ekki á löngu þar til starfsmaðurinn færi að 

líta í kringum sig eftir meira krefjandi starfi. 

Viðmælendur voru sammála um að einstaklingar með fjölbreyttan og 

skemmtilegan bakgrunn kæmu sér vel í gestamóttökustarfi; sagnfræðingar, 

stjórnmálafræðingar og jafnvel leikarar. Þeir hafa oft áhuga á þjóðmálum og þekkja 

vel til sögu landsins. Einn viðmælandi líkti því við að vera á leiksviði að vinna á 

hóteli: „Þú veist aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér sem gerir um leið starfið lifandi 

og skemmtilegt“. Annar lýsti skemmtilegum starfsmanni í gestamóttöku: 

Svo er ég með einn Íslending sem bjó í Bretlandi og hann er með svona 

yfirstéttarhreim [hlær] mér finnst það svo fyndið...þegar hann byrjar, hann er 

leikari þessi strákur...hann er mjög skemmtileg týpa. 
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Viðmælendur voru sammála um það að „Draumastarfsmaður“ í gestamóttöku 

þarf að búa yfir mikilli þjónustulund, vera jákvæður, brosmildur, fær í mannlegum 

samskiptum og búa yfir „rétta” viðhorfinu. Útlit og framkoma skipti máli á þann hátt 

að starfsmaður þarf að bera sig vel og vera ávallt snyrtilegur til fara. Ytri fegurð 

skiptir minna máli en innri fegurð sem skín í gegn og kemur fram í persónutöfrum 

starfsmanns. Þegar hótelstjórar eru að leita að starfsmanni í gestamóttöku skipta 

persónueiginleikar og „rétt“ viðhorf, reynsla sem nýtist í starfi, menntun og útlit mestu 

máli og í þessari röð. 
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4.4 Þjálfun og starfsþróun  

„Þá er hann svona fyrst eins og tengivagn á eftir þjónunum og fylgist með því hvernig hann leggur á 

borð og hvernig hlutirnir eru gerðir“. 

Fyrstu vikur starfsmanns á nýjum vinnustað er mikilvægur tími og ber að nýta vel. 

Ekki aðeins til að læra ný handtök og afla sér þekkingar heldur ekki síður til að anda 

að sér menningu vinnustaðar og tileinka sér siði og venjur skipulagsheildarinnar 

(Hinkin og Tracey, 2010). Það er meðal annars gert með þjálfun eða námi sem fer 

fram á vinnustað eða utan hans.  

Gerður er greinarmunur á formlegu og óformlegu námi (Eshach, 2007). Einkum 

er lögð áhersla á óformlegt nám á hótelum viðmælenda og þar ber mest á þjálfun í 

starfi. Þjálfun vísar til skipulegra viðfangsefna hjá fyrirtæki með það að markmiði að 

flýta fyrir námi starfsmanna sem eykur starfstengda hæfni þeirra. Markmið með námi 

eða lærdómi á vinnustað er að auka þekkingu, færni og getu starfsmanna svo að þeir 

geti nýtt hana í daglegum störfum (Nickson, 2007).  

Allir viðmælendur nefndu að það væri dýrt að ráða nýtt fólk og það tæki langan 

tíma að þjálfa það. Því er mikilvægt að halda í gott fólk og hlúa vel að því.  

4.4.1 Starfsþjálfun – learning by doing 

Starfsþjálfun gengur út á það að starfsmaður prófar sig áfram í starfinu og lærir af 

þeim mistökum sem hann gerir (Mankin, 2009). Þetta er sú leið sem mest er notuð við 

þjálfun starfsmanna á hótelum sem rannsakandi heimsótti. Þegar einn viðmælandi var 

spurður að því hvernig fólk væri þjálfað á hans vinnustað svaraði hann: „Það er bara, 

í núinu, bara í starfinu sem sagt“. Hann hélt áfram og sagði að gert væri ráð fyrir að 

fólk kæmi aukalega inn á vaktir áður en það hæfi störf og tími væri tekinn frá til að 

kenna: „Fólki er ekki bara hent út í djúpu laugina“. Annar viðmælandi hafði orð á því 

að þar sem vinnumarkaðurinn á Íslandi væri fremur lítill og erfitt að fá fagmenntað 

fólk til starfa velji þeir að þjálfa sitt starfsfólk sjálfir og næsti yfirmaður er yfirleitt 

ábyrgur fyrir því. Starfið sé þess eðlis. Þjálfunin er eins konar starfsþjálfun og margt 

sem einungis er hægt að læra með því að gera hlutina sjálfur. Enn annar hótelstjóri 

sem leggur mikla áherslu á „persónulega þjónustu“ vill helst þjálfa sitt fólk sjálfur. 

Honum finnst betra að fá fólk til starfa sem hefur ekki hlotið þjálfun á öðrum hótelum 

og hefur þar með tileinkað sér aðra siði og venjur: 
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[...] heldur en að það komi kannski af öðrum hótelum með aðra siði og annað, 

sprenglært. Að þá hefur það kannski ekki alveg þessa grunnundirstöðu sem að 

við viljum og þurfum. [...] Af því að við erum með svo mikið af fastakúnnum 

þurfum við að þjálfa fólkið upp eftir okkar höfði...þá legg ég mikla áherslu á það 

að ég ráði ekki í starfið fyrir minna en ár, alveg lágmark. 

Viðmælandi sagði marga „fastakúnna“ koma til þeirra á hótelið sem geri miklar kröfur 

og hafa ákveðna siði eins og að vilja bara dvelja í ákveðnum herbergjum. Þeir taki 

fljótt eftir ef mannabreytingar eru tíðar: „Heyrðu það er komið þarna nýtt andlit hjá 

þér í móttökuna”? Mikilvægt er að starfsmenn þekki fastakúnnana í sjón og með nafni 

sem er í samræmi við þá stefnu hótelsins að veita „persónulega þjónustu“. Ef 

viðskiptavinir upplifa að þeir fái það sem þeim var lofað eykur það líkurnar á því að 

þeir komi aftur. 

Viðmælandi eins af stóru hótelunum á höfuðborgarsvæðinu sem tilheyrir 

alþjóðlegri keðju sagði rannsakanda frá þjónustunámskeiði sem þeir kalla „Yes I can“ 

og allir starfsmenn taka þátt í: 

Þetta er svona dagsnámskeið sem allir starfsmenn fara í gegnum...Þá færðu svona 

pinna eins og er í jakkanum mínum þarna [bendir á jakkann sem hangir á 

stólbaki]. Allir starfsmenn eiga að vera  með svona pinna. Það þýðir að allir eru 

útskrifaðir af svona námskeiði. Þetta námskeið er allt frá því að farið er yfir 

hugmyndir keðjunnar um þjónustu og umhverfi og annað slíkt.  

Hugmyndafræðin byggist á því að starfsmenn segi aldrei nei við viðskiptavinina. Þeir 

reyni alltaf að leysa úr öllum þeirra málum eða finna einhvern sem getur leyst úr 

þeim: „Það er bara auðvitað og ef ég get það ekki þá bara redda ég því“. Að loknu 

námskeiði fær starfsmaður afhentan pinna til að festa í jakkaboðunginn. Þegar 

starfsmaður hefur unnið í fimm ár fær hann demant í pinnann: 

Það er verðmæti í þessum demöntum...þá sérðu að þessi starfsmaður hefur langa 

reynslu og það er líka starfsfólk innanhúss sem sér að þessi er búinn að vera 

lengi. 

Hótelstjórinn segir að það sé verðmæti í demöntunum en í þessu felst einnig virðing. 

Starfsmaður sem hefur starfað lengi hjá fyrirtækinu býr að öllum líkindum yfir 

dýrmætri reynslu og þekkingu sem er mikils virði fyrir vinnustaðinn. Á „Yes I can“ 
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námskeiðinu er líka farið í hlutverkaleiki; þar eru mögulegar aðstæður sviðsettar og 

starfsmenn þjálfaðir í að takast á við þær: 

Ef þú ert í lyftu og það kemur gestur í lyftuna...þú standir ekki bara og starir út í 

loftið. Þú lærir ýmislegt svona að fara í „role playing“. Þá segirðu „Is everything 

ok with your stay?“ Og þá opnar þú fyrir, þá líka færðu svona „komment“: „Já 

það er mjög fínt nema lampinn er bilaður á herberginu“. Þá ferð þú niður í 

gestamóttöku og  það er skráð, sett í kerfið og lagað.  

Þjálfunarmál á þessu hóteli virðast vera í mjög góðum farvegi. Stjórnendur velja 

ólíkar þjálfunarleiðir og tekið er mið af þörfum einstaklinga. Viðmælandi lýsti því 

hvernig ákveðnir þættir þjálfunar eru brotnir niður í mánaðarlega fræðslumola. Um er 

að ræða 15. mínútna æfingu þar sem farið er yfir ákveðna þætti. Það getur falist í að 

kenna starfsmönnum að búa til ýmiss konar servíettubrot, opna vínflösku eða taka á 

móti gestum sem koma inn á veitingastað. Ef þjálfunin snýr að gestamóttökunni er 

fólki til dæmis kennt að svara í síma eða að taka á móti kvörtunum. Fræðslumolarnir 

eru valkvæð námskeið en einnig eru haldin skyldunámskeið sem allir starfsmenn fara 

í gegnum. 

