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Samantekt 

 

Efni þessarar ritgerðar er hvatning, endurgjöf yfirmanna og frammistaða 

starfsmanna. Sýnt er fram á að þessi hugtök vinna öll saman og hafa mikil áhrif 

hvert á annað. Fyrirtæki í dag eru flest meðvituð um að frammistaða þess í 

síbreytilegu samkeppnisumhverfi nútímans verður aldrei betri en frammistaða 

starfsmanna þeirra. Það er því mjög mikilvægt að hlúa að mannauðnum, sem er 

aðaluppspretta hugmynda og framfara fyrirtækja.  

Aðalrannsóknarspurningin er: „Er samspil á milli hvatningar og endurgjafar 

yfirmanns og frammistöðu starfsmanns?“ Undirspurningarnar eru: „Hvaða 

hvataþættir skipta starfsfólk mestu máli?“, „Hvernig er unnt að mæla frammistöðu 

starfsmanna?“ og „Hvernig er best að veita endurgjöf þannig að hún skili árangri?“ 

Til þess að hámarka frammistöðu starfsmanna verða hvatning og endurgjöf að vera 

til staðar. Yfirmenn verða að finna út hvaða þættir hvetja starfsfólkið áfram og fær 

það til að leggja meira á sig en áður. Í ljós kemur að þættir eins og laun og 

stöðuhækkun eru ekki efst á blaði hjá starfsmönnum, heldu frekar þættir eins og 

áhugavert starf og ábyrgð í starfi.  

Mat á frammistöðu er flókið ferli en í dag eru til ýmis konar kerfi sem gera þá 

vinnu auðveldari. Það er grundvallaratriði að bæði yfirmenn og undirmenn þeirra 

séu meðvitaðir um til hvers er ætlast af þeim svo hægt sé að ná góðri frammistöðu. 

Kemur þá til mikilvægi þess að samskipti milli þessara aðila séu góð og gangi 

vandræðalítið fyrir sig. Endurgjöf frá yfirmanni er mjög mikilvægur þáttur í því að 

halda samskiptunum í góðum farvegi.  

Yfirmenn fyrirtækja verða að þekkja þessi hugtök og vinna markvisst með þau vilji 

þeir ná fram hámarksárangri fyrir fyrirtækið.  
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1. Inngangur 
 

 

Þessi ritgerð er 15 eininga BS-verkefni mitt við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Efni ritgerðarinnar eru tengsl hvatningar og endurgjafar á frammistöðu 

starfsmanna. Að mati margra fræðimanna eru hvatning og mæling á frammistöðu 

tveir lykilþættir í árangursríkri stjórnun. En til þess að hægt sé að nota markvissa 

hvatningu og mæla frammistöðu með skilvirkum hætti þá er mjög mikilvægt að 

samskipti milli stjórnenda og undirmanna hans séu góð og vandræðalítil. Til að svo 

megi vera er uppbyggjandi endurgjöf frá stjórnendum til undirmanna mjög 

mikilvæg. Hvatning er margþætt fyrirbæri og erfitt er að útskýra með nákvæmum 

hætti hvernig hún virkar. Hvatning virkar mismunandi á fólk og það sem hvetur 

einn starfsmann hvetur ekki endilega þann næsta. Hægt er að skipta hvatningu í tvo 

þætti, innri hvataþætti og ytri hvataþætti og munu þeim gerð skil.  

 

Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er: „Er samspil á milli hvatningar og 

endurgjafar yfirmanns og frammistöðu starfsmanns? Undirspurningarnar eru: 

„Hvaða hvataþættir skipta starfsfólk mestu máli?“, „Hvernig er unnt að mæla 

frammistöðu starfsmanna?“ og „Hvernig er best að veita endurgjöf þannig að hún 

skili árangri?  

 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, annars vegar í fræðilega umfjöllun um efnið og hins 

vegar í rannsóknarhluta. 

 

Fræðilegi hlutinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um hvatningu 

og hvatakenningar. Teknar verða fyrir fjórar þekktar hvatakenningar en lögð verður 

aðaláhersla á tveggja-þátta kenningu Herzbergs. Í öðrum hluta verður frammistaða 

starfsmanna skoðuð og fjallað um hvernig unnt sé að mæla hana. Fjallað verður um 

frammistöðustjórnun og frammistöðumat og skoðað hvers vegna það er svo 

mikilvægt í stjórnun fyrirtækja í dag. Í þriðja hluta verður fjallað um endurgjöf 

yfirmanna til undirmanna sinna og skoðað hvort þessir þrír þættir, hvatning, 

frammistaða og endurgjöf séu hugsanlega tengd.  
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Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verður fjallað um niðurstöður spurningakönnunar 

sem lögð var fyrir í tjónadeild Vátryggingafélags Íslands (VÍS). Í deildinni starfa 

rúmlega 37 manns af báðum kynjum og eru starfsmenn á öllum aldri. 

Spurningakönnunin var lögð fyrir 30 manns og fengust 27 fullnægjandi svör sem 

unnið var út frá. Tilgangur könnunarinnar var að varpa ljósi á samspil hvatningar og 

endurgjafar yfirmanns á frammistöðu starfsmanna. Spurt var meðal annars út í 

hvataþætti, ánægjuþætti og samskipti við yfirmenn. 

 

Að endingu verður umfjöllunin dregin saman í lokaorð þar sem niðurstöður 

ritgerðarinnar verða kynntar.  
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2. Hvatning 
 

 

Ekki er hægt að koma með eitt svar við því hvað hvetur fólk áfram til betri 

frammistöðu. Margar kenningar hafa verið settar fram varðandi tengsl hvatningar 

og frammistöðu sem byggja á hagfræðilegum og sálfræðilegum sjónarmiðum 

(Houldsworth og Jirasinghe, 2006). Hvatning er í eðli sínu innra afl sem ekki er 

hægt að sjá með berum augum. Áhrif hvatningar er hins vegar hægt að sjá. Maður 

sem er drifinn áfram af lönguninni til að ná árangri sýnir þessa hvatningu í öllum 

gerðum sínum, hvort sem um er að ræða í vinnunni, íþróttum eða í einkalífinu 

(Schultz, 2002).  

 

 

Ein stærsta áskorunin fyrir stjórnendur fyrirtækja er að átta sig á því hvað það er 

sem fær starfsfólk þess til að leggja sig enn betur fram í starfi. Þeir þurfa að átta sig 

á því hvernig hægt er að ná fram því besta í hverjum starfsmanni. Þetta getur verið 

mjög erfitt þar sem starfsfólkið er jafn ólíkt og það er margt. Það er mjög misjafnt 

hvað hvetur fólk áfram og hvaða ávinning hver og einn sækist eftir. Hærri laun 

hvetja ef til vill suma starfsmenn á meðan innri þættir eins og áhugavert starf hvetja 

aðra. Segja má að allir starfsmenn hafi í grunninn þrjár megin þarfir og væntingar í 

starfi sem þeir reyna að fullnægja með ólíkum hætti. Þessir þættir eru fjárhagslegur 

ávinningur, innri ávinningur og félagsleg þörf (Maund, 2001). Sjá mynd 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 1: Samspil þarfa og væntinga starfsmanna í starfi. ( Maund, 2001) 

Innri ávinningur

Félagsleg þörf
Fjárhagslegur 

ávinningur
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Þessir þrír þættir eru ekki endilega jafnstórir eins og myndir sýnir heldur fer eftir 

áherslum hvers og eins. Fjárhagslegur ávinningur er til dæmis laun, bónus eða 

fríðindi eins og vinnubíll og sími. Með innri ávinningi er átt við óáþreifanlegar 

tilfinningar sem starfsmaður upplifir í starfi sínu. Sem dæmi má nefna 

viðurkenningu, ábyrgð, stolt yfir góðu verki og ánægja með sjálfan sig. Félagsleg 

þörf er einnig mikilvægur hluti af væntingum starfsmanna þar sem allir starfsmenn 

þurfa að eiga samskipti við annað fólk, jafnt innan fyrirtækisins sem og utan. Þessi 

þáttur er ekki til staðar þegar fólk vinnur heiman að frá sér og hentar því alls ekki 

fólki sem finnst mikilvægt að mynda persónuleg tengsl við vinnufélaga sína 

(Maund, 2001). 

 

 

2.1 Hvatakenningar 
 

 

Fjöldinn allur af hvatakenningum hafa verið settar fram í gegnum árin en enga 

þeirra er hægt að yfirfæra á alla. Það er ekki til sú kenning sem hægt er að nota í 

öllum kringumstæðum í því skyni að hvetja  starfsfólk til betri frammistöðu. 

Tilgangurinn með öllum þessum hvatakenningum er þó hinn sami, það er að 

leiðbeina stjórnendum um það hvernig þeir geti fengið starfsfólk sitt til þess að 

leggja sig fram af fúsum og frjálsum vilja og á áhrifaríkan hátt í átt að markmiðum 

fyrirtækisins (Maund, 2001). Þeir stjórnendur sem þekkja til mismunandi 

hvatakenninga og hafa kynnt sér þær eru líklegri til að geta metið það í eigin 

fyrirtæki hvaða kenning hentar best og hvaða leið skal fara varðandi hvatningu.  

 

Fjórar hvatakenningar hafa náð hvað mestri hylli í hvatningastjórnun, en þær eru 

þarfapýramýdi Maslows (Maslow´s Hierarchy of Needs Theory), tveggja-þátta 

kenning Herzbergs (Herzberg´s two-factor theory), væntingakenningin (Expectancy 

theory) og kenning sem gengur út á markmiðasetningu (Goal setting theory). 

Fjallað verður um hverja kenningu fyrir sig í köflunum hér á eftir. 
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2.1.1. Þarfapýramídi Maslows 
 

 

Árið 1943 setti sálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenningu þar sem segir að 

fólk sé drifið áfram af persónulegum hvötum sem skipta má í fimm lagskipt þrep. 

