
 

MS ritgerð 

í mannauðsstjórnun 

 

 

Starfstengd hvatning: 

Hvað hvetur fólk áfram í starfi? 

 

Arndís Vilhjálmsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

Leiðbeinandi: Friðrik Helgi Jónsson, Ph.D 

Febrúar 2010 



2 

Starfstengd hvatning er lykilatriði þegar kemur að því að útskýra mun milli manna í 

framleiðni. Hönnun Íslenska starfshvatningarlistans miðar að því að hanna réttmætt 

og notendavænt verkfæri sem nota má við stjórnun fyrirtækja. Spurningalistinn er 

ekki byggður á kenningarlegum grunni heldur eru færð rök fyrir því að hægt sé að 

mæla starfstengda hvatningu sem viðhorf og þess vegna sé hægt að byggja slíkan lista 

á mælifræðilegum grunni. Þó má finna stuðning við réttmæti listans með tilvísun í 

kenningar um starfstengda hvatningu. Hönnun og prófun listans fór fram í tveimur 

rannsóknum. Fyrri rannsóknin samanstendur af tveimur forprófunum sem miða að því 

að lýsa próffræðilegum eiginleikum listans. Seinni rannsóknin er raunprófun eða 

dæmi um hvernig hægt er að nota niðurstöður Íslenska starfshvatningarlistans á 

hagnýtan hátt. Þrátt fyrir lítið úrtak þessarar rannsóknar, sýna niðurstöður mun milli 

kynja, aldurshópa, starfsaldurshópa og menntun í starfshvatningu. Niðurstöður gefa 

einnig til kynna samvirkni þessara breyta á starfstengd hvatningaratriði og 

hvatningarþætti. Það er ljóst að hægt er að nota niðurstöður Íslenska 

starfshvatningarlistans til þess að lýsa hópi starfsmanna án þess að ætlunin sé 

endilega að spá fyrir um eiginleika þýðis. Aftur á móti mætti líklega auka afköst með 

því að leggja spurningalistann fyrir í stærra úrtaki. Þannig mætti auka líkur á því að 

hægt sé að segja til um að sá munur sem kemur fram í niðurstöðum sé raunverulegur 

en ekki bundinn úrtakinu. Á þann hátt mætti sannreyna notagildi mælitækisins frekar 

á fræðilegum jafnt sem hagnýtum vettvangi.  
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Work motivation is a key element when it comes to explaining the difference in 

productivity between people. The Icelandic Motivation Questionnaire is designed as a 

valid and practical tool that can be used for management. The questionnaire is not 

rooted in a theoretical background but is based on the assumption that motivation can 

in fact be measured as attitude. Therefore such a questionnaire can be based on a 

psychometric design. However, theoretical background validation can be found for 

the questionnaire. Design and presurvey evaluation of the questionnaire was executed 

in separate trials. The former trial describes the questionnaire´s psychometric 

properties in two separate designs. The latter trial is in fact a practical study on how 

results can be used for management. Despite a small sample, results indicate a 

variation in work motivation according to gender, age, work-age and education. 

Results also indicate interaction of those variables on motivational items and factors. 

It is acknowledged that results of the Icelandic motivational questionnaire can be used 

to describe a group of employees without the intention of predicting for the whole 

population of the workforce. However, power may be enhanced by increasing sample 

size. That way it may be possible to predict real variation not confined to this 

particular sample. Furthermore this would support the utility of the questionnaire for 

practical purpose as well as research.  
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1 Inngangur 

Af hverju vinnur fólk? Slík spurning þykir óþörf og jafnvel óviðeigandi. Það er 

augljóst af hverju fólk vinnur — eða hvað? Þegar leitað er svara við þessari spurningu 

má til að byrja með spyrja; hvað er vinna? Keith Grint (1998) skilgreinir vinnu (work) 

sem félagslegt atferli sem hefur áhrif á umhverfi sitt. Grint heldur því fram að það 

sem teljist vinna sé háð aðstæðum og túlkun þess sem vinnur. Það er því nauðsynlegt 

að skoða merkingu vinnuhugtaksins í samhengi við aðstæður.  

Merking hugtaksins vinna á íslensku er margvísleg. Í Íslenskri orðabók (Árni 

Böðvarsson, 1994) er merking orðsins sögð vera verk eða starfsemi en einnig að nota 

vinnuafl sitt (líkama eða huga) til þess að framkvæma eitthvað eða áorka. Í hugtakinu 

felst líka að undirbúa eitthvað undir notkun, samanber að vinna járn og getur líka þýtt 

að ávinna sér eitthvað eða sigrast á einhverju. Á vef Hagstofu Íslands (2009, Helstu 

skilgreiningar og aðferðir við vigtun) má finna eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu 

atvinna:  

...hvers konar vinna gegn endurgjaldi í peningum eða fríðu, ólaunuð aðstoð við 

fyrirtæki eigin fjölskyldu, ólaunuð vinna við byggingu eigin íbúðarhúsnæðis eða 

framleiðslu til eigin neyslu. Vinna við heimilishald á eigin heimili eða 

sjálfboðastörf teljast ekki atvinna. 

Þetta er sú skilgreining sem gengið er út frá í þessari ritgerð þegar talað er um 

vinnu. Enn fremur er gert ráð fyrir að vinna fari fram innan fyrirtækja eða stofnana 

þar sem virkt ráðningarsamband er milli launþega og vinnuveitanda. Stefán Ólafsson 

(1996, bls. 41) hefur bent á hvernig vinnan leggur hornstein að vestrænni menningu 

og gildismati. 

Vinnusemi og dugnaður eru þar almennt taldir vera æskilegir eiginleikar, ekki 

einungis af efnahagslegri nauðsyn, heldur einnig af félagslegum, siðferðilegum og 

sálrænum ástæðum. 

Það má því segja að fólk vinni af ýmsum ástæðum, samanber skilgreiningu. Í 

kjarna atvinnuhugtaksins felst þó sú hugmynd að með vinnu sé verið að framleiða 

eitthvað til neyslu. Framleiðni í hagfræðilegum skilningi merkir hversu mikið af vöru 
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eða þjónustu er búið til, deilt með þeim hráefnum sem notuð eru til framleiðslunnar, 

til dæmis launum, tíma og efnislegri hrávöru (Mankiw, 1998).  

Innan fyrirtækja og stofnanna tekur framleiðni til vinnusemi starfsmanna. 

Framleiðni fyrirtækis er mælikvarði á það hversu miklu starfsmenn fá áorkað í 

vinnunni á þeim tíma sem tók að vinna verkið. Líta má því á framleiðni starfsmanns 

sem eina tegund mælikvarða á frammistöðu hans í starfinu. Betri frammistaða 

starfsmanns eykur framleiðni hans en lakari frammistaða hans dregur úr henni. Aukin 

framleiðsla starfsmanna skilar ekki bara fyrirtækinu meiri tekjum heldur einnig 

þjóðarbúinu. Eftir því sem heildarþjóðartekjur eru hærri þeim mun meiri eru lífsgæði 

þjóðarinnar í heild (Hall og Jones, 1999; Mankiw, 1998). Það er því mikilvægt fyrir 

afkomu, bæði fyrirtækis og þjóðar, að aukin afköst starfsmanns skili sér í aukinni 

framleiðslu á vörum og þjónustu án þess að framleiðslukostnaður hækki. 

Skoðað í þessu samhengi liggur beint við að spyrja hvað sé góð frammistaða? Góð 

frammistaða í starfi er í raun það hvort settum markmiðum hefur verið náð, hver sem 

þessi markmið kunna að vera (Staw og Boettger, 1990). Frammistaða er því alltaf 

bundin einhvers konar viðmiðum (criteria). Þetta þýðir að starfsmenn þurfa ekki 

einungis að vera færir um að ná settum markmiðum heldur líka að aðlagast nýjum 

markmiðum ef aðstæður breytast. Craig C. Pinder (2008) lítur á frammistöðu sem 

óháða því hvernig markmiðum er náð. Þetta má túlka sem svo að góð frammistaða sé 

fyrst og fremst árangur í vinnu en þá er litið fram hjá því hvernig starfsmaðurinn 

hegðar sér til þess að ná settum markmiðum. 

Brumbach (1988) er ósammála þessu og bendir á að slæm eða óviðeigandi hegðun 

geti oft verið árangursrík. Þar með er þó ekki sagt að tilgangurinn helgi meðalið. 

Óæskileg hegðun á vinnustað getur til lengri tíma skaðað árangur fyrirtækisins auk 

þess að hafa slæm áhrif á aðra starfsmenn eða jafnvel viðskiptavini. Það er því 

nauðsynlegt að líta bæði til árangurs og hegðunar þegar frammistaða er skilgreind og 

mæld. Í þessari ritgerð verður tekið tillit til skilgreiningar Staw og Boettger (1990) og 

frammistaða í starfi skilgreind sem það hvort settum markmiðum hafi verið náð, hver 

sem markmiðin kunna að vera, með tilliti til þess hvernig þeim er náð. 

Frammistaða starfsmanns byggist á ýmsum þáttum. Á mynd 1 má sjá hvernig 

persónubundnir þættir, eins og hæfni, kunnátta og umhverfi, hafa áhrif á frammistöðu 

í starfi. Þetta samræmist vel skilgreiningu á frammistöðuhugtakinu í skilningi 

Brumbachs (1988). Þannig má segja að frammistaða sé háð því að starfsmaður noti 
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kunnáttu sína og hæfni á viðeigandi hátt eftir aðstæðum til þess að ná settum 

markmiðum (Blanchard og Thacker, 2004; Hall, 1994).  

 

Mynd 1. Frammistaða og forsendur hennar.
 1

 

Kunnátta og hæfni er þó lítils virði ef starfsmaður finnur ekki til hvatningar 

(motivation) hjá sér eða vill ekki nýta sér þessa þætti til þess að ná settum 

markmiðum. Ef hann hins vegar finnur til hvatningar til þess að standa sig vel munu 

afköstin ósjálfrátt aukast (Staw, 1986). Það má því álykta sem svo að hafi starfsmaður 

ekki þekkingu eða kunnáttu til að leysa tiltekið verkefni í starfi séu miklar líkur á að 

hann sæki sér þessa þekkingu finni hann til þess hvatningu. Þannig má segja að 

hvatning sé í raun hluti af kjarnafærni hvers starfsmanns (Bartram, 2004) og er því 

þáttur sem stöðugt þarf að huga að sem nauðsynlega undirstöðu fyrir færni og 

frammistöðu í starfi. 

Samkvæmt þessu er starfstengd hvatning (work motivation) hornsteinn þess 

hvernig starfsmaður stendur sig í starfi og geti staðið undir þeim kröfum sem gerðar 

eru til hans. Þessu til stuðnings má benda á að starfstengd hvatning er án efa það efni 

sem mest hefur verið rannsakað innan greina sem fjalla um hegðun og frammistöðu 

starfsmanna (organizational behaviour) (Miner, 2003). Innan þessara greina er 

hvatning talin vera lykilatriði þegar kemur að því að úrskýra þann mun sem er á 

                                                 

1
 Aðlagað úr Blanchard og Thacker (2004) 
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frammistöðu starfsmanna og jafnframt sá þáttur sem stjórnendur geta haft umtalsverð 

áhrif á (Pinder, 2008). 

Ekkert staðlað íslenskt mælitæki er til sem metur starfstengda hvatningu. Það er 

því æskilegt að staðla slíkt mælitæki ef rannsaka á hvatningu í íslenskum fyrirækjum. 

Mögulegt væri að nota erlent matstæki en ekki er hægt að útiloka að 

tungumálaörðugleikar skekki niðurstöður þar sem ekki er tryggt að íslenskir 

starfsmenn skilji fyrirmæli eða spurningar sem eru á öðru tungumáli en móðurmáli 

þeirra. 

Í rannsókninni sem lýst er í þessari ritgerð er leitast við að hanna mælitæki sem 

greinir starfstengda hvatningu. Slíkt mælitæki mætti nota á vinnustöðum til þess að 

greina mun á viðbrögðum starfsmanna við starfstengdri hvatningu. Niðurstöður 

mælinganna mætti nota til þess að leiðbeina stjórnendum við stjórnun, til dæmis við 

hönnun umbunarkerfis. 

Hér verður einnig gerð tilraun til að sýna fram á hagnýtt gildi mælitækis á 

starfstengdri hvatningu með því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvaða atriði telja starfsmenn að hvetji þá í starfi? 

 Hvert er mikilvægi hvatningaratriða? 

 Eru einhver hvatningaratriði mikilvægari en önnur? 

 Er kynbundinn, aldurstengdur, starfsaldurstengdur eða menntunar-

tengdur munur á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn? 

Rannsóknin hefur ekki skýra kenningarlega skírskotun. Hún er fyrst og fremst 

byggð á mælifræðilegum grunni. Þungamiðja verkefnisins snýst um það að prófa 

mælitæki og bera saman þau atriði sem starfsmenn telja að hvetji sig í starfi. Auk þess 

verður horft til þess hvernig þessi atriði raðast upp í mikilvægisröð. 

Hér á eftir er hugtakið starfstengd hvatning skilgreint og gefið stutt yfirlit yfir 

kenningarlegan grundvöll hugtaksins. Því næst verður lögð fram tillaga að hagnýtu 

mælitæki til þess að greina mun milli einstaklinga hvað varðar starfstengda hvatningu 

og reynt að sýna fram á hvernig hægt er að nýta það í raunhæfu dæmi. 
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1.1 Starfstengd hvatning 

Hugtakið starfstengd hvatning er hugsmíð (hypothetical construct). Það þýðir að 

tilvist hennar er í raun afleidd (assumed) þar sem ekki er hægt að mæla hugsmíðina 

beint. Starfstengd hvatning er í eðli sínu marksækin og hefur þannig bein áhrif á 

hegðun fólks í starfi. Sé það markmið starfsmanns að standa sig vel í vinnu mun 

hegðun hans taka mið af því að þetta markmið náist. Þannig má álykta að starfstengd 

hvatning hvetji til hegðunar sem leiðir til betri frammistöðu og þar með aukinnar 

framleiðni starfsmanns.  

Pinder (2008) skilgreinir starfstengda hvatningu sem kröftuga áhrifavalda sem 

eiga upptök sín bæði ytra og innra með einstaklingi, og hrinda af stað vinnutengdri 

hegðun. Starfstengd hvatning snýst í rauninni um það sem fær fólk til þess að vilja 

fara í vinnuna og leggja sig þar fram. Mikill munur er milli manna eftir því hvað 

hvetur þá, að hverju hvatningin beinist (stefna) og hversu mikill áhugi er til staðar við 

vinnuna (styrkur). Auk þess er misjafnt hve lengi hvatning varir í tíma (úthald). 

Þannig er ekki nóg að hafa stefnu ef ekkert úthald er til staðar. Tilgangslaust er að tala 

um styrk og úthald ef ekki er vitað að hverju þessir þættir beinast. Myndræn 

uppsetning, eins og sjá má á mynd 2, getur verið gagnleg til að átta sig á víddum 

hugtaksins.  

 

Mynd 2. Víddir starfstengdrar hvatningar . 

Starfstengd hvatning er þannig ekki einhlítt fyrirbæri heldur getur verið ýmist lítil 

eða mikil og varað stutt eða lengi. Einnig verður að meta hana eftir því að hvaða 

verkefni hún beinist og í hvaða formi hún birtist eins og raunin er þegar talað er um 

starfstengda hvatningu, en ekki annars konar hvatningu eins og til dæmis kynhvöt, ást 

Stefna

ÚthaldStyrkur

Hvatning 
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eða hungur. Hvað varðar starfstengda hvatningu getur að sama skapi verið töluverður 

munur á milli einstaklinga eftir kyni, aldri, launum eða því hvers konar starfi þeir 

sinna (Kovach, 1987; Wiley, 1997).  

Þrátt fyrir ágæta skilgreiningu Pinders (2008) ríkir þó ekki einhugur um hvernig 

skilgreina eigi starfstengda hvatningu. Aðrir hafa skilgreint hugtakið miklu víðara eða 

einfaldlega sem það sem kemur fólki til þess að hegða sér á ákveðinn hátt (Armstrong, 

2007; McKenna, 2006). Hins vegar má finna skilgreiningu Pinders (2008), eða 

skilgreiningu sem svipar til hennar, í mörgum fræðibókum og skólabókum (Hertel og 

Wittchen, 2008; Latham, 2007; Muchinsky, 2003; Riggio, 2009; Steers, Porter, og 

Bigley, 1996) og má þannig segja að hún sé almennt viðurkennd og notuð. 

Skilgreining Pinders er að mörgu leyti góð og vel nothæf í hagnýtum tilgangi. 

Hins vegar má líta svo á að með því að skilgreina hvatningu sem „kröftuga 

áhrifavalda sem eiga upptök sín innra og ytra með einstaklingi“ geri hún að nokkru 

leyti lítið úr þætti einstaklingsins sjálfs. Þannig er nánast litið framhjá því að hvatning 

er í raun tilfinning. Fólk finnur hvatningu innra með sér, án tillits til hvaðan 

hvatningin kemur. Hvatningarferlið er þannig tilfinningabundið fyrirbæri (emotional) 

(Brehm, 1999; Seo, Barrett, og Bartunek, 2004) því einstaklingurinn þarf að finna til 

hvatningar. Þessi ályktun er á óbeinan hátt til staðar í mörgum kenningum um 

starfstengda hvatningu, til dæmis í Væntingakenningunni (expectancy theory) og 

Jafnvægiskenningunni (equity theory), þar sem álit (belief) og skilningur (perception) 

fólks gegnir veigamiklu hlutverki í hvatningarferlinu (sjá til dæmis umfjöllun um 

þessar kenningar í Steers, Porter, og Bigley, 1996).  

Þetta atriði hefur töluverða þýðingu fyrir það hvernig hægt er að mæla starfstengda 

hvatningu. Í grein sinni frá 1998 bendir Friðrik H. Jónsson á nauðsyn þess að 

skilgreina nákvæmlega hvað verið er að mæla með sálfræðilegu mælitæki á borð við 

spurningalista. Í þessu sambandi setur hann fram skilgreiningu á viðhorfi (attitude) 

þar sem segir: 

...undanfarna áratugi hefur verið nokkuð gott samkomulag um að skilgreina viðhorf 

sem tilfinningabundið viðbragð við hlut, fyrirbæri eða manneskju. Þetta viðbragð 

hefur tiltekna stefnu, með öðrum orðum er það jákvætt eða neikvætt og það hefur 

tiltekinn styrkleika. (bls, 450) 
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Það er athyglisvert að líkindi eru með skilgreiningu á viðhorfi og skilgreiningunni 

hér að ofan á starfstengdri hvatningu. Samkvæmt þessu á viðhorf það sameiginlegt 

með hvatningu að það hefur bæði stefnu og styrk og þó ekki sé minnst á úthald má 

segja að viðhorf hljóti að einhverju leyti að vera stöðugt yfir tíma því annars væri 

tilgangslaust að reyna að mæla það.  

Samkvæmt þessu mætti mæla starfstengda hvatningu, ekki á kenningarlegum 

forsendum, heldur fyrst og fremst sem tilfinningu eða viðhorf sem fólk hefur til 

tiltekinna ytri og innri þátta. Það er því grundvöllur til að setja hér fram aðra 

skilgreiningu á hugtakinu starfstengd hvatning sem fellur vel að markmiðum þessarar 

rannsóknar. Þar sem mælitækið sem hér er hannað er sálfræðilegt mælitæki í formi 

spurningalista er skilgreining Pinders (2008) á starfstengdri hvatningu þrengd og lagt 

til að hún sé í raun tilfinningabundið viðbragð við fólki, fyrirbærum og hlutum sem 

hefur stefnu, styrk og úthald, sé marksækin í sjálfri sér og beinist að vinnutengdri 

hegðun. Því blasir við að eðlilegt sé að mæla hana sem viðhorf. 

Þessi hugmynd er ekki ný af nálinni (Latham, 2007). Raunar eiga 

viðhorfsmælingar á starfstengdri hvatningu innan sálfræði sér langa sögu. Alla 20. 

öldina voru viðhorfsmælingar nýttar sem meginaðferð við gagnasöfnun í rannsóknum 

tengdum hvatningu. Litið var á starfstengda hvatningu og starfsánægju sem tiltekin 

viðhorf til viðkomandi starfs (job attitudes) sem mælanlegt er á þar til gerðum 

viðhorfskvörðum og sem hafa raunar, alveg síðan fyrir daga kerfisbundinna 

hvatningarkenninga, sýnt fram á mun milli manna í viðbrögðum við hvatningu 

(Houser, 1938).  

Hvatningarkannanir (motivation surveys) reiða sig á innsýn, þess sem svarar, í 

eigið sálarlíf. Hvatning er samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan meðvitað ástand. 

Því má segja að viðhorfsmælingar sem slíkar séu í raun innskoðun (introspection) þar 

sem fólk er beðið um að líta inn á við, greina og segja frá innihaldi hugsana sinna 

(Locke og Latham, 2004). Hér mætti benda á, að það eitt að spyrja fólk hvað hvetur 

það áfram í vinnu er vafasamt því sumum finnst ef til vill erfitt að tjá sig nákvæmlega 

um hugsanir sínar og tilfinningar, jafnvel þótt vilji til þess sé fyrir hendi. Auk þess 

getur sú verið raunin að fólk svari ekki heiðarlega vegna þess að það vill forðast að 

brjóta samfélagsleg viðmið og gildi, þrátt fyrir að raunverulegar skoðanir þess séu 

ólíkar hinum samfélagslegu viðmiðum. Þannig getur fólki verið meira umhugað um 

að sýna sjálft sig í félagslega jákvæðu ljósi heldur en að gefa svör sem eru 
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sannleikanum samkvæm (Furnham, 2005). Mögulegar villur sem þessar fældu þó 

rannsakendur á síðustu öld síður en svo frá því að nota viðhorfskannanir sem 

aðalgagnaöflunarleið við rannsóknir á starfstengdri hvatningu (Hackman og Oldham, 

1975; Hertzberg, 1968; Porter, 1962). 

Gagnsemi góðs mælitækis til að mæla hvatningu starfsmanna er þó óumdeilanleg. 

Einfaldur og notendavænn mælikvarði fyrir starfstengda hvatningu hlýtur að vera 

gagnlegur fyrirtækjum til að meta starfsmenn sína, meta breytingar á hvatningu og 

mun á milli hópa hvað hana varðar en einnig gagnleg starfsmanninum til að meta 

sjálfan sig í vinnu. Þannig má segja að kerfisbundnar mælingar á hvatningu hafi 

töluvert hagnýtt gildi við stjórnun fyrirtækja.  

Það má þó minna á að kenningar um starfstengda hvatningu hafa einnig sýnt fram 

á hagnýtt gildi sitt. Miner (2003) leyfir sér að fullyrða, á grundvelli rannsókna sinna, 

að hvatningarkenningar séu þær kenningar sem beri að líta til vilji maður skapa 

kenningu sem bæði er hagnýt og réttmæt. Kenningar gegna þannig stóru hlutverki í 

skilningi okkar á hvatningarhugtakinu og hagnýtingu þess.  