Aðrar aðferðir eru einnig nýttar við þjálfun á hótelum sem koma við sögu í 

rannsókninni og svokallað herminám (e. imitation) er ein þeirra. Þar er stuðst við 

sýnikennslu; starfsmaður lærir með því að fylgjast með öðrum að störfum og eykur 

þar með færni sína (Mankin, 2009). Einn hótelstjórinn lýsti ágætlega við hvað er átt:  

Þá fer hann í gegnum þetta  „projekt“ allt saman, þá er hann svona fyrst eins og 

tengivagn á eftir þjónunum og fylgist með því hvernig hann leggur á borð og 

hvernig hlutirnir eru gerðir og svo er hann settur í að brjóta servíettur og læra 

inná þessa liði. 

Annar viðmælandi lýsti því hvernig þjálfunin færi fram í móttökunni svona: 

Hún fer fram þannig að...fyrstu vikuna fær [starfsmaður] að vera með þessum 

tveimur sem eru á vakt og þeir svona sýna og kenna, á kerfið og svona. Og svo 

viku eftir það byrjar hann á vaktinni með manneskjunni sem á að vera með 

honum. Og er svona rólega komið inn í hlutina. Ekkert of mikið í einu. Það er 

svona fyrst reynt að sýna og síðan honum leyft að gera sjálfur. Og síðan bara 

smátt og smátt kemur þetta.  
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Að mati rannsakanda er verkleg starfsþjálfun og sýnikennsla kjörin leið til að 

þjálfa starfsmenn hótela. Starfsmaðurinn fylgist með öðrum reyndari að störfum og 

fær síðan að reyna sjálfur. Þjálfunin er brotin niður í litlar einingar og er ekki tímafrek. 

Hægt er að bregðast við með skjótum hætti ef vantar upp á kunnáttu starfsmanna og 

einfalt er að þjálfa nokkra í einu. 

4.4.2 Handbækur og gátlistar 

Allir viðmælendur sögðu frá því að hótelin væru með skráðar handbækur sem þeir 

afhenda starfsmönnum þegar þeir hefja störf. Þær eru misítarlegar en greina allar frá 

áherslum í starfi, þjónustustefnu og sögu hótelsins.  

Fólk fær svona fyrsta daginn sem fólk kemur hérna...bækling um hótelið og 

stefnu þess og sögu. Og síðan fær það...svona þjónustustefnu og leiðarvísi í því 

hvernig maður á að afgreiða kúnnann. Hvernig á að ansa í símann...og hvað á að 

segja við kúnnann...það er bara „script“, fólk les þetta yfir og reynir að tileinka 

sér það. 

Hótelstjóri eins elsta hótels borgarinnar virðist leggja mikið upp úr því að 

kynna hótelið fyrir nýjum starfsmönnum og leggur áherslu á að þeir tileinki sér 

sögu þess og arfleifð. 

Við kynnum hótelið. Förum með fólkið, sýnum þeim allt hótelið, segjum bara 

sögu, af því að [...] er mjög sérstakt. Þetta er ekki eins og hvert annað hótel. 

Hótelið á sér merka sögu og skipar stóran sess í hjörtum margra borgarbúa. Til 

marks um hve vel er fylgst með hótelinu og fólki þykir vænt um það sagði 

hótelstjórinn rannsakenda frá því að hann hafi fengið gríðarleg viðbrögð frá 

borgarbúum þegar upprunalegu útidyrahurðinni var skipt út fyrir nýja: 

Þú sérð það bara þegar við skiptum út hurðinni hérna [hringhurð í anddyri 

hótelsins]...við fengum svoleiðis hvað við værum eiginlega að gera... hún var 

bara ónýt því miður. En hún fór ekki á haugana hún er á Árbæjarsafni. 

Gátlistar eru einnig mikið notaðir við þjálfun starfsmanna á hótelum 

viðmælenda. Þeim er ætlað að tryggja samræmd vinnubrögð og að ekkert gleymist. 

Það eru fjölmörg viðfangsefni sem starfsmenn þurfa að leysa af hendi og það tekur 

sinn tíma að læra réttu handtökin. Því er gott að hafa gátlista þar sem hægt er að 
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merkja við og gerir stjórnendum kleift að halda utan um hvað er búið að kenna 

starfsmönnum.  

4.4.3 „Mentoring“ 

Einungis einn viðmælandi rannsóknar nefndi „mentor“ aðferðina sem þjálfunarleið. 

Mentoring felur í sér náið samband þar sem reyndari starfsmaður aðstoðar 

reynsluminni starfsmann með það að leiðarljósi að auka færni hans (Mankin, 2009). 

Viðmælandi lýsti því hvernig hann var valinn af stjórnendum til að taka þátt í 

læriföður/lærlings (e.mentor/mentee) þjálfunarferli:  

Mér var úthlutað „case study“ sem ég átti að greina, það var hluti af 

„mentorferlinu“. Ég fékk sérvalin verkefni sem ég átti að leysa. Þetta var 

viðvarandi ferli og þú þarft að vera í stöðugu sambandi við þinn „mentor“ svo að 

þú náir alltaf sem bestum árangri. Markmiðið er ekki endilega að slá í gegn 

heldur að leysa verkefnið á fullnægjandi hátt. 

Mentorleiðin er að mati rannsakenda tilvalin leið til að þjálfa 

framtíðarstjórnendur hótela. Verkefnin sem þarf að sinna eru fjölmörg, eru af ólíkum 

toga og margt fólk kemur við sögu. Eflaust þekkja margir af eigin raun hversu gott 

það er að geta rætt mál sem þarfnast úrlausnar við einhvern annan í stað þess að þurfa 

að taka ákvarðanir einn. Auðvitað er það líka oft þannig að ekki vinnst tími til að ræða 

málin heldur þarf að taka skjótar ákvarðanir og það á líklega oft við í því 

vinnuumhverfi sem hér um ræðir.  

4.4.4 Starfsþróun 

Starfsþróun er mun víðara hugtak en þjálfun og hefur verið skilgreint sem nám sem er 

bundið við hvers konar reynslu þar sem einstaklingar bæta við þekkingu sína, færni, 

virði eða atferli. Ólíkt þjálfun er starfsþróun ekki bundin við ákveðna staðsetningu 

heldur getur hún átt sér stað hvar sem er og fer oft þannig fram að lögð eru krefjandi 

verkefni fyrir starfsfólkið. Starfsþróun er ekki bara það sem kallað var stöðuhækkun 

hér áður fyrr. Í dag snýst starfsþróun um að öðlast meiri færni og þar með getu til þess 

að sinna starfi sínu. Sérhver starfsmaður getur haft umtalsverð áhrif á það starf sem 

hann gegnir og með því að auka hæfni sína er líklegra að starfsmaðurinn þróist í starfi. 

Starfsþróun getur falist í aukinni ábyrgð eða verkefnum og flutningi á milli starfa eða 

stöðuhækkun (Armstrong, 2006; Mankin, 2009; Landy og Conte, 2010).  
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Allir viðmælendur rannsóknar leggja mikla áherslu á starfsþróun. Þeir segja að 

það geti verið erfitt að finna rétta starfsmanninn sem hentar vel í gestamóttöku. Því sé 

mikilvægt að halda í hann og gera vel við hann ef hann rekur á fjörur þeirra. 

Starfsmenn sem standa sig vel í starfi hafa möguleika á að vinna sig upp í önnur störf 

svo sem starf gestamóttökustjóra eða hótelstjóra. Einn viðmælandi sagði að ef þeir 

væru að leita að fólki í stjórnunarstöður byrji þeir oftast leitina innanhúss: „Að 

einhverjum sem er [til]búinn að vinna sig upp... hvort það sé til einhver kandidat til 

að taka við stjórnunarstarfi innan fyrirtækisins“. 

Starfsmenn hótela sem tilheyra alþjóðlegri keðju eiga þess kost að vinna á 

hótelum í öðrum löndum. Þeir fá þar með tækifæri til kynna sér annað vinnuumhverfi 

og víkka sjóndeildarhringinn um leið. Einn viðmælandi rannsóknarinnar er norskur, 

hann er gott dæmi um starfsmann sem hefur hlotið framgang innan hótelkeðjunnar eða 

eins og hann sagði: „Jeg har hele tiden bare gaaet op op op“ (n.). Hann er lærður 

matreiðslumaður og starfaði við það í nokkur ár og endaði sem yfirkokkur og síðan 

veitingastjóri innan hótelkeðjunnar í Noregi. Hann hafði tekist á við margskonar 

verkefni þar til honum var boðið starf hótelstjóra í Noregi. Eftir að hafa gegnt því 

starfi í nokkur ár bauðst honum að koma til Íslands og vinna sem hótelstjóri hér á 

landi. Því starfi hefur hann gegnt í rúm tvö ár. Hann var valinn af stjórnendum til að 

taka þátt í stjórnendaþjálfun og fór í gegnum fjölmörg sálfræði- og stjórnunarpróf sem 

utanaðkomandi ráðgjafafyrirtæki sá um. Þar voru styrkleikar hans og veikleikar 

greindir og einnig var fylgst náið með honum í starfi í fimm mánuði. Óhætt er að segja 

að þetta hafi verið faglega unnið og miklu til kostað.  

Þessi norski viðmælandi kemur rannsakenda þannig fyrir sjónir að hann virðist 

hafa mikinn áhuga á starfi sínu sem hótelstjóri, kemur vel fyrir og virkar faglegur. 