Þessi þrep mynda pýramída þar sem neðst eru hvatir sem eru fólki mikilvægastar, 

þar á eftir koma hvatir sem eru næst mikilvægastar og svo koll af kolli. Á hverju 

þrepi er tiltekin þörf eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og beinir henni að 

ákveðnum markmiðum. Samkvæmt Maslow eru þarfirnar meðfæddar og sú fyrsta 

kemur fram strax við fæðingu. Barn leitar fyrst eftir fæðu og umönnun. Þegar það 

er fengið leitar það eftir öryggi. Síðar á ævinni leitum við þess að einhverjum þyki 

verulega vænt um okkur, og takist það sækjumst við eftir virðingu, bæði 

sjálfsvirðingu og virðingu annarra. Þegar hún er fengin getum við loks leitast eftir 

að sjálfsbirtast, það er að verða besta manneskja sem við getum orðið (Sigurlína, 

2006) Maslow taldi að þarfir fólks birtust í þessri röð bæði í lífi og starfi. Mynd 2 

sýnir þarfapýramýda Maslows. 

 

 

 

      

  Vaxta-             Sjálfsþroski                             Erfiðara að 

  þarfir                            Viðurkenningarþörf                       fullnægja 

                                                           Félagsþarfir    

     Grunn-                                         Öryggisþarfir 

    þarfir                                         Líkamlegar þarfir             

          

 Mynd 2: Þarfapýramídi Maslows. (Kreitner, 2007, bls 378.) 
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Maslow taldi að hægt væri að yfirfæra þarfapýramídan á vinnustaðinn og að hann 

ætti alveg eins við þar og í einkalífinu. Starfsfólk byrjar á því að fá ákveðnum 

grunnþörfum fullnægt áður en það getur farið að blómstra í starfi sínu. Mynd 3 hér 

að neðan lýsir þessu vel.  

 

 

Mynd 3: Hvataþættir á vinnustaðnum. (Jones, 2007) 

 

Kenning Maslows hefur ekki náð að sanna sig nægilega vel í raunverulegu 

starfsumhverfi og er því að mörgu leyti takmörkuð. Ekki hefur verið sýnt fram á að 

starfsfólk fari endilega eftir þessari röð pýramídans heldur að það fari eftir hverjum 

og einum hvaða þættir vega mest hverju sinni. Sá lærdómur sem stjórnendur geta 

hins vegar dregið af þarfapýramída Maslows er sá, að ein uppfylld þörf hvetur 

starfsmanninn ekki endilega til þess að leggja sig meira fram í starfi sínu því önnur 

þörf myndast strax í kjölfarið (Kreitner, 2007). 

 

 

 

 

•Sanngjörn laun

•Launahvatar
Grunnþarfir:

•Starfsöryggi

•Tryggar vinnuaðstæður

• Tryggingar
Öryggisþarfir:

•Vinna í hóp

•Byggja upp jákvæðan liðsanda

•Samræma vinnu og einkalíf
Félagsþarfir:

•Titlar 

•Stöðutákn

•Endurgjöf
Viðurkenningarþarfir:

•Möguleiki á starfsþróun

•Möguleiki á að þróast sem einstaklingur, ekki bara sem 
fagmaður

Sjálfsbirtingarþarfir:
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2.1.2. Tveggja-þátta kenning Herzbergs 
 
 

Árið 1950 kom sálfræðingurinn Frederick Herzberg fram með þá kenningu að 

starfsmaður sem er ánægður í starfi leggi sig meira fram en sá sem er óánægður. 

Hann tengdi saman starfsánægju og hvatningu í starfi. Herzberg gerði rannsókn til 

að sannreyna kenningu sína og bað ákveðinn hóp starfsólks að nefna þá þætti sem 

höfðu annars vegar mjög jákvæð áhrif á það sjálf í starfinu og hins vegar þá þætti 

sem höfðu mjög neikvæð áhrif á það. Í ljós kom að það var ákveðið mynstur í því 

hvað fólk nefndi sem jákvæða þætti og hvaða þættir þóttu neikvæðir. Þeir þættir 

sem fólki fannst neikvæðir voru flestir tengdir vinnustaðnum og umhverfinu en þeir 

þættir sem voru jákvæðir voru flestir tengdir starfinu sjálfu. Herzberg ályktaði út frá 

þessu að það væri starfið sjálft sem hvetur fólk áfram, ekki þættir ytri þættir eins og 

laun, yfirmenn eða vinnuaðstæður. Á mynd 3 sjáum við þá þætti sem oftast voru 

nefndir í rannsókn Herzbergs sem óánægju- og ánægjuþættir (Kreitner, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Tveggja-þátta kenning Herzbergs. (Kreitner, 2007, bls 381.) 

 

Óánægjuþættir         Ánægjuþættir 

1. Stefna og stjórnun fyrirtækisins  1.   Árangur í starfi 

2. Eftirlit yfirmanna   2.   Viðurkenning 

3. Samskipti við yfirmenn   3.   Vinnan sjálf 

4. Vinnuaðstæður    4.   Ábyrgð í starfi 

5. Laun     5.   Þróun eða stöðuhækkun 

6. Samskipti við samstarfsmenn  6.   Vöxtur í starfi 

7. Einkalíf 

8. Samskipti við undirmenn 

9. Staða 

10. Öryggi  
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Við túlkun á þessari niðurstöðu áréttaði Herzberg að það væri ekki nóg að minnka 

eða útrýma óánægjuþáttunum til þess að fá fólk til að leggja sig meira fram í starfi. 

Til viðbótar þyrftu einhverjir ánægjuþættir að vera til staðar eins og áhugavert og 

krefjandi starf. Það er ekki endilega nóg að hækka launin til þess að bæta 

frammistöðu. Vissulega eru óánægjuþættirnir mikilvægir en duga ekki einir og sér 

til þess að bæta frammistöðu starfsmanna. Ef Þarfapýramídi Maslows er borin 

saman við tveggja-þátta kenningu Herzbergs sést að báðir lögðu þeir áherslu á að 

ákveðnar grunnþarfir þyrftu að vera uppfylltar til þess að hægt sé að hvetja 

starfsmenn áfram í átt til betri frammistöðu. Peninga er nauðsynlegt að eiga til að 

kaupa mat og húsnæði samanber líkamlegar þarfir Maslows (Schultz, 2002). 

Stjórnendur verða samkvæmt kenningunni að sjá til þess að óánægjuþættirnir séu 

sem fæstir til þess að koma í veg fyrir óánægju meðal starfsmanna sinna. En þeir 

verða líka að gæta þess að ánægjuþættirnir sér til staðar svo starfsfólkið sé ánægt í 

vinnunni og hægt sé að ná því besta út úr því.  Í framhaldi af rannsóknum sínum 

kom Herzberg fram með hugmyndir að leiðum til að auðga starfið sem slíkt (e. job 

enrichment) og gera þannig fólki kleift að dafna betur í starfi og ná betri árangri. 

Meðal þessarra hugmynda var að gefa starfmanninum meira frelsi þannig að hann 

finndi til ábyrgðar sjálfur, hvetja hann til þess að taka að sér ný og krefjandi 

verkefni, sýna að honum sé treyst og hjálpa honum að upplifa sig sem mikilvægan í 

fyrirtækinu. Allir þessir þættir hafa það sameiginlega markmið að efla persónulegan 

þroska starfsmannsins og bæta upplifun hans af starfi sínu (Schultz, 2002). Þegar 

það hefur tekist eru allar forsendur fyrir því að starfsmaðurinn leggi sig meira fram 

en áður og skili betri árangri.  
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Væntingar um 
að árangur sé 

mögulegur

Væntingar um 
að árangur sé 
umbunaður

Verðmæti 
umbunarinnar

 

 

 

2.1.3. Væntingakenningin 
 

 

Væntingakenning Victor H. Vroom byggir á þeirri hugmynd að fólk taki ákvarðanir 

í samræmi við þær væntingar sem það hefur varðandi þá umbun sem muni fylgja í 

kjölfarið á ákveðinni hegðun. Það er að segja hvað fær fólk í staðinn fyrir vinnu 

sína. Ólíkt kenningum Maslows og Herzbergs þá lagði Vroom ekki aðaláherslu á 

þarfir starfsmanna heldur á útkomu. Hann taldi að starfmenn myndu leggja sig alla 

fram svo framarlega sem þeir væntu þess að fá jákvæða umbun að lokum, til dæmis 

launahækkun, bónus eða stöðuhækkun. Ekki væri hægt að vænta þess að starfmenn 

legðu sig mikið fram ef þeir vissu að erfiðið myndi ekki færa þeim neina umbun. 

Frammistaðan fer því samkvæmt Vroom algjörlega eftir þeim væntingum sem hver 

og einn hefur til umbunarinnar (Schultz, 2002). Hvort umbunin stenst síðan 

væntingarnar er annað mál og mun þá hafa áhrif á frammistöðu í framtíðinni.  

 

Væntingakenningin byggir á þremur þáttum; væntingar um að árangur sé 

mögulegur, væntingar um að árangur sé umbunaður og verðmæti umbunarinnar. 

Mynd 4 sýnir ferli Væntingakenningarinnar. 

 

 

 

                 Styrkur hvatningar: “hversu mikið á ég að leggja á mig?” 

 

 

 

 

Mynd 5: Einfalt væntingarlíkan (Kreitner, 2007, bls 383.) 
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Þessir þrír þættir sem eru sýndir á mynd 4 ráða úrslitum um það hvort hvatningin 

fyrir starfsmanninn verður lítil eða mikil. Stjórnendur geta stýrt þessu til dæmis 

með því að setja fram skýr og raunhæf markmið sem starfsmanninum finnst 

eftirsóknarvert að ná. Hann mun þá leggja sig betur fram en áður og reyna að ná 

þessu markmiði. Hafa verður í huga að velja umbun sem vekur áhuga hvers og eins 

fyrir sig. 