1.2 Kenningarlegur bakgrunnur starfstengdrar hvatningar 

Frá upphafi hafa rannsóknir á starfstengdri hvatningu verið eitt mikilvægasta 

viðfangsefni vinnusálfræði. Gary P. Latham (2007) gengur jafnvel svo langt að segja 

að umfjöllun um hvatningu sé grundvöllur þeirra fræðigreina sem fjalla um hegðun 

starfsmanna í fyrirtækjum, til dæmis mannauðsstjórnunar, leiðtogafræða og auðvitað 

iðnaðar- og vinnusálfræði. Þrátt fyrir þetta gefa kenningar um starfstengda hvatningu 

ekki afdráttarlausar leiðbeiningar um hvernig eigi að mæla fyrirbærið (Kanfer og 

Ackerman, 2000). Kenningarnar hafa þannig ekki náð að skýra hvatningu og áhrif 

hennar til fullnustu enda um flókið félagslegt fyrirbæri að ræða. Hins vegar gefa þær 

hugmynd um hvaða atriði koma til greina sem hvatning auk leiðbeininga um hvernig 

túlka megi niðurstöður rannsókna sem tengjast hvatningu. 

Gróflega má skipta hvatningarkenningum í tvo flokka: innihaldskenningar 

(content theories) og ferliskenningar (process theories) (Furnham, 2005; Hertel og 

Wittchen, 2008; Kini og Hobson, 2002). Innihaldskenningar fjalla um það hvernig 

útskýra megi hvatningu út frá einkennum starfsmanns eða starfsins sjálfs. Þessar 

kenningar leitast við að útskýra af hverju fólk vinnur án tillits til utanaðkomandi 

hvatningar eins og peninga eða markmiða (Hertel og Wittchen, 2008). Ferliskenningar 
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eru aftur á móti hugrænar kenningar þar sem kastljósinu er beint að því hvernig 

starfstengd hvatning mótast af rökréttum hugferlum fólks oft með tilvísun í ytri 

hvatningaratriði (Kini og Hobson, 2002; Latham og Pinder, 2005).  

Svonefnd Umbunarkenning (reinforcement theory) fellur ekki í ofangreinda tvo 

flokka. Það er því við hæfi að byrja kenningarlega umfjöllun á henni. Samkvæmt 

kenningunni er hegðun komið af stað vegna utanaðkomandi áreitis en ekki vegna 

þátta innra með einstaklingi, til dæmis þarfa, viðhorfa eða persónuleika. Mikil áhersla 

er lögð á afleiðingar hegðunarinnar og líkurnar á því að hegðunin endurtaki sig 

(Skinner, 1953). Kenningin horfir þannig hvorki til starfsmannsins, starfsins né 

hugrænna ferla heldur byggist á því sem kallað hefur verið Árangurslögmálið (law of 

effect) (Thorndike, 1911 í Steers, Porter og Bigley,1996). Samkvæmt 

Árangurslögmálinu er líklegt að hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar verði 

endurtekin. Hegðun sem hefur neikvæðar afleiðingar er aftur á móti síður líkleg til 

þess að verða endurtekin (Skinner, 1953). Samkvæmt Umbunarkenningunni er því 

líklegt að starfsmaður sem umbunað er fyrir að standa sig vel muni halda áfram að 

standa sig vel. Kenningin snýst því í raun um samspil hegðunar og afleiðinga hennar 

og hvaða skilmálum þetta samspil er háð, án tilvísana til innra ástands starfsmannsins.  

Umbunarkenningin er ekki hönnuð með starfsmenn fyrirtækja í huga. Engu að 

síður hafa rannsóknir sýnt fram á að lögmál hennar virka og kenningin hefur þannig 

hlotið töluverðan stuðning til notkunar á sviði starfsmannastjórnunar (Stajkovik og 

Luthans, 1997). Ályktanir sem draga má af Umbunarkenningunni má einnig finna 

víða innan innihalds- og ferliskenninga. Raunar liggur Ályktunarlögmálið til 

grundvallar flestum hvatningarkenningum þar sem það lýsir einfaldlega sambandi 

umbunar og refsingar við hegðun. 

Steers, Porter og Bigley (1992) hafa aftur á móti bent á að Umbunarkenningin sé 

raunverulega ekki kenning um hvatningu þar sem hún útskýrir ekki hvað kemur 

hegðun af stað heldur leggur fyrst og fremst áherslu á að hverju hún beinist og hvað 

viðheldur henni. Annar veikleiki umbunarkenningarinnar er að hún horfir eingöngu til 

ytri hvatningar. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að innri hvatning, svo sem 

tilfinning fyrir sigri, að ná valdi á einhverju eða hreinlega að finnast eitthvað 

skemmtilegt, getur einnig haft öflug hvatningaráhrif á hegðun og frammistöðu (Deci, 

Koestner, og Ryan, 1999).  
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1.2.1 Innihaldskenningar 

1.2.1.1 Kenningin um þarfapíramídann  

Kenning Abrahams Maslows um þarfapíramídann (Maslow´s hierarchy of needs 

theory) var fyrsta hvatningarkenningin sem nýtt var markvisst í samhengi við 

starfsmannastjórnun í fyrirtækjum (Steers, Porter og Bigley, 1996). Kenningin var 

mótuð í kreppunni miklu á fjórða áratug aldarinnar sem leið og fyrst birt í tímaritinu 

Psychological Review árið 1943 (Latham, 2007). Þar setur Maslow fram kenningu um 

almenna hvatningu sem hann byggir á sínum eigin klínisku athugunum (Maslow, 

1943).  

Samkvæmt kenningunni er atferli drifið áfram af fimm tegundum þarfa sem raða 

má í píramída. Í grófum dráttum byggja þarfir neðst í píramídanum undir það að 

þörfum ofar í píramídanum sé hægt að fullnægja. Í neðsta þrepi píramídans eru 

líkamlegar þarfir sem í vinnutengdu samhengi gæti til dæmis verið þörfin fyrir að hafa 

í sig og á. Næst koma öryggisþarfir eins og til að mynda fjárhagslegt öryggi. Í þriðja 

þrepi píramídans eru tilfinningalegar þarfir eins og til dæmis að tilheyra einhverjum 

þjóðfélagshóp. Í fjórða laginu eru þarfir sem tengjast því að njóta virðingar og í 

fimmta lagi - á toppi píramídans trónir þörfin fyrir sjálfsbirtingu (self-actualization). 

Sjálfsbirting er ástand þar sem öllum lægri þörfum hefur verið fullnægt og við tekur 

sú þörf að standa sig sem allra best eða verða allt það sem maður mögulega getur 

orðið (Maslow, 1943). 

Kenningu Maslows er víða að finna í kennslubókum um stjórnun (Hughes, Ginnett 

og Curphy, 2009; Kreitner, 2009; Werner og DeSimone, 2009) og vinnusálfræði 

(Muchinsky, 2003; Riggio, 2009). Þar er hún jafnan túlkuð á þann hátt að hverju 

þarfastigi þarf að fullnægja áður en næsta tekur við. Þegar þarfastigi hefur verið 

fullnægt missir það hvatningaráhrif sín og þau færast á stigið fyrir ofan. Þannig er 

gengið út frá því að þær þarfir sem tilheyra hverju stigi stjórni atferli hverju sinni og 

að þarfir blandist aldrei saman.  

Þannig hefur kenningin yfirleitt verið prófuð (Pinder, 2008). Maslow sjálfur 

ætlaðist hins vegar ekki til þess að kenning hans væri túlkuð á þennan hátt. Þvert á 

móti áleit hann hegðun fólks stjórnast af margs konar þörfum samtímis og að margar 

þarfir mætti finna innan þarfategundanna fimm. Þarfirnar hefðu hins vegar ekki alltaf 

sama vægi í öllum aðstæðum (Maslow, 1954 í Pinder, 2008). Enn fremur setti hann 

þarfapíramída sinn ekki fram sem fullmótaða kenningu, heldur eins konar 
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vinnuramma fyrir hvatningu sem rannsaka þyrfti betur (Maslow, 1943). Það er einmitt 

helsti kostur kenningarinnar. Hún var sett fram á þeim tíma sem skortur var á 

leiðbeiningum um hvernig rannsaka ætti hvatningu og hefur þjónað þeim tilgangi sem 

henni var ætlað — sem útgangspunktur (Latham, 2007). Þarfapíramídinn er auk þess 

einföld hugmynd með töluvert hagnýtt gildi. Til dæmis væri einfalt að hvetja 

starfsfólk ef einungis þyrfti að uppfylla þörf þess fyrir næringu eða fjárhagslegt 

öryggi.  

Það kom á daginn að erfitt reyndist að styðja kenningu Maslows í heild sinni 

(Mitchell og Mowdgill 1976 í Furnham 2005). Wahba og Bridwell, 1976, (í Steers, 

Porter og Bigley, 1996) hafa bent á hvernig sú þversögn tengist kenningunni að hún er 

mjög víða viðurkennd og notuð þrátt fyrir lítinn vísindalegan stuðning. Alvarlegasta 

gagnrýnin er þó líklega sú að kenningin sé í raun gagnslaus til að spá fyrir um hegðun. 

Með henni er hins vegar hægt að skýra ýmsa hegðun eftir að hún hefur átt sér stað. 

Kenning Maslows er sem sagt hringskýring þar sem hegðun er í raun sönnunin fyrir 

því að þörfin hafi verið til staðar. Þannig má finna næstum óendanlegan fjölda þarfa 

sem orsaka hegðun hverju sinni. (Ford 1992 í Pinder, 2008).  

 

1.2.1.2 Kenningin um tilvist, tengsl og þroska 

Kenning Alderfers (ERG theory) um tilvist, tengsl og þroska er fyrsta 

hvatningarkenningin sem er sérstaklega hönnuð með starfsfólk fyrirtækja í huga 

(Steers, Porter, og Bigley, 1996). Kenningin byggist á þarfapíramída Maslow og er 

þar gerð tilraun til að betrumbæta kenningu hans miðað við þær rannsóknir sem þá 

höfðu verið gerðar á þarfapíramídanum. Samhljómur er með kenningu Maslows og 

Alderfers að því leyti að báðar kenningarnar gera ráð fyrir að til séu ákveðnar tegundir 

þarfa sem hafa áhrif á hegðun. Þarfir Alderfers eru þó frábrugðnar þeim þörfum sem 

Maslow hafði hugsað sér. Alderfer gengur út frá þremur tegundum þarfa; tilvistarþörf 

sem á sér samsvörun í líkamlegri þörf og öryggisþörf Maslows, tengslaþörf sem 

samsvarar tilfinningaþörf og að nokkru leyti virðingarþörf Maslows og þroskaþörf 

sem er nokkurn veginn samsvarandi virðingarþörf og sjálfsbirtingarþörf Maslows 

(Alderfer 1969 og 1972 í Pinder, 2008).  

Alderfer leggur áherslu á að þörf geti haft áhrif á hegðun samtímis og að óljós skil 

séu milli þarfastiga. Jafnframt að hvatningaráhrif þarfa geti færst fram og aftur milli 

stiga og verið á mismunandi stigum eftir aðstæðum. Einnig leggur Alderfer fram þá 
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hugmynd að ef mistekst að fullnægja einni þörf, til dæmis þörf fyrir að þroskast í 

starfi, getur mikilvægi annarrar þarfar aukist, til dæmis starfsöryggis. Þannig geta 

hvatningaráhrif þarfa raunar færst bæði upp og niður píramídann en ekki aðeins upp 

eins og gengið hefur verið út frá þegar þarfapíramídi Maslows var raunprófaður 

(Pinder, 2008). 

Bent hefur verið á að helsti kostur kenningar Alderfers sé að hún fellur betur að 

þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á grundvelli kenningar Maslows (Furnham, 

2005) Þrátt fyrir það liggur kenning Alderfers undir sömu gagnrýni og kenning 

Maslows hvað varðar forspárgildi kenningarinnar. Ávallt má finna ástæðu hegðunar 

eftir á með tilvísun til þarfa. Hins vegar hafa fræðimenn nýlega bent á hvernig hægt sé 

að renna stoðum undir hana sé réttri aðferðafræði beitt (Kluger og Tikochinsky, 2001; 

Sheldon, Kasser, Elliot, og Kim, 2001). Það ætti því að varast að hafna þessum 

kenningum algerlega á grundvelli rannsókna sem á voru aðferðafræðilegir vankantar 

(Pinder, 2008). 

 

1.2.1.3 Árangurskenningin McClellands 

Samkvæmt David C. McClelland byggist starfstengd hvatning á fjórum meginþörfum 

(McClelland, 1961 í Steers, Porter og Bigley, 1996); þörfinni að ná árangri, keppa eða 

setja sér ögrandi markmið, þörfinni fyrir völd eða hafa áhrif á aðra; þörfinni fyrir náin 

og einlæg tengsl og þörfinni fyrir sjálfstæði og stjórn á eigin vinnu. Þessar þarfir eru 

mismunandi sterkar og því getur verið mikill munur á starfshvatningu milli manna. Sú 

þörf sem er ráðandi hefur áhrif á hvernig fólk metur möguleika sína til að ná árangri í 

starfi og hvort það telji að árangur hafi náðst í því sem það ætlaði sér. 

McClelland taldi að þarfirnar séu lærðar á þann hátt að áreiti frá umhverfinu er 

tengt við jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar. Þannig lærir fólk að góður árangur hafi 

jákvæðar afleiðingar. Kenningin hefur töluvert hagnýtt gildi því McClelland heldur 

því fram að þörfina fyrir árangur sé hægt að þjálfa upp hjá þeim sem ekki hafa hana 

fyrir (McClelland, 1965). 

McClelland byggði kenningu sína á eigin rannsóknum (McClelland, 1965). Það 

takmarkar gildi kenningarinnar þar sem að rannsóknir hans voru eingöngu miðaðar 

við karlmenn og drengi. Því er tæplega hægt að alhæfa út frá ályktunum McClellands 

(Pinder, 2008).  



21 

1.2.1.4 Tveggja þátta kenning Herzbergs  

Tveggja þátta kenningin (Herzberg´s two factor theory) er samkvæmt Steers, Porter 

og Bigley (1996) umdeildasta starfshvatningarkenningin. Ólíkt þarfakenningunum 

Maslows, Alderfers og McClellands beindi Herzberg athyglinni að starfinu sjálfu en 

ekki einstaklingnum. Hann taldi að einkenni starfsins gætu annaðhvort auðveldað eða 

hindrað uppfyllingu starfstengdra þarfa (Latham, 2007).  

Hertzberg er sammála McClelland í því að starfshvatning miðast að því sem hefur 

jákvæðar afleiðingar fyrir fólk. Þá þætti sem hafa hvetjandi áhrif nefnir hann 

hvatningarþætti (motivators). Hvatningarþættir tengjast starfsmanninum beint og hann 

hefur nokkra stjórn á þeim. Þetta eru áhrifavaldar eins og verkefni sem unnin eru, 

starfsþróun, tilfinning fyrir viðurkenningu og ábyrgð og persónulegur þroski. Sem 

mótvægi við hvatningarþættina leggur Hertzberg til það sem hann kallar 

hreinlætisþætti (hygiene factors). Það eru þeir þættir sem lúta að ytra umhverfi 

einstaklings í vinnu, til dæmis stefnu fyrirtækis, gæðum stjórnunar, launum og 

starfsöryggi. Til þess að skilyrði skapist fyrir hvatningu í starfi þurfa kröfur um 

hreinlætisþætti og hvatningarþætti að vera uppfylltar. Bregðist að hreinlætisþættir séu 

til staðar, til dæmis ásættanleg laun, leiðir það til mikillar óánægju. Séu þessir þættir 

uppfylltir er það ekki trygging fyrir hvatningu nema að hvatningaþættir séu einnig til 

staðar (Herzberg, 1968).  

Hertzberg gerir ekki skýran greinarmun á starfsánægju, hvatningu og 

frammistöðu. Hann virðist ganga út frá því að sá sem er ánægður í starfi sínu sé 

afkastamikill og þar með sé hvatning til staðar (Herzberg, 1968). Aftur á móti höfðu 

fræðimenn þegar bent á að sambandið gæti verið öfugt, það er að starfsánægja væri 

afleiðing þess að standa sig vel í starfi (Lawler og Porter, 1967). Auk þess hefur 

ýmislegt fleira áhrif á frammistöðu en starfshvatning eins og til dæmis hæfni, þekking 

og aðstæðubundnir þættir (Blanchard og Thacker, 2004). 

Latham (2007) hefur eftir Ronan (1968) að kenning Hertzbergs sé í raun augljós 

þar sem líklegt sé að starfsfólk eigni eigin hegðun góðan árangur en reki lélegan 

árangur til atburða sem þeir höfðu enga stjórn á. Það kemur því ekki á óvart að 

hvatningarþættir eru allt þættir sem bundnir eru innra umhverfi starfsins og 

starfsmaðurinn getur haft áhrif á. Eins kemur það ekki á óvart að þeir þættir sem valda 

óánægju og koma í veg fyrir hvatningu eru þeir þættir sem eru utan áhrifasviðs 

starfsmannsins (Weiner, 1985) Kenning Hertzbergs hefur einnig verið gagnrýnd fyrir 
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að gefa ekki nægilegan gaum að einstaklingsmun þar sem kenningin er felld að 

einkennum starfsumhverfisins en ekki að einstaklingum (Steers, Porter, og Bigley, 

1996). 

1.2.1.5 Starfshönnunarkenningin Hackmans og Oldhams 

Líkt og Hertzberg leggja höfundar Starfshönnunarkenningarinnar (job characteristics 

theory) áherslu á að einkenni starfsins hafi áhrif á starfstengda hvatningu. Samkvæmt 

Starfshönnunarkenningunni þarf hins vegar starfið að uppfylla þrjár mikilvægar þarfir 

starfsmanns til þess að hvatning í starfi eigi sér stað. Í fyrsta lagi verður starfið að 

uppfylla þörf fyrir það að vinna hafi merkingu, í öðru lagi þörf fyrir að finna til 

ábyrgðar á vinnutengdum verkefnum og í þriðja lagi verður starfið að uppfylla þörf 

fyrir að fá vitneskju um hvernig til tekst með vinnutengd verkefni (Hackman og 

Oldham, 1975). Ef starfið uppfyllir þessar þrjár þarfir þá hefur það hvetjandi áhrif á 

frammistöðu.  

 Fimm eiginleikar starfs eru taldir stuðla að því að þarfir starfsmanns séu 

uppfylltar (Hackman og Oldham, 1975). Í fyrsta lagi er um að ræða færnivídd (skill 

variety) sem segir til um að hve miklu leyti starfsmaður þarf að nota fjölbreytilega 

færni. Í öðru lagi svokallaða starfsvídd (task identity) sem segir til um að hve miklu 

leyti starfsmaðurinn sér hvaða tilgangi starf hans þjónar verkefninu í heild. Þriðja 

einkenni starfsins er mikilvægi þess (task significance) sem segir til um að hve miklu 

leyti starfið hefur áhrif á annað starfsfólk. Fjórða einkenni starfsins er sjálfstæði 

(autonomy) sem segir til um að hve miklu leyti starfsmaðurinn fær svigrúm til að 

ákveða sjálfstætt hvernig leysa skuli vinnutengd verkefni og fimmta og síðasta 

einkenni þess er endurgjöf (feedback) á unnin verk sem gefur starfsmanninum 

upplýsingar um frammistöðu sína.  

Færnivídd, starfsvídd og mikilvægi eru allt einkenni sem hafa áhrif á það hvort 

starfsmaður sjái tilgang með starfi sínu. Hafi starfsmaður á annað borð þörf fyrir að 

finna tilgang með starfi sínu, taka ábyrgð á afleiðingum starfs síns og fá endurgjöf á 

vinnu sína, mun starf sem krefst fjölbreytilegrar færni starfsmanns hafa í för með sér 

áskorun og þýðingu fyrir starfsmanninn. Einnig mun þýðing starfsins aukast ef 

starfsmaður sér afurð eða árangur starfsins eða ef starfið hefur áhrif á samstarfsfólk 

eða viðskiptavini (Hackman og Lawler, 1971). Saman stuðla þessir þættir að innri 

hvatningu eins og Hackman og Oldham (1975) orða það. Sjálfstæði og endurgjöf 

stuðla ekki beinlínis að starfshvatningu heldur stuðlar sjálfstæði að starfsánægju en 
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endurgjöf að því að auka afköst starfsmannsins (Hackman og Oldham, 1980 í Pinder 

2008). 

Ofangreinda fimm eiginleika starfs er hægt að setja upp í jöfnu sem segir til um 

styrk mögulegrar starfshvatningar (motivating potential score) (Hackman og Oldham, 

1975). Meðaltal er tekið af þeim þáttum sem hafa áhrif á hvatningu og síðan 

marfaldað með gildi fyrir sjálfstæði og endurgjöf (mynd 3). Einkenni starfsins geta 

haft hvetjandi áhrif á starfsmann, þótt starfið hafi ekki hátt vægi á öllum þremur 

þáttunum. Komið er í veg fyrir starfshvatningu ef gildið fyrir sjálfstæði eða endurgjöf 

er núll. Þetta á líka við ef meðaltal færnisviðs, starfsvíddar eða mikilvægi er núll.  

 

 

Mynd 3. Jafna fyrir styrk mögulegrar starfshvatningar. 

Samkvæmt Starfshönnunarkenningunni, ólíkt kenningu Hertzbergs, getur verið 

töluverður munur milli manna á starfshvatningu. Í fyrsta lagi hafa starfsmenn 

mismikla þörf fyrir að vinnutengdar þarfir þeirra séu uppfylltar. Í öðru lagi byggir hún 

á upplifum starfsmanna á því hvort starfið hafi þýðingu, ábyrgðartilfinningu og 

þekkingu á afrakstri starfsins. Kenningin Hackmans og Oldhams er þannig mjög 

gagnleg til þess að greina hvað það er í vinnuumhverfinu sem vekur hvatningu, leiðir 

til ánægju eða stuðlar að árangri í vinnu.  

Bent hefur verið á að jafnan hér að ofan spáir ekkert betur fyrir um starfshvatningu 

en þegar öll gildin eru lögð saman (Fried og Ferris, 1987). Auk þess lítur út fyrir að 

störf sem eru auðug af öllum ofangreindum fimm eiginleikum hafi hvetjandi áhrif á 

hvern sem er, án tillits til þess hvort þörf fyrir þýðingu, ábyrgðartilfinningu eða 

endurgjöf sé til staðar (Cummings, 1982). Þessi gagnrýni kemur þó ekki í veg fyrir að 

hægt sé að hagnýta kenninguna. Til dæmis má vel huga að eiginleikum eins og 

sjálfstæði og færnisviði ef það verður til þess að fólk leggur sig meira fram í starfi 

sínu hvort sem er. Kenningin hefur því töluvert hagnýtt gildi og var í seinni tíð 

innlimuð í Kenninguna um markmiðssetningu í því sem Locke og Latham (1990 í 

Latham, 2007) kalla hámarksframmistöðu hringinn (high-performance cycle), í því 

skyni að skýra orsakasamhengi hvatningar, starfsánægju og frammistöðu.  
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1.2.2 Ferliskenningar 

1.2.2.1 Jafnvægikenningin  

Með Tveggja þátta kenningu Hertzbergs er bent á hvernig laun geta haft áhrif á 

starfsánægju. Ef starfsmanni þykja laun of lág eru skilyrði hreinlætisþáttarins ekki 

uppfyllt og það kemur í veg fyrir starfsánægju og þar með hvatningu (Herzberg, 

1968). Kenning Hertzbergs segir þó ekkert um hvernig starfsmaðurinn bregst við telji 

hann laun of lág. Með Jafnvægiskenningunni (equity theory of motivation) er fyllt upp 

í þessa gloppu og reynt að útskýra hegðun starfsmanns ef hann álítur að laun séu undir 

væntingum hans (Latham, 2007).  