Framkoma hans og útlit er í samræmi við hugmyndir rannsakanda um hvað einkennir 

góðan stjórnanda. Hann ber sig vel, kemur vel fyrir, er vel máli farinn, snyrtilegur til 

fara, ákveðinn, yfirvegaður, háttvís og lipur í mannlegum samskiptum. Líklegt má 

telja að hann hafi verið valinn til að taka þátt í þjálfunaráætluninni vegna eiginleika 

sinna. Hann sker sig úr viðmælendahópnum á þann hátt að hann er eini útlendingurinn 

sem rannsakandi talaði við. Í þjálfunaráætlun viðmælanda var fylgt svokölluðu 

lærifaðir/lærlingsferli. Þessi leið er gagnleg að því leyti að margskonar mál koma upp 

á hóteli og engir tveir dagar eru eins eða eins og einn viðmælandi orðaði það: „Það 

merkilega er…það hefur allt gerst á hótelinu hjá mér nema barnsfæðing...fólk hefur 

dáið“. Hann heldur áfram og segir: 
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Ég meina það er alltaf eitthvað að koma uppá, fólk er að stórslasa sig í 

slagsmálum og allan andskotann. Þá er kannski augnabliksákvörðun á að hringja 

í lögregluna eða láta vera og tala við leiðsögumanninn eða forsvarsmann 

fyrirtækisins ef hann er á staðnum eða eigum við að kalla lögguna inn í og svo 

framvegis. Þetta er ofboðslega mikið „hands on business“.  

Í slíku starfsumhverfi getur verið gott að leitað til reyndari aðila sem getur 

leiðbeint eða liðsinnt við ákvarðanatöku eða aðstoðað við að finna bestu lausnina. 

Eins og áður hefur komið fram leggja allir viðmælendur áherslu á að leyfa fólki 

að þróast í starfi og reynt er að koma til móts við starfsmenn með öllum ráðum. 

Viðmælandi hótels sem tilheyrir alþjóðakeðju lýsti því þannig: 

Við fylgjum svona ákveðnu ferli. Mikil áhersla er  lögð á að ráða innanhúss...að 

leyfa fólki að vaxa. Það er gríðarlega mikil áhersla á það sem dæmi að einn af 

hverjum tíu hótelstjórum sem eru ráðnir innan keðjunnar sem eru 700 hótel eru 

níu sem koma innanfrá og það er eiginlega að verða þannig að af hverjum 100 

eru eitthvað 95 sem koma innan frá. 

Hann heldur áfram og segir að mörg tækifæri gefist til að flytja sig um set innan 

keðjunnar „bæði til hliðar og uppá við“. Stjórnendur hótelsins hafa ekki átt í 

erfiðleikum með að fá fólk til starfa en það virðist vera eftirsóknarvert að vinna á 

þessum vinnustað. Hótelið er eitt af stærstu hótelunum á höfuðborgarsvæðinu, yfir því 

ríkir ákveðinn „elegance“ eins og viðmælandinn komst að orði sem skilar sér í fjölda 

umsókna og margir sem hafa horfið til annarra starfa koma aftur. 

Við höfum ekki verið í vandræðum með að fá inn fólk sem hefur farið eitthvað, 

komið aftur ekkert endilega í það sama sem fólk hefur verið í...veitingadeildinni 

og fært sig yfir í gestamóttökuna eða ráðstefnudeildina. 

Þrátt fyrir að fáeinir viðmælendur nefndu að margar umsóknir berist til þeirra 

voru þeir sammála um að það geti verið erfitt að finna hæft fólk til starfa í 

gestamóttöku á hóteli. Að finna starfsmann sem býr yfir öllum þeim kostum og 

eiginleikum sem taldir eru prýða góðan gestamóttökustarfsmann er erfitt. Því gera þeir 

það sem í þeirra valdi stendur til að halda í fólk sem býr yfir „rétta“ viðhorfinu með 

því að veita því aukna ábyrgð og úthluta fleiri krefjandi verkefnum. Eða færa fólk til í 

starfi eins og eftirfarandi tilvitnun lýsir: 
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Til dæmis bara ein manneskja sem byrjaði hjá okkur, þýsk stelpa sem byrjaði hjá 

okkur […] bara í morgunverðinum, rosa dugleg við réðum hana í morgunverðinn 

og svo er hún móttökustjóri í dag.  

Á öðru hóteli var starfsmaður sem hafði látið í ljós áhuga á starfsmannamálum. 

Þegar tækifæri opnaðist var henni boðið starf starfsmannastjóra. Hún lauk síðan námi 

frá Endurmenntunarstofnun H.Í. í mannauðsstjórnun með stuðningi stjórnenda á 

vinnustað. 

4.4.5 Starfaskipti 

Ein leið til að auka færni sína í starfi er svokölluð starfaskipti (e. job rotation). Það 

felur í sér að viðkomandi fer á milli deilda eða sviða til að öðlast reynslu og þjálfun. 

Þegar hann er fullnuma fer hann mögulega í annað starf (Mankin, 2009).  

4. Það kom fram í máli viðmælenda sem starfa á hótelum sem tilheyra 

alþjóðakeðju að starfsmenn eiga þess kost að kynnast því hvernig er að vinna á 

hótelum í útlöndum og það á einnig við um starfsmenn sem koma frá 

útlöndum til að starfa á Íslandi. Þeir hafa möguleika á að fara í einskonar 

„praktík“ og dvelja á hótelinu í tvær vikur og kynna sér starfsemina. 

Starfsmenn sjá yfirleitt um sig sjálfir á tímabilinu og eru ekki á launum á 

meðan. Einn viðmælandi nefndi að þeir væru í samstarfi við Menntaskólann í 

Kópavogi sem býður upp á hótel- og matvælanám og taka þeir nema í 

starfsþjálfun sem vilja læra hótelstjórnun. 

Við tökum mikið af nemum frá Svíþjóð og Frakklandi sem [...] og frá Írlandi, 

bæði eru að koma bara í veitingadeildina, gestamóttökuna og svo framvegis. Fólk 

sem er hérna innanhúss og sækist eftir því getur farið annað, hvort sem að á 

önnur hótel [sumarhótelin]…margir sem eru að fara þangað og prufa í sínu 

sumarfríi. 

Það kom fram hjá nokkrum viðmælendum að hefð hefur skapast fyrir því að 

starfsmenn sem hafa áhuga og getu eiga þess kost að fara út á land og vinna þar sem 

hótelstjórar á sumarhótelum. Tveir viðmælendur eru gott dæmi um það. Annar hafði 

unnið sem hótelstjóri á sumarhóteli í 10 ár áður en hann tók við starfi hótelstjóra á 

höfuðborgarsvæðinu. Hinn hefur starfað í hótelgeiranum frá 1984 og hefur unnið sem 

hótelstjóri á mörgum sumarhótelum. Eftirfarandi orð lýsa því hvað er fengið með því  

að vinna sem hótelstjóri úti á landi: 



58 

Starfsfólkinu býðst að fara sem hótelstjórar, þeir sem að það kunna og geta...eins 

og ég segi með kokka og þjónanema, þá er það svo gott fyrir þá að fara á svona 

minni staði...þetta fer allt í reynslubankann, þeir eru alltaf að læra. Þar er ekki 

150 kílóa sekkur af hveiti hérna niðri...og búðin er ekki við hliðina á þér þannig 

að menn þurfa að læra allt um aðhald og nýtingu. 

Viðmælendur voru sammála um að það væri bæði lærdómsríkt og þroskandi að 

reka hótel úti á landi. Langt er í næstu verslun og skipuleggja þarf innkaup með það í 

huga. Einnig reynir á marga þætti í mannlegu fari og þeim sem standast prófið eru allir 

vegir færir að þeirra mati. 

Möguleikar á framgangi í starfi eru ekki ýkja miklir á litlu hóteli. Einn 

viðmælandi sagði frá því að hótelið sem hann starfar á væri fremur lítið og 

takmarkaðir möguleikar á stöðuhækkun. Starfsmenn geta ekki orðið deildarstjórar eins 

og tíðkast oft hjá stærri fyrirtækjum. Hins vegar sagði hann að ef fólk væri 

metnaðarfullt og legði sig fram í starfi gerði hann það sem í hans valdi stæði til að 

greiða götu þeirra og byggi jafnvel til stöður fyrir þessa einstaklinga: „Þessi er að 

blómstra, hann fyllir kannski í eitthvað skarð sem okkur hefur vantað…því að 

einstaklingurinn er það sterkur“. Hann heldur áfram og segir: 

Já hún Sigga við skulum nota hana hún er flott...lögfræðingur, hún kann að tækla 

svona mál...Þó að allir séu eitthvað [menntaðir] þá þarf það ekki að þýða að þú 

sért góður í því sem þú ert að gera. [...] Ég er fljótur, rosalega fljótur, að þefa 

uppi fólk og mér finnst skipta alveg ofsalega miklu máli að fólkið sem er í 

kringum mann sé gott.  

Viðmælandinn leggur sig fram um að sjá styrkleikana hjá fólki og segist vera fljótur 

að sjá hvað býr í því: „Ég er góður í að sjá hvað aðrir eru góðir í“ það sé hans kostur. 

Hann hvetur starfsmenn til að sýna frumkvæði og segist ítreka við þá að „Hver sé 

sinnar gæfu smiður“. 
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4.5 Frammistöðumat og umbun 

„Hvað er að, þarftu break eða kannski bara að fá tíma í nudd“? 

Frammistöðustjórnun lýtur að því að meta frammistöðu starfsmanns eftir ákveðnum 

kerfum og umbuna honum síðan með tilteknum hætti sem getur verið í formi 

launahækkunar, stöðuhækkunar eða öðru (Torrington, Hall og Taylor, 2006).  