 

2.1.4. Markmiðasetning 
 

 

 

 
       Markmið:                       Markmið hvetja með því að:                      BETRI 

- Skýr - Beina athyglinni í eina átt             FRAMMISTAÐA 

- Erfið - Hvetja til þrautseigju 

 

     Endurgjöf á frammistöðu   

 

Mynd 6: Áhrif markmiða á hvatningu (Kreitner, 2007, bls. 384) 

 

Kenningin um markmiðasetningu var sett fram af prófessornum Edwin Locke árið 

1968. Locke hélt því fram að megindrifkraftur starfsfólks væri fólginn í því að ná 

ákveðnum markmiðum í starfi sínu. Markmiðin geta verið margvísleg eins og til 

dæmis að eiga sölumetið í fyrirtækinu eða fá launahækkun innan eins árs (Schultz, 

2002). Það hefur löngum sýnt sig að fólk sem setur sér markmið og vinnur ötullega 

að þeim virðist ná betri árangri en þeir sem gera það ekki. Markmiðasetning í 

fyrirtækjum er ákveðið ferli þar sem reynt er að bæta frammistöðu starfsmanna með 

því að setja fram skýr og vel skilgreind markmið, tímamörk eða verklagsreglur 

(Kreitner, 2007).  
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Rannsóknir hafa sýnt það að hafa skýr og vel skilgreind markmið leiðir til betri 

frammistöðu en að hafa engin markmið. Markmið sem erfitt er að ná eru meira 

hvetjandi heldur en markmið sem auðvelt er að ná. Hins vegar mega þau ekki vera 

óraunhæf eða ofar getu starfmannsins þar sem það getur haft letjandi áhrif á 

frammistöðuna (Shcultz, 2002). Einnig er mikilvægt að starfsmaðurinn sé 

þátttakandi í markmiðasetningunni. Þegar starfsmönnum finnast þeir vera hluti af 

ákvarðanatökum og skipulagningu innan fyrirtækja hefur það sýnt sig að þeir leggja 

sig betur fram og verða trúrri fyrirtækinu og markmiðum þess. Mikilvægt er að 

stjórnandinn veiti starfsmanninum síðan endurgjöf varðandi markmiðin og hvort 

allt sé á áætlun eða réttri leið. Mynd 6 hér að framan sýnir þá þætti betur sem 

nefndir hafa verið og útskýrir hvernig markmiðasetning getur leitt til betri 

frammistöðu. 

 

Fyrst þarf að setja markmiðin og þau verða að vera skýr, erfið og ákveðin 

sameiginlega af starfsmanni og yfirmanni. Þegar því er lokið koma í ljós þættir sem 

sýna að markmiðasetningin hefur hvetjandi áhrif á starfsmanninn. Í fyrsta lagi þá 

beinir markmiðið sem sett var athygli starfsmannsins í átt að því. Í öðru lagi þá 

virkar markmiðið hvetjandi fyrir starfsmanninn og hann leggur sig meira fram en 

áður. Í þriðja lagi þá eru erfið markmið krefjandi og hvetur starfsmanninn til að 

vinna af þrautseigju. Í fjórða lagi þá ýta markmið undir skapandi hugsun og 

starfsmaðurinn þarf að gera áætlanir um það hvernig hann ætlar að vinna sig áfram í 

átt að markmiðunum (Kreitner, 2007). 
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3. Frammistaða 
 

 

Segja má að árangur og góð frammistaða sé okkur afar hugleikið í dag hvort sem 

um er að ræða vinnuna, íþróttir, einkalífið eða eitthvað annað. Það er 

einstaklingsbundið hvað mönnum finnst vera góð frammistaða og verður hver 

starfsmaður að setja sér sín eigin markmið sem falla að markmiðum fyrirtækisins. 

Samkvæmt orðanna hljóðan getur frammistaða bæði átt við athöfnina sjálfa og 

niðurstöður hennar. En þegar talað er um frammistöðu starfsmanna er átt við 

hvernig þeir komast frá stað A til staðar B, þar sem B er á einhvern hátt betri staður 

heldur en A (Covellec, 2001). 

 

Það getur verið mjög erfitt og vandasamt að meta frammistöðu starfsmanna. 

Frammistaða einstakra starfsmanna er yfirleitt sögð byggja á þremur 

grundvallarþáttum; hvatanum til þess að sinna starfinu, getunni og loks 

vinnuumhverfinu. Ef starfsmann skortir þekkingu eða þjálfun getur stjórnandinn 

veitt honum viðeigandi þjálfun eða fengið annan hæfari til verksins. Ef 

vinnuumhverfið hentar ekki nægilega vel til þess að sinna starfinu eftir bestu getu 

þá getur stjórnandinn gert viðeigandi úrbætur og lagað það að þörfum starfsmanna 

sinna. En ef áhugann og hvatann vantar til þess að sinna starfinu þá er nokkuð víst 

að frammistaðan verður ekki eins og best verður á kosið. Hér reynir meira á 

stjórnandann en í hinum tveimur tilfellunum. Hann þarf að komast að því hvað 

veldur áhugaleysinu og hvað hægt sé að gera til þess að breyta viðhorfi 

starfmannsins. Það er einnig mun erfiðara að koma auga á þetta vandamál þar sem 

það er mjög óáþreifanlegt. (Buchanan, 2006). 
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3.1  Þróun og kenningar  
 

 

Hægt er að læra mikið af sögunni þegar kemur að stjórnun og mikilvægt er að skilja 

hvernig þróunin hefur verið, til þess að koma í veg fyrir að sömu mistökin verði 

gerð aftur og aftur. (Kreitner, 2007). Aukin áhersla hefur verið á að skoða 

frammistöðu starfsmanna og þekkja þær aðferðir sem geta bætt hana. Saga 

frammistöðustjórnunar er ekki mjög gömul og má segja að hún hefjist í kringum 

aldamótin 1900.  Frederick W. Taylor (1856-1915) kom fram með þá hugmynd að 

hægt væri að auka afkastagetu fyrirtækja með vísindalegri nálgun. Þessi hugmynd 

fól í sér nákvæmar mælingar á einföldustu störfum til þess að meta frammistöðu 

starfsmanna. Að vísu útilokaði Taylor alveg mannlega þáttinn en þetta var engu að 

síður upphafið að þeirri hugmynd að hægt væri að hafa áhrif á frammistöðu 

starfsmanna með einum eða öðrum hætti. (Kreitner, 2007). Smám saman færðist 

athyglin á starfsmennina sjálfa og sú hugmynd að líðan þeirra og aðstæður í 

vinnunni hefðu áhrif á framlag þeirra, naut sífellt meiri hylli. Á árunum 1924 – 

1932  var gerð röð rannsókna í Illinois fylki í Bandaríkjunum, sem gengu út á það 

að finna tengsl milli vinnuumhverfis og framleiðni starfsfólks. Þessar rannsóknir, 

sem allar ganga undir nafninu Hawthorne rannsóknin, leiddu það hins vegar í ljós 

að vinnuumhverfið virðist ekki skipta mestu máli þegar kom að afköstum 

starfsmanna. Niðurstaðan kom rannsakendum mjög á óvart og fengu þeir Elton 

Mayo (1880 – 1949), sálfræðing við Harvard háskóla, til liðs við sig. Í stuttu máli 

þá var niðurstaðan sú að um leið og starfsfólk fékk athygli og endurgjöf frá 

yfirmönnum sínum þá jókst framleiðslan til muna. Fólk upplifði sig mikilvægara en 

áður og fékk hvatningu á meðan á rannsóknunum stóð til að standa sig vel. 

Afleiðing þessarrar rannsóknar varð mjög víðtæk og mannlegi þátturinn fékk meira 

vægi en áður hafði þekkst frá stjórnendum og rannsakendum. Starfsánægja og 

starfshvatning varð eitt vinsælasta rannsóknarefni fræðimanna um áratuga skeið 

(Leifur, 2005).  
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3.2  Frammistöðustjórnun 
 

 

Í dag er víða stuðst við svokallaða frammistöðustjórnun í fyrirtækjum, jafnt 

einkareknum sem og ríkisreknum. Frammistöðustjórnun er orðin mjög algeng víða 

um heim og mikilvægi hennar almennt viðurkennt. Ástæðurnar fyrir þessari þróun 

eru margar. Innan einkageirans eru gerðar miklar kröfur um að fyrirtæki skili 

hluthöfum sínum hagnaði. Í opinbera geiranum hefur áherslan verið að færast yfir á 

sýnilegan árangur og velgengni. Allur þessi þrýstingur gerir það að verkum að 

fyrirtæki í dag einblína meira á frammistöðu sína heldur en áður, og reyna að bæta 

hana eins og hægt er. (Houldsworth og Jirasinghe, 2006).   

 

Ekki er til eitt ferli sem hentar öllum fyrirtækjum þegar kemur að 

frammistöðustjórnun. En í grunninn þá er aðferðin svipuð og á mynd 7. 

 

 

 

 

Mynd 7: Ferli frammistöðustjórnunar (Varma, Budhwar og DeNisi,  2008) 

Starfið 
skilgreint

Samskipti 
stjórnanda og 
starfsmanns

Framlag 
starfsmanns

Frammistöð-
mat

Matið greint
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Starfið skilgreint: Hringurinn byrjar með því að starfið er skilgreint og sett fram 

hvað er ætlast til af starfsmanninum varðandi frammistöðu, árangur og hegðun.  

Það er mjög mikilvægt að starfsmaðurinn viti til hvers er ætlast af honum svo hann 

hafi skýra sýn. Einnig er mikilvægt að ramminn sé sanngjarn gagnvart 

starfsmanninum. 

