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ÚTDRÁTTUR 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er hvatning, starfsánægja og streita meðal ríkisstarfsmanna. 

Viðfangsefnið er mikilvægt þar sem vísbendingar eru um að starfsaðstæður ríkisstarfsmanna 

hafi versnað í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008, m.a. hafi vinnuálag aukist sem talinn er 

einn helsti áhrifavaldur streitu meðal starfsmanna. Meginefni ritgerðarinnar er rannsókn  

annars vegar á tengslum hvatningar, starfsánægju og streitu og hins vegar hvort tengsl 

hvatningar, starfsánægju, streitu og annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi. 

Einnig er fjallað um fræðilegan bakgrunn hugtakanna hvatning, starfsánægja og streita. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að það sem hefur mest áhrif á hvatningu meðal 

starfsmanna er að þeir séu hafðir með í ráðum og fái leiðbeiningar og uppbyggilega gagnrýni 

frá næsta yfirmanni. Það sem hefur mest áhrif á starfsánægju starfsmanna er góð 

vinnuaðstaða og framkoma yfirmanns. Vinnuálag var helsti áhrifavaldur streitu meðal 

starfsmanna og stjórn starfsmanns á starfi sínu virðist ekki hafa lækkandi áhrif á streitu. Enn 

fremur  gefa niðurstöðurnar til kynna að mikilvæg tengsl séu á milli starfsánægju og streitu. 
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ABSTRACT 

The subjective of this MPA thesis is motivation, job satisfaction and stress among 

government employees in Iceland and the relation among these three concepts. 

Motivation, job satisfaction and stress among civil servants is an important subject due to 

evidence that the working conditions of government employees has deteriorated in the 

wake of economic collapse in the fall of 2008, including increased workload which is 

considered one of the main drive of stress among employees. The substance of this MPA 

thesis is a study on the relation between motivation, job satisfaction and stress and whether 

a relation between motivation, job satisfaction, stress and other parameters measures 

among government employees in Iceland. It also discusses the theoretical background of the 

terms motivation, job satisfaction and stress. The main results yielded by the present 

research main results were that the most important factors of motivation among employees 

is that they are properly involved concerning their jobs and  receive guidance 

and constructive criticism from their immediate superior. What has the greatest impact on 

job satisfaction of employees is a good working conditions and the attitude from superiors. 

Workload was the main influence of stress among employees and employees control over 

work does not seem to have a lowering effect on empoyees’ stress.  Furthermore, the results 

suggest an important link between job satisfaction and work related stress. 
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í opinberri stjórnsýslu við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECT eininga. Leiðbeinandi verkefnisins var Ómar H. 

Kristmundsson prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og kann ég honum bestu 

þakkir fyrir alla aðstoð og góða leiðsögn. Ritgerð þessa tileinka ég dóttur minni, Nadíu Lóu 

Atladóttur, sem ávallt hefur verið drifkraftur minn í að leggja mig fram í námi í þeim tilgangi 

að geta veitt henni eins gott líf og ég mögulega gæti. Ég vil þakka þeim stofnunum sem tóku 

þátt í rannsókninni. Sérstaklega þó starfsmönnum stofnananna sem tóku sér tíma til að svara 

spurningalistanum. Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum, Atla Sævarssyni, fyrir stuðning 

á meðan á skrifunum stóð, yfirlestur og góðar ábendingar. 
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INNGANGUR 

Á 20. öld hefur vinnuafl vestrænna ríkja þróast frá því að vera að mestu bundið framleiðslu 

yfir að vera tengt þjónustumiðaðri starfsemi. Samfara þessari breytingu fóru 

atvinnurekendur að líta á starfsfólk sitt sem mikilvægustu auðlind sína í stað efnislegrar 

framleiðslu. Þessi nýju viðhorf atvinnurekenda til starfsmanna sinna marka upphaf 

mannauðsstjórnunar (e. human resource management) (Barney, 1991; Drucker, 2008; 

Huselid, 1995; Wright og McMahan, 1992). Þegar notast er við aðferðir mannauðsstjórnunar 

er litið á starfsfólk sem mannauð og að sá mannauður sé forsenda fyrir árangri fyrirtækis eða 

stofnunar (Armstrong 2001, bls. 4). 

Rannsóknir á sviði mannauðsstjórnunar hafa beinst á sl. áratugum mikið að því að 

greina hvað hefur áhrif á frammistöðu starfsmanna. Vandinn snýr þó ekki aðeins að því að 

greina hvaða þættir það eru, sem hafa áhrif á frammistöðu, heldur einnig samspil þeirra. 

Meðal þeirra þátta sem stjórnendur þurfa að huga að eru hvatning, starfsánægja og streita 

en þessi hugtök hafa verið mikið rannsökuð á síðustu áratugum (sjá t.d. samantekt Landy og 

Conte 2010, bls. 361 – 362; 405 – 408; 448 - 450). Þróun í átt að dreifstýringu opinberrar 

stjórnsýslu hófst árið 1990 og með nýrri ríkisstjórn árið 1991 var lögð aukin áhersla á 

dreifstýringu í ákvörðunartöku í starfsmannamálum (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Einnig 

var lögð meiri áhersla á aðferðir mannauðsstjórnunar og falla hvatning, starfsánægja og 

streita þar undir (Fjármálaráðuneytið, 1996).  