Það kom fram í máli viðmælenda þegar rannsakandi spurði um frammistöðumat 

og hvort þeir ástunduðu slíkt að sumir virtust ekki vita við hvað var átt. Tveir 

viðmælenda sögðust alltaf vera með starfsmannafundi reglulega og áttu þá við að þeir 

hittu deildarstjóra þar sem farið væri yfir ýmis mál. Aðrir greindu frá því að 

starfsmannasamtöl væru haldin reglulega.  

Ef horft er yfir hóp viðmælenda var einungis einn hótelstjóri sem sinnir 

frammistöðumati með skilvirkum hætti og í anda viðurkenndra mannauðsaðferða 

(Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007). Hótelið sem hann stýrir er eitt af 

stóru hótelunum á höfuðborgarsvæðinu sem tilheyrir alþjóðlegri keðju. Stjórnendur 

vinna eftir mjög skýrum verkferlum og allir starfsmenn taka virkan þátt í gæðaeftirliti, 

það er hluti af þeirra starfi. Óhætt er að segja að þessi vinna sé til fyrirmyndar. Því 

hefur rannsakandi ákveðið að greina frá því hvernig staðið er að frammistöðumati og 

umbun á umræddu hóteli og gefur hótelstjóranum orðið: „Já, allir starfsmenn fara í 

skilyrt frammistöðumat einu sinni á ári“. Matið fer þannig fram að það er skriflegt og 

deildarstjórar skila því inn til starfsmannastjóra sem safnar saman gögnum og vinnur 

úr niðurstöðum. Rannsakandi spurði hvernig matið væri unnið, hvort starfsmenn væru 

til dæmis hvattir til að setja sér markmið? Viðmælandinn sagði að það væri misjafnt 

eftir deildarstjórum. Hann væri til dæmis að fara að taka sína deildarstjóra í 

frammistöðumat og það mat væri að sumu leyti frábrugðið mati fyrir almenna 

starfsmenn: „Þá eru kannski aðrir fókuspunktar“. Hann hélt áfram og sagði að í 

viðtalinu sé spurt hvernig fólki líði í starfi, hverjar væntingar séu til yfirmanna og 

umhverfis og hvort starfsmenn sjái einhverja möguleika í þjálfun og þróun. 

Viðmælandinn var einnig spurður hvort frammistöðutengd laun væru í boði? Hann 

kvað svo vera: „Deildarstjórar eru með frammistöðutengd laun, þeir eru með föst 

laun og með möguleika á bónusum“. Frammistöðutengd laun og bónusar eru einnig í 

boði fyrir aðra starfsmenn. Veitingastjórar fá bónusa eftir kostnaðaraðhaldi og veltu 

og starfsmenn gestamóttöku og bókunardeildar ef þeir selja dýrari vöru. Skýrar reglur 
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liggja fyrir um hvernig unnt er að fá bónusgreiðslur og hækka launin og þær eru 

kynntar fyrir starfsmönnum. 

Þessi sami hótelstjóri sagði rannsakenda frá alþjóðlegu stjörnukerfi sem er ætlað 

að hvetja starfsmenn. Það felst í því að yfirmaður getur gefið starfsmanni stjörnu ef 

hann stendur sig vel í starfi eða skarar fram úr á einhvern hátt. Þegar starfsmaður hefur 

safnað tilteknum fjölda stjarna getur hann umbreytt þeim í gjafakort eða peninga: 

Þá ferð þú til starfsmannastjórans...heyrðu, ég á hérna tíu stjörnur...þá getur þú 

valið ákveðnar gjafir sem við höfum samstarf við og það er til dæmis mjög flott 

og dýrt hnífasett og útvarpsklukka, dáldið flott sko, Tivoli klukka. 

Viðmælandi sagði rannsakanda frá dyraverði sem tók „skemmtilega“ á ákveðnu 

vandamáli sem kom upp á balli sem haldið var á hótelinu og hann varð vitni að fyrir 

einskæra tilviljun. Þetta atvik varð til þess að starfsmaður fékk afhenta stjörnu.  

Gestir geta líka gefið stjörnur sem skila sér til herbergisþerna og barþjóna en þeir 

vilja oft gleymast að sögn viðmælandans. Þessir starfsmenn verða oft útundan þegar 

verið er umbuna starfsmönnum og á það kannski sérstaklega við um þernurnar sem 

eru yfirleitt ekki í beinum samskiptum við gestina. 

Rannsakandi hafði áhuga á að heyra hvort stjórnendur skoðuðu hvort 

frammistaða starfsmanna hefði áhrif á afkomu fyrirtækisins og hvort hægt væri að 

rekja góðan árangur til einstakra starfsmanna. Rannsakandi hafði orð á því að hann 

gerði sér grein fyrir að þetta væri óáþreifanlegt og kannski erfitt að mæla. 

Viðmælandinn svaraði um hæl: „Það er mjög áþreifanlegt hjá okkur“. Hann sagði að 

stjórnendur fylgdust vel með þessu sem gaf vísbendingu um að vel væri haldið utan 

um þessi mál:  

Við erum með þjónustukönnun gesta...við erum með tékk á herbergin út af 

þrifum og það er einkunn þar...og það skráist á hæð og þá fer hún beint á 

starfsmanninn...Við tökum líka út morgunmat, við tökum út hádegismat, 

„brunch“, kvöldmat...til dæmis ef ég fer á barinn með gesti þá er skilyrði að 

starfsmaður fylli út svona „quality check“ á eftir. Hvernig var framsetningin, 

varstu látinn kvitta, var barþjónninn snyrtilegur, var þjónustan „prompt“ eða á 

tíma, var drykkurinn góður, var „lúkkið“ gott, var „atmóið“ gott, var tónlistin í 

gangi, voru stólarnir hreinir, voru gluggatjöldin hrein? Þetta er bara svona 

fyrirfram mótað ...mikið af svona formum hjá okkur.  
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Eins og fram hefur komið þá sker þetta hótel sig frá hinum hótelunum á þann 

hátt að skýrum verkferlum alþjóðakeðjunnar er fylgt í hvívetna. Gæðaeftirlit virðist 

vera inngróið í menningu hótelsins og tekist hefur með góðum árangri að virkja alla 

starfsmenn í þeirri vinnu. 

4.5.1 Starfsmannasamtöl 

Allir viðmælendur nefndu að starfsmannasamtöl væru haldin á þeirra vinnustað. Þó 

var greinilegt að mjög misjafnlega var að þeim staðið og stærð hótelanna og fjöldi 

starfsmanna hafði áhrif á framkvæmd þeirra. Markmið með starfsmannasamtölum er 

þrískipt en þeim er ætlað að hafa eftirlit, hlutast til um þróun og hvetja starfsmenn 

(Beardwell og Claydon, 2007. Hótelstjórar minni hótelanna sem eru með fáa 

starfsmenn sögðust hitta starfsmenn sína reglulega og halda fundi með þeim þar sem 

farið er yfir ýmis mál en um eiginleg starfsmannaviðtöl er ekki að ræða. Annar 

viðmælandi sagði: 

Ég hef sagt við fólkið að skrifstofan mín er alltaf opin. Þau notfæra sér það, eða 

sest inn og við ræðum málin...allir eiga rétt á sínum fundi ef það óskar eftir 

einhverju. Og það er ekkert planað tvisvar í ári eða neitt, bara banka uppá ef þau 

vilja eitthvað tala. 

Í starfsmannasamtölunum er skipst á skoðunum á jafnréttisgrundvelli og farið yfir það 

sem betur má fara hjá báðum aðilum. Almennt setja starfsmenn sér ekki markmið fyrir 

árið né heldur er farið yfir möguleika á þjálfun og starfsþróun: „Við tökum ekki 

starfsmannaviðtöl, sko skipulega, en við tökum þau býsna reglulega“. Um er að ræða 

óformlega fundi þar sem farið er yfir það sem betur má fara eða hrósað fyrir það sem 

vel er gert og kallað eftir hugmyndum: 

Nú höldum við síðan alltaf vikulega fundi með stjórnendunum. Og svo...hef ég 

óskað eftir því að stjórnendurnir haldi svona á þriggja, fjögurra vikna fresti, 

óformlega fundi líka með sínu fólki. [...] sem er í þrifunum segir til dæmis, ég 

þarf ekkert að vera að gera það, ég á fundi með þeim alla daga sko...en svona fólk 

eins og hún er oft að koma bara með einhverjar hugmyndir...Við erum alltaf að 

segja, ef ykkur dettur eitthvað í hug eða stelpunum þínum dettur eitthvað í hug, 

eitthvað sem getur farið betur...hafið þið frétt af einhverju, einhvers annars 

staðar, búið á einhverju hóteli, sáuð þið eitthvað sniðugt. 
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Stjórnendur voru allir á þeirri skoðun að mikilvægt væri að hitta starfmenn 

reglulega og fara yfir ýmis mál með þeim og þeim finnst skipta máli að eiga þetta 

samtal. Það er undir hverjum og einum stjórnanda komið hvernig að 

starfsmannasamtölum er staðið, ef reksturinn er lítill og fáir starfsmenn eru þau 

tiltölulega einföld í framkvæmd og óformleg. 

4.5.2 Umbun 

Það kemur fram hjá flestum viðmælendum rannsóknarinnar að frammistöðumat og 

umbun byggist á tilviljunarkenndu mati. Einn viðmælandi nefndi að starfsmaður fær 

„klapp á bakið“ ef hann stendur sig framúrskarandi vel. Annar sagði að standi 

starfsmaður sig afburða vel þá sé „gaukað“ að honum hálfum eða jafnvel heilum 

mánaðarlaunum. Almennt er þetta ekki í markvissu ferli og ekki kynnt fyrirfram. 