 

Samskipti milli yfirmanns og starfsmanns: Það er hlutverk stjórnandans að veita 

starfsmanninum uppbyggileg ráð og ræða reglulega við hann um starfið og 

frammistöðuna. Hlutverk starfsmannsins er að taka við þessum ráðum, skilja þau og 

nýta sér þau á sem jákvæðastan hátt. Góð samskipti í báðar áttir eru mjög mikilvæg. 

Þetta er þó stundum erfiðleikum háð og samskiptin vilja verða brösuleg eða menn 

taka óstinnt upp ráðleggingar og athugasemdir. Mörg fyrirtæki hafa sett af stað 

verkferla sem felast í því að laga samskipti við yfirmenn og gera þau almennari, 

auðveldari og sjálfsagðari.  

 

Framlag starfsmanns: Gott getur verið að láta starfsmannin sjálfan meta sitt 

framlag og er oft notast við aðferð þar sem hann gefur sjálfum sér einkunn fyrir 

mismunandi þætti starfsins. Þetta getur verið mjög gagnlegt þar sem stjórnandinn 

getur þá gert sér betur grein fyrir því hvað starfsmaðurinn leggur af mörkum fyrir 

fyrirtækið. Hins vegar getur þetta valdið leiðindum ef yfirmaðurinn er einnig látinn 

gefa starfsmanninum einkunn og hans einkunn er lægri en sú sem starfsmaðurinn 

gefur sjálfum sér.  

 

Frammistöðumat: Þegar fyrirtæki hefur sett sér ákveðin markmið og viðmið til að 

starfa eftir getur það tekið til við að mæla hvernig starfsemin innan þess virkar og 

hvort það sé að skila viðunandi árangri (Daniels og Daniels,2004). Mörg fyrirtæki í 

dag nota ákveðið kerfi sem auðveldar þeim að meta frammistöðu starfmanna og 

fyrirtækisins í heild. Fjallað verður sérstaklega um frammistöðumat í kafla 3.3 hér á 

eftir. 
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Matið greint: Ef ferlið hefur verið unnið rétt fram að þessu er ekki mikið nýtt að 

koma fram hér. Þetta þrep er hugsað til þess að rifja upp eða fara yfir ferilinn í heild 

sinni og ná fram heildarsýn (Wexley, 1986). Það er ekki alltaf augljóst fyrir 

stjórnendur hvernig bregðast eigi við þeim vandamálum sem kunna að liggja fyrir á 

þessu stigi. Mörg af þeim kerfum sem notuð eru við frammistöðumat hafa að 

geyma nokkurs konar handbók til stjórnenda sem tekur á þessum málum. 

 

Fræðimenn eru flestir sammála um nauðsyn þess fyrir fyrirtæki að hafa 

frammistöðustjórnunarkerfi. En til þess að það skili tilætluðum árangri þurfa 

stjórnendur að kunna að nota það og taka það alvarlega (Varma, Budhwar og 

DeNisi, 2008). Daniels og Daniels (2004) telja að öll fyrirtæki ættu að nota 

frammistöðustjórnun og nefna í því sambandi 7 ástæður: 

 

 

1.  Kannanir hafa sýnt fram á að það raunverulega virkar;  

 

2.  Árangurinn er hvoru tveggja skammtíma og langtíma;  

 

3.  Stjórnendur þurfa ekki að hafa sálfræðimenntun;  

 

4.  Frammistöðustjórnun er kerfi sem hámarkar frammistöðu á öllu sviði                   

fyrirtækjarekstursins;   

 

5.  Það gerir vinnustaðinn skemmtilegri;  

  

6.  Það er hægt að nota það til þess að styrkja sambandið milli starfsmanna annars                                                                           

vegar og starfsmanna og yfirmanna hins vegar;  

 

7.  Það er gegnsætt kerfi.  
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3.3  Frammistöðumat 
 

 

Það er lykilatriði og jafnframt ein mesta áskorunin fyrir stjórnendur fyrirtækja að 

tengja markmið fyrirtækisins saman við dagleg störf starfsmanna þess. Ein besta 

leiðin er að taka upp frammistöðustjórnun til þess að skapa yfirsýn og hafa 

möguleika á að hafa áhrif á það sem starfsmennirnir eru að gera frá degi til dags. 

Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að árangursríkustu og aðdáunarverðustu fyrirtæki 

heims eru einmitt þau sem hafa skýra sýn og gera starfsmenn sína ábyrga fyrir eigin 

frammistöðu. Þetta er mjög oft sá þáttur sem greinir afburðargóð fyrirtæki frá öllum 

hinum (Houldsworth og Jirasinghe, 2006) 

 

Til þess að stjórnandi geti veitt starfsmönnum sínum endurgjöf og rætt um 

starfsþróun verður hann fyrst að meta frammistöðu þeirra. Frammistöðumat er 

lykillinn að því að framþróun geti átt sér stað innan fyrirtækja. Til þess að 

stjórnandinn geti metið frammistöðu starfsmanna sinna verður hann að vita 

nákvæmlega til hvers hann ætlast af þeim. Starfið og markmiðin verða að vera skýr 

og eiga helst að vera til á rituðu formi.  

 

Með frammistöðumati eru meiri líkur á því að hægt sé að beina starfsmanninum í 

réttan farveg og árangur kemur betur í ljós. Vissulega afhjúpar frammistöðumat 

léleg vinnubrögð og lítinn árangur. En hins vegar er betra að vita af því heldur en 

ekki og reyna að beina því í jákvæðari farveg og í átt að réttum markmiðum. 

(Daniels og Daniels, 2004) 

 

Til þess að fá sem besta mynd af frammistöðu er best að byggja á staðreyndum, svo 

sem skýrslum, fundargerðum og skrá hjá sér atvik allt árið um kring. Einnig er 

mikilvægt að ræða við alla starfsmenn fyrirtækisins og reyna að ná fram 

raunverulegri mynd af stöðunni.  
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Algengt er að stjórnendur miði matið of mikið út frá sjálfum sér og séu ekki 

hlutlausir. Eins er algengt að stjórnendur veigri sér við að hafa matið of lágt af ótta 

við viðbrögð starfsmannsins og vilji ekki hafa það of hátt til þess að starfsmaðurinn 

verði ekki of kokhraustur og fari jafnvel að slaka á. 

 

Í fyrstu þarf stjórnandinn að skilgreina starfið og setja fram markmið. Mjög gott er 

að hafa starfsmanninn með í ráðum svo sameiginlegur skilningur sé um málið. 

Næsta skref er að finna hvaða kerfi fyrirtækið vill innleiða við frammistöðumatið. 

Algengasta kerfið í dag er samhæft árangursmat (e. Balanced scorecard) en það var 

hannað af Kaplan og Norton (1992). Þetta kerfi gerir ráð fyrir því að mælingin sjálf 

sé ákveðinn hvati fyrir starfsmanninn að gera betur.  

 

Það eru margar aðrar aðferðir til við mælingu á frammistöðu. Sem dæmi má nefna 

markmiðastjórnun (MBO), röðun (ranking), aðgerðakvarðar (BARS) og 360 gráðu 

endurgjöf (360 degree feedback).  
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4. Endurgjöf á frammistöðu 
 

 

Samkvæmt fræðimönnunum Edwin Locke og Gary Latham eru tveir þættir sem 

skipta sköpum þegar hvetja á starfsfólk á áhrifaríkan hátt. En þeir eru að setja fram 

krefjandi markmið og veita skilvirka endurgjöf á frammistöðu (Lindenberger, ed). 

 

Það er mjög mikilvægt fyrir stjórnendur að veita undirmönnum sínum skýra og 

uppbyggilega endurgjöf vilji þeir mynda góð tengsl við þá og ná fram því besta úr 

þeim. Til þess að það takist verða stjórnendur að búa yfir þekkingu á því hvernig 

best er að veita endurgjöf og einnig þurfa þeir að hafa hugrekki til þess að nota hana 

á markvissan og sanngjarnan hátt. En hvers vegna ætli margir stjórnendur veigri sér 

við því að veita uppbyggjandi endurgjöf til starfsmanna sinna þrátt fyrir að vita um 

mikilvægi þess fyrir vöxt starfsmanna í starfi og þess að fyrirtækið nái árangri? Ef 

til vill er hluta af skýringunni að finna í þeirri staðreynd að tiltölulega auðvelt er að 

gera mistök þegar kemur að endugjöf og jafnvel gera meiri skaða heldur en gagn. Á 

næstu síðu er listi yfir 10 algeng mistök sem stjórnendur gera gjarnan við endurgjöf 

á frammistöðu starfsmanna (Lindenberger, ed):  
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10 algeng mistök stjórnenda við endurgjöf:  

 

 

 Veita aðeins endurgjöf þegar eitthvað er ekki rétt eða í ólagi hjá 

starfsmanni. 

 

 Hrós ekki tengt ákveðnu verkefni heldur bara almennt.    

 

 Bíða með endurgjöf þangað til frammistaða eða hegðun er umtalsvert fyrir 

neðan væntingar.   

 

 Gefa jákvæða eða neikvæða endurgjöf löngu eftir viðkomandi atburð. 

 

 Taka ekki ábyrgð á eigin hugsunum, tilfinningum og viðbrögðum. „Þetta 

kemur beint frá yfirmanninum“.  

 

 Veita endurgjöf í gegnum tölvupóst, minnismiða eða síma.   

 

 Veita neikvæða endurgjöf innan um margmenni.    

 

 Gagnrýna frammistöðu án þess að koma með hugmyndir að úrlausnum.  

 

 Fylgja endurgjöf ekki eftir.    