Jafnvægiskenningin byggist á tveimur forsendum. Í fyrsta lagi að það sé 

samhljómur á milli þess hvernig fólk metur félagslega stöðu sína og þess hvernig 

fjárhagsleg viðskipti eigi sér stað. Fólk væntir þess að uppskera laun í samræmi við 

framlag þess í fyrirtækinu. Í öðru lagi er gengið út frá því að upplýsingar sem fengnar 

eru með samskiptum við samstarfsmenn séu nýttar til þess að meta hvort samskipti 

séu líkleg til að vera hagstæð fyrir starfsmann. Fólk er gjarnt á að bera saman 

vinnuframlag annarra við vinnuframlag sjálfs síns. Hversu mikið fólk er tilbúið að 

leggja á sig í vinnu er þannig háð samanburði við framlag annarra (Mowday, 1996).  

Starfstengd hvatning ákvarðast af því hversu mikið ójafnvægi virðist vera milli 

eigin vinnuumbunar og annarra miðað við vinnuframlag. Ef starfsmaður upplifir 

ójafnvægi í slíku skapar það spennu (tension) innra með honum. Spennan er í réttu 

hlutfalli við hve mikið ójafnvægi starfsmaðurinn telur vera til staðar. Spennan hefur 

þau áhrif að starfsmaður reynir að draga úr henni. Starfsmaður getur til dæmis dregið 

úr spennu með því að breyta hegðun sinni (leggja sig meira fram), breyta 

launavæntingum eða losa sig úr aðstæðunum (segja upp). Hvatningin til þess að draga 

úr ójafnvægi er þannig í réttu hlutfalli við hversu mikið ójafnvægi starfsmaðurinn 

telur að sé til staðar (Adams, 1965 í Mowday, 1996).  

Latham (2007) bendir á að Jafnvægiskenningin miði aðallega við að umbun sé 

fjárhagsleg laun fyrir vinnu. Það veikir kenninguna því ekki er tekið tillit til annarra 

þátta, til dæmis stöðuhækkunar og starfsþróunar eða viðurkenningar á framlagi í öðru 

formi en launum. Auk þess hefur verið bent á að viðbrögð starfsmanna við ójafnvægi 

eru misjöfn. Starfsmaður gæti til dæmis minnkað sínar eigin væntingar, dregið úr 

vinnuframlagi sínu eða reynt að jafna ójafnvægið á einhvern annan hátt. Kenningin 

skýrir ekki af hverju starfsmaður kýs að bregðast við á einn hátt umfram annan. 
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Kenningin spáir því ekki nákvæmlega fyrir um viðbrögð við áhrifum starfstengdrar 

hvatningar eins og henni var ætlað að gera (Campell, 1969, í Latham, 2007). 

1.2.2.2 Sanngirni og hollusta á vinnustað 

Áhugaverður afleggjari Jafnvægiskenningarinnar er hugmyndin um sanngirni á 

vinnustað (organizational justice). Hér er ekki um að ræða fullmótaða kenningu 

heldur hugmynd í mótun sem hefur vaxandi fjölda rannsókna að baki sér (Coquitt, 

Conlon, Wesson, Porter, og Ng, 2001). Því verður ekki neitað að það er fátt sem 

drepur hvatningu jafn mikið og ósanngirni á vinnustað, til dæmis það að sjá 

samstarfsmann hljóta óverðskuldaða umbun. Sanngirni á vinnustað snýst því um hver 

fær hvaða umbun með tilliti til vinnuframlags hans og einnig hvort sá sem tekur 

ákvarðanir um umbun sé álitinn sanngjarn (Coquitt, Conlon, Wesson, Porter og Ng, 

2001). 

 Rannsóknir á sanngirni á vinnustað hafa bent á að oft gegnir umbunin sjálf 

ekki jafn þýðingarmiklu hlutverki og það með hvaða aðferð henni hefur verið úthlutað 

(Cohen-Charash og Spector, 2001). Auk þess á sanngirni innan vinnustaðar þátt í að 

móta tryggð (commitment) starfsmanns við vinnuveitanda sinn (Lowe og Vodanovich, 

1995). Litið er á tryggð sem uppsprettu jákvæðrar sjálfsmyndar, starfsánægju og 

almennt jákvæðs viðhorfs til vinnunnar (Romzek, 1989). Starfsmenn sem eru tryggir 

vinnuveitanda sínum eru líka líklegir til þess að standa sig betur og gera meira en af 

þeim er ætlast (organizational citizen behavior) (DeCotis og Summars, 1989; 

Romzek, 1989). Starfsmenn sem hafa aftur á móti upplifað ósanngirni af hálfu 

vinnuveitanda leita oft leiða til að jafna þessa ósanngirni til dæmis með 

hefndaraðgerðum (Bies og Tripp, 1996 í Pinder, 2008).  

 Þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á stuðning við sanngirni á 

vinnustað er ekki úr vegi að spyrja sig um gagnsemi slíkra kenninga. Pinder (2008) 

bendir á að vísindalegt hugmyndakerfi í kringum það sem er siðferðislega rétt er í 

raun óþarft. Sanngirni er grundvöllur frelsis okkar, trúar og siðferðislegra gilda. 

Kannski nægir einfaldlega hin gullna regla að gera öðrum það sem þér viljið að aðrir 

geri yður.  

 Aftur á móti er almenn skynsemi fallvölt og háð samfélagslegu viðmiði. 

Vísindaleg athugun á siðferðislegum hugmyndum er nauðsynleg þar sem óljóst er 

hvort samfélagslega tilbúin viðmið gefa rétta mynd af raunveruleikanum (Kerlingar, 

1992).  
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1.2.2.3 Væntingakenningin  

Líkt og Jafnvægiskenningin byggir Væntingakenning (expectation theory) Victors 

Vrooms á að starfsmenn hegði sér rökrænt í samræmi við skynjun þeirra og mat á 

aðstæðum í vinnunni (Pinder, 2008). Samkvæmt Væntingakenningunni metur 

starfsfólk sambandið milli vinnuframlags og umbunar á röklegan hátt. Starfstengd 

hvatning ákvarðast af því hversu mikið vinnuframlag fólk telur að þurfi, til þess að 

hljóta æskilega umbun eða ná settu markmiði. 

Væntingakenningin inniheldur þrjár lykilhugmyndir. Í fyrsta lagi verðmæti 

umbunar (valence) sem stendur fyrir það gildi eða mikilvægi sem við tengjum við 

tiltekna umbun. Verðmæti umbunar segir til um hvort starfsmaður telur umbunina 

eftirsóknarverða. Í öðru lagi vænting (expectancy) eða sú skoðun að viðleitni (effort) 

leiði til ákveðinnar frammistöðu. Vænting starfsmanns segir til um hvort hann trúi á 

eigin getu á þann hátt að leggi hann sig fram þá muni hann standa sig vel. Síðasta 

hugtakið mætti útleggjast sem tilstuðlan (instrumentality) eða sú skoðun að 

frammistaða sé tengd ákveðinni umbun. Þannig býst starfsmaður við því að fyrir 

tilstuðlan góðrar frammistöðu verði honum umbunað.  

 Helsti ókostur Væntingakenningarinnar er sá að hún er betur til þess fallin að 

spá fyrir um hegðun ákveðins einstaklings heldur en til þess að útskýra mun milli 

manna. Í raun er kenningin best til þess fallin að bera saman hegðun starfsmanns í gær 

við hegðun hans í dag á meðan aðrir eiginleikar starfsmanns, svo sem þekkingu og 

hæfni, eru óbreyttir (Pinder, 2008). Að þessu leyti er kenningin ófullkomin en hefur á 

hinn bóginn töluvert hagnýtt gildi. Hún gefur til dæmis skýrar leiðbeiningar um 

tengingu umbunar við frammistöðu og að tiltaka eigi hvers konar frammistaða er góð. 

1.2.2.4 Kenningin um markmiðssetningu  

Starfstengd hvatning beinist alltaf að einhverju markmiði. Markmið er eitthvað sem 

starfsmenn sækjast eftir, að eignast eða vinna að og beinir þannig athygli þeirra og 

viðleitni að því að ná markmiðinu (Locke og Latham, 2002). Kenning Lockes og 

Latham um markmiðssetningu (goal-setting theory) byggist á tveimur forsendum. Í 

fyrsta lagi að séu starfsmenn meðvitaðir um markmið mun það hafa áhrif á 

frammistöðu þeirra og í öðru lagi að starfsmenn hegði sér rökrétt til þess að ná þessum 

markmiðum (Locke og Latham, 2002). 

 Markmið hafa áhrif á frammistöðu á fjóra vegu. Í fyrsta lagi beina markmið 

athygli og viðleitni í ákveðna átt, í öðru lagi hafa markmið áhrif á styrk viðleitninnar 
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til þess að ná þeim. Þannig krefjast háleit markmið meiri viðleitni en markmið sem 

auðvelt er að ná. Í þriðja lagi hafa markmið áhrif á úthald. Háleit markmið krefjast 

viðleitni til að ná þeim yfir lengri tíma en markmið sem létt er að ná. Í fjórða og 

síðasta lagi hafa markmið óbein áhrif á hegðun á þann hátt að þau leiða til þess að fólk 

leitar sér nýrrar þekkingar eða þjálfar upp hæfni í þeim tilgangi að ná settum 

markmiðum (Locke og Latham, 2002).  

 Upphaflega lögðu höfundar kenningarinnar mesta áherslu á þá hegðun sem 

beindist að markmiðinu sjálfu (Latham og Locke, 1979). Samkvæmt því réðist 

frammistaða fyrst og fremst af því hversu erfitt væri að ná markmiðinu, hversu skýrt 

markmiðið væri í huga starfsfólks, hvort starfsmenn viðurkenndi markmiðið sem sitt 

eigið og hvort þeir teldu sig skuldbundna til þess að ná þessu markmiði. Seinna 

þróuðu þeir Locke og Latham kenningu sína yfir í það sem þeir nefna 

hámarksframmistöðu hringinn (high performance cycle). Þar sjóða þeir 

Starfshönnunarkenninguna (Hackman og Oldham, 1975) saman við kenningu sína um 

markmiðssetningu svo úr verður vinnurammi (framework) þar sem skýrt er hvernig 

hægt er að fá fram hámarks frammistöðu starfsmanna og um leið auka starfsánægju 

þeirra (Locke og Latham, 1990 í Latham, 2007). Í grófum dráttum lýsir 

hámarksframmistöðu hringurinn hvernig háleit markmið leiða til betri frammistöðu. 

Betri frammistaða leiðir svo aftur á móti til umbunar. Að hljóta umbun fyrir störf sín 

leiðir til aukinnar starfsánægju og aukins sjálfstrausts (self-efficacy) (Latham o.fl, 

2002 í Latham og Pinder, 2005).  

Latham og rannsóknarhópur hans (2002 í Latham, 2007) telur að þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á tímabilinu 1990 til 2000, og varða hámarksframmistöðu 

hringinn, hafi stutt við gildi líkansins. Líkanið hefur þannig sannað gildi sitt. 

Einfölduð líkön af raunveruleikanum gefa aftur á móti sjaldnast til kynna allt sem 

getur haft áhrif á hegðun. Til dæmis tekur hámarksframmistöðu líkanið ekki til greina 

þætti eins og persónuleika (Heggestad og Kanfer, 2000), gildismat (Malka og 

Chatman, 2003), menningu (Early 2002 í Latham og Pinder, 2005) og fleiri þætti sem 

gætu haft áhrif á hvatningu í starfi. 

Samþætting Starfshönnunarkenningarinnar við Kenninguna um markmiðssetningu 

er um margt áhugaverð. Vel heppnuð samanbræðslan gefur tilefni til þess að líta ekki 

framhjá eldri kenningum þrátt fyrir að ekki hafi fundist fullnægjandi stuðningur við 

þær. Raunar fullyrðir Pinder (2008) að margar kenningar um starfshvatningu hafi ekki 
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hlotið stuðning hingað til vegna aðferðafræðilegra vankanta við framkvæmd 

rannsókna. Það þýðir ekki endilega að kenningarnar séu óréttmætar heldur að vantað 

hafi leiðir til að aðgerðabinda hugtök þeirra þar sem í sumum tilfellum er illmögulegt 

að einangra hugtökin. Til dæmis er mjög erfitt að stunda rannsóknir innan fyrirtækja 

þar sem oftast er ekki hægt að útiloka áhrif annarra breyta en þeirra sem verið er að 

skoða. Þannig geti kenning haft meira fræðilegt og hagnýtt gildi heldur en stuðningur 

gagna segir til um.  

Locke og Latham (2004) leggja sjálfir áherslu á nauðsyn þess að samþætta 

ofangreindar kenningar, þætti og rannsóknir sem tengjast þeim, í heildrænt skipulag. 

Afraksturinn, segja þeir, yrði fyrsta heildarkenningin (mega theory) um starfstengda 

hvatningu í sögu atferlisvísinda. Tillögu þeirra að útgangspunktum fyrstu 

heildarkenningarinnar má sjá á mynd 4 sem fengin er að láni úr grein þeirra: What 

should we do about motivation theory? Six recommendations for the twenty-first 

century og birtist í tímaritinu Academy of Management Reveiw árið 2004. Þar leggja 

þeir til að rannsóknir og þekking sem tengjast starfstengdri hvatningu ættu að stuðla 

að opnu þekkingarflæði milli fræðaviða (boundaryless science). Heildarkenningin um 

starfstengda hvatningu ætti þannig ekki eingöngu að byggjast á rannsóknum í 

vinnusálfræði heldur einnig á þekkingu í klínískri sálfræði, þróunarsálfræði, 

taugavísindum að ógleymdum hugmyndum úr stjórnunarfræðum, viðskiptafræði og 

hagfræði (Latham, 2007; Locke og Latham, 2004). 
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Mynd 4. Hugmynd Lockes og Latham (2004) að heildarkenningunni. 

  



30 

1.3 Stjórnendur og starfstengd hvatning  

Þegar talað er um starfstengda hvatningu er óhjákvæmilegt að skoða hlutverk 

stjórnenda í hvatningaferlinu og afstöðu stjórnenda til þessa hlutverks. Þessu hefur 

verið lýst í kenningum Douglas McGregors sem hann gaf nöfnin Kenning X og 

Kenning Y. 

 McGregor var undir miklum áhrifum frá kenningu Maslows um 

þarfapíramídann þegar hann hannaði kenningar sínar X og Y (Latham, 2007). Í 

Kenningu X skilgreinir McGregor (2008, fyrst birt 1957) það sem hann kallar 

hefðbundna afstöðu til stjórnunar. Í þessu viðhorfi felst sú afstaða til starfsmanna að 

þeir séu óvirkir, latir, metnaðarlausir og sjálfmiðaðir. Það er því hlutverk stjórnenda 

að stýra þeim á þann hátt að vinna þeirra gagnist markmiðum fyrirtækisins. Þetta 

þýðir að grundvallarhlutverk stjórnunar sé að hvetja starfsmenn til að breyta hegðun 

sinni í þágu fyrirtækisins og án stjórnunarlegs inngrips væri starfsfólk með öllu óvirkt 

í vinnu.  

 McGregor taldi að hið hefðbundna viðhorf byggðist í rauninni á misskilningi á 

því hvað fælist í mannlegu eðli og hvatning væri í raun besta leiðin til að sýna fram á í 

hverju þessi misskilningur væri falinn. Samkvæmt hefðbundinni afstöðu til 

stjórnunnar eða Kenningu X er litið svo á að eina skylda stjórnandans sé að sjá til þess 

að grundvallarþarfirnar, líkams- og öryggisþarfir, séu uppfylltar en þá er litið fram hjá 

þörfum eins og þörf fyrir ástúð, þróun og þroska, sem eru ofar í þarfapíramídanum. 

Með öðrum orðum má segja að samkvæmt Kenningu X sé litið svo á að allir 

starfsmenn séu eins og staðlaðar einingar í framleiðsluferlinu þar sem enginn munur 

er á milli einstaklinga þegar kemur að hvatningu. Laun og föst vinna uppfylla 

grundvallarþarfirnar ágætlega og tilgangslaust er að líta til annarra hvatningarþátta. 

Því setur hann fram andstæðukenningu við Kenningu X, nýja kenningu um stjórnun 

sem hann nefndi Kenningu Y. 

 Kjarninn í Kenningu Y er sá að starfsmenn stjórni sér í raun sjálfir. Þeir eru 

ekki latir, óvirkir og sjálfmiðaðir að upplagi en geta orðið það bjóði aðstæður upp á 

slíkt. Starfsmenn hafa þörf fyrir þroska, þróun og lærdóm og leitast við að bæta sjálfa 

sig. Það er því hlutverk stjórnenda að sjá til þess að starfsmaður hafi tækifæri til að ná 

sínum eigin markmiðum með því að hafa stjórn á eigin frammistöðu. Með þessu 

bendir McGregor á að munur sé milli einstaklinga þegar kemur að hvatningu og að 

það séu réttindi starfsmanna að hvatningarþarfir þeirra séu uppfylltar.  
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Hugmyndir McGregors lýstu vel hugarfarsbreytingu stjórnenda sem átti sér stað 

upp úr miðri síðustu öld. Þessi breyting lýsti sér í stakkaskiptum í samskiptum 

starfsmanna og stjórnenda þar sem stjórnendur færðust frá því að líta fyrst og fremst á 

starfsmann sem kostnað til þess að horfa til hagsmuna og markmiða starfsmanna 

meðfram hagsmunum fyrirtækisins. Raunar skipa kenningar McGregors honum í 

flokk með helstu hugsuðum nýmanngildishreyfingarinnar (neo-human relations) 

(Grint, 1998) sem markaði, á sínum tíma, brot frá klassískum kenningum Max Webers 

(Weber, 2003), um skrifræðið (bureaucracy), og Fredricks W. Taylors (Taylor, 1911) 

um vísindalega vinnustjórnun (scientific management) og lagði grunnin að nýjum 

viðmiðum við starfsmannastjórnun (Guest, 1987). Þó að kenningar McGregors séu 

komnar til ára sinna og séu ekki beinlínis hagnýtar kenningar lýsa þær ágætlega 

afstöðu stjórnenda til stjórnunarhlutverksins. Stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir 

afstöðu sinni gagnvart starfsfólki því óneitanlega getur hún litað framkomu þeirra og 

stefnu gagnvart stjórnun og stefnu fyrirtækisins, því stjórnun felst, þegar allt kemur til 

alls, fyrst og fremst í því að stjórna fólki.  

1.4 Mannauðsstjórnun og hvatning 

Samfara breytingum á eðli vinnuafls hafa orðið breytingar á því hvernig fyrirtæki 

skilgreina helstu auðlindir sínar. Fyrir 100 árum samanstóð mikill meirihluti vinnuafls 

af verkamönnum. Öld síðar hefur stærsti hluti vinnuafls á vinnumarkaði sagt skilið við 

verkamannavinnu en vinnur í stað þess við þjónustu. Hin nýja gerð vinnuafls hefur 

verið nefnd þekkingarstarfsmenn og sinna þeir störfum sem krefjast einhvers konar 

formlegrar menntunar (Drucker, 2008). Mikilvægustu auðlindir fyrirtækja hafa því 

breyst frá því að vera efnislegt hráefni til framleiðslu efnislegrar vöru, í það að vera 

óefnislegir þættir sem bundnir eru við starfsmennina sjálfa (Barney, 1991). Þetta eru 

þættir á borð við þekkingu, kunnáttu og tengslanet fólks og síðast en ekki síst viljann 

til þess að nýta sér þessa þætti í þágu fyrirtækisins. Þetta sjónarmið er kjarninn í nýju 

viðmiði (paradigm) við starfsmannastjórnun sem nefnt hefur verið stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun (strategic human resource management) (Huselid, 1995; Wright og 

McMahan, 1992).  

Á þessum grundvelli er ljóst mikilvægi þess að hlúa að, rækta og nýta 

mannauðlindina með kerfisbundnum hætti með það að markmiði að bæta 

frammistöðu starfsmanna og þar með frammistöðu fyrirtækisins. Því hefur verið 

haldið fram að í mannauðinum liggi hornsteinn samkeppnisforskots fyrirtækisins og 
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líflína þess til lengri tíma (Barney, 1991; Hamel og Prahalad, 1989; Teece, Pisano og 

Shuen, 1997).  

Breyting á eðli vinnuafls hefur mikla þýðingu fyrir stjórnendur fyrirtækja. 

Stjórnendur verða að reiða sig á að starfsmenn standi sig vel í störfum sínum í þágu 

atvinnurekstrarins. Þeir verða því að skilja hvað það er sem hvetur starfsmennina 

áfram í starfi. Slíkur skilningur er undirstaða þess að hægt sé að auka framleiðni, 

takast á við breytingar og tryggja velgengni fyrirtækisins. Það er ekki nóg að gera ráð 

fyrir því að sömu þættir hvetji alla starfsmenn áfram í starfi, burtséð frá því um hvers 

konar vinnuafl sé að ræða. Auk þess ættu yfirmenn að forðast að gera ráð fyrir því að 

það sem hvetur þá sjálfa áfram í starfi hvetji einnig undirmennina (Kovach, 1987; 

Wiley, 1997). 

Einfaldasta leiðin til þess að öðlast slíkan skilning er að gera kannanir meðal 

starfsfólks. Stjórnendur sem nýta spurningakannanir reglulega geta notað niðurstöður 

þeirra til þess að kynnast starfsmönnum sínum, meta hugsanagang þeirra og enn 

fremur hanna og bæta hvatakerfi sín, fyrirtækinu og starfsmönnum þess til hagsbóta 

(Latham, 2007). Á þennan hátt getur fyrirtæki lagt hornstein að samkeppnisforskoti 

sínu með hagnýtingu á starfstengdri hvatningu. Kerfisbundin greining á hvatningu 

starfsmanna er því það sem stjórnun snýst í rauninni um (Mintzberg, 1994; Wiley, 

1997). Slík greining getur líka gagnast til þess að greina hvort afstaða starfsmanna í 

einu fyrirtæki er lýsandi fyrir aðra starfsmenn á vinnumarkaði í heild (Latham, 2007). 
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2 Hönnun íslenska starfshvatningarlistans 

Til að greina starfstengda hvatningu má beita ýmsum aðferðum, til að mynda 

tilraunum þar sem fylgst er með breytingum á hegðun starfsmanna í kjölfar 

hvatningar, svo sem hver viðbrögð starfsmanns verða við því þegar honum er hrósað. 