Hvatning er skilgreind sem afl sem hefur þrjú hlutverk: Hún orsakar það að 

einstaklingurinn hefst handa; hún gefur atferlinu stefnu í þá átt að ná tilteknu markmiði; og 

hún viðheldur þeirri viðleitni sem til þarf til þess að ná þessum markmiðum (Steers og Porter 

1991, bls. 6). Hvatning hefur verið tengd við aukna framleiðni, skuldbindingu og gæði vinnu 

ásamt því að fyrirtækið getur hlotið aukin fjárhagslegan ávinning (Karimi, 2011). 

Starfsánægja er skilgreind sem jákvæð afstaða til starfs sem grundvölluð er á eigin mati á 

starfi eða starfsreynslu (Ómar H. Kristmundsson 1999, bls. 66). 

 Starfsánægja starfsmanna veltur því á skoðun, viðhorfum og mati þeirra á starfi sínu 

og hvernig það kemur til móts við þarfir þeirra (Ganguli 1994, bls. 16). Rannsóknir á 

starfsánægju hafa sýnt fram á tengsl hennar við vinnuslys aukna frammistöðu, minni 

starfsmannaveltu, færri fjarvistir starfsmanna, aukna ánægju til lífsins og betri líkamlega 



11 

 

heilsu starfsmanna (Barling, Kelloway og Iverson, 2003; Gruneberg, 1979; Harter, Schmidt og 

Hayes, 2002; Johns, 1997).  

Vinnutengd streita hefur verið skilgreind sem lífeðlisfræðileg og/eða sálfræðileg 

viðbrögð við atviki sem starfsfólki þykir ýmist vera ógnandi eða byrði  (Riggio 2009, bls. 246). 

Lífeðlisleg viðbrögð streitu eru aukinn hjartsláttur og öndunarerfiðleikar, hár blóðþrýstingur 

og takmarkalaus sviti. Sálfræðileg viðbrögð streitu eru kvíði, ótti, ergelsi og örvænting ásamt 

því að hugsa um streituvaldandi atburði, mat á streituvaldandi atburðinum og áhrifum hans. 

Streita er að mörgu leyti skynjað ferli þar sem sömu streituvaldar hafa ekki sömu áhrif á alla 

einstaklinga. Þessi breytileiki hefur valdið því að erfitt hefur verið að skilgreina streitu og 

rannsaka hana (Riggio 2008, bls. 246). Stjórnendum hefur verið æ meira umhugað um streitu 

starfsmanna vegna áhrifa hennar á framleiðni, starfsmannaveltu og fjarvistir ásamt því að of 

mikil streita getur leitt til sjúkdóma á borð við magasár, mígreni, og of háan blóðþrýsting 

(Riggio 2008, bls. 261). 

 Viðfangsefni ritgerðarinnar er hvatning, starfsánægja og streita meðal 

ríkisstarfsmanna. Kenningarlegur bakgrunnur hvers hugtaks fyrir sig verður skoðaður, ásamt 

því að unnið verður úr niðurstöðum könnunar á hvatningu, starfsánægju og streitu sem lögð 

var fyrir starfsmenn þriggja ríkisstofnana: Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Heilsugæslu 

Hamraborgar og Landmælingar Íslands. Fyrr nefndar stofnanir urðu fyrir valinu þar sem um 

er að ræða stofnanir sem hver og ein endurspegla ólík viðfangsefni ríkisins. Fjölbrautaskóli 

Norðurlands vestra er menntastofnun, Landmælingar Íslands er stjórnsýslustofnun og 

Heilsugæsla Hamraborgar er heilbrigðisstofnun. Enda þótt hvatning, starfsánægja og streita 

séu margrannsökuð hugtök ein og sér þá hefur lítið sem ekkert verið skoðað hvort einhver 

tengsl séu á milli þeirra. Markmið ritgerðarinnar er að skoða þessa þætti meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi og kanna hvort einhver tengsl séu á milli hvatningar, starfsánægju 

og streitu.  

 Þar sem ég stunda nám í Opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu í mannauðsmálum er 

þetta eitt af þeim efnum sem að heilla mig. Eftir efnahagshrunið árið 2008 hefur verið mikið 

um niðurskurð hjá hinu opinbera og því finnst mér áhugavert að skoða áðurnefnda þætti 

meðal ríkisstarfsmanna.  

Nýlega kom út skýrsla Ríkisendurskoðunar, Mannauðsmál ríkisins - 2: stefna 

stjórnvalda og staða mannauðsmála , þar sem sérstök áhersla er lögð á stefnu stjórnvalda í 



12 

 

mannauðsmálum og stöðu mannauðsmála hjá ríkinu. Greint er frá því að rannsóknir hafi sýnt 

fram á að sterk tengsl séu milli árangursríkrar mannauðsstjórnunar og velgengni stofnana. Í 

skýrslunni kemur fram að Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld verði að leggja meiri áherslu 

á að bæta mannauðsstjórnun, ásamt því að efla fræðslu um mannauðsstjórnun til stjórnenda 

ríkisins. Einnig er bent á að starfsaðstæður ríkisstarfsmanna hafi versnað í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008. Meðal annars hafa ríkisstarfsmenn þurft að taka að sé aukin 

verkefni án aukins tíma né fjármagns. Vinnuálag hefur því aukist meðal ríkisstarfsmanna en 