 

 Að hafa ekki reglulega fundi þar sem farið er yfir frammistöðu. 
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Ef stjórnendur vita af þessum hættum ætti þeim að ganga betur að veita gagnlega 

endurgjöf en einnig er mikilvægt að vita hvernig best er að gera þetta rétt. Hér 

fyrir neðan eru fjögur atriði sem hjálpa til við að veita endurgjöf á árangursríkan 

hátt (Judith Lindenberger, ed): 

 

 Vera á undan. Vera vakandi og grípa inní eða hrósa eftir því sem 

við á. Með þessu má forðast ópersónuleg og vandræðaleg samskipti 

á vinnustaðnum sem verða oft þegar stjórnendur vanrækja þessar 

skyldur sínar. Skipuleggja fundi með starfsmönnum mánaðar- eða 

hálfsmánaðarlega í stað árlega. 

 

 Vera nákvæmur. Það er aldrei auðvelt að veita neikvæða endurgjöf 

á frammistöðu starfsmanns en fyrir stjórnanda verður ekki hjá því 

komist. Nauðsynlegt er að vera eins skýr og hægt er og geta nefnt 

dæmi málinu til staðfestingar. 

 

 Gera aðgerðaráætlun. Vera skýr varðandi þær breytingar sem 

vænst er af starfsmanninum með tilliti til tímamarka, og fylgja því 

eftir. 

 

 Tengja saman frammistöðu starfsmannsins við markmið 

fyrirtækisins. Með því að útskýra á nákvæman hátt hvernig framlag 

starfsmannsins og jákvæð hegðun hans á þátt í því að fyrirtækið nái 

markmiðum sínum er verið að styrkja jákvæða hegðun hans og 

stuðla að betri frammistöðu.   
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5. Rannsóknin 
 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá fram svör við rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar. Aðalrannsóknarspurningin er: „Er samspil á milli hvatningar og 

endurgjafar yfirmanns og frammistöðu starfsmanns?“ Til þess að fá fram niðurstöðu 

varðandi hugsanlegt samspil þá voru spurningarnar af þrennum toga. Í fyrsta lagi var 

spurt um hvataþætti, í öðru lagi var spurt um endurgjöf yfirmanns og í þriðja lagi um 

frammistöðu og frammistöðumat. Undirspurningar ritgerðarinnar eru þrjár og koma þær 

inn á þessi atriði. Þær eru: „Hvaða hvataþættir skipta starfsfólk mestu máli?“, „Hvernig 

er unnt að mæla frammistöðu starfsmanna?“ og „Hvernig er best að veita endurgjöf 

þannig að hún skili árangri?“. 

Til þess að varpa ljósi á þau atriði sem nefnd hafa verið var megindleg rannsóknaraðferð 

notuð og lögð fyrir spurningakönnun. Könnunin var lögð fyrir 30 starfsmenn 

tjónadeildar Vátryggingafélags Íslands (VÍS). Af þeim svöruðu 27 og voru þær 

niðurstöður notaðar við úrvinnslu rannsóknarinnar. Þátttakendur skiptust í 10 konur og 

16 karla en einn merkti ekki við kyn sitt. Aldur þátttakenda og starfsaldur var mjög 

breytilegur en þó höfðu flestir starfað í deildinni í innan við 10 ár.  

Hjá VÍS starfa um 200 manns. Um það bil 100 starfsmenn starfa í höfuðstöðvunum í 

Reykjavík og 100 starfsmenn starfa í útibúum VÍS á landsbyggðinni. Tjónadeildin er ein 

af stærri deildum VÍS með 37 starfsmenn. 
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5.1. Niðurstöður úr spurningakönnun og umræða  
 

  

Spurningalistinn sem lagður var fyrir inniheldur 22 spurningar, en við úrvinnsluna voru 

þær ekki allar notaðar. Niðurstöðurnar hér á eftir verða flokkaðar eftir efni spurninganna 

sem fjalla um hvataþætti, frammistöðu eða endurgjöf. 

 

5.1.1. Hvataþættir 
 

 

Í byrjun voru svörin flokkuð eftir því hvort fólk var almennt ánægt eða óánægt í 

núverandi starfi sínu. 

Spurning: „Almennt séð hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í núverandi 

starfi þínu?“ 

 

   

 

Niðurstöðurnar voru þær að 11 svöruðu mjög ánægð/ur, 14 ánægð/ur og 2 voru 

hlutlausir. Athygli vekur að engin skyldi vera óánægð/ur eða mjög óánægð/ur. 

Þegar búið er að flokka svörin í þessa hópa er forvitnilegt að skoða hvaða þætti 

þetta sama fólk er ánægðast með í starfi sínu. Spurt var um 1-3 atriði sem fólk var 

annars vegar ánægðast með í starfi sínu og hins vegar óánægðast með. 
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Spurning: „Veldu 1-3 atriði sem þú ert ánægðust/astur með annars vegar og 

óánægðust/astur með hins vegar í starfi þínu“ 

  

 

 

 

Þetta voru tvær aðskildar spurningar í könnuninni sjálfri en hér eru þær settar 

saman í eina til glöggvunar. Bláu súlurnar lýsa þeim þáttum sem fólk var ánægðast 

með og rauðu lýsa þeim þáttum sem fólk var óánægðast með. Aðeins 3 þættir voru 

nefndir í óánægjuþáttunum en þeir voru vinnuaðstaðan, lítil ábyrgð í starfi og 

launin. Ánægjuþættirnir voru 7 talsins.  

 

Áhugavert starf: Allir þeir sem eru mjög ánægðir í starfi sínu merktu að minnsta 

kosti við áhugavert starf. Af þeim 14 sem eru ánægðir í starfi sínu merktu 11 við 

þennan þátt. Engin af þátttakendunum merktu við óáhugavert starf. Þetta er mjög 

athyglisvert og alveg í samræmi við tveggja þátta kenningu Herzbergs. Áhugavert 

starf flokkast undir innri hvataþátt sem samkvæmt Herzberg hefur mikil áhrif á það 

hvernig fólki líður í starfi sínu og hvort það sé ánægt eða ekki. Í rannsókn hans kom 

einmitt í ljós að þeir sem voru ánægðir í starfi voru að fást við áhugavert starf. 
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Það má því segja að áhugavert starf sé einn af grundvallarþáttum þess að fólk sé 

ánægt í starfi sínu og ánægt starfsfólk leggur sig betur fram en óánægt starfsfólk. 

Fyrirtæki ættu því að hugsa vel um að hver og einn starfsmaður fái þau verkefni 

sem honum finnast áhugaverð.  

 

Vinnuaðstaðan: Aðeins 1 af þeim sem er mjög ánægður í starfi sínu merkti við að 

hann væri ánægður með vinnuaðstöðu sína. Hins vegar merktu 11 af öllum 

þátttakendum við að þeir væru óánægðir með vinnuaðstöðu sína. Vinnuaðstaðan, 

sem er ytri hvataþáttur samkvæmt Herzberg, flokkast því undir óánægjuþátt en 

hefur samt sem áður ekki áhrif á ánægju starfsfólksins. Það er að segja að þrátt fyrir 

að fólk sé ekki ánægt eða óánægt með vinnuaðstöðu sína getur það verið ánægt með 

starfið sitt svo framarlega að einhverjir af hinum innri hvataþáttum séu til staðar, 

eins og til dæmis áhugavert starf. Fyrirtæki ættu að leitast við að útrýma 

óánægjuþáttum meðal starfsmanna en það er þó engin trygging fyrir því að fólk 

verði almennt ánægðara í starfi og leggi sig meira fram. Því eins og áður sagði þá 

eru það innri hvataþættir sem stýra því.  

 

 

Mikil ábyrgð í starfi: Af þeim 25 sem eru mjög ánægðir eða ánægðir í starfi 

merktu 7 við þennan þátt. Þessi þáttur er samkvæmt kenningunni ánægjuþáttur og 

innri hvataþáttur sem hefur áhrif á starfsánægju starfsmanna. Starfsfólk sem ber 

mikla ábyrgð í starfi upplifir sig sem mikils virði og að þeirra framlag skipti máli 

fyrir markmið fyrirtækisins. Það er mjög góð leið til að augða starf starfsmanna og 

hvetja það áfram að fela því meiri ábyrgð. Þá eru mjög miklar líkur á því að það 

leggi sig meira fram en áður og verði ánægðara í starfi sínu. Aðeins einn merkti við 

að hann væri óánægðastur með litla ábyrgð í starfi. Það er mjög lítið hlutfall og þar 

sem viðkomandi var ánægður í starfi sínu virðist það ekki hafa mikil áhrif á hann. 

En líklega yrði þessi eini starfsmaður mjög ánægður í starfinu ef honum yrði falin 

meiri ábyrgð.  
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Launin: Aðeins 2 af svarendunum merktu við að þeir væru ánægðir með launin en 

11 merktu við að þeir væru óánægðir með þau. Samkvæmt Herzberg eru launin ytri 

hvataþáttur sem einn og sér nægir ekki sem hvatning eða leiðir til starfsánægju. 

Launin flokkast undir óánægjuþátt sem getur vissulega dregið úr ánægju í starfi en 

ef einhverjir af innri hvataþáttunum eru til staðar, eins og áhugavert starf og ábyrgð 

í starfi, þá eru launin ólíkleg til að gera það. Einnig má greinilega sjá að launin eru 

ekki sá þáttur sem gerir fólk ánægt í starfi. Það er ekki það sem fólk leggur mesta 

áherslu á svo framarlega að starfið sé áhugavert og krefjandi.  

 

Vilji stjórnandi hvetja starfsfólk sitt áfram og fá það til að leggja sig meira fram 

getur í ákveðnum tilfellum virkað að bjóða launahækkun. Það á aðallega við um 

tímabundin og afmörkuð verkefni. En til lengri tíma þá eru launin ein og sér ekki 

það sem fær fólk til að leggja sig meira fram. 