Einnig má taka viðtöl við fólk og fá það til að skilgreina sjálft hvað hvetur það í 

vinnunni. Einfaldasta leiðin er þó sennilega að láta fólk meta sína eigin starfstengdu 

hvatningu á fyrirfram ákveðnum mælikvarða. Þrátt fyrir annmarka þessarar leiðar er 

þetta sú leið sem líklegast er að stjórnendur komi til með að nýta sér þegar þeir meta 

starfstengda hvatningu undirmanna sinna (Ægir Már Þórisson, munnlega heimild 5. 

nóvember 2008). 

Til þess að koma í veg fyrir huglægt mat má hanna spurningalista þar sem fólk 

metur líkleg viðbrögð sín í gefnum aðstæðum. Með stöðlun mælitækis er nákvæm 

fyrirlögn, fyrirgjöf og úrvinnsla ákvörðuð til þess að tryggja að niðurstöður séu 

sambærilegar óháð þeim sem prófar eða þeim aðstæðum sem prófunin fór fram í. Þrátt 

fyrir að notkun spurningakvarða við rannsóknir á starfstengdri hvatningu sé algeng 

(Latham, 2007), eru þó ekki til mörg stöðluð mælitæki sem meta starfstengda 

hvatningu án kenningarlegra tengsla og með hagnýtingu í atvinnurekstri að leiðarljósi. 

Helst er að nefna að árið 1969 staðlaði J.E. Champagne spurningalista til að mæla 

hvatningu (motivational questionnaire) við ráðningu ófaglærðs starfsfólks. Listinn var 

þó eingöngu ætlaður til notkunar við ráðningu í starf (recruitment) en ekki til þess að 

bera kennsl á hvaða þættir það eru sem halda fólki í starfi eða hvetja það til þess að 

leggja sig fram (Champagne, 1969). Annar spurningalisti er listi enska 

persónumælingafyrirtækisins Saville og Holdsworth, The Motivation Questionnaire, 

jafnan vísað í sem MQ.M5. Sá listi mælir starfstengda hvatningu sérfræðinga og 

stjórnenda en er ekki sérlega hentugur til fyrirlagnar hjá verkafólki (Baron, Henley, 

McCarthy, og McGibbon, 1992). MQ.M5 listinn inniheldur auk þess mjög mörg atriði 

eða rúmlega 120. Það er því tímafrekt að svara honum og vinna úr en það dregur 

töluvert úr hagnýtu gildi hans. Spurningalisti má ekki vera það langur að hagnýtt gildi 

hans rýrist vegna þess að svarendur ná ekki að halda athyglinni. 

Þeir spurningalistar sem nefndir eru hér að ofan hafa auk þess allir þann annmarka 

að enginn þeirra er til í íslenskri stöðlun. Vöntun á íslenskri stöðlun og ofangreindir 

gallar listanna í upphaflegri stöðlun gefa tilefni til þess að hanna nýtt mælitæki frá 

grunni. Nýtt íslenskt mælitæki ætti að hafa þann kost að henta til fyrirlagnar hjá 
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verkafólki jafnt sem sérfræðingum og stjórnendum. Hér á eftir fer lýsing á 

frumhönnun íslensks spurningalista sem hefur það að markmiði að greina mun milli 

einstaklinga eða hópa hvað varðar starfstengda hvatningu. Spurningalistinn á að henta 

til fyrirlagnar meðal starfsmanna í verkamannastörfum jafnt sem þjónustustörfum, 

sérfræðistörfum og stjórnunarstörfum. Spurningalistinn, hér eftir nefndur Íslenski 

starfshvatningarlistinn, hefur ekki skýra kenningarlega skírskotun. Hann er fyrst og 

fremst byggður á mælifræðilegum grunni og fyrirliggjandi rannsóknum.  

Hér á eftir er hönnun og mögulegri hagnýtingu Íslenska starfshvatningarlistans lýst 

í tveimur rannsóknum. Fyrri rannsóknin er í tveimur hlutum þar sem mælifræðilegir 

eiginleikar listans eru metnir. Seinni rannsóknin hefur það að markmiði að sýna fram 

á hvernig hægt er að vinna úr fyrirliggjandi gögnum svo að það gagnist í 

stjórnunarlegu samhengi.  

2.1 Um Íslenska starfshvatningarlistann, tilgang hans og notkunarmöguleika 

Íslenski starfshvatningarlistinn er spurningalisti sem inniheldur spurningar sem miða 

að því að greina hvaða atriði hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. Spurt er um áhrif 

mögulegra hvatningaratriða eins og ábyrgð, tekjur, stöðu og álag. Markmiðið með 

stöðlun spurningalistans er að hægt verði að meta hvort þau atriði sem spurningar 

listans innihalda hafi áhrif á það hvort og hvernig starfsmaður leggur sig fram í starfi 

sínu. 

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem spurningalistinn gefur ætti að vera hægt að 

sérsníða umbunarkerfi fyrir einstaka starfsmenn eða fyrirtækið í heild sinni. Þannig er 

hægt að hámarka hvatningu starfsmanna með það að markmiði að auka framleiðni 

þeirra og þar með fyrirtækisins sem þeir starfar hjá og um leið komið til móts við 

hagsmuni starfsmannsins sjálfs.  

2.2 Þróun listans  

Íslenski starfshvatningarlistinn inniheldur þau atriði sem voru á lista sem Kenneth A. 

Kovach notaði í rannsóknum sínum árið 1980 og 1986 (Kovach,1980; Kovach, 1987) 

en einnig atriði sem eru hluti af spurningalista European Values Study (EVS) 

(European Values Study, á.á.a). Auk þess hefur nokkrum atriðum verið bætt við á 

grundvelli hvatningarkenninga. 
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Kovach (1987) telur lista sinn styðja vel við Þarfakenningu Maslows og Tveggja 

þátta kenningu Hertzbergs þó þær kenningar hafi almennt sætt nokkurri gagnrýni. 

Kovach notast við lista frá árinu 1946 sem varð til á þann hátt, að verkamenn voru 

beðnir um að nefna tíu „vinnutengd hvatningaratriði“ sem þeim fannst mikilvægust. 

Þessi tíu atriði, sem hér hafa verið þýdd á íslensku af höfundi, röðuðust upphaflega í 

þeirri röð sem sjá má í töflu 1. 

Tafla 1. Röð hvatningaratriða í rannsókn Kovachs. 

Röð Atriði 

1 Að vinnan sé metin til fullnustu (full appreciation of work done) 

2 Finnast ég hafður með í ráðum (feeling of being in on things) 

3 Samúðarfull hjálp með persónuleg vandamál (sympathetic help with personal problems) 

4 Starfsöryggi (job security) 

5 Góð laun (good wages) 

6 Áhugaverð vinna (interesting work) 

7 Stöðuhækkun og vöxtur innan skipulagsheildar (promotion and growth in the organization) 

8 Persónuleg tryggð gagnvart starfsmönnum (personal loyalty to employees) 

9 Góð vinnuaðstaða (good working conditions) 

10 Nærgætinn agi (tactful discipline) 

 

Þessi listi er ekki gallalaus. Til dæmis má líta á atriði númer sjö í listanum hér að 

ofan sem tvö aðskilin atriði. Vöxtur þarf alls ekki að fela í sér stöðuhækkun því fólk 

getur vaxið í starfi sínu án þess að hljóta aukna ábyrgð eða færast ofar í skipuriti. Það 

getur valdið vandræðum að slá þessu saman í eitt atriði vegna þess að annað atriðið 

gæti talist mikilvægara hvatningaratriði en hitt. Það má segja að þetta atriði sé efni í 

tvö atriði eins og raunin er í Íslenska starfshvatningarlistanum. Seinasta atriðið, 

nærgætinn agi, hefur einnig verið fellt út og er ekki hluti af atriðalista Íslenska 

starfshvatningalistans. Þetta var gert vegna þess að óljóst þykir hvað við er átt.  

 Listi EVS hefur verið þýddur á íslensku af þýðingarhópi sem settur var saman 

fyrir fyrstu fyrirlögn EVS á Íslandi (Friðrik Helgi Jónsson, munnleg heimild, 30. mars 

2009). Í töflu 2 má sjá samanburð á íslenskri þýðingu listans og enskri útgáfu hans 

(European Values Study, á.á.a). Þar sem lista EVS er reglulega breytt var ensk útgáfa 

hans frá 2008 notuð til þess að fá hugmynd um fleiri atriði sem ættu heima í 

endanlegum spurningalista.  
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Tafla 2. Íslensk útgáfa EVS listans. 

Íslensk útgáfa Ensk útgáfa (2008) 

Góð laun A good pay 

Þægilegt samstarfsfólk Pleasant people to work with 

Ekki of mikið álag Not too much pressure 

Örugg ráðning Good job security 

Þægilegur vinnutími Good hours 

Möguleikar til þess að sýna frumkvæði An opportunity to use initiative 

Að starfið sé gagnlegt fyrir þjóðfélagið Useful job for society 

Mikil frí Generous holidays 

Að hitta fólk Meeting people 

Að sjá árangur af starfinu A job in which you feel you can achieve something 

Ábyrgðarmikið starf Responsible job 

Áhugavert starf Job that is interesting 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum Job that meets one’s abilities 

Góðir möguleikar á stöðuhækkun  Learning new skills 

Góð vinnuskilyrði Family friendly 

Að eiga frí um helgar Have a say in important decisions 

Að starfið njóti almennrar virðingar People treated equally at the workplace 

 

Töluverð samsvörun er milli listans sem Kovach notaði og lista EVS. Því reyndist 

auðvelt að samhæfa listana. Atriðið að eiga mikil frí var þó fellt úr spurningalistanum 

þar sem óljóst þótt til hvers orðið mikil vísar. Mikilvægt er að spurningalisti sem þessi 

sé auðskiljanlegur fyrir þá sem svara honum og að komist sé hjá óskiljanlegu orðalagi 

eða sálfræðilegu tæknimáli (jargon). Í töflu 3 má sjá lista yfir þau atriði sem finna má 

í Íslenska starfshvatningarlistanum. Fyrstu 10 atriðin eru tekin úr lista Kovachs en hin 

úr lista EVS. 

Tafla 3. Íslenski starfshvatningarlistinn. 

Nr. Atriði 

1. Að vinnan mín sé vel metin 

2. Að finnast ég hafður/höfð með í ráðum 

3. Að fá aðstoð við persónuleg vandamál 

4. Að búa við atvinnuöryggi 

5. Að fá góð laun 

6. Að vinna að áhugaverðum verkefnum  

7. Að hljóta stöðuhækkun 

8. Tryggð við fyrirtækið 

9. Að þróast í starfi 

10. Tryggð við samstarfsmenn 

11. Að búa við góðar vinnuaðstæður 

12. Að samstarfsfólk sé þægilegt 

13. Að álag sé hæfilega mikið 

14. Að starfið njóti almennrar virðingar 

15. Að vinnutími sé þægilegur 

16. Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 

17. Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 

18. Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 

19. Að starfið sé ábyrgðarmikið 

20. Að starfið samsvari eigin hæfileikum 

21. Að eiga frí um helgar 

22. Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 
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Fyrir utan ofangreinda þætti lagði rannsakandi til tvö atriði: nr. 23, að hafa skýr 

markmið að vinna að sem á bakgrunn sinn í Kenningunni um markmiðssetningu, og 

nr. 24, að geta aflað mér tekna með því að vinna meira. Fyrra atriðið vísar til þess að 

meðvituð markmið hafa áhrif á frammistöðu en seinna atriðið er dregið út úr 

Væntingakenningunni sem segir að væntingar um að fá umbun fyrir vel unnin störf 

hafa samkvæmt hvatningarkenningunni mikil áhrif á það hvort starfsmenn finna fyrir 

hvatningu í starfi.  

Kovach telur lista sinn styðja vel við kenningu Hertzbergs og Þarfakenningu 

Maslows en EVS listinn á sér ekki kenningarlegan bakgrunn. Hér á eftir verður skýrt 

frá tveimur þáttagreiningum sem gefa vísbendingu um réttmæti þessa atriða eftir 

aðlögun þeirra að Íslenska starfshvatningarlistanum. Þannig má einnig meta hvaða 

kenningarlegu tengingar þessi atriði hafa. Auk hvatningaratriðanna inniheldur Íslenski 

starfshvatningarlistinn sjö bakgrunnsspurningar. Þar er spurt um kyn, aldur, 

starfsaldur, menntun, hvort viðkomandi sé fyrirvinna heimilis síns, hvort hann sé 

ánægður með fjárhagslega afkomu sína og hvort hann sé ánægður í starfi.  

Nauðsynlegt er að forprófa þennan lista til þess að ákvarða réttmæti hans og laga 

mögulega galla. Þetta var gert í tveimur forprófunum með ólíkum úrtökum.  

2.3 Aðferð 1 

2.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir meistara- og doktorsnemar við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands (n=659). Þátttakendur hafa því allir hlotið framhaldsmenntun í háskóla þótt 

námi hafi ekki verið lokið á þeim tímapunkti sem spurningalistinn var lagður fyrir.  

Svarhlutfall var 17% (n=110). Þar af voru 34,5% karlar en rúmlega 65,5% konur. 

Flestir voru á aldrinum 36 ára til 51 árs (n=55), næstflestir á aldrinum 35 ára og yngri 

(n=48) en fæstir á aldrinum 51 árs og eldri (n=7). Tæplega helmingur höfðu 10 ára 

starfsaldur eða minna (n=44). Örlítið færri höfðu 11 til 20 ára starfsaldur (n=40) og 

rúmlega 23% þátttakenda 21 ár starfsaldur eða meira (n=26). Langflestir voru 

fyrirvinnur á sínu heimili, með eða án maka (n=88) en minni hlutinn var ekki 

fyrirvinna síns heimilis (n=14). Lítill hluti (n=8) taldi þessa bakgrunnspurningu ekki 

eiga við sig og er sá hluti ef til vill tekjulaus. Gengið var út frá að allir hefðu reynslu 

af því að vinna fyrir sér, þótt þeir væru ekki virkir á vinnumarkaði á því augnabliki 

sem þeir svöruðu spurningalistanum. 
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2.3.2 Spurningalistinn 

Íslenski starfshvatningarlistinn innihélt eins og áður segir 24 atriði og sjö 

bakgrunnsspurningar. Atriði listans voru sett upp sem yrðingar sem lýsa aðstæðum 

eða athöfnum fólks á vinnumarkaði. Sú ályktun liggur til grundvallar að þessar 

aðstæður eða athafnir ættu að hafa áhrif á hvatningu og hægt sé að meta mikilvægi 

hvatningaratriða út frá áhrifum þeirra á frammistöðu starfsmanna.  

Þátttakendur voru beðnir um að merkja, „já“, við þau atriði sem þeir töldu að væru 

sér mikilvæg hvatning til þess að standa sig betur í vinnunni en „nei“, við þá þætti 

sem þeir töldu ekki mikilvæga. Ekki var boðið upp á neina endurgjöf til þátttakenda 

heldur var markmið fyrirlagnarinnar einungis að safna gögnum. Spurningalistann 

ásamt fyrirmælum má sjá í viðauka 1. 

2.3.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var til að byrja með lagður fyrir fjóra samnemendur höfundar 

þessarar ritgerðar, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, auk tveggja annarra aðila 

úr tengslaneti höfundar. Tekið var tillit til þeirra athugasemda sem bárust en engar 

stórvægilegar breytingar voru þó gerðar á listanum. 

Listinn var settur upp á vefsíðu Createsurvey.com. Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands sá um að senda tengil með vefslóð spurningalistans á alla framhaldsnemendur 

deildarinnar. Þátttakendur fengu allir tölvupóstinn samtímis. Auk þess birtust sömu 

upplýsingar á heimasvæði nemenda á innra neti Háskólans.  

Createsurvey vefsíðan sér sjálf um að halda utan um svörun. Engin tímatakmörk 

voru sett fyrir þátttöku í könnuninni. Þó gerðu rannsakendur ráð fyrir því að þeir sem 

á annað borð ætluðu sér að svara könnunum myndu gera það innan tveggja til þriggja 

daga. Könnuninni var haldið opinni í 7 daga en eftir þann tíma birtist tilkynning á 

heimasíðu hennar um að þátttöku væri lokið. Svörun þátttakenda í Excel formi var 

síðan innleidd inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram. 

2.4 Niðurstöður og umræða 

Áreiðanleiki í mælingu eða stöðugleiki yfir tíma er forsenda þess að Íslenski 

starfshvatningarlistinn geti mælt það sem hann á að mæla, það er starfstengda 

hvatningu. Áreiðanleikastuðulinn Cronbach´s Alpha sýnir að áreiðanleiki Íslenska 

starfshvatningarlistans er rétt viðunandi eða α= 0,70. Hér má líta svo á að áreiðanleiki 

sé þó nægilegur til þess að þáttagreina megi gögnin. 
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Eftir að tveimur spurningum var sleppt vegna einsleitni í svörum við þeim, 

reyndust gögnin henta til þáttagreiningar. Þetta voru spurningar 1, að vinnan mín sé 

vel metin og 6, að vinna að áhugaverðum verkefnum. Þessum spurningum svöruðu 

allir þátttakendur játandi. Keiser-Meyer-Olkin mæling á samdreifni (Keiser-Meyer-

Olkin measure of sampling adequacy), miðað við 22 atriða spurningalista reyndist 

fullnægjandi eða KMO = 0,586. Það þýðir að fylgni atriða í fylgnifylkinu er nægilega 

lítil til þess að þáttagreining sé réttlætanleg. Próf Bartletts var marktækt 

(χ
2
=650,428(231), p<0,001) þótt það hafi litla merkingu hér þar sem um leitandi 

þáttagreiningu er að ræða. Hér eru engar tilgátur um þætti settar fram og prófið segir 

því aðeins til um að óhætt sé að gera ráð fyrir að einhverjir þættir séu til staðar.  

Leitandi þáttagreining (exploratory factor analysis), með meginhlutaaðferðinni 

(principal component analysis) og hornskökkum snúningi (oblique rotation), var 

notuð. Upphaflega gaf þáttalausnin níu þætti en lítið bættist við skýringu 

heildardreifni breytanna frá fimmta þætti. Því var þvinguð fram fimm þátta lausn. 

Saman skýra þessir fimm þættir rúmlega 50% af heildardreifni atriðanna. Vægi 

þáttaskýringa einstakra atriða voru á bilinu 0,17 til 0,68 sem gefur til kynna að 

þættirnir skýra á bilinu 16,7% til 68,0% af dreifni tiltekins atriðis. Þættina fimm, 

þáttahleðslu (factor loadings) þeirra og þáttaskýringar (communality, h
2
) má sjá í töflu 

4. Í töflunni eru ekki birtar þáttahleðslur sem eru undir 0,30.  

Fyrsti þátturinn sem dreginn var fékk nafnið metnaður. Atriðin sem falla undir 

hann gefa öll til kynna viðmið sem unnið er eftir. Það má því álykta sem svo að 

metnaður ráði því hvort laun, hæfileikar eða markmið standist þessi viðmið. Þátturinn 

er samt sem áður ekki mjög skýr. Hann gæti líka gefið til kynna þankagang eða 

ríkjandi viðhorf til vinnunnar. Þannig gæti þátturinn endurspeglað væntingar 

starfsmanns til vinnunnar, það er að segja hvað hann vill fá út úr vinnunni. Viðmið 

gefa þannig til kynna hugrænan útreikning eins og þeim er lýst í 

Væntingakenningunni (Pinder, 2008). Þátturinn gæti því allt eins heitið væntingar að 

því leyti að hann er í raun að endurspegla væntingar starfsmanns - að hann fái góð 

laun fyrir að vinna að markmiðum sem hann er með hæfileika til þess að ná.  

Annar þátturinn fékk nafnið sjálfstæð hugsun og er nokkuð skýr. Atriði hans vísa 

til þess að starfsmaðurinn sé sjálfstæður í hugsun og afstöðu til vinnunnar. Sjálfstæði 

er forsenda ábyrgðar og frumkvæðis og atriðið að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 

vísar til ábyrgðar í samfélagslegu samhengi. Atriði þáttarins lýsa ágætlega þeim hluta 



40 

Starfshönnunarkenningarinnar (Hackman og Lawler, 1971; Hackman og Oldham, 

1975) sem snýr að mikilvægi þess að starfið hafi þýðingu. Samkvæmt 

Starfshönnunarkenningunni er þessi þáttur því mikilvægur með tilliti til innri 

hvatningar.  

Þátturinn félagslegur stuðningur er eins konar andstæða við þáttinn sjálfstæð 

hugsun. Tryggðarhugtakið gefur til kynna sterkt samband milli starfsmanns og 

vinnustaðar annars vegar og starfsmanns og samstarfsmanna hans hins vegar. 

Atvinnuöryggi og aðstoð við persónuleg vandamál vísa til þess að starfsmaður þurfi á 

stuðningi vinnusamfélagsins að halda. Stuðning við þáttinn má finna í hugmyndum 

um tryggð við vinnuveitanda (Cohen-Charash og Spector, 2001; Coquitt, Conlon, 

Wesson, Porter, og Ng, 2001). Tryggð getur verið hvatningarþáttur ef hann stuðlar að 

jákvæðu viðhorfi til vinnunnar og byggist á sanngirni í samskiptum við 

vinnuveitanda.  

Fjórði þátturinn sem dregin var út fékk nafnið vöxtur í starfi. Hann er nokkuð skýr 

með tillit til allra atriðanna nema atriðisins að búa við góðar vinnuaðstæður. Þó má 

álykta sem svo að það að búa við góðar vinnuaðstæður sé forsenda þess að vaxa í 

starfi eins og þarfakenningar Maslows og Alderfers segja til um (Alderfer 1969 og 

1972 í Pinder, 2008; Maslow, 1943).  

Fimmti og síðasti þátturinn inniheldur atriði sem saman vísa til sveigjanleika í 

þeim skilningi að starfsmaður vill ekki vera mjög bundinn vinnunni og vill hafa sína 

hentisemi. Atriðið að hljóta stöðuhækkun fellur þó illa að þættinum að svo miklu leyti 

sem stöðuhækkun felur í sér ábyrgð og skuldbindingu í vinnunni. Atriðið passar þó 

vel inn ef það táknar það að starfsmaðurinn sé tilbúinn til þess að takast á við 

breytingar. Þátturinn gæti vel átt við Árangurskenningu McClellands (McClelland, 

1961 í Steers, Porter og Bigley, 1996; McClelland, 1965) að því leyti að hann 

endurspeglar löngun starfsmanns til að mynda tengsl við aðra, hafa stjórn á eigin 

vinnu og ná árangri. Þar sem þrjú atriði þáttarins hlaða einnig á metnaðarþáttinn er 

þetta ekki ólíkleg túlkun.  

Í heild má finna kenningarlegt bakland fyrir alla þættina. Óheppilegt er hins vegar 

að lítil dreifing svara gerir það að verkum að litið er framhjá tveimur atriðum 

spurningalistans við þáttagreiningu. Lítil dreifing orsakast af því að atriði 

spurningalistans eru metin á tvíkosta mælistiku sem gerir gögnin ekki jafn hentug til 
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þáttagreiningar og ef mælistikan væri fimm- eða sjökosta. Úr þessu var bætt í seinni 

hluta rannsóknarinnar.  