það er talið einn helsti áhrifavaldur streitu meðal starfsmanna (Ríkisendurskoðun, 2011). Því 

er vonast til að verkefnið geti nýst sem innlegg í fræðilega umræðu um áhrif aðferða 

mannauðsstjórnunar hjá ríkinu. Rannsóknarspurningar sem leitast verður eftir að svara í 

ritgerðinni eru hvort séu tengsl annars vegar milli hvatningar, starfsánægju og streitu og hins 

vegar milli hvatningar, starfsánægju, streitu og annarra breyta mælist meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi? Alls verða kannaðar 13 tilgátur til að svara 

rannsóknarspurningunum þar á meðal að sterkt samband sé milli hvatningar og 

starfsánægju, að jákvætt samband sé milli starfsánægju og þess að næsti yfirmaður sé 

sanngjarn við starfsfólk og að jákvætt samband sé milli þess að hafa skýr markmið til að 

vinna að og hvatningar. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla, auk inngangs, heimildaskrár og viðauka. Fyrsti kafli fjallar 

um fræðilegan bakgrunn hugtakanna hvatningu, starfsánægju og streitu. Þar verður fjallað 

um kenningar og fyrri rannsóknir hvers hugtaks fyrir sig ásamt fyrri rannsóknum á tengslum 

þeirra á milli. Annar kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar verður fjallað um 

rannsóknarsnið, aðferð, réttmæti og áhættumat ásamt því að fjallað verður um þær tilgátur 

sem prófaðar verða til þess að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í 

inngangi. þriðji kafli fjallar um niðurstöður á prófunum á þeim tilgátum sem settar voru fram 

til að svara rannsóknarspurningunum. Í fjórða kafla er umfjöllun þar sem niðurstöður 

núverandi rannsóknar eru tengdar fræðilegri umræðu og rannsóknarspurningunum sem 

settar voru fram í upphafi svarað. Lokaorðin koma í fimmta og síðasta kaflanum en þar 

verður fjallað um þýðingargildi niðurstaðna, frekari rannsóknir og alhæfingargildi 

niðurstaðna. 
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1. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Á undanförnum áratugum hafa fræðimenn beint sjónum sínum að þeim þáttum sem hafa 

áhrif á frammistöðu (e. performance) starfsmanna. Vandinn snýr þó ekki aðeins að því að 

greina hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á frammistöðu heldur einnig samspil þessara 

þátta og áhrif þess á frammistöðu starfsmanna (Landy og Conte 2010, bls. 233). Frammistaða 

hefur verið skilgreind af Landy og Conte (2010, bls. 175) sem hegðun mæld út frá kunnáttu 

og færni einstaklings og varðar markmið stofnunarinnar. Mismunandi er eftir störfum, 

stofnunum og fyrirtækjum hvaða hegðun sé ákjósanleg meðal starfsmanna. Ef stofnun hefur 

það markmið að vinna verkefni sín á skemmri tíma og með minni tilkostnaði þá þurfa 

starfsmenn að búa yfir þeirri kunnáttu og færni sem til þarf s.s. hröð vinnubrögð. Þessi 

kunnátta og færni kemur svo fram í hegðun starfsmanna t.d. á þann hátt að þeir vinna 

verkefni á styttri tíma en áður. 

Starfstengd hvatning (e. motivation) spilar lykilhlutverk í stjórnun, þar sem ein af 

grundvallar skyldum stjórnenda er að hvetja starfsfólk sitt (Staren, 2009; Steers, Mowday og 

Shapiro, 2004). Hvatning er markmiðadrifin hegðun og er það því hlutverk stjórnanda að fá 

starfsmenn sína til þess að stefna í átt að markmiðum stofnunar (Armstrong 2001, bls. 156). 

Hvatning starfsmanna hefur þó oft vafist fyrir stjórnendum þar sem sömu 

hvatningarþættirnir virka ekki endilega á alla starfsmenn. Til að mynda getur möguleiki á 

stöðuhækkun verið hvetjandi fyrir einn starfsmann en góð vinnuaðstaða fyrir annann. Því 

þurfa stjórnendur að nota mismunandi hvatningarþætti á mismunandi starfsmenn sem leiðir 

til þess að stjórnendur þurfa að þekkja starfsfólkið sitt vel (Staren, 2009). 

Safngreining (e. meta-analysis) á sambandi starfsánægju (e. job satisfaction) og 

frammistöðu gefur til kynna að þar sé um miðlungs sterkt samband að ræða (Judge, 

Thoresen, Bono og Patton, 2001). Ekki eru þó allir fræðimenn sammála um orsakatengsl 

sambandsins og hvort um sé að ræða beint- eða sýndarsamband (e. direct or spurious 

relationship) . Porter og Lawler (1968) benda á að hugsanlegt sé að árangursrík frammistaða 

leiði af sér umbun sem leiði af sér meiri starfsánægju. Þó aðeins ef umbunin er álitin 

sanngjörn. Því halda þeir því fram að sambandið milli frammistöðu og starfsánægju sé aðeins 

sýndarsamband og frammistaða í starfi sé orsakavaldur starfsánægju fremur en að aukin 

starfsánægja leiði til aukinnar frammistöðu. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 
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samband milli frammistöðu og starfsánægju sé a.m.k. að hluta til ákvarðað af 

margbreytileika starfa og eigin mati á hvað telst sanngjörn laun (Judge, o.fl., 2001; Miceli, 

1993). Þó rannsóknir hafi sýnt fram á samband milli frammistöðu og starfsánægju, þá er ekki 

víst að þar sé um beint samband að ræða heldur sýndarsamband vegna áhrifa annarra 

breyta á borð við umbun, margbreytileika starfs og tilfinningum um réttlæti og sanngirni 

ásamt öðrum þáttum (Riggio 2008, bls. 223). 