 

 

Vöxtur og þróun í starfi: Af öllum þátttakendunum merktu 6 manns við að vöxtur 

og þróun í starfi væri einn af þeim þáttum sem það væri ánægðast með. Einn af 

þeim var hlutlaus varðandi ánægju sína eða óánægju með starfið sitt. Enginn merkti 

við þennan þátt sem óánægjuþátt. Vöxtur og þróun eru innri hvataþættir og 

starfsmenn sem upplifa þessa þætti í starfi sínu eru almennt ánægðari en hinir sem 

gera það ekki. Það er mjög mikilvægt að starfmönnum finnist þeir ekki hafa staðnað 

í starfinu þar sem það getur haft mjög letjandi áhrif á frammistöðuna og þar af 

leiðandi slæm áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Þetta virðist þó ekki vera 

jafnmikilvægur þáttur og áhugavert starf eða ábyrgð í starfi en ber þó að huga vel 

að engu að síður. 
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Samskipti við samstarfsmenn: Alls merktu 21 starfsmenn við að þeir væru 

ánægðir með samskipti við samstarfsmenn og enginn kvaðst vera óánægður með 

þau. Samkvæmt Herzberg þá flokkast samskipti við samstarfsmenn undir 

óánægjuþátt sem leitast ætti við að útrýma. Þessi þáttur er jafnframt ytri hvataþáttur 

þar sem hann snýr ekki að starfinu sjálfu heldur umhverfinu á vinnustaðnum. Það 

hefur mjög mikið að segja um það hvernig fólki líður á vinnustaðnum hvernig 

samskiptin eru milli manna. Þessi þáttur einn og sér getur ekki séð til þess að fólk 

sé ánægt í starfi sínu og leggji sig mikið fram í að sinna því. En hann spilar stórt 

hlutverk í því að fólki líði vel á vinnustaðnum og fái útrás fyrir félagslegar þarfir 

sínar.   

 

 

Starfið mikilvægt fyrir markmið fyrirtækisins: Alls 10 merktu við að þeir væru 

ánægðastir með þennan þátt í starfi sínu. Af þessum 10 eru 9 ánægðir í starfinu og 

einn hlutlaus. Engum fannst starf sitt ekki mikilvægt fyrir markmið fyrirtækisins. 

Það er mjög mikilvægt að starfsmenn finni að þeirra framlag skipti máli fyrir 

fyrirtækið í heild. Það styrkir jákvæða hegðun þeirra og stuðlar að betri 

frammistöðu. Þessi þáttur er innri hvataþáttur og er ánægjuþáttur samkvæmt 

kenningu Herzbergs. Það kemur heim og saman við niðurstöðuna og skiptir 

greinilega miklu máli fyrir starfsmenn deildarinnar. 

  

 

Annað: Enginn nefndi annan ánægjuþátt en þá sem voru listaðir í spurningunni. 

Tveir merktu við þetta atriði í óánægjuþáttunum. Annar þeirra sagðist ekki 

óánægður með neitt en hann var mjög ánægður í starfi sínu. Hinn nefndi tölvu og 

tölvukerfi. Það er samkvæmt kenningunni óánægjuþáttur og ytri hvataþáttur. En þar 

sem þessi starfsmaður er mjög ánægður í starfi sínu virðist þetta ekki hafa mjög 

mikil áhrif á hann. 
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Spurning: „Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með núverandi 

vinnuaðstöðu þína?“ 

 

 

 

 

Það eru mjög skiptar skoðanir um vinnuastöðuna og aðeins 2 eru mjög ánægðir 

með hana. Þeir sem eru ánægðir eru 9 talsins, hlutlausir eru 8, óánægðir 5 og mjög 

óánægðir 3. 

 

 Samkvæmt kenningu Herzbergs eru vinnuaðstæður óánægjuþáttur sem reyna skal 

að útrýma. Vinnuaðstaða getur leitt til óánægju meðal starfsfólk en getur í sjálfu sér 

ekki stuðlað að ánægju í starfi. Til þess að hvetja fólk áfram er ekki nóg að bæta 

vinnuaðstöðu þess heldur verða aðrir þættir að koma til eins og áhugavert starf og 

ábyrgð í starfi. Þessi kenning stenst mjög vel þegar litið er til niðurstöðunnar hér að 

ofan. Þeir sem eru annað hvort mjög óánægðir eða óánægðir með vinnuastöðu sína 

eru allir mjög ánægðir eða ánægðir í starfi sínu. Þetta sýnir að ytri þáttur eins og 

vinnuaðstaða hefur ekki ráðandi áhrif á starfsánægju. Í þessari deild var algengast 

að fólk væri ánægðast með áhugavert starf og er það sem skiptir mestu máli þegar á 

heildina er litið. 

 

Þeir sem voru óánægðir með vinnuaðstöðu sína töldu það ekki líklegt að hún hefði 

áhrif á frammistöðu sína í starfi. Það er í samræmi við Hawthorne rannsóknina sem 

leiddi það í ljós að vinnuaðstæður hefðu ekki áhrif þegar kæmi að því að auka 

framleiðni starfsfólks.  
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Spurning: „Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir vilja taka að þér aukna 

ábyrgð í starfi þínu?“ 

 

 

    

 

 

Langflestir eða 22 töldu það mjög líklegt eða líklegt að þeir myndu taka að sér 

aukna ábyrgð í starfi. Tveir voru hlutlausir og 2 töldu það mjög ólíklegt. Þeir sem 

töldu það mjög ólíklegt áttu það sameiginlegt að vera karlar og báðir yfir 35 ára. 

Hinsvegar var starfsaldurinn mjög ólíkur þar sem annar hafði starfað hjá 

fyrirtækinu í skemur en 5 ár en hinn í yfir 20 ár.   

 

Ýmsar nýlegar rannsóknir benda til þess að fólk í dag velur frekar að fá aukna 

ábyrgð í starfi heldur en hærri laun. Áherslan hefur verið að breytast þannig að fólk 

leggur meiri áherslu á að lifa innihaldsríku lífi bæði í gegnum starf sitt og einkalíf. 

Tilhneigingin hingað til hefur verið að aðskilja vinnu og einkalíf en nú er þetta 

orðið meira samtvinnað og fólk gerir meiri kröfur á báðum stöðum. Það getur verið 

kostnaðarsamt að halda í gott fólk einungis með því að hækka launin, því kannanir 

sýna að þetta fólk verður farið í önnur störf innan 12 mánaða séu aðrir þættir ekki 

til staðar (Amble, 2004). 
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5.1.2 Frammistaða 
 

 

Spurning: „Ef þig skortir þekkingu eða upplýsingar til að inna af hendi 

ákveðið verkefni, hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að fá viðeigandi þjálfun 

eða upplýsingar á vinnustaðnum? 

 

             

 

 

 

 

Flestum reynist auðvelt að fá viðeigandi þjálfun eða upplýsingar á vinnustaðnum, 

eða alls 15. Þeim sem finnst það mjög auðvelt eru 10, einn var hlutlaus og einum 

reynist það erfitt.  

Það er mikilvægt að stjórnendur tryggi að undirmenn sínir geti sinnt starfi sínu eins 

og til er ætlast. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að leggja áherslu á þjálfun og 

tryggja að starfsfólk hafi allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Stjórnendur 

verða að vera í góðum tengslum við starfsfólkið og tala reglulega við það um 

starfið. Starfsfólkið verður einnig að hafa greiðan aðgang að yfirmanni sínum til 

þess að fá ráð og upplýsingar þegar sú staða kemur upp. 
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Spurning: „Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?“ 

 

 

 

a) „Ég veit hvers konar frammistöðu er ætlast til af mér í starfi mínu“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allir þátttakendur voru mjög sammála eða sammála þessari fullyrðingu. Alls 15 

voru mjög sammála og 12 voru sammála. Nauðsynlegt er að hvert starf sé vel 

skilgreint svo starfsmaðurinn viti til hvers er ætlast af honum varðandi 

frammistöðu, árangur og hegðun. Í þessari fullyrðingu er spurt hvort starfsmaðurinn 

viti til hvers er ætlast af honum varðandi frammistöðu og í næstu tveimur 

fullyrðingum er spurt um árangur og hegðun. Það er mjög mikilvægt að 

starfsmanninum sé þetta ljóst svo hann hafi skýra stefnu. Einnig er mikilvægt að 

ramminn sé sanngjarn gagnvart starfsmanninum. (Varma, Budhwar og DeNisi, 

2008). 
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b) „Ég veit hvaða árangri er ætlast til að ég nái í starfi mínu“. 

 

 

          

 

 

Niðurstaðan er mjög svipuð hérna nema að núna eru fleiri sammála heldur en mjög 

sammála.  

 

 

c) „Ég veit hvaða hegðun er ætlast til að ég sýni í starfi mínu“. 

 

                        

 

 

Niðurstaðan er alveg eins og í fullyrðingu númer 1 þannig að 15 eru mjög sammála 

því að þeir viti hvaða hegðun er ætlast af þeim í vinnunni og 12 eru sammála. 
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Spurning: „Hefur þú sjálf/ur verið beðin/n um að meta frammistöðu, árangur 

eða hegðun þína í starfi  á síðustu 2 árum?“ 

 

 

          

 

Niðurstöðurnar skiptast nokkurn vegin jafnt á milli já og nei. 14 þátttakendur, eða 

52%, hafa verið látnir meta frammistöðu sína á síðustu 2 árum en 13 þátttakendur, 

eða 48%, svara neitandi. Í báðum hópunum eru starfsmenn sem eru hlutlausir, 

ánægðir eða mjög ánægðir í starfi sínu. Ekki er hægt að sá mun á milli þessara 

hópa. Ekki var heldur hægt að greina mun á því hvort starfsaldur væri áhrifaþáttur í 

niðurstöðunni. Báðir hópar voru mjög sammála eða sammála því að þeir vissu til 

hvers var ætlast af þeim varðandi frammistöðu, árangur og hegðun. 