Tafla 4. Þáttagreining með fimm þátta lausn. 

Þáttur 1 2 3 4 5 h2 

Metnaður       

Að fá góð laun 0,81     0,68 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 0,70     0,59 

Að hafa skýr markmið að vinna að 0,66     0,60 

Sjálfstæð hugsun       

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið  0,77    0,60 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku  0,71    0,53 

Að starfið sé ábyrgðarmikið  0,63    0,44 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði  0,57 -0,38   0,49 

Að finnast ég hafður/höfð með í ráðum  0,60    0,41 

Félagslegur stuðningur       

Tryggð við fyrirtækið   -0,80   0,65 

Tryggð við samstarfsmenn   -0,71   0,63 

Að búa við atvinnuöryggi   -0,46   0,27 

Að fá aðstoð við persónuleg vandamál   -0,35   0,17 

Vöxtur í starfi       

Að þróast í starfi    -0,76  0,61 

Að búa við góðar vinnuaðstæður    -0,75  0,67 

Að starfið njóti almennrar virðingar    -0,58  0,45 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira    0,32 -0,31 0,27 

Sveigjanleiki       

Að eiga frí um helgar     -0,72 0,57 

Að hljóta stöðuhækkun     -0,62 0,57 

Að álag sé hæfilega mikið 0,46   -0,40 -0,59 0,63 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 0,44    -0,54 0,47 

Að vinnutími sé þægilegur 0,45    -0,52 0,43 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk   -0,41  -0,49 0,37 

 

2.5 Viðbætur  

Við undirbúning gagna fyrir frekari forprófun var fimm atriðum bætt við Íslenska 

starfshvatningarlistann. Þetta eru atriðin; nr. 25, að hafa tækifæri til þess að auka 

færni mína; nr. 26, að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn; nr 27, að komið sé eins fram 

við alla starfsmenn; nr. 28, að sjá árangur af starfinu og nr. 29, að eiga mikil frí. 

Seinasta atriði hafði verið fellt úr Íslenska starfshvatningarlistanum í fyrri hluta 

rannsóknarinnar þar sem óljóst þótti hvað við var átt. Hinum atriðunum fjórum var 

bætt við til samræmis við nýja útgáfu EVS listans (European Values Study, á.á.b) með 

það fyrir augum að hafa öll þau atriði með við frekari forprófun, sem tilheyrðu nýrri 

útgáfu EVS listans. 



42 

2.6 Aðferð 2  

2.6.1 Þátttakendur 

Þátttakendaúrtak var hentugleikaúrtak fólks úr tengslaneti rannsakanda sem var virkt á 

vinnumarkaði á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. Þátttakendur voru beðnir um að 

biðja samstarfsmenn sína um að svara spurningalistanum, ef þeir mögulega hefðu tök 

á. Auk þess fékkst leyfi til fyrirlagnar hjá fjórum fyrirtækjum og var spurningalistinn 

sendur á um 30 manns hjá hverju fyrirtæki. Gróf áætlun gerir ráð fyrir að um 150 

manns tilheyrðu úrtakinu í heild sinni.  

 Alls svöruðu 95 manns könnuninni sem gerir 63% svarhlutfall. Þar af voru tæp 

37% karlar en rúmlega 63% konur. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa eftir aldri: 35 

ára og yngri (n=38), 36 til 50 ára (n=35) og 51 árs og eldri (n=22). Þeim var einnig 

skipt í þrjá hópa eftir starfsaldri: 10 ár og minna (n =35), 11 til 20 ár (n=28) og 21 ár 

og meira (n =32) og menntun: þá sem hafa framhaldskólapróf eða minni menntun (n 

=37), þá sem lokið hafa grunnnámi í háskóla (n=39) og þá sem lokið hafa 

framhaldsnámi í háskóla (n=17). 

Flestir þeirra sem svöruðu spurningalistanum, rúmlega 89%, voru annaðhvort 

fyrirvinnur á sínu heimili eða fyrirvinnur heimilisins ásamt maka sínum og því virkir á 

vinnumarkaði. Gengið var út frá að allir hefðu reynslu af því að vinna fyrir sér, þótt 

einhverjir væru ekki virkir á vinnumarkaði á því augnabliki sem þeir svöruðu 

spurningalistanum.  

2.6.2 Mælitæki 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þau atriði sem talin voru 

upp í spurningunum hefðu hvetjandi áhrif á þá í vinnunni. Meta átti hvetjandi áhrif 

atriðanna á fimm punkta Likert-mælistiku (Likert, Roslow, og Murphy, 1993) með 

svarmöguleikunum; mjög lítið, frekar lítið, hvorki né, frekar mikil og mjög mikil. 

Likert-mælistika er raðkvarði þar sem ekki er vitað hverju munar í raun á milli 

atriða mælistikunnar en gengið er út frá því að hægt sé að raða atriðunum eftir 

tölugildunum, til dæmis eftir meðaltali. Gert er ráð fyrir því að atriði sem hefur mjög 

mikil hvetjandi áhrif á starfsmann hafi umtalsvert meiri áhrif heldur en atriði sem 

hefur frekar mikil hvetjandi áhrif. Ekki er þó vitað hversu mikið meiri þessi áhrif eru. 

Fimm punkta mælistika var notuð markvisst til þess að kalla fram meiri dreifingu í 

svörum en komið hafði fram við forprófun. Lítil dreifing hafði meðal annars valdið 
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vandræðum við þáttagreiningu enda hentar þáttagreining ekki vel þegar spurningar 

eru tvíkosta.  

2.6.3 Framkvæmd 

Framkvæmd fyrirlagnar fór fram á svipaðan hátt og áður. Listinn var settur upp á 

vefsíðunni Createsurvey.com og tölvupóstur sem innihélt tengil með vefslóð 

könnunarinnar sendur á um 30 manns úr tengslaneti rannsakandans sjálfs auk 

starfsmanna hjá fyrirtækjunum fjórum. Kynning á spurningalistanum og leiðbeiningar 

kom fram á heimasíðu könnunarinnar á Createsurvey vefnum (sjá viðauka 2).  

Createsurvey forritið sá um að halda utan um svörun þátttakenda sem síðan var 

hlaðið niður í formi Excel skjals. Eins og áður voru engin tímatakmörk sett fyrir 

þátttöku í könnuninni en gert var ráð fyrir því að þeir sem á annað borð ætluðu sér að 

svara könnunum hefðu gert það innan tveggja til þriggja daga. Svörun þátttakenda í 

Excel formi var síðan innleitt inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem öll tölfræðileg 

úrvinnsla fór fram. 

2.7 Niðurstöður og umræða 

Þar sem atriðum spurningalistans var fjölgað frá forprófun til fyrirlagnar þótti 

viðeigandi að endurtaka áreiðanleikaprófun hans. Cronbach´s Alpha hafði hækkað 

umtalsvert eða í α=0,838. Líklegt er að viðbætur hafi stuðlað að auknum áreiðanleika 

þar sem atriðum hafði verið fjölgað um 20%.  

 KMO var 0,721 sem er töluvert betri niðurstaða en í fyrri hluta forprófunar og 

þýðir að ennþá minni fylgni er milli atriða en í fyrstu útgáfu listans. Samkvæmt 

þáttagreiningu með meginhlutaaðferðinni og hornskökkum snúningi, mátti sjá níu 

þætti eins og í fyrri forprófun listans. Skriðuprófið (scree plot) benti hins vegar til að 

óhætt sé að draga út einungis fjóra þætti. Með því að þvinga fram fjóra þætti er hægt 

að skýra 46% og séu dregnir fimm þættir eins og hér að ofan er hægt að skýra rúmlega 

helming af dreifingu atriðanna. Fjögurra þátta lausnin er tölfræðilega síðri á þann hátt 

að 51% fylgnileifarinnar er yfir 0,05 á móti 47% fyrir fimmþáttalausnina. Það er því 

freistandi að draga aftur fimm þætti og ná þannig fram rúmlega helmings 

skýringarhlutfalli en hins vegar fylgir sá böggull skammrifi að þá inniheldur einn 

þáttur aðeins tvö atriði. Það er óheppilegt þar sem erfitt er að túlka þátt sem inniheldur 

svo fá atriði. Niðurstaðan var því sú að fjögurra þátta lausn væri besta lausnin. 

Hvernig atriði spurningalistans hlóðu á þættina má sjá í töflu 5. 
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Fjögurra þátta lausn gaf nokkuð skýra þætti. Fyrsti þátturinn fékk nafnið 

stuðningur. Þátturinn inniheldur öll atriði þáttarins félagslegur stuðningur í fyrri 

þáttagreiningunni hér að ofan og vísar þannig einnig til hugmynda um tryggð við 

vinnuveitanda. Þessi túlkun er studd af því að í þennan þátt hefur bæst atriðið að 

komið sé eins fram við alla starfsmenn sem vísar augljóslega til sanngirni á vinnustað. 

Atriðin að fá góð laun og að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira geta því 

verið að vísa til þess að greidd séu sanngjörn laun fyrir vinnuframlag en atriðið að 

vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn að ekki sé gerðar ósanngjarnar kröfur um að vinnan 

taki tíma frá fjölskyldulífinu. Þetta er ekki ólíkleg túlkun þar sem fjölskylduvænn 

vinnustaður hleður líka á sveigjanleikaþáttinn. Atriðin að búa við góðar 

vinnuaðstæður og að samstarfsfólk sé þægilegt mætti túlka sem stuðning á þann hátt 

að væru þessir þættir ekki til staðar væri líklegt að starfsmaður hefði tilfinningu um 

líkamlegt og félagslegt óöryggi.  

 Annar þátturinn var nefndur sveigjanleiki þar sem hleðsla atriðanna að eiga 

mikil frí og að vinnutími sé þægilegur er há á þennan þátt. Auk þess er hleðsla 

atriðanna að álag sé hæfilega mikið og að eiga frí um helgar einnig töluverð sem 

gefur til kynna kröfur um sveigjanleika starfs gagnvart öðru í lífi starfsmanns. Atriðið 

að starfið njóti almennrar virðingar hleður þó hæst á þennan þátt en mögulegt er að 

það tengist því að starf sem nýtur virðingar veitir einnig svigrúm til athafna. Óljóst er 

af hverju atriðið að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið á heima í þessum þætti enda 

hleður það atriði einnig töluvert á þriðja þáttinn. Það mætti þó tengja því að starfið 

hafi einhverja þýðingu eins og Starfshönnunarkenningin (Hackman og Lawler, 1971; 

Hackman og Oldham, 1975) bendir á. Raunar vísa öll atriðin til einkenna starfsins 

sjálfs. Þannig mætti finna kenningarlegt bakland þessara þátta við Tveggja-þátta 

kenningu Hertzberg (Herzberg, 1968) á þann hátt að þessi þáttur vísi til 

hreinlætisþáttanna. Væri sveigjanleiki ekki til staðar skapaði það óánægju og þar með 

væri forsendur fyrir hvatningu brostnar.  

 Þriðja þáttinn, sjálfstæði, má greinilega tengja hámarks-frammistöðuhringnum 

(Locke og Latham, 1990 í Latham, 2007). Atriðin að hafa möguleika á að sýna 

frumkvæði, að hafa áhrif á ákvarðanatöku og að starfið sé ábyrgðarmikið vísa öll til 

þess að hve miklu leyti starfsmaðurinn fær svigrúm til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

eins og lýst er í Starfshönnunarkenningunni og atriðið að hafa skýr markmið að vinna 

að vísar til meðvitaðra markmiða. Atriðið að hafa tækifæri til þess að auka færni þína 
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vísar þannig til færnivíddarinnar og það að sjá árangur af starfi þínu vísar til 

starfsvíddarinnar. Atriðið að hafa tækifæri til að hitta fólk gerir þáttinn örlítið óljósari 

en það má vera að hér sé verið að vísa til þess að hve miklu leyti starfið hefur áhrif á 

annað fólk eða mikilvægi starfsins.  

 Fjórði og síðasti þátturinn inniheldur atriði sem vísa öll til framgöngu í starfi. 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum er í sjálfu sér ákveðin framganga í starfi, auk 

þess er sennilegt að eftir því sem starfsmenn hljóta framgöngu í starfi er líklegra að 

þeir fái að vinna við verkefni sem þeim finnast áhugaverð. Það að hljóta 

stöðuhækkun, að vinnan þín sé vel metin og að þróast í starfi vísa augljóslega til 

starfsþróunar. Hins vegar er óljóst til hvers atriðið að finnast þú hafður/höfð með í 

ráðum vísar en þó mætti túlka það þannig að ef starfsmaður hefur áunnið sér rétt til 

þátttöku í ákvörðunum hafi hann hlotið framgöngu í starfi. Fjórða þáttinn í heild sinni 

mætti tengja virðingarþörf og sjálfsbirtingarþörf eins og þeim er lýst í píramída 

Maslows (Maslow, 1943) eða þroskaþörfum Alderfers (Alderfer 1969 og 1972 í 

Pinder, 2008). Þannig vísar framganga í starfi til þarfanna fyrir þroska og 

sjálfsþróunar á sviði vinnunnar með það að markmiði að verða allt sem maður getur 

orðið.  

Nöfn þáttanna fjögurra eru samsvarandi fjórum þeirra þátta sem sýndir eru í töflu 

1. Auk þess er bygging þáttanna svipuð samsvarandi þáttum í fyrr hluta þessarar 

rannsóknar. Það bendir til stöðugleika í þáttauppbyggingu og þótt örlítið beri á milli 

má sjá greinilega undirliggjandi þætti (latent variables) sem skýra ágætlega tengsl á 

milli atriðanna. Auk þess má færa rök fyrir kenningarlegum tengslum atriða hvers 

þáttar við starfstengda hvatningu sem styður við réttmæti þeirra þátta sem dregnir 

voru út. Frekari réttmætisprófanir mættu þó fara fram, til dæmis með staðfestandi 

þáttagreiningu. Það fellur þó utan efnistaka þessarar rannsóknar. 
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Tafla 5. Þáttagreining með fjögurra þátta lausn. 

Þáttur 1 2 3 4 h2 

Stuðningur      

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál ,54    ,31 

Að búa við atvinnuöryggi ,55 ,35   ,38 

Að fá góð laun ,71    ,61 

Tryggð við fyrirtækið ,54  ,32  ,38 

Tryggð við samstarfsmenn ,53    ,35 

Að búa við góðar vinnuaðstæður ,49 ,36   ,34 

Að samstarfsfólk sé þægilegt ,60    ,37 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira ,47    ,27 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn ,57 ,51   ,51 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn ,48  ,37  ,41 

Sveigjanleiki 
     

Að álag sé hæfilega mikið ,52 ,58   ,50 

Að starfið njóti almennrar virðingar  ,72   ,55 

Að vinnutími sé þægilegur ,50 ,71   ,67 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið  ,48 ,47  ,46 

Að eiga frí um helgar ,43 ,50   ,44 

Að eiga mikil frí ,31 ,70   ,58 

Sjálfstæði 
     

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði   ,61 ,54 ,53 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk   ,69  ,57 

Að starfið sé ábyrgðarmikið   ,68  ,49 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum   ,52 ,41 ,36 

Að hafa skýr markmið að vinna að   ,71  ,53 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku   ,56 ,52 ,50 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín   ,48 ,46 ,38 

Að sjá árangur af starfi þínu   ,62 ,38 ,44 

Framganga í starfi 
     

Að vinnan þín sé vel metin    ,54 ,36 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum  ,35  ,64 ,57 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum   ,31 ,70 ,53 

Að hljóta stöðuhækkun ,38   ,65 ,57 

Að þróast í starfi   ,39 ,65 ,55 

 

Íslenski starfshvatningarlistinn samanstendur, þegar upp er gert, af 29 atriðum. 

Listinn inniheldur öll atriðin sem voru í upprunalegu listum Kovachs og EVS en auk 

þess hefur tveimur nýjum atriðum verið bætt við. Listi Kovachs var ekki sálfræðilegt 

mælitæki heldur einungis uppröðun á þeim atriðum sem starfsmenn nefndu sjálfir sem 

mikilvæga hvatningarþætti. Hér hafa þessi atriði verið tekin og sett í spurningaform. 

Listi EVS er hluti af fyrirliggjandi mælitæki en hér hafa atriði hans verið sett í annars 
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konar spurningaform. Jafnframt inniheldur listinn áður nefndar sjö bakgrunnsbreytur. 

Því má segja að Íslenski hvatningarlistinn sé nýtt mælitæki þó að við þróun hans sé 

stuðst við fyrrgreinda atriðalista. 

Hér hefur farið fram frumrannsókn á próffræðilegum eiginleikum Íslenska 

starfshvatningarlistans. Aftur á móti er rannsóknarspurningunum, sem Íslenska 

starfshvatningarlistanum er ætlað að svara, ennþá ósvarað. Eftirfarandi er lýsing á 

raunprófun sem miðar að því að sýna fram á hagnýtt gildi listans með því að svara 

þessum rannsóknarspurningum.  
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3 Raunprófun Íslenska starfshvatningarlistans 

Tilgangurinn með hönnun þessa mælitækis er sá að hægt sé að nota það sem mælitæki 

við stjórnun. Til þess að Íslenski starfshvatningarlistinn geti talist hagnýtt mælitæki 

gefur augaleið að það verður að geta greint mun á milli manna hvað varðar 

starfstengda hvatningu. Í raunveruleikanum er slíkur munur ávallt til staðar og 

hlutverk mælitækisins er að komast sem næst því að áætla hver þessi munur er. Sé 

mælitækið bæði áreiðanlegt (reliable) og réttmætt (valid) má draga ályktanir um 

þátttakendur og þýði sé ákveðnum skilyrðum mætt.  

Seinni rannsókn þessarar MS -ritgerðar er raunhæft verkefni sem miðar að því að 

svara eiginlegum rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Til upprifjunar eru þessar 

spurningar eftirfarandi; Hvaða þættir telja starfsmenn að hvetji þá í starfi? Hvert er 

mikilvægi hvatningaratriða? Eru einhver hvatningaratriði mikilvægari en önnur? Er 

kynbundinn, aldurstengdur, starfsaldurstengdur eða menntunartengdur munur á 

áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn? 

3.1 Tilgátur 

Áhrif kynferðis, aldurs, starfsaldurs og menntunar má greina með 

fjölbreytudreifigreiningu (FANOVA). Leitað er hér svara við þeirri spurningu hvort 

munur sé á milli hópanna, hvort einhver atriði hvetji suma hópa meira en aðra í starfi 

og hvaða atriði þetta eru. Tilgátur eru lagðar fram fyrir hverja frumbreytu fyrir sig.  

T1: Πkarlar ≠  Πkonur 

Kyn er sígild og algeng bakgrunnsbreyta í viðhorfskönnunum og rannsóknum 

innan félagsvísinda. Val á henni sem bakgrunnsbreytu er nánast skylda þegar gera á 

rannsóknir sem fjalla eiga um vinnumarkaðstengd málefni, fyrst og fremst vegna þess 

að viðvarandi kynbundinn launamunur virðis vera til staðar (Jafnréttisþing, 2009). 

Kynbundinn launamunur virðist auk þess vera raunin hvort sem er hjá 

einkafyrirtækjum eða opinberum stofnunum (Jafnréttisþing, 2009). Það er því eitt af 

verkefnum fræðimanna að komast að því af hverju þessi munur stafar. Innlimum 

bakgrunnsbreytunnar, kynferði, í rannsóknir er liður í því að finna svarið við þessari 

spurningu. 

T2: Π35 ára og yngri ≠  Π36 til 50 ára ≠ Π 51 árs og eldri 

T3: Π10 ár og minna ≠  Π11 til 20 ≠ Π21 ár og meira 



49 

Aldurstengdar bakgrunnsbreytur eru líkt og kyn skyldubreytur í vinnutengdum 

rannsóknum. Það er ekki síst vegna þess að í byrjun 21. aldarinnar hafa áhyggjur 

aukist af sífellt hærri aldri vinnuafls. Þó þess sjáist ekki merki í íslenskum hagtölum 

(Hagstofa Íslands, á.á) að hér fari aldur vinnuafls áberandi hækkandi, eru þetta gildar 

vangaveltur. Ekki síst vegna þess að hér hefur fólk byrjað snemma að vinna á 

lífsleiðinni og hætt seint. Vinnandi fólk á Íslandi er almennt á aldrinum 16 ára til 75 

ára þar sem reglan er almennt sú að því eldri sem einstaklingurinn er þeim mun fleiri 

ár hefur hann verið á vinnumarkaði. Konur hafa þó almennt varið styttri tíma en karlar 

á vinnumarkaði en engu að síður er náið samband milli lífaldurs og starfsaldurs 

(Hagstofa Íslands, á.á). 

T4: ΠFramhaldspróf eða styttri skólaganga ≠  ΠGrunnnám í háskóla ≠ ΠFramhaldsnám í háskóla 

Áður hefur verið minnst á hugmyndir Peter Druckers um þekkingarstarfsmanninn. 

Þýðing þess að vinnuafl er almennt á hærra menntunarstigi í fyrirtækjarekstri er, eins 

og áður segir, töluverð. Það er því augljóslega eðlilegt að spyrja um menntun þegar 

gera á vinnutengdar rannsóknir.  

3.2 Aðferð 

Unnið var úr gögnunum sem safnað var við seinni forprófun Íslenska 

starfshvatningarlistans. Aðferðin var því sú sama og lýst er í kaflanum aðferð 2 hér að 

framan. 

3.3 Niðurstöður og umræða 

3.3.1 Tengsl bakgrunnsbreyta við þætti 

Til þess að byrja með er mikilvægt að átta sig á þýðingu hinna undirliggjandi þátta 

fyrir hvatningu þeirra sem svöruðu spurningalistanum. Reiknuð voru heildarstig 

þáttanna fjögurra sem sjá má í töflu 5. Gengið var út frá því að því hærri heildarstig 

sem þátturinn fékk því mikilvægari er hann sem hvatningarþáttur. Í framhaldi af þessu 

voru tengsl bakgrunnsbreytanna fjögurra við þættina athuguð. Ef um fleiri en tvo hópa 

var að ræða var eftir á (post hoc) samanburður gerður með aðferð Bonferronis og 

miðað við marktekt α=0,05 til þess að greina milli hvaða hópa munurinn lá. 

Meðaltöl og staðalfrávik heildartalna þáttanna eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun 

má sjá í töflum 6 til 9 hér að neðan. Munur reyndist á hvatningaráhrifum fyrsta 

þáttarins, stuðnings, eftir menntun, F(3,60) = 4,293, p<0,05, þar sem þeir sem hafa 
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framhaldsskólapróf eða minni menntun telja hvatningaráhrif stuðnings meiri en þeirra 

sem lokið hafa framhaldsnámi í Háskóla. Einnig reyndist munur á 

sveigjanleikaþættinum en í þetta sinn eftir aldri, F(2,60) = 3,393, p<0,05. Hins vegar 

liggur munurinn þar í dreifingunni milli hópanna og því ekki hægt að segja 

nákvæmlega til um hvers eðlis hann er. 

Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik þátta fyrir kyn. 