Umbunin kemur starfsmanninum yfirleitt á óvart og hann getur lítið gert til að hafa 

áhrif á bónusinn annað en að sjálfsögðu að leggja sig alltaf fram og gera ætíð eins vel 

og hann getur og helst fara fram úr væntingum viðskiptavina og yfirmanna.  

Einn viðmælandi sagði frá því að á hans vinnustað kjósa yfirmenn „quarterly 

employee“. Það er starfsmaður sem fer fram úr væntingum yfirmanna og gerir meira 

en ætlast er til af honum. Hann fær viðurkenningarskjal og lítilsháttar umbun að 

launum. Aðalviðurkenningin felst í virðingunni sem fylgir því að vera útnefndur. 

Nokkrir viðmælenda greindu frá bónuskerfi sem er við lýði á þeirra vinnustað. 

Flestir nefndu mætingabónus en það virðist tíðkast mikið á hótelum og tengist 

vafalaust starfsmannaveltu sem er almennt mikil (Cheng og Brown, 1998; Nickson, 

2007; Tesone, 2008). 

Annar viðmælandi sagði frá bónuskerfi sem er fyrir alla starfsmenn. Það væri 

hengt upp á töflu og allir gætu fylgst með. Tilgangurinn með því að hafa skjalið 

sýnilegt bæði starfsmönnum og yfirmönnum er sá að því er ætlað að vera hvetjandi. 

Með þessu segist hótelstjóri fylgjast með framförum starfsmanna eða ef einhver dregst 

afturúr. Ef hann skynjar að einhverjum líði illa bregst hann fljótt við: „Ok við skulum 

gera eitthvað. Hvað er að, þarftu break eða kannski bara að fá tíma í nudd“. 

Hótelstjóranum virðist vera umhugað um starfsfólkið, veitir því eftirtekt og er á 

persónulegum nótum við fólkið sitt.  

Eins og fram hefur komið er fremur ómarkvisst og tilviljunarkennt hvernig 

stjórnendur sinna umbun og hvatningu og athyglisvert var að nokkrir viðmælendur 
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nefndu að það væri varasamt að mismuna starfsmönnum. Betra væri að umbuna jafnt 

yfir hópinn: 

Reynslan hefur líka kennt mér það...í  hvert skipti sem þú tekur einhver einn út úr 

og hampar honum. Það er rosalega viðkvæmt...það er í svo mörgum tilvikum  

sem það er einhver hærra settur heldur en hinir...það er ekki mjög algengt að 

sendillinn sé tekinn út úr eða stelpurnar sem eru búnar að vera styst í þrifunum... 

Og þetta er bara því miður í flest öllum fyrirtækjum svona. Þannig að ég held 

að...almennar þakkir sem svona bara „generalt“ yfir [hópinn] þú ert að hæla 

„teaminu“, þetta var erfiður hópur sem kom, það stóðst allt, það var hvergi neitt 

að í herbergjunum. Skreytingarnar á blómunum og allt var í lagi, „restaurantinn“ 

stóð sig vel, kokkarnir stóðu sig vel...Þetta er í rauninni sú aðferð sem ég hef 

notað. 

Það kemur einnig fyrir að gestirnir sýna ánægju sína í verki með því að gefa 

þjórfé. Einn viðmælandi sagði frá atviki sem gerðist á hans hóteli og hann tók það 

fram að slíkt gerðist ekki oft: 

Við vorum nú með hérna um daginn, þá bara vorum við með mjög sérstaka gesti. 

Þá var það þannig að mjög efnað fólk og þá var kom aðstoðarmaður...þessa gests, 

þetta var fjölskylda, voru með einhver sex herbergi...gekk hann á starfsfólkið sem 

var að vinna. Þernurnar fengu 10 þúsund, pikkalóarnir fengu 10 þúsund, stúlkan í 

gestamóttökunni fékk einhvern 30 þúsund kall. Þú veist þetta var bara 

persónulegt frá, fjölskyldunni, bara að þakka fyrir þjónustuna. 

Eins og kemur fram hjá viðmælenda þá gerist það ekki oft að gestir láti í ljós 

ánægju sína við starfsmenn með þessum hætti. Þó kemur fyrir að gestir gefi 

konfektkassa eða sendi gjafir og þá merktar starfsmanni. Peningagjafir eða þjórfé er 

oft sett í sameiginlegan sjóð og skipt jafnt á milli allra starfsmanna þannig að allir 

njóta góðs af. 

Frammistöðumat og umbun virðist vera sá þáttur sem stjórnendur hótela sem 

tóku þátt í rannsókninni geti bætt sig verulega í. Að mati rannsakenda er mikilvægt að 

halda starfsmannasamtöl reglulega og hafa fast fyrirkomulag á því sem er sniðið að 

vinnustaðnum. Mikilvægt er að starfsmenn setji sér markmið og yfirmaður þarf að 

fylgjast með því að þau náist. Ef starfsmaður nær ekki markmiðum sínum þarf að 

skoða hvað stendur í vegi fyrir því. Hugsanlega vantar uppá þjálfun eða vinnuálag er 
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of mikið. Ef stjórnendur umbuna starfsmönnum með einhverjum hætti þarf hverjum 

starfsmanni að vera ljóst hvernig umbunin er tilkomin og fyrir hvað er verið að 

umbuna. Hafa ber í huga að mismunandi er hvað hvetur einstaklinga, fyrir suma er 

fjárhagsleg umbun eftirsóknarverð en aðrir sækjast eftir starfsframa eða aukinni 

ábyrgð. 
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5 Umræður og tillögur að úrbótum 

Í þessum kafla verður dregið saman það helsta sem komið hefur fram í rannsókninni 

og leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hafa útlit og framkoma og 

persónueiginleikar eins og samviskusemi, viðkunnanleiki, jafnlyndi, fágun, 

sveigjanleiki og aðlögunarhæfni áhrif á hvaða fólk er ráðið í gestamóttöku á hóteli? 

Leitast er við að tengja það sem vakið hefur athygli rannsakanda í rannsókninni við 

fræðilega umfjöllun og koma með hagnýtar tillögur að úrbótum. 

Fátt kom höfundi á óvart í því sem viðmælendur greindu frá í viðtölunum. Segja 

má að fengist hafi staðfesting á því sem rannsakandi bjóst við og tilsvör viðmælenda 

rími við margar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið innan ferðaþjónustunnar. 

Viðurkenndar aðferðir mannauðsstjórnunar eru ekki í hávegum hafðar þegar kemur að 

ráðningum nýrra starfsmanna eða hvað varðar önnur starfsmannamál (Nickson, 2007; 

Tesone, 2008; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan og Buyruk, 2010). Miklu frekar er brugðist 

við þeim vanda sem tengist öflun á starfsfólki þar sem starfsmannavelta er mikil og 

erfitt getur verið að fá hæft fólk til starfa. Launin eru lág og vinnuumhverfi óhagstætt. 

Óhjákvæmilega veltir rannsakandi því fyrir sér hvort rekstrarlegur árangur hótelanna 

gæti ekki orðið mun betri ef einungis nokkrar aðferðir væru teknar upp sem má flokka 

undir viðurkenndar mannauðsaðferðir. Þar ber helst að nefna aðferðir sem beitt er við 

ráðningu, þjálfun og frammistöðumat og umbun. Að mati rannsakanda eru þeir þættir 

sem hér eru nefndir óplægður akur og segja má að allir hótelstjórar gætu gert betur 

hvað þetta varðar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að mikilvægt er að starfsfólk búi yfir 

persónueiginleikum eins og jákvæðni, sveigjanleika, sé vingjarnlegt og ákveðið, sé 

fljótt að hugsa og næmt fyrir þörfum gestanna. Útlitið skiptir máli á þann hátt að 

lykilatriði er að fólk sé snyrtilega til fara, beri sig vel og eigi auðvelt með að koma 

fyrir sig orði. Viðmælendur voru jafnframt sammála um að „rétta“ viðhorfið sé 

mikilvægt og það sé ekki auðlært, það sé meðfætt. „Rétta“ viðhorfið felur í sér að 

starfsmenn búi yfir ríkri þjónustulund, hafi vilja til að leggja sig fram, sé úrræðagott 

og leysi fljótt og auðveldlega úr vandamálum sem kunna að koma upp á 

vinnustaðnum. Hins vegar er hægt að kenna fólki tæknileg atriði eins og að 

meðhöndla tölvur. Styður þetta við margar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið 

innan ferðaþjónustunnar (Nickson, 2007; Tesone, 2008; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan og 

Buyruk, 2010).  



66 

Í rannsókninni kemur fram greinilegur munur á starfsháttum hótela og virðist sá 

munur að einhverju leyti skýrast af stærð hótelanna og hvort þau tilheyri alþjóðakeðju. 

Starfsháttum hótelanna má skipta í formlega og óformlega starfshætti. Á stærri 

hótelunum (sem eru með 250 herbergi eða þar yfir) eru starfshættir formlegir hvað 

varðar mannauðsmál. Á minni hótelunum (með 40 til 80 herbergi) eru óformlegir 

starfshættir viðteknir og ekki er unnið eftir viðurkenndum aðferðum 

mannauðsstjórnunar. Mikill tími og orka fer í að afla og leita að starfsmönnum. 

Launin eru lág, vinnutíminn óhefðbundinn, starfsmenn stoppa oft stutt við og má 

jafnvel líta á sem einskonar farandverkamenn.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir tillögum til úrbóta með áherslu á 

ráðningarferlið, þjálfun og starfsþróun, frammistöðumat og umbun. 