Streita (e. stress) hefur einnig áhrif á frammistöðu starfsmanna, en of mikil streita 

getur valdið slakari frammistöðu meðal starfsmanna. Sambandið milli streitu og frammistöðu 

er þó ekki línulegt heldur líkt og öfugt U, þar sem frammistaða eykst með aukinni streitu upp 

að ákveðnu marki en eftir það minnkar frammistaðan eftir því sem streita eykst. Lögun 

sambandsins gefur til kynna að frammistaða sé best meðal starfsmanna sem finna fyrir 

miðlungs streitu (Jex, 1998).  

Hér að neðan er fjallað nánar um hvatningu, starfsánægju, streitu og tengsl milli 

þessara þátta. Í fyrstu þremur köflunum er fjallað um kenningar og fyrri rannsóknir hvers 

hugtaks fyrir sig. Í fjórða kaflanum er fjallað um fyrri rannsóknir á tengslum hvatningar, 

starfsánægju og streitu. 

1.1. HVATNING 
Í kjölfar niðurstaðna Hawthorne rannsóknanna breyttist viðhorf stjórnenda til vinnuafls 

(Dickson, 1973). Á þessum tíma var hugmyndafræði Frederick W. Taylor um vísindalega 

stjórnun (e. Scientific management) ríkjandi. Hún lagði áherslu á að það væri fyrst og fremst 

umbun í formi launa sem skipti máli um frammistöðu starfsmanna (Deci, 1973). Niðurstöður 

Hawthorne rannsóknanna gáfu hins vegar til kynna að aðrir þættir en fjárhagslegir hefðu 

áhrif á frammistöðu starfsmanna þar á meðal vinnuumhverfi þeirra (Dickson, 1973). Þessar 

niðurstöður vöktu áhuga fræðimanna og hófst þá leit þeirra að hvetjandi þáttum og áhrifum 

þeirra á einstaklinga sem leiddi m.a. til þess að fjölmargar kenningar um hvatningu komu 

fram á sjónarsviðið (Terpstra, 1979). 

Hvatning snýst, ásamt öðru, um val. Með öðrum orðum, starfsmaður forgangsraðar 

markmiðum og velur hvað hann vill eyða orku og tíma í að framkvæma. Hvatning snýr að 

þeim skilyrðum er ákvarða breytileika í magni, seiglu, gæðum og stefnu hegðunar okkar 

(Landy og Conte 2010, bls. 362).  
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Samkvæmt Herzberg, Mausner og Snyderman (1959) eru til tvær tegundir af 

hvatningu eða innri og ytri hvatning. Innri hvatning felur í sér þá ánægju eða lífsfyllingu sem 

er því samfara að fást við það sem starfsmaður upplifir sem verðugt verkefni. Hún getur falið 

í sér að starfsmanni sé falin aukin ábyrgð, tækifæri til að þróa færni sína og hæfni, krefjandi 

verkefni og framgang í starfi. Ytri hvatning felur í sér ytri þætti sem hvetja starfsmann til að 

sýna góða frammistöðu í starfi, svo sem laun, stöðuhækkanir, gagnrýni og að halda aftur 

launum. Það getur verið eitt helsta verkefni stjórnenda að nota bæði innri og ytri þætti 

hvatningar til þess að skapa rétta umhverfið til þess að hvetja starfsmenn sína (Armstrong 

2001, bls 157 - 158). 

Hægt er að líta á hvatningu sem tól til að auka færni meðal starfsmanna. Hvatning 

hefur áhrif á hvernig starfsmaður stendur sig í starfi og hvort hann getur staðist þær kröfur 

sem starfið gerir til hans. Einnig er líklegra að starfsmaður sem ekki býr yfir þeirri þekkingu 

sem nauðsynlegt sé til að framkvæma ákveðið verkefni verði líklegri til að leita eftir henni ef 

hann finnur fyrir hvatningu (Bartram, 2004; Miner, 2003). Hér fyrir neðan verður fjallað um 

helstu kenningar fræðimanna um hvatningu. 

1.1.1. KENNINGAR UM HVATNINGU 

Fyrstu kenningarnar um hvatningu, sem komu fram, voru um eðlishvöt. Litið var á 

eðlishvötina sem meðfædda hneigð sem stjórnaði hegðun einstaklinga. Þess konar kenningar 

voru einkum byggðar á sálgreiningarkenningum um persónuleika, þó sérstaklega kenningum 

Freud. Á endanum urðu þó kenningar um eðlishvöt úreltar og tóku þá aðrar kenningar við 

sem ekki fjölluðu um eðlishvöt heldur lögðu áherslu á þarfir, hvatningu og seiglu (Landy og 

Conte 2010, bls. 361 - 362). 