Kynferði Karl Kona Samtals 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Stuðningur* 38,97 4,42 41,02 4,46 40,26 4,53 

Sveigjanleiki 22,54 4,74 23,50 3,11 23,15 3,80 

Sjálfstæði 33,49 3,14 33,60 3,43 33,56 3,31 

Framganga í starfi 21,83 2,38 22,53 2,10 22,27 2,22 

* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

Tafla 7. Meðaltöl og staðalfrávik þátta fyrir aldur. 

Aldursbil 35 ára og yngri 36 til 50 ára 51 árs og eldri Samtals 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Stuðningur 40,79 4,41 40,26 4,56 39,36 4,76 40,26 4,53 

Sveigjanleiki* 23,39 3,86 22,71 3,67 23,41 4,01 23,15 3,80 

Sjálfstæði 33,08 3,60 33,51 3,23 34,45 2,82 33,56 3,31 

Framganga í starfi 22,97 1,39 21,86 2,42 21,73 2,80 22,27 2,22 

* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

 

 



 

Tafla 8. Meðaltöl og staðalfrávik þátta fyrir starfsaldur. 

Starfsaldur 10 ár og minna 11 til 20 ár 21 ár og meira Samtals 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Stuðningur 39,57 4,21 41,11 4,24 40,28 5,10 40,26 4,53 
 

Sveigjanleiki 22,97 3,80 23,71 3,00 22,84 4,42 23,15 3,80 
 

Sjálfstæði 32,91 3,35 33,18 3,44 34,59 2,97 33,56 3,31 
 

Framganga í starfi 22,83 1,65 21,68 2,37 22,19 2,53 22,27 2,22 
 

 

Tafla 9. Meðaltöl og staðalfrávik þátta fyrir menntun. 

Menntun Frh.sk.próf eða minna Grunnám í háskóla Framhaldsnám í háskóla Ekkert af þessu Samtals 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Stuðningur 42,30 4,50 39,79 3,88 37,18 4,28 38,00 1,41 40,26 4,53 

Sveigjanleiki* 24,03 3,31 22,95 3,33 21,76 5,44 22,50 ,71 23,15 3,80 

Sjálfstæði 33,49 3,92 33,38 2,89 34,41 2,83 31,00 1,41 33,56 3,31 

Framganga í starfi 22,14 2,42 22,38 2,16 22,82 1,47 18,00 ,00 22,27 2,22 

 

 



 

 Samvirkni aldurs, starfsaldurs og menntunar fannst einnig fyrir 

Stuðningsþáttinn, F(1,60) = 4,439, p<05, en því miður var ekki hægt að sjá hvers 

eðlis hún er vegna þess að ekki reyndist mögulegt að meta spágildi meðaltalna. Aftur 

á móti mátti finna samvirkni starfsaldurs og menntunar á sveigjanleika, F(4,60) = 

2,548, p<0,05 (mynd 5). Svo virðist sem sveigjanleiki minnki með starfsaldri hjá 

þeim sem hafa framhaldskólapróf eða minni menntun. Mikilvægi sveigjanleika sem 

hvatningarþáttur hjá háskólamenntuðum byrjar að aukast með starfsaldri en síðan 

dregur úr allverulega úr mikilvægi hans hjá háskólamenntuðum sem eru með mestan 

starfsaldur.  

 

Mynd 5. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á sveigjanleikaþáttinn. 

3.3.2 Kyn 

Í töflu 10 má sjá meðaltöl og staðalfrávik einstaka hvatningaratriða eftir kyni. Hér 

reyndist einungis munur milli kynjanna á hvatningaráhrifum tveggja atriða. Þessi 

atriði voru að fá aðstoð með persónulega vandamál, þar sem megináhrif kyns eru 

F(1,60) = 6,053, p<0,05 og að samstarfsfólk sé þægilegt, þar sem megináhrif kyns eru 

F(1,60)= 5,067, p<0,05.  
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Tafla 10. Áhrif hvatningaratriða eftir kyni. 

Kynferði/hvatningaratriði Karl Kona 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Að vinnan þín sé vel metin 4,46 ,611 4,70 ,497 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,40 ,695 4,57 ,533 

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál* 2,71 1,10 3,27 1,02 

Að búa við atvinnuöryggi 4,20 ,868 4,43 ,722 

Að fá góð laun 4,20 ,531 4,33 ,729 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,60 ,497 4,75 ,474 

Að hljóta stöðuhækkun 4,00 ,939 4,13 ,965 

Tryggð við fyrirtækið 4,14 ,733 4,05 ,746 

Að þróast í starfi 4,37 ,690 4,38 ,613 

Tryggð við samstarfsmenn 4,11 ,530 4,02 ,725 

Að búa við góðar vinnuaðstæður 4,26 ,611 4,22 ,585 

Að samstarfsfólk sé þægilegt* 4,14 ,550 4,45 ,622 

Að álag sé hæfilega mikið 3,77 1,00 3,93 ,821 

Að starfið njóti almennrar virðingar 3,91 ,742 4,10 ,877 

Að vinnutími sé þægilegur 3,94 1,06 4,18 ,701 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,77 ,973 3,80 ,971 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,31 ,631 4,22 ,666 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,77 ,843 3,88 ,825 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,94 ,765 3,83 ,886 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,26 ,657 4,30 ,561 

Að eiga frí um helgar 3,77 1,26 4,10 ,986 

Að hafa skýr markmið að vinna að 4,26 ,505 4,33 ,542 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 4,09 ,562 4,00 ,638 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,29 1,15 3,57 1,03 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,29 ,519 4,33 ,542 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 3,83 ,954 4,22 ,885 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 4,09 ,951 4,47 ,623 

Að sjá árangur af starfi þínu 4,57 ,502 4,70 ,462 

Að eiga mikil frí 3,37 1,11 3,38 1,03 

* p<0,05 og því marktækur munur á meðaltölum 

3.3.3 Aldur 

Í töflu 11 má sjá meðaltöl hvatningaratriða eftir aldri. Munur eftir aldri var á því 

hvernig hvatning fjögurra atriða voru metin; að búa við góðar vinnuaðstæður, F(2,60) 

= 8,498, p<0,05 þar sem einungis var munur á milli þeirra sem eru 35 ára og yngri 

annars vegar og þeirra sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Að geta aflað meiri tekna með 

því að vinna meira, F(2,60) = 4,438, p<0,05 þar sem munur er á þeim sem eru 35 ára 

og yngri og þeirra sem eru 36 til 50 ára. Einnig er munur á þeim sem eru 35 ára og 

yngri og þeirra sem eru 51 árs og eldri. Ekki reyndist munur milli þeirra sem eru á 

aldrinum 36 til 50 ára og þeirra sem eru 51 árs og eldri. Í tveimur atriðum varð ekki 
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séð hvar munurinn liggur heldur virðist hann liggja í heildardreifingu á afstöðu til 

vinnunnar. Þetta voru atriðin að álag sé hæfilega mikið, F(2,60) = 3,304, p<0,05 og 

að komið sé eins fram við alla starfsmenn, F(2,60) = 3,585, p<0,05. 

Tafla 11. Meðaltal hvatningaráhrifa eftir aldri. 

Aldursbil/hvatningaratriði 35 ára og yngri 36 til 50 ára 51 árs og eldri 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Að vinnan þín sé vel metin 4,71 ,515 4,60 ,553 4,45 ,596 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,58 ,500 4,49 ,562 4,41 ,796 

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 3,05 ,928 3,11 1,05 3,00 1,38 

Að búa við atvinnuöryggi 4,32 ,842 4,40 ,695 4,32 ,839 

Að fá góð laun 4,39 ,638 4,23 ,646 4,18 ,733 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,84 ,370 4,60 ,497 4,59 ,590 

Að hljóta stöðuhækkun 4,42 ,642 3,83 1,1 3,91 1,02 

Tryggð við fyrirtækið 3,95 ,868 4,14 ,601 4,23 ,685 

Að þróast í starfi 4,42 ,552 4,34 ,684 4,36 ,727 

Tryggð við samstarfsmenn 4,03 ,636 4,09 ,742 4,05 ,575 

Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,47 ,506 4,03 ,618 4,14 ,560 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,39 ,638 4,34 ,539 4,23 ,685 

Að álag sé hæfilega mikið* 4,00 ,658 3,80 ,901 3,77 1,19 

Að starfið njóti almennrar virðingar 4,11 ,831 3,94 ,838 4,05 ,844 

Að vinnutími sé þægilegur 4,16 ,855 3,97 ,891 4,18 ,795 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,63 ,970 3,71 ,957 4,18 ,907 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,11 ,649 4,29 ,667 4,45 ,596 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,68 ,933 3,94 ,802 3,95 ,653 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,84 ,916 3,94 ,765 3,82 ,853 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,32 ,620 4,11 ,583 4,50 ,512 

Að eiga frí um helgar 4,11 1,00 4,00 1,13 3,73 1,20 

Að hafa skýr markmið að vinna að 4,24 ,542 4,37 ,547 4,32 ,477 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 3,89 ,606 4,00 ,542 4,32 ,646 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira* 3,89 ,894 3,20 1,18 3,14 ,990 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,37 ,589 4,23 ,490 4,36 ,492 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 4,03 ,944 4,26 ,780 3,86 1,08 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn* 4,26 ,795 4,46 ,657 4,23 ,922 

Að sjá árangur af starfi þínu 4,63 ,489 4,63 ,490 4,73 ,456 

Að eiga mikil frí 3,39 1,15 3,29 ,957 3,50 1,06 

* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

3.3.4 Starfsaldur 

Í töflu 12 má sjá meðaltöl atriða eftir starfsaldri. Munur á hvatningaráhrifum var á því 

að búa við góðar vinnuaðstæður, að eiga frí um helgar, F(2,60) = 3,876, p<0,0 og að 

komið sé eins fram við alla starfsmenn, F(2,60) = 4,116, p<0,05 F(2,60) = 3,489, 

p<0,05. Einungis var munur milli þeirra sem unnið hafa 10 ár eða minna og þeirra 

sem hafa unnið 21 ár eða meira fyrir hvatningaráhrif þess að búa við góðar 
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vinnuaðstæður. Munurinn liggur í heildardreifingu hópanna hvað varðar áhrif seinni 

tveggja atriðanna  

Tafla 12. Meðaltal hvatningaráhrifa eftir starfsaldri. 

Starfsaldur/hvatningaratriði 10 ár og minna 11 til 20 ár 21 ár og meira 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Að vinnan þín sé vel metin 4,77 ,490 4,54 ,576 4,50 ,568 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,57 ,502 4,46 ,576 4,47 ,718 

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 2,86 1,06 3,25 ,928 3,13 1,21 

Að búa við atvinnuöryggi 4,40 ,736 4,32 ,819 4,31 ,821 

Að fá góð laun 4,29 ,622 4,36 ,559 4,22 ,792 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,83 ,382 4,54 ,508 4,69 ,535 

Að hljóta stöðuhækkun 4,31 ,900 3,89 ,916 4,00 1,02 

Tryggð við fyrirtækið 3,94 ,873 4,07 ,604 4,25 ,672 

Að þróast í starfi 4,34 ,591 4,25 ,645 4,53 ,671 

Tryggð við samstarfsmenn 3,91 ,562 4,14 ,651 4,13 ,751 

Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,37 ,490 4,29 ,600 4,03 ,647 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,26 ,657 4,39 ,497 4,39 ,667 

Að álag sé hæfilega mikið 3,94 ,639 3,93 ,716 3,75 1,22 

Að starfið njóti almennrar virðingar 4,09 ,853 4,07 ,716 3,94 ,929 

Að vinnutími sé þægilegur 4,09 ,853 4,11 ,685 4,10 1,029 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,60 1,00 3,75 ,844 4,03 1,02 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,09 ,658 4,18 ,612 4,50 ,622 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,83 ,822 3,68 ,905 4,00 ,775 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,86 ,912 3,82 ,863 3,94 ,759 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,26 ,561 4,18 ,670 4,41 ,560 

Að eiga frí um helgar* 3,94 ,998 4,36 ,870 3,69 1,31 

Að hafa skýr markmið að vinna að 4,20 ,531 4,36 ,559 4,38 ,492 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 3,77 ,547 4,11 ,567 4,25 ,622 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,60 1,09 3,46 1,14 3,29 1,04 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,34 ,591 4,22 ,506 4,38 ,492 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 3,83 ,923 4,39 ,737 4,06 1,01 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn* 4,11 ,932 4,43 ,742 4,47 ,567 

Að sjá árangur af starfi þínu 4,57 ,502 4,64 ,488 4,75 ,440 

Að eiga mikil frí 3,31 1,13 3,50 ,962 3,34 1,07 

* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

3.3.5 Menntun 

Hvatningaráhrif atriðanna eftir menntun má sjá í töflu 13. Mun á hvatningu mátti 

finna á eftirfarandi átta atriðum sem stjörnumerkt eru í töflunni: að fá aðstoð við 

persónuleg vandamál, F(3,60) = 3,207, p<0,05. Þar sem einungis reyndist vera munur 

er milli þeirra sem hafa framhaldskólapróf eða styttri skólagöngu og þeirra sem hafa 

hlotið framhaldsmenntun úr háskóla. Að búa við atvinnuöryggi, F(3,60) = 9,402, 

p<0,001 þar sem munur var milli hópanna framhaldspróf eða styttri skólaganga og 

framhaldsnám í háskóla. Einnig var munur milli þeirra sem eiga að baki grunnám í 
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háskóla og þeirra sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla. Að fá góð laun, F(3,60) 

5,431, p<0,05 þar sem ekki fannst munur milli þeirra sem lokið hafa grunnámi í 

háskóla og þeirra sem lokið hafa framhaldsnámi. Munur er á milli annarra hópa. 

Munur er einnig milli hópa hvað varðar atriðið að álag sé hæfilega mikið, F(3,60) = 

4,244, p<0,05. Þar reyndist munur milli þeirra sem lokið hafa framhaldsskólapróf eða 

minna og þeirra sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla. Munurinn liggur, hins vegar, 

í dreifingunni milli hópanna í atriðunum að þróast í starfi, F(3,60) 3,611, p<0,05 og 

að búa við góðar vinnuaðstæður, F(3,60) = 3,711, p<0,05. 

Tafla 13. Meðaltal hvatningaráhrifa eftir menntun. 

Menntun Framhaldskólapróf eða 

styttri skólaganga 

Grunnám í háskóla Framhaldsnám í háskóla 

Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Að vinnan þín sé vel metin 4,59 ,599 4,69 ,521 4,53 ,514  

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,38 ,721 4,64 ,486 4,53 ,514  

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál* 3,38 ,982 3,05 1,050 2,47 1,068  

Að búa við atvinnuöryggi*** 4,65 ,538 4,41 ,715 3,53 ,874  

Að fá góð laun* 4,59 ,644 4,15 ,670 3,94 ,429  

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,59 ,551 4,77 ,427 4,82 ,393  

Að hljóta stöðuhækkun 4,22 ,917 3,90 1,071 4,35 ,606  

Tryggð við fyrirtækið 4,38 ,594 3,95 ,686 3,76 ,970  

Að þróast í starfi* 4,35 ,588 4,38 ,673 4,59 ,507  

Tryggð við samstarfsmenn 4,27 ,508 4,00 ,688 3,71 ,772  

Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,41 ,551 4,15 ,489 4,06 ,827  

Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,51 ,559 4,29 ,694 4,12 ,485  

Að álag sé hæfilega mikið* 4,14 ,948 3,79 ,767 3,47 ,943  

Að starfið njóti almennrar virðingar 4,05 ,743 4,11 ,831 3,82 1,074  

Að vinnutími sé þægilegur 4,28 ,741 4,05 ,826 3,81 1,167  

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,83 ,941 3,79 ,951 3,65 1,169  

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,19 ,701 4,28 ,647 4,35 ,606  

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 4,00 ,862 3,85 ,745 3,53 ,943  

Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,81 ,877 3,82 ,790 4,18 ,883  

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,24 ,641 4,26 ,549 4,47 ,624  

Að eiga frí um helgar 4,22 1,084 3,92 1,109 3,65 1,115  

Að hafa skýr markmið að vinna að 4,27 ,560 4,33 ,530 4,35 ,493  

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku* 3,92 ,595 4,00 ,649 4,35 ,493  

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,65 1,160 3,18 1,010 3,65 1,057  

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,41 ,551 4,23 ,536 4,38 ,500  

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 4,05 1,026 4,21 ,732 3,88 1,111  

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 4,41 ,927 4,38 ,544 4,06 ,899  

Að sjá árangur af starfi þínu 4,65 ,484 4,62 ,493 4,82 ,393  

Að eiga mikil frí 3,51 1,017 3,28 ,999 3,35 1,320  
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* p<0,05, *** p<0,001 og því munur á meðaltölum 

3.3.6 Mikilvægi hvatningaratriða 

Í töflu 14, hér að neðan, hefur meðaltölum hvatningaratriða verið raðað upp frá hæsta 

gildi til lægsta gildis. Meðaltölin sýna hversu mikil hvatningaráhrif þátttakendur töldu 

atriðið hafa á frammistöðu sína í starfi. 

Tafla 14. Mikilvægi hvatningaratriða eftir meðaltali 

Atriði Röð Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 1. 4,69 ,49 3 5 

Að sjá árangur af starfi þínu 2. 4,65 ,48 4 5 

Að vinnan þín sé vel metin 3. 4,61 ,55 3 5 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4. 4,51 ,60 2 5 

Að þróast í starfi 5. 4,38 ,64 3 5 

Að búa við atvinnuöryggi 6. 4,35 ,78 2 5 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 7. 4,34 ,61 3 5 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 8. 4,33 ,78 1 5 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 9. 4,32 ,53 3 5 

Að hafa skýr markmið að vinna að 10. 4,31 ,53 3 5 

Að fá góð laun 11.-12. 4,28 ,66 2 5 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11.-12. 4,28 ,60 3 5 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 13. 4,25 ,65 3 5 

Að búa við góðar vinnuaðstæður 14. 4,23 ,59 2 5 

Að vinnutími sé þægilegur 15. 4,09 ,85 1 5 

Að hljóta stöðuhækkun 16.-17. 4,08 ,74 1 5 

Tryggð við fyrirtækið 16.-17. 4,08 ,95 1 5 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 18. 4,07 ,93 1 5 

Tryggð við samstarfsmenn 19. 4,05 ,66 2 5 

Að starfið njóti almennrar virðingar 20.-21. 4,03 ,83 2 5 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 20.-21. 4,03 ,61 2 5 

Að eiga frí um helgar 22. 3,98 1,10 1 5 

Að álag sé hæfilega mikið 23.-24. 3,87 ,89 1 5 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 23.-24. 3,87 ,84 1 5 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 25. 3,84 ,83 1 5 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 26. 3,79 ,97 1 5 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 27. 3,46 1,08 1 5 

Að eiga mikil frí 28. 3,38 1,05 1 5 

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 29. 3,06 1,08 1 5 

 

Það má segja að öll atriðin sem hér hafa verið lögð til hafi einhver hvetjandi áhrif 

á það hvernig fólk leggur sig fram í starfi. Að þessu sögðu verður þó að athuga að 

ekki hafa öll atriðin jafn mikil áhrif. Töluverður munur er meira að segja milli atriða á 

því hversu mikil áhrif þau hafa. Samkvæmt meðaltalinu er mikilvægasti hvatinn að 

vinna að áhugaverðum verkefnum. Mikill munur er milli þessa atriðis og þess að fá 
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aðstoð við persónuleg vandamál. Á hinn bóginn er staðalfrávik neðstu þriggja 

atriðanna að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira, að eiga mikil frí og að fá 

aðstoð við persónulega vandamál töluvert stærra en mikilvægustu tíu 

hvatningaratriðanna til dæmis. Mælingin segir því til um mikilvægi þessara þátta með 

minni nákvæmni en annarra atriða Íslenska starfshvatningarlistans.  

Í töflu 14 má þó sjá á einfaldan hátt hvaða atriði það eru sem starfsmenn telja að 

hvetji sig mest í vinnunni. Af tíu mikilvægustu hvatningarþáttunum eru fimm þættir 

sameiginlegir með tíu atriða lista Kovachs eins og hann leit út 1946. Augljóslega býr 

vinnuafl nútímans við allt aðrar aðstæður en vinnuaflið um miðja síðustu öld. 

Munurinn liggur meðan annars í þeirri hvatningu sem er nú í boði innan fyrirtækja, til 

dæmis árangurstengingu launa, menntun og starfsþróun. Það er því ekki nema eðlilegt 

að mikilvægi mögulegra hvatningarþátta hafi breyst. 

Röð hvatningaratriða eftir öllum hópum kyns, aldurs, starfsaldurs og menntunar 

má sjá í töflu 15. Þegar litið er á heildina er dreifing svara frekar lítil fyrir þá hvata 

sem eru í fyrsta til fimmta sæti, það er að segja, fólk er frekar sammála um hvaða 

atriði það eru sem eru mikilvægustu hvatarnir. Minna samræmi er milli hópa í 

mikilvægi hvatningaratriða sem á eftir koma Sum atriði eru miklar undantekningar, 

eins og til dæmis atriðið að búa við atvinnuöryggi, sem vermir 1.-2. sætið hjá þeim 

sem hafa framhaldskólapróf eða minni menntun en 25.-26. sætið hjá þeim sem hafa 

lokið framhaldsnámi í háskóla. Auk þess skera nokkur önnur atriði sig verulega úr 

eins og til dæmis að komið sé eins fram við alla starfsmenn; að fá góð laun; að búa 

við góðar vinnuaðstæður og að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  



 

Tafla 15. Mikilvægisröð hvatningaratriða eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun. 

Allir  Kyn Aldur Starfsaldur Menntun 

Atriði Röð KK KVK ≤35 36-50 ≥51 ≤10 ár 11-20 ≥21 ≤Frh.sk.próf Grunnn.hásk Frh.n.hásk 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 1. 1. 1 1. 2.-3. 2. 1. 2.-3. 2. 3.-5. 1. 1.-2. 

Að sjá árangur af starfi þínu 2. 2. 2-3 3. 1. 1. 3.-4. 1. 1. 1.-2. 4. 1.-2. 

Að vinnan þín sé vel metin 3. 3. 2-3 2. 2.-3. 4.-5. 2. 2.-3. 4.-5. 3.-5. 2. 4.-5. 

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4. 4. 4 4. 4. 6. 3.-4. 4. 6.-7. 10.-11. 3. 4.-5. 

Að þróast í starfi 5. 5. 8 6.-7. 8.-9. 7.-8. 7.-8. 13. 3. 12. 6.-7. 3. 

Að búa við atvinnuöryggi 6. 11.-12 7 11.-12 6. 9.-11. 5. 11. 12. 1.-2. 5. 25.-26. 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 7. 13-14 6 8.-9. 8.-9. 12.-14. 11.-12. 6.-7. 9. 6. 9. 13. 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 8. 16-17 5 13. 5. 12.-14. 14. 5. 6.-7. 7.-9. 6.-7. 14.-15. 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 9. 7-10 9-11 10. 12.-13 7.-8. 7.-8. 14. 10.-11. 7.-9. 12. 7. 

