
Ægir Már Þórisson 

Að skapa framúrskarandi vinnustað 

Mannauðsstjóri Advania 



Mig dreymir 
um að verða... 



Hvar er best 
að vinna? 



Prófum að gúgla það... 



: Konungur fríðindanna 



   : Konungur 

fríðindanna 

Draumavinnustaðurinn? 

Líkamsrækt undir berum 
himni 
Keilusalir og borðtennis 
Gott mötuneyti 
Upphækkanleg borð 
Niðurgreiddur fiskur 
Heimsóknir frá fræga fólkinu 
Gemsi í jólagjöf 
18 vikna fæðingarorlof fyrir 
mæður og 12 fyrir feður 



Er þetta þá ekki bara málið? 

Nei, ekki alveg... 
 

...það þarf meira til! 
 

 



Ánægja felst ekki í því að vera laus við 

óánægju... 

Mjög 
ánægð(ur) 

Mjög 
óánægð(ur) 

Hvorki 
ánægð(ur) 

né 
óánægð(ur) Viðhaldsþættir 

Laun 

Vinnuaðstaða 

Fríðindi 

Aðbúnaður 

Öryggi 

Óánægju-
svæðið 

Hvatningaþættir 

Árangur 

Viðurkenning 

Umhyggja 

Ábyrgð 

Vöxtur og þróun 

Sjálfstæði 

Ánægju- 

svæðið 



Sem sagt...allt þetta mjúka, sem er 

samt svo erfitt 

1. Þú ert þjálfari! – endurgjöf og stuðningur 
2. Veittu umboð til athafna 
3. Sýndu áhuga og umhyggju 
4. Ekki vera skræfa! 
5. Hlustaðu...og tjáðu þig 
6. Hjálpaðu til við starfsþróun 
7. Vertu með stefnuna á hreinu 
8. Brettu (sjálf(ur)) upp ermarnar 
 
Það sem stjórnendur klikka oftast á: 
1. Verða ekki hluti af liðinu 
2. Sýna ekki frumkvæði í starfsþróun sinna 

starfsmanna 
3. Verja of litlum tíma í stjórnun og samskipti 



Sama virðiskeðja...í nánast hvaða 

rekstri sem er... 

Ánægt 
starfsfólk 

Aukin 
framleiðni 

Viðskipta-
tryggð 

Góð þjónusta 

Betri 
rekstur 

Aukinn 
hagnaður 



Fjögur hlutverk mannauðsstjórnunar 

Stefnumótandi hlutverk 
Setja mannauðsmál í samhengi 

við stefnu og markmið 
fyrirtækis 

Breytingastjórnun 
Umbreytingar og stýring 

breytinga 

Talsmaður starfsfólks 
Hæft og öflugt starfsfólk 

 

Ferlar mannauðsmála 
Grunnkerfin, skilvirkir 
ferlar, launavinnsla, 

upplýsingar 

Dags-dagleg vinna/rekstrarfókus 

Framtíðin/stefnumótandi fókus 

Fólk Ferlar 

Ef EKKI gert vel...fer allt í rugl! 



Ferlar mannauðsmála 
Grunnkerfin, skilvirkir 
ferlar, launavinnsla, 

kostnaður per 
starfsmann 

Stefnumótandi hlutverk 
Setja mannauðsmál í samhengi 

við stefnu og markmið 
fyrirtækis 

Breytingastjórnun 
Umbreytingar og stýring 

breytinga 

Talsmaður starfsfólks 
Hæft og öflugt starfsfólk 

 

Dags-dagleg vinna/rekstrarfókus 

Framtíðin/stefnumótandi fókus 

Fólk Ferlar 

Ef gert vel...skapar fyrirtækinu 
samkeppnisforskot 

Fjögur hlutverk mannauðsstjórnunar 



„Hvenær þarf maður svona 

mannauðsdeild?“ 

■ Þegar starfsmannafjöldi er kominn í ca. 80-100 þarf að íhuga það að búa til 
sérstakt svið og ráða Mannauðsstjóra. 

■ Verkefnin eru engu að síður til staðar óháð fjölda. Einhver þarf að bera 
ábyrgð á þeim. 
▸ Það þarf að greiða fólki laun 

▸ Það þarf að halda utan um orlof og  veikindi 

▸ Það þarf að ráða inn nýtt starfsfólk 

▸ Það þarf að sjá um starfslok 

▸ Það þarf að taka á móti nýju fólki 

▸ Það þarf að þjálfa starfsfólk 

▸ Það þarf að gera og græja hitt og þetta... 

■ Hægt að útvista mörgu af þessu 

 

■ Stór fyrirtæki eru öll að keppast við að haga sér eins og lítil fyrirtæki 



Topp 5 atriði til að hafa í huga í litlum 

fyrirtækjum 

1. Vandið ráðningar 
▸ Annað hvort besta ákvörðun sem þú tekur eða sú versta! 
▸ Notaðu þrjá mánuðina 
▸ Ekki meðfæddur hæfileiki að ráða fólk. 

2. Búið til formlegan vettvang til að tala um frammistöðu 
▸ Endurgjöf, leiðsögn og hvatning í starfi skipta máli óháð stærð 
▸ Það er ekki nóg að setjast niður reglulega og spjalla! 

3. Þátttaka starfsfólks 
▸ Gefið fólki tækifæri til að taka þátt í mótun vinnustaðar 
▸ Spyrjið álits 

4. Lausn ágreiningsmála 
▸ Vandamál leysast ekki af sjálfu sér 

5. Ekki vera of óformleg(ur) – varast vinavæðingu 
▸ Leikreglur þurfa að vera á hreinu 
▸ Þarf að hafa sérstaklega í huga ef fyrirtækið er í eigu 

starfsmanna 
 
 



Góðir stjórnendur búa til góða 

vinnustaði... 

■ Fríðindin eru hluti af markaðssetningu fyrirtæksins 
▸ Vekja athygli og umtal 
▸ Segja til um kúltúr fyrirtækja 
▸ Það þarf ekki alltaf að kosta miklu til 

 
■ Hlunnindapakkinn hjálpar fyrirtækjum að laða að hæft 

fólk 
 

■ Glaðværð og létt sprell á vinnustað kostar  lítið sem 
ekkert 
 

■ Til að halda í gott fólk, þarf hins vegar öfluga stjórnendur, 
sem kunna rulluna sína og taka hlutverk sitt alvarlega 
 

■ Þar með skapast sterkur kúltúr 



Takk fyrir 

aegir.thorisson@advania.is 