5.1 Stefna, hlutverk, gildi og framtíðarsýn 

Sum fyrirtæki hafa mjög skýra og vel útfærða stefnu (e. strategy). Önnur virðast ekki 

hafa neina stefnu en flest eru þarna einhvers staðar á milli. Stefna er lýsing á þeim 

árangri sem stefnt er að og hvernig honum skuli náð (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Til að halda samkeppnisforskoti eða skapa sér sérstöðu á markaði er meðal 

annars reynt að aðgreina sig með einhverjum hætti og skilgreina hvaða 

viðskiptamannahópi sóst er eftir. Það getur falist í því að veita góða þjónustu, leggja 

áherslu á gæði herbergja eða önnur þægindi (Choi og Chu, 2001). 

Hvað stefnumótun og markmiðasetningu áhrærir er mikilvægt að hótelstjórar 

móti stefnu fyrir hótelin sem unnið er eftir. Skilgreina þarf: Hlutverk – hvers vegna er 

skipulagsheildin til staðar? Gildi – hver eru grunngildi skipulagsheildarinnar? 

Framtíðarsýn – hvernig á skipulagsheildin að vera í framtíðinni? (Niven, 2003). 

Einnig þurfa hótelstjórar að huga að ímynd hótelsins. Þegar viðmælendur voru spurðir 

um ímynd hótelsins var fátt um svör og þeir virtust ekki hafa hugað nægilega vel að 

því. Þegar þeir voru spurðir hvort þeir réðu fólk sem félli að ímynd hótelsins kom í 

ljós að þeir höfðu ekki haft það í huga. Stjórnendur virtust vera fremur ómeðvitaðir 

um slíkt en það fór samt ekki framhjá þeim ef sá sem hafði verið ráðinn bjó yfir 

„sérstökum“ persónuleika sem hæfði vinnustaðnum og þeir kunnu vel að meta. 

Hér á eftir hefur verið tekinn saman listi yfir þætti sem stjórnendur hótela ættu 

að hafa í huga varðandi stefnumótun og ímyndarsköpun. 
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 Skilgreina stefnu hótels, hlutverk, gildi, markmið og framtíðarsýn. 

 Skilgreina ímynd hótelsins. 

 Finna leiðir til að aðgreina sig á markaði. Hver er sérstaða hótels, ekki vera í öllu, 

gera vel það sem hótelið stendur fyrir. 

 Greina viðskiptamannahópinn. 

 Huga að heildarhugmynd (e. koncept) fyrir hótelið og ekki víkja frá henni. 

 Huga að samræmingu (starfsmannastjóri eða annar aðili) varðandi ráðningu, þjálfun 

og starfsþróun, frammistöðu og umbun og samtvinna við viðskiptastefnu. Hvað er 

gert til þess að ná settum markmiðum, t.d. ef stefnt er að því að vera leiðandi á 

markaði við að bjóða upp á lúxus, er starfsfólkið meðvitað um það? 

 Vera með kynningarmál á hreinu. Mikilvægt að upplýsingar skili sér til allra. 

Starfsmenn eiga ekki að lesa í fjölmiðlum ef einhverjar breytingar eiga sér stað. 

 Vera með skráða þjónustustefnu. 

 Vera með skráða starfsmannastefnu. 

 Hafa skýrar reglur varðandi einelti og kynferðislega áreitni. Hafa á hreinu hvernig 

samskiptum á milli gesta og starfsmanna í gestamóttöku skuli háttað. Hvar liggja 

mörkin? Er t.d. viðeigandi að gestur bjóði starfsmanni út að borða? 

5.2 Starfsmannamál 

Hótelstjórarnir virðast hafa reksturinn að miklu leyti „í fingrunum“ ef svo má segja og 

vinna almennt ekki eftir viðurkenndum aðferðum mannauðsstjórnunar. Það 

endurspeglar að einhverju leyti þetta rekstrarumhverfi.  

Ferðaþjónustan er mannaflafrek og erfitt getur verið að manna störfin yfir 

háannatímann. Þó kom fram í máli allra viðmælenda að greinileg breyting hefur orðið 

eftir efnahagshrunið haustið 2008. Mun auðveldara er að manna störfin nú en áður og 

umsóknir um hvert starf hafa margfaldast.  

5.2.1 Ráðningarferill 

Það fer eftir eðli starfsins hvaða aðferðir eru notaðar til að afla umsækjenda og 

hvernig störfin eru auglýst. Ef um stjórnendastarf er að ræða er ráðningarferlið vandað 

og iðulega er gripið til þess að leita eftir þjónustu starfsmanna á ráðningarstofu. Hins 

vegar ef um almenn störf er að ræða eins og gestamóttökustarf er starfið oft auglýst 

innanhúss. Talað er við aðra starfsmenn og reynt að afla umsækjenda á þann hátt eða 

með því að auglýsa í dagblöðum eða vefmiðlum. Aðferðirnar eru tilviljunarkenndar og 

ómarkvissar, þó eru alltaf tveir sem taka viðtölin. Almennt sjá hótelstjórarnir um að 
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taka viðtöl, en það fer líka eftir stærð hótelanna. Ef hótelin eru deildaskipt með 

yfirmann yfir hverri deild sér viðkomandi yfirmaður að mestu leyti um að ræða við 

umsækjendur og hótelstjórinn kemur inn á seinni stigum málsins og leggur blessun 

sína yfir þann sem hefur orðið fyrir valinu.  

Viðtalsaðferðir mætti bæta til mikilla muna. Hótelstjórar hafa ekki hugað að því 

að hafa aðstæður staðlaðar og heyra mátti á nokkrum viðmælendum að þeim þótti ekki 

ákjósanlegt að vera með staðlaðan spurningalista. Rannsóknir sýna að ef 

hegðunartengdar eða aðstæðubundnar spurningar – t.d. þegar umsækjandi er spurður 

hvernig hann brást við eða myndi bregðast við tilteknum aðstæðum – spá best fyrir um 

frammistöðu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Huffcutt, Roth, Conway og Klehe, 

2004; Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 2010).  

Viðmælendur nefndu allir að ákvörðun um hver verður fyrir valinu í starf 

byggist að miklu leyti á innsæi. Þeir telja sig vera fljóta að greina hvort umsækjandi 

hafi það til að bera sem mikilvægt er fyrir starfið. Velta má fyrir sér hvort ekki væri 

skynsamlegt fyrir hótelstjóra að útbúa gátlista þar sem taldir eru upp 

persónueiginleikar og hæfnisþættir sem eru mikilvægir fyrir tiltekið starf og vera með 

á takteinum spurningar sem tengjast starfinu beint. Það er ekki gott að fara um víðan 

völl í viðtalinu og láta ráðast hvaða spurninga er spurt eins og gjarnan er gert þegar 

viðtöl eru óstöðluð (Armstrong, 2006; Beardwell og Claydon, 2007; Landy og Conte, 

2010). 

Útlit og framkoma starfsmanna skipta máli en þetta er viðkvæmt efni sem þarf 

að orða og ræða varfærnislega. Í þessu sambandi er einkum mikilvægt að vera 

snyrtilegur í alla staði, bera sig vel og vera vel máli farinn og styður það við 

rannsóknir sem Nickson og félagar (2007) hafa gert um fagurfræðilega þætti (e. 

aesthetic labors). Viðmælendur voru allir á einu máli um að það skipti ekki máli hvort 

starfsmaður er myndarlegur/fallegur eða ekki. Þó skemmir ekki fyrir ef viðkomandi er 

„klár og fallegur í þokkabót“ eins og einn viðmælandinn orðaði það. Þeir líta á það 

sem „viðbót“ en það er ekki sá þáttur sem þeir telja mikilvægastan í fari umsækjanda. 

Eftirfarandi upptalning eru þættir sem stjórnendur hótela ættu að hafa í huga við 

ráðningu starfsmanna, einkum hvað varðar viðtalsaðferðir. 

 Staðla viðtölin eins og frekast er unnt – sömu spyrlar, sama umhverfi og sömu 

spurningar.  

 Tveir taka viðtölin og bjóða umsækjenda í tvö viðtöl. 



69 

 Láta næsta yfirmann fyrir ofan samþykkja ráðninguna, einskonar öryggisventill. 

 Vera með hegðunartengdar og aðstæðubundnar spurningar sem tengjast starfinu. 

Dæmi: Hvernig myndir þú bregðast við fokreiðum viðskiptavini? Hvað gerðir þú 

þegar gest bar að garði sem hafði bókað herbergi, hótelið var fullbókað og ekkert 

herbergi laust fyrir gestinn. Hvernig leystir þú málið? 

 Þar sem persónueiginleikar eins og jákvæðni, sveigjanleiki, ákveðni, vingjarnleiki, 

stundvísi og háttvísi skipta máli í fari starfsmanna í gestamóttöku þarf að hafa það 

sérstaklega í huga í viðtali og biðja umsækjendur að koma með dæmi sem varpa ljósi 

á þessa eiginleika. 

 Lögð er áhersla á að gestamóttökustarfsmaður búi yfir „rétta“ viðhorfinu, hafi ríka 

þjónustulund, vilja til að leggja sig fram, sé úrræðagóður og leysi úr vandamálum 

gesta. Spyrja spurninga sem draga fram hvernig starfsmaðurinn er í raun og sanni. 

 Spyrja umsækjendur út í þjónustulund – hvað finnst þeim vera „góð“ þjónusta? Biðja 

þá um að koma með dæmi um hvenær þeir sýndu merki um „góða“ þjónustu. 