Að hafa skýr markmið að vinna að 10. 7-10 9-11 14. 7. 9.-11. 13. 8.-10. 10.-11. 14.-15. 8. 8.-11. 

Að fá góð laun 11.-12. 11-12 9-11 8.-9. 12.-13. 15.-17. 10. 8.-10. 15. 3.-5. 14.-15. 16. 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11.-12. 7-10 12 11.-12. 15. 3. 11.-12. 15.-16. 8. 16. 11. 6. 

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 13. 6 13-15 16.-18. 10. 4.-5. 15.-17. 15.-16. 4.-5. 19. 10. 8.-11. 

Að búa við góðar vinnuaðstæður 14. 7-10 13-15 5. 17. 18. 6. 12. 19.-20. 7.-9. 14.-15. 14.-15. 

Að vinnutími sé þægilegur 15. 19-20 16 15. 20. 15.-17. 15.-17. 18.-19. 17. 13. 17. 19. 

Að hljóta stöðuhækkun 16.-17. 18 17 6.-7. 24. 22. 9. 23. 21.-22. 17.-18. 22. 8.-11. 

Tryggð við fyrirtækið 16.-17. 13-14 20 22. 14. 12.-14. 18.-20. 20.-21. 13.-14 10.-11. 20.-21. 20. 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 18. 22 13-15 19.-20. 11. 23. 23.-24. 6.-7. 18. 21.-22. 13. 17. 

Tryggð við samstarfsmenn 19. 15 21 19.-20. 16. 19.-20 21. 17. 16. 14.-15. 18.-19. 21. 

Að starfið njóti almennrar virðingar 20.-21. 21 18-19 16.-18. 21.-23. 19.-20. 15.-17. 20.-21. 23.-24. 21.-22. 16. 18. 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 20.-21. 16-17 22 23.-24. 18.-19. 9.-11. 25. 18.-19. 13.-14. 24. 18.-19. 8.-11. 

Að eiga frí um helgar 22. 23-26 18-19 16.-18. 18.-19. 26. 18.-20. 8.-10. 27. 17.-18. 20.-21. 22.-24. 

Að álag sé hæfilega mikið 23.-24. 23-26 23 21. 25. 25. 18.-20. 22. 25. 20. 25.-26. 27. 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 23.-24. 19-20 25 25. 21.-23. 24. 22. 24. 23.-24. 26. 24. 12. 

Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 25. 23-26 24 26. 21.-23. 21. 23.-24. 26. 21.-22. 23. 23. 25.-26. 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 26. 23-26 26 27. 26. 15.-17. 26.-27. 25. 19.-20. 25. 25.-26. 22.-24. 

Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 27. 28 27 23.-24. 28. 28. 26.-27. 28. 28. 27. 28. 22.-24. 

Að eiga mikil frí 28. 27 28 28. 27. 27. 28. 27. 26. 28. 27. 28. 

Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 29. 29 29 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 

≤Frh.sk.próf=Framhaldskólapróf eða minni menntun, Grunnn.hásk=Grunnnámi í háskóla lokið, Frh.n.hásk=Framhaldsnámi í háskóla lokið 
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Samkvæmt þessu ættu stjórnendur sem hyggjast hanna hvatningarkerfi fyrir 

starfsmenn sína að huga vel að því að gera starfið áhugavert fyrir starfsmenn og 

tryggja að þeir fái endurgjöf og viðurkenningu fyrir starf sitt. Þátttaka starfsmanna í 

ákvörðunum virðist líka skipta töluverðu máli. Umfram allt ættu stjórnendur að 

forðast að líta á starfsmenn sem einsleitan hóp sem hægt er að hvetja með einni 

tegund hvata — til dæmis launum.  

Aftur á móti getur verið varasamt að raða hvatningarþáttum upp í mikilvægisröð. 

Þetta á sérstaklega við þessa rannsókn þar sem um lítið úrtak er að ræða og sem gefur 

ekki endilega góða mynd af þýðinu. Auk þess er óljóst hversu miklu munar í raun á 

meðaltölum atriðanna. Hversu mikið mikilvægari er hvatningaratriðið að búa við 

atvinnuöryggi fyrir þá sem hafa meðaltalið 3,53 miðað við þá sem hafa meðaltalið 

4,65? Hugsanlega liggur svarið í því af hverju atriðið hvetur þennan hóp, það er eðli 

og orsakasamhengi hvatningaráhrifanna. Það er hins vegar ekki innan ramma þessarar 

ritgerðar að skýra orsakasamband einstaka hvatningaráhrifa á starfsmenn, heldur er 

hér fyrst og fremst leitast við að lýsa einkennum starfstengdrar hvatningar fyrir 

úrtakið. 

Engu að síður er áhugavert að hafa slíka uppröðun með hér. Þetta er gert fyrst og 

fremst með tilliti til efnahags— og vinnuumhverfis Íslendinga nú árið 2009. Með því 

að leggja þennan lista aftur fyrir að einhverjum tíma liðnum, til dæmis eftir tvö ár, er 

hægt að fá nokkra hugmynd um vinnutengt gildismat og mögulegar breytingar á því. 

Til dæmis gætu laun hafa verið eftirsóknarverðari hvati á góðærisárunum fyrir hrun 

heldur en þau eru þegar þetta er skrifað, haustið 2009. Með þessu er raunar hægt að 

nálgast skýringu á orsakasambandi, það er að segja hvers vegna atriðið hefur 

hvetjandi áhrif. Slík nálgun er þó ekki möguleg nema að leggja svona könnun fyrir 

með reglubundnum hætti.  

3.3.7 Samvirkni  

Samvirkni tveggja eða fleiri bakgrunnsbreyta, fundust á hvatningaráhrifum 14 atriða. 

Þrjú atriði af þessum 14 uppfylla ekki skilyrði fyrir því að hægt sé að sjá hvar 

munurinn milli hópanna liggur. Þetta er líklega vegna þess að ójöfn dreifing gerir það 

að verkum að ekki er hægt að reikna spágildi meðaltals fyrir þessi atriði. Í fyrsta lagi 

er um að ræða atriðið að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn þar sem samvirkni er á 

milli aldurs, starfsaldurs og menntunar, F(1,60) = 4,430 , p<0,05. Í öðru lagi atriðið 
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að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið þar sem samvirkni er milli aldurs starfsaldurs 

og menntunar, F(1,50) = 4,182, p<0,05. Í þriðja lagi er samvirkni milli aldurs, 

starfsaldurs og menntunar á áhrif þess að búa við góðar vinnuaðstæður, F(1,60) = 

5,081, p<0,05. Vandræði sem þessi eru dæmigerð fyrir lítið úrtak þar sem því fylgja 

lítil afköst (power). Aftur á móti er mögulegt að auka afköst með því hreinlega að 

stækka úrtakið.  

Hægt var að sjá hvers eðlis samvirknin er í 11 atriðum. Fyrsta atriðið sem finna 

mátti samverkandi mun á hvatningu var atriðið að búa við atvinnuöryggi þar sem um 

var að ræða samvirkni kyns og starfsaldurs, F(2,60) = 1,488, p<0,05 og samvirkni 

starfsaldurs og menntunar, F(4,60) = 2,901, p<0,05.  

 

Mynd 6. Samvirkni kyns og starfsaldurs á hvatningaráhrif þess að búa við atvinnuöryggi. 

Samvirkni kyns og starfsaldurs á hvatningarárhrif þess að búa við atvinnuöryggi 

má sjá myndrænt á mynd 6. Fyrir þá karla sem unnið hafa 10 ár eða skemur hefur 

atriðið mest hvatningaráhrif. Þetta atriði hefur minnst áhrif á þá sem unnið hafa 11 til 

20 ár minna en áhrifin aukast svo aftur fyrir þá sem unnið hafa 21 ár eða meira. Það 
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sama verður ekki sagt um konur þar sem áhrifin eru mest á konur sem hafa 11 til 20 

ára starfsaldur, næstmest hjá þeim sem unnið hafa 10 ár eða skemur en minnst áhrif 

hefur þetta á konur sem hafa að baki 21 árs starfsreynslu eða meira.  

 

Mynd 7. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að búa við 

atvinnuöryggi. 

Á mynd 7 má sjá samvirkni starfsaldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að 

búa við atvinnuöryggi. Samvirkni starfsaldurs og menntunar kemur fram í því að þeir 

sem hafa framhaldspróf eða styttri skólagöngu, og hafa aðeins unnið 10 ár eða minna, 

telja atvinnuöryggi hvetja sig mest í vinnunni. Hvatningaráhrif atvinnuöryggis fyrir 

þennan hóp minnka síðan með starfsreynslu upp á 11 til 20 ár en aukast síðan aftur 

með starfsreynslu upp á 21 ár eða meira og verða nánast þau sömu og fyrir þá sem 

hafa minnstan starfsaldur. Hvatningaráhrif af atvinnuöryggi fyrir þá sem hafa lokið 

grunnámi í háskóla virðist vera mest þegar þeir hafa minnsta starfsreynslu, það er 10 

ár eða minna en minnka svo með aukinni starfsreynslu. Áhrifin eru þannig minnst 

fyrir þá sem hafa 21 árs starfsreynslu eða meira. Fyrir þá sem hafa lokið 

framhaldsnámi í háskóla eru hvatningaráhrif atvinnuöryggis eftir starfsreynslu 
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áberandi minni en fyrir þá sem lokið hafa framhaldskólaprófi eða minna og þá sem 

lokið hafa grunnámi. Hvatningaráhrifin eru mest þegar þessi hópur hefur 10 ára eða 

minni starfsreynslu og minnka svo verulega með 11 til 20 ára starfsreynslu en aukast 

síðan aftur með 21 árs starfsreynslu eða meira.  

 

Mynd 8. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að fá góð laun hjá körlum. 

Samvirkni kyns, aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að fá góð laun, 

F(3,60) = 4,258, p<0,05 má sjá á mynd 8 og 9. Karlar í yngsta aldurshópnum sem 

hafa framhaldsskólapróf eða styttri skólagöngu telja þetta atriði hafa mest 

hvatningaráhrif. Áhrif þessa atriðis minnka þó verulega hjá körlum sem eru 36 til 50 

ára en aukast síðan aftur hjá elsta aldurshópnum. Hvatningaráhrif þess að fá góð laun 

eru nokkuð lægri hjá þeim karlmönnum sem hafa lokið grunnnámi í háskóla. Hjá 

þessum hópi eru hvatningaráhrif þáttarins mest hjá þeim sem eru 35 ára og yngri en 

minnka svo eftir því sem að þessi hópur eldist. Fyrir þá sem lokið hafa framhaldsnámi 

eru áhrif þess að fá góð laun ekki ósvipuð og hjá þeim sem hafa lokið 

framhaldskólaprófi eða eru með styttri skólagöngu, meðaltöl áhrifanna fyrir hvern 

aldurshóp eru þó nokkuð lægri. Þannig eru áhrifin mest hjá þeim sem eru 35 ára og 
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yngri en úr þeim dregur verulega á aldrinum 36 til 50 ára. Áhrifin aukast síðan 

verulega aftur með auknum aldri og eru mest hjá elsta aldurshópnum.  

 

Mynd 9. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að fá góð laun hjá konum. 

Áhrif þess að fá góð laun eru, líkt og hjá körlunum, mest hjá þeim konum sem eru 

í yngsta aldurshópnum og hafa minnsta menntun. Hins vegar dregur ekki úr þessum 

áhrifum hjá konum sem hafa framhaldsskólamenntun og eru á aldrinum 36 til 50 ára 

heldur eru áhrifin nákvæmlega jafn mikil og falla síðan allverulega fyrir konur í elsta 

aldurshópnum. Fyrir konur sem hafa lokið grunnnámi í háskóla eru áhrifin líka mest 

fyrir yngsta aldurshópinn og úr þeim dregur verulega á aldrinum 36 til 50 ára. Áhrifin 

aukast svo töluvert aftur fyrir elsta aldurshópinn. Áhrif þess að fá góð laun á konur 

sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla, eru vaxandi milli yngsta aldurshópsins og 

þeirra sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Áhrifin virðast hins vegar standa í stað milli 

þeirra sem eru 36 til 50 ára og þeirra sem eru á aldrinum 51 árs og eldri.  
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Mynd 10. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að vinna að áhugaverðum 

verkefnum hjá körlum. 

Samvirkni kyns, aldurs og menntunar á áhrif þess að vinna að áhugaverðum 

verkefnum, F(3,60) = 2,837, p<0,05 má sjá á mynd 10 og 11. Hvatningaráhrif 

atriðisins virðast svipuð hjá karlmönnum sem lokið hafa grunn- eða framhaldsnámi í 

háskóla þar sem áhrifin eru mest hjá yngsta aldurshópinn. Hjá báðum hópunum dregur 

verulega úr hvatningaráhrifum atriðisins fyrir þá sem eru á aldrinum 36 til 50 ára, en 

þó ekki jafnmikið. Meira dregur úr áhrifum þess að vinna að áhugaverðum verkefnum 

hjá þeim sem lokið hafa framhaldsnámi en hjá þeim sem lokið hafa grunnnámi. 

Áhrifin aukast svo aftur hjá báðum hópum fyrir elsta aldurshópinn. Fyrir þá karlmenn 

sem aðeins hafa lokið framhaldsskólaprófi eða hafa minni menntun eru áhrifin einnig 

svipuð en þó eru meðaltöl áhrifanna fyrir hópanna lægri í heild. Áhrifin á yngsta 

hópinn eru miðlungsmikil og minnka svo fyrir þá sem eru 36 til 50 ára. Elsti 

aldurshópur þeirra sem eru aðeins með framhaldskólapróf eða hafa minni menntun 

telur svo þetta hvatningaratriði hafa mest áhrif á sig, samanborið við hina tvo 

aldurshópanna.  
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Mynd 11. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að vinna að áhugaverðum 

verkefnum hjá konum. 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum hefur minnst áhrif hjá þeim konum sem hafa 

lokið framhaldsmenntun úr háskóla og eru á aldrinum 35 ára og yngri. Áhrifin aukast 

svo verulega hjá konum í elstu tveimur aldurshópunum. Áhrifin eru hins vegar 

minnkandi með aldri bæði hjá þeim sem hafa lokið grunnámi í háskóla og þeim sem 

hafa framhaldsskólapróf eða minna. Af þeim konum sem hafa lokið grunnnámi í 

háskóla telja þær sem eru í yngsta aldurshópnum þetta atriði hafa mest áhrif á sig, þær 

sem eru á aldrinum 36 til 50 ára telja þetta atriði hafa næstmest áhrif á sig og þær sem 

eru elstar telja áhrifin minnst. Áhrifin eru líka minnkandi fyrir konur sem lokið hafa 

framhaldsskólaprófi eða eru með minni menntun. Yngsti hópurinn telur áhrifin vera 

mest, aldurshópurinn 36 til 50 næstmest og sá elsti telur áhrifin minnst. 

Einnig má finna samvirkni kyns, starfsaldurs og menntunar á það hvernig 

þátttakendur töldu hvatningaráhrif þess að vinna að áhugaverðum verkefnum vera, 

F(3,60) = 2,857, p<0,05. Sjá samvirkni þessara breyta á mynd 12 og 13.  
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Mynd 12. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á áhrif þess að vinna að áhugaverðum 

verkefnum hjá körlum. 

Áhrif þess að vinna að áhugaverðum verkefnum er nákvæmlega eins fyrir þá karla 

sem hafa lokið grunnnámi og framhaldsnám í háskóla, eftir starfsaldri. Áhrifin eru 

næstmest fyrir þá sem hafa minnstan starfsaldur en minnka hjá þeim karlmönnum sem 

hafa starfsreynslu á bilinu 11 til 20 ár. Þau eru svo mest hjá þeim sem eru með 

lengstan starfsaldur. Þeir sem lokið hafa framhaldsskólaprófi eða hafa styttri 

skólagöngu og hafa minnsta starfsreynslu telja þennan þátt hafa mest áhrif á sig. 

Áhrifin minnka svo allmikið fyrir þá sem hafa starfsreynslu á bilinu 11 til 20 ár áður 

en þau aukast aftur lítillega fyrir þá sem hafa lengstan starfsaldur. 
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Mynd 13. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á áhrif þess að vinna að áhugaverðum 

verkefnum hjá körlum. 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum hefur mest áhrif á þær konur sem lokið hafa 

framhaldsnámi í háskóla og hafa annars vegar 10 ára starfsaldur og minna en hins 

vegar 21 árs og meira. Áhrifin eru hins vegar töluvert minni fyrir þær konur sem hafa 

11 til 20 ára starfsaldur. Konur sem hafa lokið grunnnámi í háskóla og eru í yngsta 

aldurshópnum telja þetta hvatningaratriði hafa meiri áhrif á sig heldur en konur sem 

hafa 11 til 20 ára starfsaldur og þær sem hafa hæsta starfsaldurinn. Að vinna að 

áhugaverðum verkefnum virðist hafa sömu áhrif á konur sem hafa framhaldsskólapróf 

eða minni menntun og skiptir þá engu hve langan starfsaldur þær hafa. 

Samvirkni kyns, aldurs og menntunar á það hvernig fólk metur hvatningaráhrif 

þess að hljóta stöðuhækkun, F(3,60)=4,518, p<0,0 5 má sjá á myndum 14 og 15. 
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Mynd 14. Samvirkni aldurs og menntunar á áhrif þess að hljóta stöðuhækkun hjá körlum. 

Á mynd 13 má sjá að það að hljóta stöðuhækkun hefur nánast sömu áhrif á 

karlmenn sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla eftir aldri. Þó eru áhrifin ívið minni 

fyrir yngsta aldurshópinn heldur en fyrir eldri tvo hópana. Hvatningaráhrif þess að 

hljóta stöðuhækkun eru hins vegar minnkandi eftir aldri fyrir þá sem lokið hafa 

grunnámi í háskóla. Yngsti aldurshópurinn telur þannig áhrifin vera mest en áhrifin 

minnka hjá þeim sem eru á aldrinum 36 til 50 ára og minnka svo verulega fyrir elsta 

aldurshópinn. Karlmenn sem lokið hafa framhaldsskólaprófi eða hafa minni menntun 

og eru 51 árs og eldri telja að stöðuhækkun hafi töluvert meiri áhrif á sig heldur en 

þeir sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Áhrifin eru hins vegar mitt á milli fyrir yngsta 

aldurshópinn. 
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Mynd 15. Samvirkni aldurs og menntunar á áhrif þess að hljóta stöðuhækkun hjá konum. 

Eins og sjá má á mynd 15 eru áhrif þess að hljóta stöðuhækkun minnkandi eftir 

aldri hjá þeim konum sem hafa lokið framhaldsskólaprófi eða hafa minni menntun. 

Konur sem lokið hafa grunnnámi í háskóla og eru 35 ára og yngri telja hvatningaráhrif 

stöðuhækkunar vera meiri en hjá þeim konum sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. 

Áhrifin eru hins vegar mest fyrir konur í elsta aldurshópnum. Af þeim sem lokið hafa 

framhaldsnámi í háskóla telja þær sem eru yngstar áhrifin vera minnst en þau aukast 

svo verulega fyrir konur sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Hvatningaráhrif þess að 

hljóta stöðuhækkun minnka svo aftur fyrir konur sem eru 51 árs og eldri. 
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Mynd 16. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif tryggðar við samstarfsmenn. 

Tryggð við samstarfsmenn hefur mismikil áhrif eftir starfsaldri og menntun 

þátttakenda, F(4,60) = 2,768, p<0,05. Eins og sjá má á mynd 16 hefur atriðið meiri 

áhrif á þá sem eru framhaldskólamenntaðir eða hafa minni menntun ef þeir eru á 

aldrinum 21 árs og yngri og aldrinum 51 árs og eldri heldur en þá sem eru á aldrinum 

36 til 50 ára. Áhrifin hafa hins vegar minnkandi áhrif eftir aldri fyrir þá sem lokið hafa 

grunnnámi í háskóla. Áhrifin eru misjafnlega mikil eftir aldri fyrir þá sem lokið hafa 

framhaldsmenntun í háskóla. Þannig eru þau minnst fyrir þá sem eru á aldursbilinu 36 

til 50 ára og mest fyrir þá sem eru í elsta aldurshópnum. Miðlungsmikilla áhrifa gætir 

svo hjá þeim sem eru yngstir. 
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Samvirkni aldurs og menntunar má svo finna á því að álag sé hæfilega mikið, 

F(4,60) = 3,612 , p<0,05. 

 

Mynd 17. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að álag sé hæfilega mikið. 

Eins og má sjá á mynd 17 eru hvatningaráhrif þess að álag sé hæfilega mikið mest 

hjá þeim sem hafa lokið framhaldsskólaprófi eða hafa minni menntun þegar þeir eru 

35 ára eða yngri. Áhrifin dvína svo á aldrinum 36 til 50 ára en aukast svo aftur 

lítillega fyrir 51 árs og eldri. Fyrir þá sem lokið hafa grunnnámi í háskóla eru áhrifin 

mest í elsta aldurshópnum en minnst fyrir þá sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Áhrifin 

fyrir þá sem eru í yngsta aldurshópnum eru þarna á milli. Hæfilegt álag virðist hafa 

minnkandi hvatningaráhrif eftir aldri hjá þeim sem hafa lokið framhaldsnámi í 

háskóla.  

Einnig má finna samvirkni starfsaldurs og menntunar á áhrif þess að álag sé 

hæfilega mikið F(4,60) =3,631, p<0,05. Á mynd 18 má sjá að sé álag hæfilega mikið 

virðist það hafa minnkandi hvatningaráhrif eftir starfsaldri hvort sem fólk hefur 

framhaldskólapróf eða minni menntun, eða háskólapróf.  
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Mynd 18. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að álag sé hæfilega 

mikið. 

Hvatningaráhrifin eru mest hjá þeim sem lokið hafa framhaldskólaprófi eða hafa 

fengið minni menntun og hafa 10 ára starfsreynslu eða minna en minnka svo lítillega 

fyrir þá sem hafa 11 til 20 ára starfsreynslu. Áhrifin eru svo minnst fyrir þá sem unnið 

hafa 21 ár eða meira. Svipaða sögu er að segja um þá sem lokið hafa grunnnámi í 

háskóla. Áhrifin eru nokkuð frábrugðin hjá þeim sem lokið hafa framhaldsnámi í 

háskóla. Þar vaxa áhrifin milli þeirra sem hafa minnstan starfsaldur og þeirra sem hafa 

11 til 20 ára starfsaldur en minnka svo verulega hjá þeim sem hafa verið á 

vinnumarkaði í 21 ár eða meira. 
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Mynd 19. Samvirkni aldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að vinnutími sé þægilegur. 

Áhrif þess að vinnutími sé þægilegur fara eftir aldri og menntun F(4,60) = 2,525, 

p<0,05. Á mynd 19 má sjá að sé vinnutími þægilegur hvetur það þá, sem lokið hafa 

framhaldsskólaprófi eða hafa minni menntun, mest þegar þeir eru á aldrinum 35 ára 

og yngri. Áhrifin dvína svo fyrir þá sem eru á aldrinum 36 til 50 ára en aukast svo 

aftur fyrir elsta aldurshópinn. Þeir sem lokið hafa grunnnámi í háskóla og eru 51 árs 

og eldri telja það að vinnutími sé þægilegur hafi meiri áhrif á þá en tveir yngri 

aldurshóparnir. Aftur á móti telja þeir sem eru á aldrinum 36 til 50 þessi áhrif vera 

töluvert mikið minni en þeir sem eru 21 árs eða yngri. Hjá þeim sem lokið hafa 

framhaldsnámi í háskóla eru áhrifin minnkandi eftir aldri. 
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Mynd 20. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á hvatningaráhrif þess að starfið sé 

ábyrgðarmikið. 