Árið 1943 setti fræðimaður að nafni Maslow fram kenningu af þessu tagi en hún hlaut 

nafnið þarfakenningin (e. need theory). Þarfakenningin segir til um að einstaklingar þyrftu að 

uppfylla fimm þarfir til þess að ná sjálfsbirtingu (e. self-actualization). Sjálfsbirting vísar til 

þarfa einstaklingsins til að þróa getu eða hæfileika sína til fulls. Hann setti þessar þarfir upp í 

pýramída en hann sýndi að til þess að uppfylla þörf sem staðsett er efst í pýramídanum þyrfti 

fyrst að uppfylla allar þarfir þar fyrir neðan. Þannig var hægt að líta á þarfapýramída Maslows 

sem eins konar tröppur sem einstaklingar þurfa að klífa (Maslow, 1943). Þó svo að kenning 

Maslow hafi verið þýðingarmikil fyrir sögu kenninga um hvatningu telst hún ekki við hæfi á 
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21. öldinni og hefur verið lítið rannsökuð á seinustu áratugum (Landy og Conte 2010, bls. 

370).  

Á sama tíma og þarfakenning Maslow var orðin þekkt kom fram kenning sem hafði 

aðra sýn á hvatningu. Fræðimaður að nafni Skinner kom fram með atferliskenningu sem 

gerði ekki ráð fyrir innri tilhneigingu heldur að hegðun einstaklinga væri stýrð af umhverfinu. 

Þegar hér er komið við sögu var hægt að skipta fylgismönnum og fræðimönnum kenninga 

um hvatningu upp í tvo hópa, annars vegar þá sem trúðu að hegðun okkar væri ákvörðuð af 

innri hvötum og hins vegar þá sem töldu að hegðun okkar væri ákvörðuð af umhverfinu 

(Landy og Conte 2010, bls. 362).  

Það var svo ekki fyrr en árið 1960 sem nýjar kenningar um hvatningu komu fram. Þær 

kenningar byggðu á hugrænnisálfræði (e. cognitive psychology) en kenningar um hvatningu, 

sem notast er við í dag, byggja á þessum grunni. Þróun á kenningum um hvatningu hafa ekki 

snúið að breyttum hugsunarhætti meðal einstaklinga heldur fremur að hugsunarhætti sem 

tengdur er ákvarðanatöku (Landy og Conte 2010, bls. 362). Hér fyrir neðan verður fjallað um 

helstu kenningar um hvatningu. 

VÆNTINGAKENNING VROOMS 

Fyrsta kenningin sem gerði ráð fyrir því að einstaklingar vegi og meti möguleika áður en þeir 

velja á milli þeirra var leið – markmið kenningin (e. path – goal theory) eftir Georgopoulos, 

Mahoney og Jones. Kenning þeirra var mikill vendipunktur um hvernig hugsað var um 

hvatningu. Kjarni kenningarinnar er að það sé hlutverk stjórnenda að beina starfsmanni á þá 

braut að hann nái markmiðum sínum um leið og markmiðum skipulagsheildarinnar er náð 

(Landy og Conte 2010, bls. 373). 

Væntingakenning Vrooms (e. Vrooms expectancy theory) frá árinu 1964 er upprunnin 

frá leiða-markmiða kenningunni, en Vroom hefur útfært kenninguna með ítarlegri hætti. 

Væntingakenningin segir til um að hægt sé að skýra frammistöðu starfsmanna út frá 

væntingum þeirra um ákveðna útkomu vegna fyrri framlaga í starfi (Vroom, 1964). Ólíkt fyrri 

kenningum um hvatningu þá getur væntingakenning Vrooms útskýrt einstaklingsmun 

hvatningar og hegðunar (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 275). Kenning Vrooms gerir ráð 

fyrir að einstaklingar meti á skynsamlegan hátt (a) viðeigandi jákvæða og neikvæða umbun 

eða útkomu, (b) líkurnar á að frammistaða muni leiða til ákveðinnar útkomu eða umbunar og 

(c) líkurnar á að erfiði muni leiða til betri frammistöðu (Landy og Conte 2010, bls 373). Því 
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hærri sem líkurnar eru á góðri útkomu og því lægri sem líkurnar eru á slæmri útkomu því 

meiri hvatningu finnur starfsmaður fyrir að framkvæma ákveðið verk. Þannig framkvæma 

starfsmenn þau verk sem líklegust eru til að gefa sem mest af sér (Rainey 2009, bls. 284).  

Rannsóknir á væntingakenningu Vrooms styður staðhæfingu hans um að fyrirhöfn (e. 

effort) sé tengd hugarstarfi s.s. skynjuð eftirvænting vegna hugsanlegrar umbunar. Þó virðist 

vera að kenningin geri ráð fyrir of mikilli skynsemishyggju einstaklinga með því að gera ráð 

fyrir að einstaklingar vegi og meti kosti allra ákvarðanna, einnig þeirra smærri. Ennfremur 

hunsar kenningin aðra þætti líkt og persónuleika og tilfinningar sem geta haft áhrif á 

ákvarðanir (Landy og Conte 2010, bls. 374). Þrátt fyrir það er væntingakenningin enn talin 

vera ein af þekktustu kenningum um hvatningu. Rannsóknir hafa verið gerðar til að 

betrumbæta kenninguna og samþætta hana öðrum í fræðilegu samhengi. Hún hefur því 

reynst mikilvægur grunnur að frekari rannsóknum á áhrifum væntinga á hvatningu (Rainey 

2009, bls. 285). 