Það getur verið mjög gagnlegt að láta starfsmenn sjálfa meta frammistöðu sína og 

árangur. Það er þó aðallega til hægðarauka fyrir stjórnandann sem fær skýrari mynd 

af því hversu mikið undirmenn hans leggja af mörkum fyrir fyrirtækið. Það virðist 

að minnsta kosti ekki hafa áhrif á starfsmennina í þessari deild hvort þeir séu látnir 

meta eigin frammistöðu eða ekki.  
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5.1.3. Endurgjöf 
 

 

Spurning: “Hversu oft eða sjaldan færð þú tækifæri til þess að ræða við þinn 

yfirmann varðandi starfið og framvindu þess?“ 

 

 

     

 

Flestir eða 13 fá mjög oft tækifæri til þess að ræða við yfirmann sinn varðandi 

starfið og framvindu þess, 12 þátttakendur stundum, einn sjaldan og einn var 

hlutlaus. Sá starfsmaður sem svaraði sjaldan er ánægður í starfi sínu og er sammála 

því að hann viti til hvers er ætlast af honum varðandi frammistöðu, árangur og 

hegðun. Sá sem svaraði hlutlaus er einnig ánægður í starfi sínu og er mjög sammála 

því að hann viti til hvers er ætlast af honum varðandi frammistöðu og hegðun. Hins 

vegar finnst honum ekki eins skýrt hvaða árangur er ætlast til að hann nái og gæti 

þetta verið ástæðan fyrir því. Ef hann fengi tækifæri til þess að ræða reglulega við 

yfirmann sinn varðandi árangur þá lægi það skýrar fyrir. Einnig yrðu þessir tveir 

starfsmenn hugsanlega mjög ánægðir í starfi í stað þess að vera ánægðir væri þetta 

lagað gangvart þeim.  

Yfirmenn verða að tryggja það að allir starfsmenn hafi greiðan aðgang að sér og 

geti rætt við þá reglulega um starfið. Sumir eru óframfærnir og koma ekki af 

sjálfsdáðum til yfirmanns síns til að ræða málin en þá ætti yfirmaðurinn að vera 

meðvitaður um það og koma sjálfur til starfsmannsins.  
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Spurning: „Hversu oft eða sjaldan færð þú uppbyggileg ráð frá yfirmanni 

þínum ef þú leitar til hans?“ 

 

 

 

    

 

 

 

Alls 13 svöruðu mjög oft, 11 stundum, tveir voru hlutlausir og einum fannst hann 

sjaldan fá uppbyggileg ráð frá yfirmanni sínum þegar hann leitar til hans. 

 

Það er hlutverk stjórnenda að veita undirmönnum sínum uppbyggileg ráð og 

hlutverk starfsmanna að taka við uppbyggilegum ráðum og vinna út frá þeim 

(Varma, Budhwar og DeNisi, 2008) 
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Spurning: „Hversu oft eða sjaldan hefur þú fengið jákvæð viðbrögð frá 

yfirmanni þínum þegar þú hefur skilað góðu verki eða náð árangri?“ 

 

 

 

 

 

 

Flestir hafa stundum fengið jákvæð viðbrögð frá yfirmanni sínum þegar þeir hafa 

skilað góðu verki eða náð árangri, eða 16. Alls 9 svöruðu oft, einn var hlutlaus og 

einn hefur sjaldan fengið jákvæð viðbrögð. Sá sem svaraði sjaldan er mjög ánægður 

í starfi sínu þrátt fyrir að fá sjaldan jákvæð viðbrögð frá yfirmanni sínum.  

 

Það er mjög mikilvægt að yfirmenn átti sig á því að jákvæð viðbrög af þeirra hálfu 

er mjög hvetjandi fyrir starfsmenn og líkleg til að auka starfsánægju og afköst. 

Starfsmaður vill vita að hann sé mikils metinn og að framlag hans skipti máli. Það 

er algengt að yfirmenn veiti aðeins endurgjöf til undirmanna sinna þegar eitthvað er 

ekki í lagi. Það ætti alls ekki að vera þannig og endurgjöf þegar vel gengur er miklu 

áhrifameiri og líklegri til að skila fyrirtækinu betri árangri (Lindenberger, ed). 
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Spurning: „Hversu sjaldan eða oft hefur þú fengið neikvæð viðbrögð frá 

yfirmanni þínum þegar þér hefur ekki tekist vel til eða gert mistök í starfi 

þínu?“ 

 

 

   

 

 

 

 

Alls 15 þátttakendur hafa mjög sjaldan fengið neikvæð viðbrögð frá yfirmanni 

sínum, 7 hafa sjaldan fengið neikvæð viðbrögð, 4 voru hlutlausir og einn hafði 

stundum fengið neikvæð viðbrögð. Sá sem svaraði stundum hefur einnig stundum 

fengið jákvæð viðbrög frá yfirmanni sínum og er ánægður í starfi sínu. 

 

Stjórnendur komast ekki hjá því að veita stundum neikvæða endurgjöf þegar það á 

við. Þá er mikilvægt að þeir séu skýrir, málefnalegir og geti nefnt dæmi máli sínu til 

stuðnings. Einnig skiptir máli með hvaða hætti yfirmaður veitir neikvæða endurgjöf 

en hún ætti í langflestum tilfellum að vera í eigin persónu. Spurt er um þetta atriði í 

næstu spurningu. 
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Spurning: „Hvernig hefur þú oftast fengið jákvæð eða neikvæð viðbrögð frá 

yfirmanni þínum? (Merktu X við 1-2 atriði): 

 

 

 

           

 

 

Langflestir hafa fengið jákvæð eða neikvæð viðbrögð frá yfirmanni sínum í eigin 

persónu, eða alls 25. Næst algengast er að hafa fengið viðbrögð með tölvupósti en 

alls 10 merktu við þann möguleika. Aðeins 1 hefur fengið viðbrögð frá yfirmanni í 

gegnum 3ja aðila og 2 hafa aldrei fengið viðbrögð frá yfirmanni sínum. Þeir sem 

aldrei hafa fengið viðbrögð frá yfirmanni sínum eru samt sem áður mjög ánægðir í 

starfi sínu.  

 

Það eru algeng mistök hjá yfirmönnum að veita endurgjöf í gegnum síma, tölvupóst 

eða minnismiða, að ekki sé talað um í gegnum 3ja aðila. Endurgjöf, jákvæð sem og 

neikvæð, ætti alltaf að veita í eigin persónu (Lindenberger, ed). 
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Spurning: „Hversu miklu eða litlu máli finnst þér starf þitt skipta fyrir 

heildarárangur fyrirtækisins?“ 

 

 

 

    

 

Flestum finnst starfið sitt skipta mjög miklu máli fyrir heildarárangur fyrirtækisins, 

eða 14. Þeim sem finnst starfið skipta miklu máli eru 11 og 2 eru hlutlausir. Athygli 

vekur að langflestir þeir sem svöruðu mjög miklu eru mjög ánægðir í starfi sínu og 

flestir þeir sem svöruðu miklu eru ánægðir í starfi sínu. Það var hægt að greina 

þarna stigsmun á. Enda skiptir það mjög miklu máli að starfsfólki finnist starf sitt 

skipta máli fyrir fyrirtækið og að það sé hluti af stærri heild.  

 

Yfirmenn ættu að leggja sig fram um það að tengja saman frammistöðu starfsmanna 

við markmið fyrirtækisins. Með því að gera starfsmanninum grein fyrir því að 

jákvæð hegðun hans eigi þátt í því að fyrirtækið nái markmiðum sínum er hann að 

styrkja jákvæða hegðun hans og stuðla að betri frammistöðu. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mjög miklu Miklu Hlutlaus Litlu Mjög litlu



6. Lokaorð 
 

 

Fjallað hefur verið um hvatningu, endurgjöf og frammistöðu í þessari ritgerð og 

ljóst að þessir þrír þættir spila saman. Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er 

þessi: „Er samspil á milli hvatningar og endurgjafar yfirmanns og frammistöðu 

starfsmanns? Það er vel hægt að svara spurningunni játandi eftir að hafa kynnt sér 

fræðin og gert eigin könnun í tjónadeild VÍS. Þegar fyrirtæki vill bæta frammistöðu 

starfsmanna sinna eru tveir þættir sem skipta þar sköpum, en þeir eru hvatning og 

endurgjöf. Hvatning er nauðsynleg til þess að fá fólk til að leggja eitthvað á sig fyrir 

fyrirtækið en fólk verður þá um leið að fá eitthvað út úr því sjálft. 

Undirspurningarnar voru þessar: „Hvaða hvataþættir skipta starfsfólk mestu máli?“, 

„Hvernig er unnt að mæla frammistöðu starfsmanna?“ og „Hvernig er best að veita 

endurgjöf þannig að hún skili árangri?  

 

Það er mjög misjafnt hvað hvetur fólk áfram og er það hlutverk stjórnenda að 

komast að því hvað hentar hverjum og einum. Á meðan einn starfsmaður vill meiri 

ábyrgð kýs annar að fá meiri frítíma.Fólk í dag er einnig orðið kröfuharðara og vill 

fá ýmislegt út úr starfi sínu sem áður var ekki talið skipta máli. Sem dæmi má nefna 

ábyrgð og krefjandi og áhugaverð verkefni. Launin virðast ekki skipta mestu máli 

fyrir fólk þegar kemur að ánægju í starfi.  