 Útlit og framkoma skipta máli á þann hátt að snyrtimennska er mikilvæg. Hár og 

neglur, farði, fatnaður og skart. Mælt er með að útbúa gátlista þar sem skýrt kemur 

fram að eftirfarandi (ekki talið upp hér) útlitsþættir þurfa að vera í lagi. Gátlisti eða 

handbók þarf að vera aðgengileg öllum starfsmönnum. 

 Útbúa sameiginlegan gagnagrunn fyrir alla starfsmenn sem starfað hafa innan 

ferðaþjónustunnar og hafa áhuga og metnað til að starfa innan þess geira. 

 Auglýsa öll störf innanhúss og hvetja starfsfólk til að sækja um laus störf. 

 Kanna sérstaklega hver er afstaða umsækjenda til grundvallarþátta á borð við 

heiðarleika, réttsýni, virðingu, ábyrgð o.s.frv. Hvernig fer afstaða umsækjenda og 

skipulagsheildar saman? Hvað skiptir umsækjenda mestu máli í lífinu og hvers 

vegna? 

5.2.2 Þjálfun og starfsþróun 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er fremur lítill og erfitt getur verið að fá fagmenntað fólk 

til starfa. Því kjósa hótelstjórar að þjálfa fólkið sitt sjálfir. Þjálfun fer að langmestu 

leyti fram á vinnustað og viðmælendur leggja áherslu á að þjálfa starfsfólkið vel. 

Þjálfunin er yfirleitt undir stjórn næsta yfirmanns eða þeirra sem hafa mesta reynslu 

og þekkingu. Flokka má námið sem óformlegt nám og fer það fram á þann hátt að 

fylgst er með öðrum að störfum eða starfsmaður fær tækifæri til að prófa sig áfram 

sjálfur (Eshach, 2007; Mankin, 2009). Hótelstjórar leggja ekki áherslu á að ráða 

starfsmann í gestamóttöku sem hefur lokið (löngu) formlegu námi, aðrir þættir skipta 

meira máli. Þó finnst þeim það vera kostur ef starfsmaður í gestamóttöku hefur lokið 

námi í ferðamálafræðum. Það endurspegli vilja hans og áhuga til að starfa innan 

ferðaþjónustunnar og hugsanlega til framtíðar. Allir viðmælendur greindu frá því að ef 
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umsækjandi væri með mikla formlega menntun væri það ókostur því sá hinn sami 

myndi mjög líklega fljótt verða leiður í starfi og fara að líta í kringum sig eftir starfi 

sem gerir meiri kröfur til hans.  

Takmarkaðir möguleikar eru á starfsþróun á minni hótelum sem komu við sögu í 

rannsókninni. Algengt er að starfsmenn í gestamóttöku staldri við í tvö til þrjú ár og 

fari þá að líta í kringum sig eftir fleiri krefjandi verkefnum og þá eru fá úrræði í boði. 

Hótelstjórar þurfa að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum og bjóða starfsmönnum sem 

þeir vilja halda í aukna ábyrgð eða krefjandi verkefni. Margir starfsmenn sem taldir 

eru hæfir eiga þess kost að starfa sem hótelstjórar á sumarhótelum. Þar reynir á 

margskonar færni og þeim sem standast prófið eru allir vegir færir að sögn eins 

viðmælanda.  

Hér fyrir neðan eru þættir sem snúa að þjálfun og námi starfsmanna á vinnustað 

og stjórnendur hótela ættu að hafa í huga. 

 Bjóða uppá 15 mín. fræðslumola þar sem farið er yfir ýmis atriði eins og t.d. að 

kenna servíettubrot, opna vínflösku, leggja á borð. 

 Þjálfa starfsmenn í því að segja aldrei „nei“ við gestina. Leita allra leiða til að leysa 

mál/vandamál. 

 Fara í hlutverkaleiki með starfsfólki – þjálfa ýmiss konar atvik sem kunna að koma 

upp á vinnustað. 

 „Mentorleiðin“ hentar vel til að þjálfa framtíðarstjórnendur. 

 Bjóða uppá starfaskipti þar sem starfsmenn geta farið á milli deilda/sviða í t.d. þrjá til 

sex mánuði með það að markmiði að kynna sér ólík starfssvið og auka þar með 

þekkingu sína. 

 Útbúa handbók yfir verkferla með nákvæmum lýsingum á því hvernig verkið skal 

unnið. Handbókin þarf að vera aðgengileg öllum starfsmönnum. 

 Í handbók hótelsins skal farið yfir sögu hótelsins. Hverjir eru eigendur? Hvert er 

hlutverk, gildi og framtíðarsýn? 

5.2.3 Frammistöðumat og umbun 

Eiginlegt frammistöðumat tíðkast ekki á hótelum viðmælanda né heldur er umbunað 

með markvissum hætti með einni undantekningu. Allir viðmælendur nefndu þó að þeir 

eru með starfsmannasamtöl reglulega en þó er ekki í öllum tilvikum um hefðbundin 

starfsmannasamtöl að ræða. Nokkrir viðmælendur greindu frá því að starfsmenn ættu 

alltaf greiðan aðgang að stjórnendum og þeir gætu komið og spjallað hvenær sem er. 

Ekki er í öllum tilvikum boðað til hefðbundins starfsmannasamtals þar sem farið yfir 
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frammistöðu starfsmanns, reynt að finna leiðir til að auka afköst, greind þörf fyrir 

þjálfun og eftirlit haft með því hvernig starfsmaður sinni starfi sínu (Beardwell og 

Claydon, 2007). 

Að mati rannsakenda geta allir hótelstjórarnir tekið sig á hvað þetta varðar. 

Mikilvægt er að koma þeim boðum skýrt til starfsmanna að fylgst sé með frammistöðu 

þeirra. Hótelstjórar ættu að setjast niður með starfsmönnum og fara yfir 

markmiðssetningu fyrir starfsmenn sem eru í takt við markmið skipulagsheildarinnar. 

Æskilegt væri síðan að fara yfir stöðuna tvisvar á ári þar sem kannað er hvort sett 

markmið hafi náðst og ef ekki hvað veldur. Er eitthvað sem stjórnendur geta gert til að 

bæta úr hvað varðar tæki eða tól eða eru verkefni starfsmanns of mörg þannig að hann 

nær ekki að sinna þeim svo vel sé? 

Margar leiðir eru færar til að umbuna starfsmönnum og má skipta umbun í ytri 

og innri þætti. Ytri umbun getur t.d. falist í launahækkunum eða starfsöryggi. Innri 

umbun snýst um að fá krefjandi verkefni í starfi eða aukinni ábyrgð og virðingu. 

Umbun er vandmeðfarin að því leyti að það sem hvetur einn er ekki endilega hvetjandi 

fyrir annan og það getur verið mikil áskorun fyrir stjórnendur að finna viðeigandi 

umbun fyrir starfsmenn (Landy og Conte, 2010).  

Virkja þarf starfsmenn í því að vera vakandi fyrir hvað má betur fara á 

vinnustaðnum. Hvort heldur það snýr að hreinlæti, viðhaldi eða samskiptum milli 

starfsmanna. Allir eiga að vera virkir í gæðaeftirliti og það þarf að vera eðlilegur hluti 

af starfi hvers og eins.  

Eftirfarandi er upptalning á þáttum sem stjórnendur hótela ættu að hafa í huga 

varðandi frammistöðumat og eftirfylgni. 

 Innleiða frammistöðumat –  velja viðeigandi aðferð. 

 Vera með starfsmannasamtöl tvisvar á ári. 

 Undirbúa stjórnendur fyrir starfsmannasamtöl – hvað á að ræða og hvað ekki? Setja 

skýr, raunhæf og mælanleg markmið. 

 Kynna fyrir starfsmönnum hvernig umbunarmálum er háttað. Hvaða árangri þurfa 

starfsmenn að ná til að hljóta umbun? Hvers konar frammistaða verðskuldar umbun? 

 Innleiða gæðaeftirlit í veitingasal, í herbergisþrifum og móttöku. Virkja þarf alla 

starfsmenn í gæðaeftirliti og gera það að hluta af starfssviði hvers og eins. 

 Finna nokkra árangursmælikvarða, t.d. starfsmannaveltu, fjölda klukkustunda varið í 

þjálfun, ánægju starfsmanna. 

 Vera með skilvirkt kvartanaferli. 
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5.2.4 Árangursmat 

Ein leið til að auka rekstrarlegan ávinning fyrirtækis er að innleiða stefnumiðað 

árangursmat. Með stefnumiðuðu árangursmati fá stjórnendur í hendur tæki sem miðlar 

stefnu og gerir þeim kleift að meta hvort raunverulegur árangur hafi náðst. 