Kenningin er talin geta nýst stjórnendum vel við mannauðsstjórnun (Landy og Conte 

2010, bls. 374). Hún bendir m.a. á að markmið um frammistöðu þurfa að vera skýr og 

ótvíræð, starfsmenn þurfa að hafa aðgang að fullnægjandi úrræðum og ráðum, umbuna 

þurfi starfsmenn fyrir góða frammistöðu í vinnunni, veita þarf starfsmönnum umbun sem 

hann metur mikils, ekki einblína aðeins á fjárhagslega umbun heldur einnig innri og ytri 

umbun (t.d. hrós og gjafir) og að stjórnendur þurfa að ganga úr skugga um að 

frammistöðumat sé hlutlaust og staðlað (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 275). 

JAFNGILDISKENNINGIN 

Samkvæmt jafngildiskenningunni (e. equity theory) þá vilja starfsmenn að komið sé fram við 

þá af sanngirni og er sanngirni frá vinnuveitanda hvati fyrir betri frammistöðu (Landy og 

Conte 2010, bls. 373). Kenningin byggir á skynjun okkar á sanngjarni meðferð. Einstaklingar 

finna fyrir hvatningu til að aðhafast í aðstæðum sem þeir skynja sem ósanngjarnar eða 

ranglátar. Ranglætið á sér stað þegar einstaklingur fær meira eða minna heldur en honum 

finnst hann eiga skilið. Einstaklingar eru þó ólíklegri til að aðhafast til að minnka ranglæt ef 

það er honum í hag. Þetta á til að mynda við ef einstaklingur er með hærri laun en 

samstarfsmaður sinn sem gegnir sama starfi, þá er hann ólíklegri til að grípa til aðgerða s.s. 

biðja um launalækkun heldur en ef hann sjálfur væri með lægri laun en samstarfsmaður sinn 
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(Buchanan og Huczynski 2010, bls. 271). Kenningin segir til um að einstaklingar reikni út 

sanngirni með því að bera sig saman við aðra. Sanngirni er reiknuð með eftirfarandi formúlu 

(Buchanan og Huczynski 2010, bls. 272): 

                      

 

Einstaklingur reiknar því út úr formúlunni annars vegar fyrir sig sjálfan og hins vegar fyrir 

annan einstakling sem hann hyggst bera sig saman við. Ef jafnvægi er á milli útreiknings 

beggja vegna við samlagninguna þá skynjar einstaklingur sanngirni, ef ekki er jafnvægi þá 

finna báðir einstaklingar fyrir ranglæti og hvatningu til að leiðrétta það (Buchanan og 

Huczynski 2010, bls. 272). Einstaklingur sem skynjar ranglæti sem er honum í hag s.s. hærri 

laun en samstarfsmaður sinn leitast eftir að draga úr ranglætinu t.d. með því að auka 

vinnuframlag sitt svo það sé í samræmi við þau laun sem honum eru greidd fyrir starf sitt. 

Sama á við um þann einstakling sem skynjar ranglæti sem er honum í óhag s.s. lægri laun en 

samstarfsmaður sinn en hann leitast eftir að draga úr ranglætinu t.d. með því að draga úr 

vinnuframlagi svo það sé í samræmi við þau laun sem hann fær (Landy og Conte 2010, bls. 

373). Líkt og kom fram að ofan þá finna einstaklingar fyrir meiri hvatningu til að minnka 

ranglæti þegar um undir umbun er að ræða fremur en of umbun  (Buchanan og Huczynski 

2010, bls. 272). 

Rannsóknir á jafngildiskenningunni sýna fram á gildi hennar. Þegar umbun er meiri en 

frammistaða sýna rannsóknir að einstaklingur taki sig á og auki vinnuframlag sitt. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að upplifun á að sanngirni ríki á vinnustað leiði til meiri starfsánægju 

og skuldbindingu við stofnun (Sweeney, McFarlin og Inderrieden, 1990). Rannsakendur hafa 

þó einnig lent í vanda með að rannsaka kenninguna þar sem breytur, sem mældar eru í 

rannsóknum á kenningunni, ráðast af skynjun einstaklinga og því er erfitt að mæla þær. Í 

samanburði sínum nota einstaklingar t.d. mismunandi löng tímabil til að meta ranglæti, 

einstaklingar hafa mismunandi mikið umburðarlyndi og einnig hafa einstaklingar 

mismunandi viðbrögð við ákveðnum stigum af ranglæti. Einnig skortir í kenninguna að gera 

ráð fyrir að samanburður einstaklinga sé ekki ávallt hinn sami, það er að segja: sumir 

einstaklingar bera sig saman við samstarfsmenn en aðrir einstaklingar bera sig saman við 

starfsmenn í öðrum stofnunum (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 273). 

  Mín umbun (mínus minn kostnaður)                            Þín umbun (mínus þinn kostnaður)     

_______________________________________           =       ___________________________________________ 
            Mín viðleitni og framlag                                                       Þín viðleitni og framlag      
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Þrátt fyrir erfiðleika við að rannsaka gildi kenningarinnar virðist hún vera gagnleg fyrir 

stjórnendur (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 273). Í fyrsta lagi gefur hún til kynna að 

starfsmenn beri saman laun þótt launaleynd sé innan stofnunar. Í öðru lagi að ef starfsmenn 

skynja að umbun einstaka starfsmanna sé meiri en frammistaða þeirra þá getur það leitt til 

óánægju og reiði meðal starfsmanna. Í þriðja lagi að samanburður starfsmanna er oft 

huglægur og ónákvæmur. Sérstaklega þó þegar skortur er á upplýsingum og starfsmenn 

reiða sig á orðróm eða sögusagnir. Í fjórða lagi að mikilvægt sé fyrir stjórnendur að gera sér 

grein fyrir að skynjað ranglæti meðal starfsmanna veldur spennu enda þótt þetta ranglæti sé 

lítilvægt. Því má álykta að mikilvægt sé að miðlun upplýsinga um kaup, kjör og forsendur 

umbunar á grundvelli frammistöðu séu gegnsæjar og opinberar þar sem það geti skipti 

sköpun fyrir frammistöðu starfsmanna.  