 

Mörg fyrirtæki hafa tekið í notkun ákveðin kerfi sem gerir þeim kleift að mæla 

frammistöðu starfsmanna sinna. Það er lykilatriði í allri framþróun að mat á 

frammistöðu geti farið fram því þá aðeins er hægt að gera áætlanir um hvernig unnt 

er að bæta hana. Það er á ábyrgð hvers stjórnanda að samþætta frammistöðu 

starfsmanna við markmið fyrirtækisins og finna kerfi sem hentar við mælinguna.  
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Til þess að hægt sé að nota hvatningu í því skyni að bæta frammistöðu er 

nauðsynlegt að samskiptin á vinnustaðnum séu í lagi. Sérstaklega er mikilvægt að 

stjórnendur séu í góðum samskiptum við undirmenn sína. Endurgjöf stjórnenda er 

mikilvægur liður í því að starfsfólk viti hvort það sé að vinna eins og til er ætlast. 

Með markvissri og uppbyggjandi endurgjöf eykst sjálfstraust starfsfólksins og það 

leggur grunninn að því að það geti lagt sig enn betur fram í starfi sínu. 

 

Fjallað var um fjórar þekktar hvatakenningar og sérstök áhersla lögð á Tveggja-

þátta kenningu Herzbergs. Þegar úrvinnslu rannsóknarinnar kom í ljós að kenningin 

á vel við í dag þar sem greinilegt er að innri hvataþættir, eins og áhugavert starf, 

eiga stærstan þátt í því að fólk er ánægt í vinnunni. Sýnt hefur verið fram á að 

ánægt starfsfólk er mun tryggara fyrirtækinu sem það vinnur hjá og leggur sig betur 

fram heldur en óánægt starfsfólk. Ytri hvataþættir, eins og laun og vinnuumhverfi, 

eru helstu þættirnir sem valda óánægju hjá starfsfólkinu en það er í samræmi við 

kenningu Herzbergs. Stjórnendur verða því að sjá til þess að óánægjuþáttunum 

verði útrýmt og að ánægjuþættirnir séu til staðar vilji það ná sem mestu út úr 

starfsfólki sínu.  

 

Til þess að fyrirtæki geti dafnað í krefjandi samkeppnisumhverfi nútímans er ekkert 

mikilvægara en að starfsfólk þess skili góðri frammistöðu. Fyrirtækið skilar ekki 

betri frammistöðu heldur en starfsfólk þess leyfir. Þetta eru sífellt fleiri stjórnendur 

að átta sig á og leggja mikla áherslu á að starfsfólkinu líði vel í starfi sínu svo það 

skili sem bestum árangri. 
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8.    Viðauki 
 

Hér fyrir neðan er spurningakönnunin eins og hún var lögð fyrir í tjónadeild VÍS. 

Ég heiti Ósk Guðmundsdóttir og er að vinna að BS-ritgerð við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Efni ritgerðarinnar er áhrif hvatningar og endurgjafar yfirmanna á frammistöðu 

starfsmanna. Ég væri mjög þakklát ef þú sæir þér fært að svara eftirfarandi spuningakönnun 

sem er liður í ritgerðinni. Það tekur um það bil 5- 10 mín að svara könnuninni og fyllsta 

trúnaðar verður gætt. Nafn þátttakenda kemur hvergi fram í könnuninni. 

  

1. Veldu 1-3 atriði sem þú ert ánægðust/astur með í starfi þínu. (Settu X fyrir 

framan): 

(   ) Áhugavert starf 

    (   ) Vinnuaðstaðan 

    (   ) Mikil ábyrgð í starfi 

    (   ) Launin 

    (   ) Vöxtur og þróun í starfi 

    (   ) Samskipti við samstarfsmenn  

    (   ) Starfið mikilvægt fyrir markmið fyrirtækisins 

    (   ) Annað:.................................................................................... 

 

2. Veldu 1-3 atriði sem þú ert óánægðust/astur með í starfi þínu. (Settu X fyrir 

framan): 

(   ) Óáhugavert starf 

    (   ) Vinnuaðstaðan 

    (   ) Lítil ábyrgð í starfi 

    (   ) Launin 

      (   ) Lítil vöxtur og þróun í starfi 

    (   ) Samskipti við samstarfsmenn 

    (   ) Starfið ekki mikilvægt fyrir markmið fyrirtækisins 

    (   ) Annað:................................................................................... 
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3. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir vilja taka að þér aukna ábyrgð í starfi 

þínu? 

 (   ) Mjög líklegt     (   ) Líklegt      (   ) Hlutlaus       (   ) Ólíklegt        (   ) Mjög ólíklegt 

4. Ef þig skortir þekkingu eða upplýsingar til að inna af hendi ákveðið verkefni, 

hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að fá viðeigandi þjálfun eða upplýsingar á 

vinnustaðnum? 

 (   ) Mjög auðvelt        (   ) Auðvelt        (   ) Hlutlaus         (   ) Erfitt       (   ) Mjög erfitt 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu?: 

 

 a) „Ég veit hvers konar frammistöðu er ætlast til af mér í starfi mínu“. 

 (   ) Mjög sammála   (   ) Sammála  (   ) Hlutlaus  (   ) Ósammála   (   ) Mjög ósammála 

 b) „Ég veit hvaða árangur er ætlast til að ég nái í starfi mínu“. 

 (   ) Mjög sammála   (   ) Sammála    (   ) Hlutlau  (   ) Ósammála  (   ) Mjög ósammála 

c) „Ég veit hvaða hegðun er ætlast til að ég sýni í starfi mínu“. 

(   ) Mjög sammála   (   ) Sammála   (   ) Hlutlaus  (   ) Ósammála  (   ) Mjög ósammála 

6. Hefur þú sjálf/ur verið beðin/n um að meta frammistöðu, árangur eða hegðun 

þína í starfi  á síðustu 2 árum? 

     (   )  Nei  (   ) Já  

7. Hversu oft eða sjaldan færð þú tækifæri til þess að ræða við þinn yfirmann 

varðandi starfið og framvindu þess? 

 (   ) Mjög oft         (   ) Stundum           (   ) Hlutlaus          (   ) Sjaldan           (   ) Aldrei  

8. Hversu oft eða sjaldan færð þú uppbyggileg ráð frá yfirmanni þínum ef þú leitar 

til hans? 

(   ) Mjög oft      (   ) Stundum            (   ) Hlutlaus           (   ) Sjaldan            (   ) Aldrei  

9. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með núverandi vinnuaðstöðu þína? 

 (   ) Mjög ánægð/ur  (   ) Ánægð/ur (   ) Hlutlaus  (   ) Óánægð/ur  (   ) Mjög óánægð/ur

 

 Ef þú ert svaraðir Óánægð/ur eða Mjög óánægð/ur þá svarar þú spurningu nr. 10, 

annars ferð þú beint í spurningu nr. 11. 
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10. Hversu ólíklegt eða líklegt er að vinnuaðstaða þín hafi slæm áhrif á frammistöðu 

þína? 

(   ) Mjög ólíklegt    (   ) Ólíklegt      (   ) Hlutlaus        (   ) Líklegt        (   ) Mjög líklegt 

11. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á starfi þínu? 

 (   ) Mjög mikinn       (   ) Mikinn        (   )  Hlutlaus        (   ) Lítinn       (   ) Mjög lítinn 

12. Hversu oft eða sjaldan hefur þú fengið jákvæð viðbrögð frá yfirmanni þínum 

þegar þú hefur skilað góðu verki eða náð árangri? 

(   ) Oft          (   ) Stundum         (   ) Hlutlaus          (   ) Sjaldan          (   ) Mjög sjaldan  

13. Hversu sjaldan eða oft hefur þú fengið neikvæð viðbrögð frá yfirmanni þínum 

þegar þér hefur ekki tekist vel til eða gert mistök í starfi þínu? 

 (   ) Mjög sjaldan          (   ) Sjaldan          (   ) Hlutlaus         (   ) Stundun          (   ) Oft  

14. Hvernig hefur þú oftast fengið jákvæð eða neikvæð viðbrögð frá yfirmanni 

þínum? (Merktu X við 1-2 atriði): 

    (   ) Með tölvupósti 

    (   ) Með minnismiða 

    (   ) Í gegnum síma 

    (   ) Í eigin persónu 

    (   ) Í gegnum 3ja aðila 

    (   ) Hef aldrei fengið viðbrögð frá yfirmanni 

15. Hversu oft eða sjaldan færð þú tækifæri til þess að koma þínum sjónarmiðum á 

framfæri við yfirmann þinn, varðandi starfið þitt? 

 (   ) Oft         (   ) Stundum          (   ) Hlutlaus          (   ) Sjaldan          (   ) Mjög sjaldan           

16. Hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að fá ráð frá yfirmanni þínum? 

(   ) Mjög auðvelt       (   ) Auðvelt         (   ) Hlutlaus        (   ) Erfitt        (   ) Mjög erfitt 

17. Hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að fá ráð frá samstarfsmönnum þínum? 

(   ) Mjög auðvelt       (   ) Auðvelt         (   ) Hlutlaus        (   ) Erfitt        (   ) Mjög erfitt 
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18. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér starf þitt skipta fyrir heildarárangur 

fyrirtækisins? 

 (   ) Mjög miklu         (   ) Miklu         (   ) Hlutlaus          (   ) Litlu           (   ) Mjög litlu 

19. Almennt séð hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í núverandi starfi þínu? 

 (   ) Mjög ánægð/ur  (   ) Ánægð/ur  (   ) Hlutlaus  (   ) Óánægð/ur (   ) Mjög óánægð/ur 

 

20.  Hvert er kyn þitt?      (   ) Karl           (   ) Kona 

21.  Hver er aldur þinn?   

(   ) Yngri en 25 ára   (   ) 25-34 ár   (   ) 35-44 ára    (   ) 45-54 ára   (   ) Eldri en 55 ára 

22. Hver er starfsaldur þinn hjá fyrirtækinu? 

(  ) 5 ár eða minna (  ) 5-10 ár      (  ) 11-20 ár      (   ) 21-30 ár     (  ) 31 ár eða meira 

 

 

       Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