Virðissköpun skipulagsheilda er ekki einungis fólgin í áþreifanlegum eignum heldur 

líka óáþreifanlegum. Dæmi um óáþreifanlega mælikvarða innan mannauðsvíddar er 

ánægja starfsmanna. Mörg fyrirtæki kanna ánægju starfsmanna sinna með 

viðhorfskönnunum. Ánægja starfsmanna getur verið mjög verðmætur mælikvarði og 

er gott tæki til úrbóta. Starfsmannavelta er annar algengur mælikvarði sem segir til um 

ánægju starfsmanna. Ef starfsmannavelta er há getur það verið vísbending um að 

eitthvað sé í ólagi og gefur tilefni til nánari skoðunar (Cheng og Brown, 1998; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2000; Baum, 2007). Þá má nefna fjölda klukkustunda varið í 

þjálfun. Algengt er að þegar þekkingarverðmæti í fyrirtækjum eru metin séu skoðaðar 

tölur úr bókhaldi; fjármagn sem notað er í þjálfun, fjöldi klukkustunda sem eytt er í 

þjálfun og menntunarstig starfsmanna. Varast ber að taka tölur úr bókhaldi og meta út 

frá þeim hvernig fyrirtæki sinna lærdómi starfsmanna; slíkt gefur í besta falli 

vísbendingu um hvernig lærdómi er háttað á vinnustað. Það segir ekki endilega til um 

hvað er á bak við þessar tölur. Mikilvægt er að kanna í lok námskeiðs hvort 

starfsmaður sýni fram á bætt vinnubrögð sem skilar sér í betri þjónustu til 

viðskiptavina. Þetta má til dæmis mæla með ánægjukönnunum eða aukinni framleiðni 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Sum fyrirtæki hafa þó kosið að innleiða ekki stefnumiðað árangursmat að öllu 

leyti heldur aðeins nýtt sér aðferðafræðina að hluta til. Þó að aðferðafræðinni sé ekki 

fylgt í hörgul eða einungis nokkur markmið fastsett og fáir mælikvarðar notaðir til 

þess að fylgjast með árangri skipulagsheildarinnar er það að minnsta kosti skref í 

áttina að betra eftirliti með kostnaði. Ekki er gert ráð fyrir að hótelstjórar taki upp 

stefnumiðað árangursmat í heild sinni. Þó gætu þeir sett fram nokkur markmið t.d. 

varðandi starfsmenn og viðskiptavini.  

Í lokin vill rannsakandi nefna að höfundur rannsóknar vann verkefni í 

námskeiðinu Mat á árangri og framkvæmd stefnu undir stjórn Snjólfs Ólafssonar fyrir 

hótel og hestaleigu sem staðsett er á Suðurlandi. Skilgreind voru markmið fyrir 

starfsemina og mælikvarðar ákvarðaðir. Gaman er að segja frá því að markmiðum sem 

sett voru fyrir starfsmenn hefur nú verið hrint í framkvæmd með góðum árangri að 

sögn eins starfsmanns hestaleigunnar. Andinn á meðal starfsmanna á vinnustaðnum 
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hefur batnað til muna. Starfsfólkið vinnur betur saman sem ein heild en ekki sem 

margir ótengdir einstaklingar. Það hjálpar hvort öðru í stað þess að henda gaman að 

óförum annarra eða reynsluleysi. Með þessari frásögn vill rannsakandi vekja athygli á 

því að oft þarf ekki mikið til svo að árangur náist. Aðalatriðið er að setja sér raunhæf 

og mælanleg markmið og fylgja þeim eftir með skýrum mælikvörðum. 
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Lokaorð 

Starfsumhverfi ferðaþjónustunnar einkennist af miklum hraða og allt verður að ganga 

hratt og vel fyrir sig. Ferðamannatíminn er stuttur og fyrirtækin þurfa að ná sem bestri 

arðsemi. Þess vegna er mikilvægt að starfsmenn séu tilbúnir í slaginn, séu vel þjálfaðir 

og valinn maður sé í hverju rúmi. Heyra mátti á viðmælendum rannsóknar að það 

tíðkist á hótelum að starfsmönnum sé boðið að taka eina til tvær reynsluvaktir til að 

komast að því hvort starfið henti eða hvort starfsmaður henti vinnustaðnum. Ekki er 

vitað hvort þetta fyrirkomulag er bundið við ferðaþjónustuna en líklegt má telja að það 

sé í takt við starfsumhverfið þar sem vinnutíminn er langur og nær yfir stutt tímabil.  

Almennt eru störf innan ferðaþjónustunnar láglaunastörf sem dregur úr líkum á 

því að hæft fólk fáist í störfin. Meira að segja er stundum talað um svokölluð 

„svarthol“ (e. bleak houses) sem er lýst sem litlum vinnustöðum sem eru 

vinnuaflsfrekir, þar eru greidd lágmarkslaun, hæfni fólks er takmörkuð, lítil áhersla er 

lögð á þjálfun og starfsþróun og margir lausráðnir starfsmenn. Þetta hefur í för með 

sér mikla starfsmannaveltu og starfsfólk upplifir lítið starfsöryggi (Tesone, 2008). Ef 

þetta er viðhorf manna til ferðaþjónustunnar er það ekki vænlegt til árangurs. 

Mikilvægt er að reyna að breyta viðhorfinu og draga fram það sem er jákvætt í 

starfsumhverfinu sem er einkum fjölbreytileiki starfsins. Starfsmaðurinn er í miklum 

samskiptum við gestina sem dvelja á hóteli sér til skemmtunar og sækjast eftir 

jákvæðri upplifun. Engir tveir dagar eru eins og starfsmaðurinn veit sjaldnast hvað 

dagurinn ber í skauti sér. 

Þeir sem sækjast eftir að vinna innan ferðaþjónustunnar og ná árangri í starfi eru 

félagslyndir, jákvæðir, léttir í lund, vingjarnlegir, úrræðagóðir, ákveðnir, fara bil 

beggja í samskiptum og margir hafa áhuga á að ferðast. Hvað útlit og framkomu 

áhrærir eru starfsmenn jafnan snyrtilega til fara, bera sig vel og koma vel fyrir sig 

orði. 

Hafa ber í huga að hér er um eigindlega rannsókn að ræða og því ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Niðurstöðurnar benda þó til að margt sem heyrir 

undir mannauðsmál á hótelum megi betur fara og þessi rannsókn er hugsuð sem lóð á 

vogarskál í viðleitni til þess að svo megi verða.  
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Viðauki – spurningarammi 
Opnunarspurningar: 

Hver sér um ráðningar á þínu hóteli? 

Hersu lengi hefur sá aðili sinnt starfsmannaráðningum? 

Hefur sá aðili einhverja þekkingu eða menntun á aðferðum mannauðsstjórnunar? 

 

Öflun og val umsækjenda 

Hvaða aðferðum er beitt við öflun umsækjenda? 

Veistu yfirleitt fyrirfram eftir hverju þú ert að leita? 

Eru margir sem sækja um auglýstar stöður hjá ykkur? 

Telur þú að það sé skortur á hæfum umsækjendum? 

 

Ráðning 

Hvaða aðferðum er beitt við ráðningu? 

Skipta persónueiginleikar eins og jákvæðni, glaðlyndi, viðkunnanlegur, að setja sig í 

spor annarra máli við ráðningu? 

Hvað skiptir mestu máli varðandi útlit? 

 Snyrtimennska og hreinlæti 

 Smekklegur klæðaburður 

 Að koma vel fyrir 

 Að vera vel máli farinn 

 Að hafa fallega framkomu 

 Að líta vel út (vera myndarlegur) 

 

Viðtalið sjálft 

Tekur þú viðtöl einn eða með öðrum? 

Hvernig undirbýrð þú þig fyrir viðtal? 

Eru viðtölin yfirleitt með sama sniði eða lætur þú það ráðast þegar þú hittir 

umsækjenda? 

Eru viðmælendur látnir svara sömu spurningum? 

Hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir þegar þú hittir viðmælenda? 

 

Ákvörðun tekin 

Er oft erfitt að gera upp á milli umsækjenda? 

Hvað er það sem ræður því helst að þú velur ákveðinn einstakling? (útlit, menntun, 

reynsla, annað). 

 

Þjálfun 

Hvernig er þjálfun háttað á þínu hóteli, getur þú gefið mér dæmi um hvernig þjálfun 

fer fram? Sýnikennsla, hlutverkaleikur, handbækur, myndbönd, annað. 

Hvað skiptir mestu máli í þjálfun? 

Í hverju er verið að þjálfa fólk? 

Hverjir sjá um þjálfun á þínu hóteli? 

Bjóðið þið upp á viðvarandi þjálfun – hvernig fer það fram? 

Hverjir eru möguleikar á starfsþróun? 
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Frammistöðumat hvatning og umbun 

Framkvæmið þið frammistöðumat reglulega? Hvernig er það gert? 

Umbunið þið starfsmönnum á einhvern hátt? Getur þú gefið mér dæmi um það? 

Er það gert á kerfisbundinn hátt eða er það meira tilviljunarkennt? 

Notar þú hvatningu til að fá starfsfólk þitt til að bæta árangur sinn? Með hvatningu er 

átt við uppörvandi samtöl , jákvæð hegðun styrkt, markmiðasetning. 

 

Annað 

Hvernig myndir þú lýsa fyrirtækjabragnum á þessu hóteli? 

Er starfsfólki treyst til að leysa úr hinum ýmsu málum, getur þú nefnt mér dæmi um 

slíkt tilvik? 

Hefur verið hægt að sýna fram á með áþreifanlegum hætti, tengsl persónueiginleika og 

fagurfræðilegra þátta (útlit, framkoma, rödd) við afkomu fyrirtækis? Hvernig er það 

skoðað? 

Hvaða þætti telur þú mikilvæga í fari fólks? 

Hvernig myndir þú lýsa fyrirmyndarstarfsmanni? 

Er slíkur starfsmaður að vinna hjá þér? 

Hvað einkennir hann? 

Hvað aðgreinir hann frá öðrum sem er ekki eins góður? 

Hvað skiptir mestu máli í fari starfsmanns? 

Hvort vegur þyngra útlit/framkoma/persónueiginleikar eða fagleg þekking? 

Eruð þið með marga hlutastarfsmenn í vinnu? Af hverju? 

Hversu há er starfsmannaveltan? 

Stundum er sagt að starfsfólkið sé mikilvægasta auðlindin – hver er þín skoðun á 

þeirri fullyrðingu og hvernig sýnið þið það í verki? 
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