KENNINGIN UM MARKMIÐASETNINGU 

Á sama tíma og væntingakenningin og jafngildiskenningin komu á sjónarsviðið voru einnig 

settar fram aðrar kenningar. Ólíkt fyrri kenningum þá lögðu þær minni áherslu á getu 

einstaklingsins til að draga lærdóm af fyrri reynslu og afleiðingum hegðun þeirra en meiri 

áhersla var lögð á vísvitandi hegðun einstaklinga. Kenningarnar gerðu því ráð fyrir að 

einstaklingar hefðu meiri stjórn á hegðun sinni en áður. Þessar kenningar flokkast til nútíma 

nálgana á hvatningu og er ein af þeim kenningin um markmiðasetningu (e. goal-setting 

theory)( Landy og Conte 2010, bls. 377). 

Kenningin um markmiðasetningu var sett fram af Locke og samstarfsmönnum hans 

og hefur kenningin þróast í yfirgripsmikla nálgun á hvatningu í vinnu. Í kenningunni er litið á 

markmiðasetningu sem aðferð til hvatningar starfsfólks (Landy og Conte 2010, bls. 377). 

Kenningin segir til um að ef notast á við markmiðasetningu sem aðferð til hvatningar 

starfsfólks í þeim tilgangi að bæta frammistöðu þá sé mikilvægt að starfsmaðurinn sé hafður 

með í ráðum við ákvörðun markmiða, að hann telji þau krefjandi og nógu vel afmörkuð  

ásamt því að starfsmaður þarf að búa yfir þekkingu á árangri fyrri frammistöðu (Buchanan og 

Huczynski 2010, bls. 275 - 276).  

Nauðsynlegt er að markmið einstaklings séu krefjandi þar sem þau leiða fremur til 

hærri frammistöðu en einföld og ókrefjandi markmið. Erfiðari markmið hvetja einstaklinga til 

að leggja harðar að sér en ella svo lengi sem þau eru ekki umfram hæfni eða getu 

einstaklingsins. Afmörkuð markmið leiða til hærri frammistöðu fremur en önnur markmið líkt 
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og þau þar sem einstaklingur ætlar sér að gera eins vel og hann getur. Hærri frammistaða 

næst með nákvæmari markmiðum þar sem einstaklingur á auðveldara með að aðlaga 

hegðun sína þegar hann veit nákvæmlega til hvers er vænst af honum. Þátttaka einstaklings 

við setningu markmiða hækkar frammistöðu með því að ná fram hollustu einstaklingsins við 

markmiðin. Þó er einnig hægt að fá fram hollustu einstaklings við markmið sem hann hefur 

ekki verið þátttakandi í að setja með því að útskýra þau og réttmæti þeirra nægilega vel. 

Síðast en ekki síst er nauðsynlegt að einstaklingur hljóti endurgjöf um markmiðin. Þannig 

öðlast einstaklingur þekkingu á árangri fyrri frammistöðu ásamt því sem slíkt er hvetjandi 

fyrir einstaklinginn. Endurgjöf er því nauðsynleg til þess að markmiðum sé náð á 

árangursríkan hátt (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 276). 

Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á kenningunni um markmiðasetningu hafa 

einblínt á einstaklinga sem eru að vinna einföld verkefni en í nútímasamfélagi er vinnan orðin 

æ flóknari og meiri áhersla lögð á teymisvinnu (Landy og conte 2010, bls. 380 - 381; Locke og 

Lantham, 1990). Bæta þyrfti við kenninguna þekkingu og hæfni einstaklinga. Fræðimenn hafa 

byrjað að rannsaka þennan vinkil á kenningunni um markmiðasetningu og meðal annars hafa 

verið skoðuð áhrif uppbyggilegrar gagnrýni á ákvarðanatöku. Þessar nýju rannsóknir á 

kenningunni um markmiðasetningu eiga eftir að gera henni kleift að standast tímans tönn 

(Atkins, Wood og Rutgers, 2002; Wood, Atkins og Tabernero, 2000; Wood, George-Falvy og 

Debowsky, 2001). 

Stjórnendur geta nýtt sér kenninguna um markmiðasetningu í starfi sínu. 

Nauðsynlegt er að markmið, sem starfsmönnum eru sett, séu erfið en þó ekki umfram hæfni 

þeirra. Stjórnendur verða að gera starfsmönnum grein fyrir markmiðum sínum á skýran og 

nákvæman hátt, sem helst er hægt að mæla. Mikilvægt er að starfsmönnum sé gefinn kostur 

á að taka þátt í markmiðasetningu til þess að starfsmaður sýni þeim hollustu. Ef starfsmaður 

er ekki þátttakandi í markmiðasetningu er mikilvægt að stjórnandi útskýri og réttlæti 

markmið fyrir starfsmanni svo hann samþykki og skilji þau. Einnig er mikilvægt að 

stjórnendur fylgi markmiðum starfsmanna sinna eftir með endurgjöf svo þeir geti, ef 

nauðsynlegt er, aðlagað hegðun sína til að bæta frammistöðu (Buchanan og Huczynski 2010, 

bls. 276).  