Eins og sjá má á mynd 20 fara áhrif þess að starfið sé ábyrgðarmikið eftir 

starfsaldri og menntun, F(4,60) =  2,888, p<0,05. Þeir sem lokið hafa framhaldsnámi 

í háskóla og hafa 10 ára og minni starfsreynslu annars vegar, en 21 ár eða meiri 

starfsreynslu hins vegar, telja að ábyrgð í starfi hafi jafnmikil hvatningaráhrif. Áhrifin 

eru hins vegar töluvert mikið minni fyrir þá sem hafa 11 til 20 ára starfsreynslu. Af 

þeim sem lokið hafa grunnnámi í háskóla hefur starfsábyrgð mest áhrif hjá þeim sem 

hafa minnsta starfsaldurinn. Áhrifin eru þó ekki mikið minni hjá þeim sem hafa 

lengsta starfsaldurinn og ekki munar heldur miklu hjá þeim sem hafa 11 til 20 ára 

starfsaldur. Að starfið sé ábyrgðarmikið hefur hins vegar minnst áhrif á þá sem hafa 

minnstan starfsaldur og hafa einungis framhaldskólapróf eða minni menntun 

samanborið við þá sem hafa 11 til 20 ára starfsreynslu og 21 ár eða meira að baki á 

vinnumarkaði. 
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Mynd 21. Samvirkni starfsaldurs og menntunar á það að eiga frí um helgar. 

Hvatningaráhrif þess að eiga frí um helgar fer eftir samvirkniáhrifum starfsaldurs 

og menntunar, F(4,60) = 2,592, p<0,05. Eins og sjá má á mynd 21 fara áhrif þess að 

eiga frí um helgar minnkandi eftir starfsaldri fyrir þá sem hafa framhaldsskólapróf 

eða minni menntun. Hjá þeim sem lokið hafa grunnámi í háskóla byrja áhrifin á því að 

aukast eftir starfsaldri en úr þeim dregur svo verulega hjá þeim sem hafa 21 árs 

starfsreynslu eða meira. Svipaða sögu er að segja um þá sem lokið hafa 

framhaldsnámi í háskóla. Þar byrja áhrifin á því að aukast milli þeirra sem hafa 10 ára 

eða minni starfsaldur og þeirra sem hafa starfsaldur á bilinu 11 til 20 ár. Síðan dregur 

verulega úr hvatningaráhrifum þess að eiga frí um helgar hjá þeim sem hafa lengstan 

starfsaldur. 
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Mynd 22. Samvirkni kyns og aldurs á hvatningaráhrif þess að hafa skýr markmið að vinna að. 

Samvirkniáhrif kyns og aldurs á hvatningaráhrif þess að hafa skýr markmið að 

vinna að, F(2,60) = 8,200, p<0,05, má sjá á mynd 22. Hvatningaráhrif þess að hafa 

skýr markmið að vinna að virðast minnka hjá körlum eftir aldri. Hins vegar aukast 

áhrifin verulega hjá konum á milli yngsta aldurshópsins og þeirra sem eru á aldrinum 

36 til 50 ára en síðan dregur úr áhrifunum hjá elsta aldurshópi kvenna. 
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Mynd 23. Samvirkni þess að hafa áhrif á ákvarðanatölu eftir aldri og menntun. 

Að lokum má sjá á mynd 23 hvernig samvirkni aldurs og menntunar er á það, 

hvernig þátttakendur mátu hvatningaráhrif þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku, 

F(4,60) = 3,141, p<0,05. Að hafa áhrif á ákvarðanatöku hefur mest áhrif á þá sem 

lokið hafa framhaldsnámi í háskóla þegar þeir eru 51 árs og eldri. Hvatningaráhrif 

þessa atriðis eru umtalsvert minni hjá þeim sem eru 36 til 50 ára og enn minni hjá 

þeim sem eru 35 ára og yngri. Áhrifin virðast hins vegar vera minnkandi eftir aldri hjá 

þeim sem lokið hafa grunnámi í háskóla. Hjá þeim sem lokið hafa 

framhaldsskólanámi eða hafa minni menntun dvína áhrifin milli fyrstu tveggja 

aldurshópanna eftir aldri en aukast svo verulega í elsta aldurshópnum. 

Það er ljóst að töluverður munur er á áhrifum hvatningaratriða eftir kyni, aldri, 

starfsaldri og menntun. Þó hér sé aðeins grundvöllur til þess að lýsa marktækum 

(significant) mun á meðaltölum og samvirkni, gefur það hugmynd um 

fjölbreytileikann í áhrifum hvatningaratriðanna. Það er ljóst að eitt gengur ekki yfir 

alla hvað varðar starfstengda hvatningu, sérstaklega þegar tekið er tillit til fjölbreyttra 

eiginleika starfsmanna.  
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Aftur á móti er hérna ekki skýrt hvað veldur þessum mun. Hvorki gögn né 

greiningaraðferðin gefa til kynna af hverju munur er á áhrifum hvatningaratriða eftir 

kyni, aldri, starfsaldri og menntun. Hins vegar er vel hægt að geta sér til um orsakirnar 

í mörgum tilfellum. Hægt er að hugsa sér að mikilvægi atvinnuöryggis sem hvata 

minnki með aldrinum, hreinlega vegna þess að starfsfólk er þá hvort sem er farið að 

hugsa til breytinga eða jafnvel starfsloka. Eins má ímynda sér að það að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku hafi meiri hvatningaráhrif eftir því sem menntun eykst og starfsmenn 

verða eldri. Áhrifin gætu aukist einfaldlega vegna þess að með meiri menntun kemur 

meiri krafa um sjálfstæði og þátttöku í verkefnum. Aldur hlýtur að hafa jákvæða 

fylgni við menntun þar sem menntunarstig eykst eftir því sem fólk verður eldra. 

Erfiðara er þó að útskýra af hverju þetta virðist ekki eiga við um ákveðna hópa. Þetta 

er áhugavert að skoða með frekari rannsóknum. 

Í niðurstöðunum hér að ofan er talað um áhrif hvatningaratriða. Hér skal þó tekið 

fram að í raun er verið að tala um það hvernig þátttakendur meta þessi áhrif án þess að 

áhrifin hafi verið sannreynd. Áhrifin verða einungis sannreynd í raunaðstæðum. En ef 

hægt er að mæla starfstengda hvatningu sem viðhorf á annað borð, er rökrétt að álykta 

um áhrif hennar af því hvernig fólk metur hvatningaratriðin eins og gert er í þessari 

rannsókn. 
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4 Almenn umræða 

Þessi MS -ritgerð lýsir hönnun hagnýts mælitækis til fyrirlagnar í fyrirtækjum og 

stofnunum. Ekki hefur áður verið gerð tilraun til að hanna íslenskt mælitæki sem 

mælir starfshvatningu en sú tilraun sem lýst er í þessari ritgerð. Íslenski 

starfshvatningarlistinn byggist þó á eldri mælitækjum og finna má stuðning fyrir 

réttmæti hans í kenningum um starfstengda hvatningu. Af niðurstöðum raunprófunar 

er ljóst að mælitækið getur vel gagnast til þess að draga upp lýsandi mynd af 

starfsmönnum. Mælitækið gefur skýrt til kynna mun á milli manna hvað varðar 

starfstengda hvatningu þrátt fyrir takmörkuð afköst. 

Sá galli er að vísu á gögnunum að dreifing breyta í úraki er töluvert skekkt og 

raunar er hæpið að úrtakið gefi rétta mynd af vinnuafli í heild sinni þar sem ekki er 

um tilviljunarúrtak að ræða. Auk þess eru úrtök, bæði fyrri og seinni hluta þessarar 

rannsóknar, ekki sérlega stór en það kemur niður á afköstum hennar. Því er líklegt að 

marktækni batni með stærra úrtaki gefist færi á að endurtaka þessa rannsókn. Munur á 

meðaltölum endurspeglar því einkenni þessa úrtaks með nokkrum undantekningum. 

Aftur á móti er dreifigreining tiltölulega traust (robust) gagnvart frávikum frá 

forsendum hennar eins og skekkju (Donaldson, 1968). Sá fyrirvari skal hér þó hafður 

að afköst f-prófsins, það er að segja líkurnar á því að hafna því réttilega að enginn 

munur sé á meðalhvatningaráhrifum hópanna, gætu verið meiri ef leiðrétt væri 

fullkomlega fyrir skekkjum. 

Þrátt fyrir þetta má segja að annmarkar Íslenska starfshvatningarlistans séu ekki 

meiri en almennir fræðilegir annmarkar á kenningarlegum bakgrunni starfstengdrar 

hvatningar. Kenningar um starfstengda hvatningu eru enn að mótast og enn er langt í 

land að fyrirbærið sé skýrt til fullnustu. Þetta endurspeglast í próffræðilegum 

eiginleikum Íslenska starfshvatningarlistans að því leyti að hann er ekki byggður á 

kenningarlegum forsendum. Aftur á móti virðast atriði hans eðlileg og réttmæt miðað 

við niðurstöður þáttagreiningar. Þar er réttmæti þeirra rökstutt með tilvísun í hinar 

ýmsu kenningar sem settar hafa verið fram um starfstengda hvatningu.  

Það er ljóst að þótt hér séu taldir upp þættir sem líklegt er að hafi áhrif á hvatningu 

starfsmanna, er ekki þar með sagt að um tæmandi lista sé að ræða. Miklu fleiri atriði, 

en þau sem hér eru nefnd, geta komið til greina sem áhrifavaldar á starfstengda 

hvatningu. Úr Íslenska starfshvatningarlistanum hefur til dæmis verið sleppt atriðinu 
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„nærgætin agi“ sem var á lista Kovachs (1987). Þetta mætti laga annaðhvort með því 

að bæta fleiri atriðum inn á spurningalistann eða hreinlega hafa opna spurningu líkt og 

gert var í rannsókninni sem Kovach byggir á frá 1946. 

Þó er það þannig að sum atriði þykja ekki viðeigandi sem hvatningarþættir í 

vinnunni. Kynhvöt eða tilfinningar eins og til dæmis að verða ástfanginn af 

samstarfsmanni, þykja ekki viðeigandi hvatning í vinnunni. Þessi atriði eru samt sem 

áður viðurkenndir sem almennir áhrifaþættir á hvatningu og frammistöðu. Það verður 

því að hafa í huga að mælitækið sem hér er lagt til er ekki hlutlaust mælitæki þrátt 

fyrir viðleitni rannsakanda til þess að gera það að slíku. Þótt til grundvallar Íslenska 

starfshvatningarlistanum liggi eldri listar og fyrri rannsóknir á sviði starfstengdrar 

hvatningar, er val á atriðum hans háð mati rannsakandans sjálfs á því hvað þykir 

eðlilegt og þeirri tísku sem nú ríkir innan hvatningarfræða. 

Á hinn bóginn verður að hafa í huga við hönnun mælitækis, að það verður að hafa 

raunhæft hagnýtt gildi. Mikilvægt er að starfsmenn og stjórnendur geti svarað honum 

innan raunhæfra tímamarka. Auk þess þarf slíkur listi að innihalda einfaldar og 

skiljanlegar yrðingar. Hver sem er ætti að geta ákvarðað afstöðu sína án þess að hafa 

djúpa fræðilega þekkingu á hugtakinu starfstengd hvatning. Slíkur spurningalisti má 

því ekki vera of langur. Nauðsynlegt er að grisja út þau atriði sem eru óskiljanleg eða 

hreinlega mæla ekki hugsmíðina. Þetta er einmitt styrkur þessarar frumrannsóknar. 

Hér hefur verið gerð tillaga að einföldu, hagnýtu mælitæki sem mælir starfstengda 

hvatningu. Þennan spurningalista mætti nota til að leggja fyrir alla starfsmenn 

fyrirtækis án þess að ætlunin sé að spá fyrir svörum stærri hóps — eða þýðisins allir á 

vinnumarkaði.  

4.1 Lokaorð 

Það er ljóst að starfstengd hvatning mun halda áfram að spila mikilvægt hlutverk við 

stjórnun fyrirtækja í framtíðinni. Í ljósi þess að kenningar um starfstengda hvatningu 

eru enn í mótun er ekki úr vegi að spyrja hvað mælitæki eins og Íslenski 

starfshvatningarlistinn getur lagt til fræðanna. Að minnsta kosti er hann verkfæri sem 

hægt er að nota í hagnýtum tilgangi og oft fæðast nýjar hugmyndir af hagnýtri 

reynslu. Íslenski starfshvatningarlistinn býður upp á leið til þess að kynnast íslensku 

starfsfólki í íslenskum fyrirtækjum. Það er því von höfundar þessarar ritgerðar, að 

með hönnun listans sé tekið skref í átt til þess að hanna hagnýtt stjórnunarverkfæri 
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sem veitir hjálpar fræðimönnum og stjórnendum til þess að skilja hvað hvetur 

Íslendinga til þess að standa sig betur í vinnunni.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

 

Við heitum Arndís Vilhjálmsdóttir og Halla Birgisdóttir og erum í meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Listinn hér fyrir neðan er forprófun á könnun 

sem notuð verður við MS-verkefni núna í vor. Könnunin hefur það að markmiði að 

greina hvort þættirnir, hér að neðan, hafi áhrif á það hvernig fólk leggur sig fram í 

vinnunni. 

 

Könnunin samanstendur af 24 atriðum sem lýsa mikilvægum hvatningarþáttum í 

starfi, auk 7 bakgrunnsspurninga. Það eru engin tímamörk á því hve lengi þú mátt 

vera að því aðsvara könnuninni en miðað er við að með lestri leiðbeininga taki um 7 

mínútur að ljúka við að svara allri könnuninni. 

 

 

Mundu eftirfarandi: 

 Könnunin er ekki próf - Það eru engin röng svör eða rétt svör  

 Reyndu að ljúka þátttöku eins fljótt og þér er auðið frekar en að velta hverju 

atriði fyrir þér lengi.  

 Vertu eins blátt áfram og heiðarleg(ur) og þú getur - Ekki svara eins og þú 

heldur að sé við hæfi að svara  

Athugið að svör verða ekki rakin til þátttakenda og enginn aðrir en 

rannsakendur munu hafa aðgang að gögnum 

Hér fyrir neðan eru nokkrir mikilvægir hvatningaþættir sem tengjast 

vinnunni. Merktu jákvætt við þá þætti sem eru þér mikilvæg hvatning þess að standa 

þig betur í vinnunni en neikvætt við þá þætti sem þú telur ekki mikilvæga.  

 

 

1. * Að vinnan mín sé vel metin  



91 

 

Já  

Nei  

2. * Að finnast ég hafður/höfð með í ráðum  

Já  

Nei  

3. * Að fá aðstoð við persónuleg vandamál 

Já  

Nei  

 

4. * Að búa við atvinnuöryggi 

Já  

Nei  

5. * Að fá góð laun 

Já  

Nei  

6. * Að vinna að áhugaverðum verkefnum  

Já  

Nei  

7. * Að hljóta stöðuhækkun  

Já  

Nei  

8. * Tryggð við fyrirtækið  

Já  

Nei 

9. * Að þróast í starfi  

Já  

Nei  

10. * Tryggð við samstarfsmenn 

Já  

Nei  

11. * Að búa við góðar vinnuaðstæður  
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Já  

Nei  

12. * Að samstarfsfólk sé þægilegt  

Já  

Nei 

 

 

13. * Að álag sé hæfilega mikið  

Já  

Nei  

14. * Að starfið njóti almennrar virðingar  

Já  

Nei  

15. * Að vinnutími sé þægilegur  

Já  

Nei  

16. * Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði  

Já  

Nei 

17. * Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið  

Já  

Nei  

18. * Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk  

Já  

Nei  

19. * Að starfið sé ábyrgðarmikið  

Já  

Nei  

20. * Að starfið samsvari eigin hæfileikum  

Já  

Nei  

21. * Að eiga frí um helgar  
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Já  

Nei  

 

 

22. * Að hafa skýr markmið að vinna að  

Já  

Nei  

23. * Að hafa áhrif á ákvarðanatöku  

Já  

Nei  

24. * Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira  

Já  

Nei 

 

Eftirfarandi spurningar verða notaðar við bakvinnslu. Vinsamlegast svaraðu þeim öllum. 
25. * Hvert er kyn þitt? 

Karl  

Kona  

26. * Á hvaða aldursbili ert þú?  

20 ára eða yngri  

21 til 25 ára  

26 til 30 ára  

31 til 35 ára  

36 til 40 ára  

41 til 45 ára  

46 til 50 ára  

51 til 55 ára  

56 til 60 ára  

61 til 65 ára  

Eldri en 65 ára  
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27. * Hvaða menntun hefur þú lokið?  

Grunnskólamenntun  

Stúdentsprófi  

Iðnprófi  

B.A./B.S./B.ed námi eða sambærilegu  

M.A./M.S./M.ed námi eða sambærilegu  

Ph.D námi eða sambærilegu  

Engu ofangreindu  

28. * Hver er samanlagður starfsaldur þinn? 

Minna en 5 ár  

5 til 10 ár  

11 til 15 ár  

16 til 20 ár  

21til 25 ár  

26 til 30 ár  

Meira en 30 ár  

29. * Ert þú aðalfyrirvinna heimilisins? 

Já  

Já, ásamt maka  

Nei  

Veit ekki  

Á ekki við  

 

30. * Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) í vinnunni? 

Ánægð(ur)  

Óánægð(ur)  

Veit ekki  

31. * Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með fjárhagslega afkomu þína?  
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Ánægð(ur)  

Óánægð(ur)  

Veit ekki  
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Viðauki 2 

 

Eftirfarandi spurningalisti inniheldur 29 spurningar sem ætlað er að greina hvort 

þeir þættir sem taldir eru upp hvetji fólk í vinnu sinni. Spurningalistinn inniheldur auk 

þess 7 bakgrunnsspurningar sem notaðar verða við bakvinnslu. Það tekur um 7 

mínútur að ljúka við að svara spurningalistanum öllum.  

 

Leiðbeiningar 

Taktu afstöðu til þess hvort þættirnir sem taldir eru upp hér að neðan virki hvetjandi á 

þig í vinnunni, á þann hátt að frammistaða þín í vinnu batni. 

 

 1 = Mjög lítið 

 2 = Frekar lítið 

 3 =Hvorki né 

 4 =Frekar mikil 

 5 = Mjög mikil 

  

Mögulegt er að sumar spurningarnar eigi ekki nákvæmlega við núverandi 

aðstæður þínar. Vinsamlegast reyndu að gera þér í hugarlund hvernig áhrif þeir 

þættir sem taldir eru upp, hefðu á þig ef þeir væru til staðar. 

 

Mundu eftirfarandi: 

 Spurningalistinn er ekki próf – Það eru engin röng svör eða rétt svör 

 Merktu aðeins við einn valkost 

 Þú verður að svara ÖLLUM spurningunum.  

 Þrátt fyrir að engin tímamörk séu við að ljúka spurningalistanum, ættir þú að 

reyna að ljúka honum af eins fljótt og þér er auðið frekar en að velta hverri 

spurningu fyrir þér lengi. 

 Vertu eins blátt áfram og heiðarleg(ur) og þú getur - Ekki svara eins  þú 

heldur að sé við hæfi að svara eða samkvæmt því hvernig þú vildir að þú 

værir. 
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Spurningar 

 

1. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að vinnan þín sé vel 

metin? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

2. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að finnast þú hafður/höfð 

með í ráðum? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög mikið 

     

1 2 3 4 5 

     

3. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að fá aðstoð með 

persónuleg vandamál? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

4. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að búa við 

atvinnuöryggi? 

 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 
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5. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að fá góð laun? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

6. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að vinna að 

áhugaverðum verkefnum? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

7. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hljóta stöðuhækkun? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

8. Hversu lítið eða mikið hvetur tryggð við fyrirtækið þig í vinnunni? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

9. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að þróast í starfi? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

10. Hversu lítið eða mikið hvetur tryggð við samstarfsmenn þig í vinnunni? 
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Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

11. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að búa við góðar 

vinnuaðstæður? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

12. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að samstarfsfólk sé 

þægilegt? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

13. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að álag sé hæfilega 

mikið? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

14. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að starfið njóti 

almennrar virðingar? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 
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15. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að vinnutími sé 

þægilegur? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

16. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að starfið sé gagnlegt 

fyrir samfélagið? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

17. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hafa möguleika til 

þess að sýna frumkvæði? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

18. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hafa tækifæri til þess 

að hitta fólk? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

19. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að starfið sé 

ábyrgðarmikið? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 
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1 2 3 4 5 

20. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að starfið samsvari eigin 

hæfileikum? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

21. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að eiga frí um helgar? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

22. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hafa skýr markmið að 

vinna að? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

23. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

24. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að geta aflað meiri tekna 

með því að vinna meira? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 
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1 2 3 4 5 

 

25. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að hafa tækifæri til þess 

að auka færni þín? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

26. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að vinnustaðurinn sé 

fjölskylduvænn? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

27. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að komið sé eins fram við 

alla starfsmenn? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

 

28. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að sjá árangur af starfi 

þínu? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 

29. Hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni að eiga mikil frí? 

Mjög lítið Frekar lítið Hvorki né Frekar 

mikið 

Mjög 

mikið 

     

1 2 3 4 5 
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Bakvinnsla 

 

Eftirfarandi spurningar verða notaðar við bakvinnslu. Vinsamlegast svarið þeim 

öllum. 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

Karl  

Kona  

 

2. Á hvaða aldursbili ert þú?  

20 ára eða yngri   

21 til 25 ára    

26 til 30 ára    

31 til 35 ára    

36 til 40 ára    

41 til 45 ára    

46 til 50 ára    

51 til 55 ára    

56 til 60 ára    

61 til 65 ára    

Eldri en 65 ára  

 

3. Hver er samanlagður starfsaldur þinn?  

Minna en 5 ár   

5 til 10 ár    

11 til 15 ár    

16 til 20 ár    

21 til 25 ár    

26 til 30 ár    

Meira en 30 ár  

4. Hvaða menntun hefur þú lokið 

 

Grunnskólamenntun     
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Stúdentsprófi      

Iðnprófi       

B.A./B.S./B.ed námi eða sambærilegu   

M.A./M.S./M.ed námi eða sambærilegu  

Ph.D námi eða sambærilegu    

Engu ofangreindu     

 

5. Ert þú aðalfyrirvinna heimilis þíns?  

Já      

Já, ásamt maka    

Nei      

Veit ekki     

Á ekki við    

 

6. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) í vinnunni?  

Ánægð(ur)    

Óánægð(ur)    

Veit ekki   

 

7. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með fjárhagslega afkomu þína?  

Ánægð(ur)    

Óánægð(ur)    

Veit ekki   

 