Í gegnum tíðina hafa verið settar fram margar kenningar um hvatningu. Helsta 

hindrun slíkra kenninga eru stöðug breyting starfa og starfsumhverfis. Nútíma nálganir á 
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kenningar um hvatningu verða því að geta aðlagast starfsumhverfi hvers tíma. Á 21. öldinni 

byggir vinna starfsmanna mikið á teymisvinnu, tækniframvindu, fjölmenningu og hröðum 

breytingum ásamt því að hollusta vinnuveitenda við starfsmenn sína er minni nú en áður 

(Landy og Conte 2010, bls. 361 - 362). 

1.1.2. FYRRI RANNSÓKNIR 

Rannsóknir fyrri ára hafa sýnt fram á mun milli hvatningar starfsmanna ríkisins og 

starfsmanna einkarekinna fyrirtækja. Rannsakendur benda hins vegar á að þrátt fyrir að 

fundist hafi munur milli starfsmanna þessara tveggja atvinnugeira þá ræðst munurinn á 

hvatningu starfsmanna fremur á öðrum breytum eins og t.d. menntun, kyni, aldri, starfi eða 

staðsetningu á stöðu starfsmanns í skipuriti (Buelens og Van de Broeck, 2007). 

Rannsóknir benda þó til að innri hvatning hljóti meira vægi en ytri hvatning meðal 

ríkisstarfsmanna en meðal starfsmanna einkarekinna fyrirtækja (Carrigan, 2011). Eins og 

áður hefur komið fram þá felur innri hvatning í sér þá sjálfvirku þætti sem fá einstaklinga til 

að hegða sér á ákveðinn hátt eða í ákveðna átt. Það eru þættir á borð við ábyrgð, sjálfsstjórn, 

svigrúm til að þróa með sér færni og hæfni, áhugaverð og krefjandi verkefni og möguleikar á 

framþróun í starfi. Ytri hvatning felur í sér þætti sem snúa að því sem gert er við eða fyrir 

einstaklinginn til þess að hvetja hann s.s. umbanir, hrós og refsingu (Herzberg, Mauser, 

Peterson og Campell, 1957). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að laun (ytri hvatning) sé 

áhrifaminni hvati fyrir ríkisstarfsmenn borið saman við starfsmenn einkarekinna fyrirtækja 

(Wright, 2007).  

1.1.3. SAMANTEKT 

Að ofansögðu er ljóst að hugtakið hvatning hefur verið mikið rannsakað allt frá því að áhugi á 

því kviknaði í kjölfar Hawthorn rannsóknanna. Áhersla kenninga um hvatningu hefur þó 

breyst í gegnum árin. Þróun á kenningum um hvatningu hafa ekki snúið að breyttum 

hugsunarhætti meðal einstaklinga heldur fremur að hugsunarhætti sem tengdur er 

ákvarðanatöku og nú í að líta meira á vísvitandi hegðun einstaklinga. Helstu kenningar um 

hvatningu, sem notast er við í dag, eru: væntingakenning Vrooms um að hægt sé að skýra 

frammistöðu starfsmanna út frá væntingum þeirra um ákveðna útkomu vegna fyrri framlaga 

í starfi. Jafngildiskenningin sem segir til um að starfsmenn vilji að komið sé fram við þá af 

sanngirni og að sanngirni frá vinnuveitenda sé hvati að góðri frammistöðu. Kenningin um 

markmiðasetningu lítur á markmið sem afl til hvatningar en nauðsynlegt sé þó að markmiðin 
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séu nákvæm og krefjandi, að einstaklingur hafi tækifæri á að taka þátt í setningu þeirra og 

þekkingu einstaklingsins á fyrri frammistöðu sé til staðar. Rannsóknir á hvatningu hafa sýnt 

fram á að innri hvatning hafi meira vægi meðal ríkisstarfsmanna og að ytri hvatningaþættir 

líkt og laun skipti þá minna máli. 

1.2. STARFSÁNÆGJA 
Tilfinningar eru mikilvægar á vinnustöðum líkt og á öðrum sviðum lífsins. Tilfinningaleg 

reynsla eða upplifun einstaklinga í starfi hefur ekki aðeins áhrif á hegðun þeirra í starfi sínu 

heldur einnig utan vinnu (Landy og Conte 2010, bls. 404). Hugtakið tilfinning var fyrst sett 

fram af Elton Mayo á miðjum þriðja áratugi seinustu aldar. Mayo hélt því fram að 

verksmiðjustörf gæfu af sér neikvæðar tilfinningar líkt og reiði, tortryggni, ótta, aukin 

veikindi og slakari frammistöðu (Mayo, 1923). Hann hélt því einnig fram að þessar neikvæðu 

tilfinningar starfsmanna leiddu af sér myndun stéttarfélaga og ókyrrð meðal starfsmanna 

sem gæti leitt til verkfalla (Griffin, Landy og Mayocchi, 2002). 

Fram að þessum tímapunkti hafði verið lítill áhugi, bæði meðal fræðimanna og 

stjórnenda á ánægju starfsmanna. Í samræmi við kenningu Frederick W. Taylor um 

vísindalega stjórnun var því haldið fram, að svo lengi sem starfsmenn hlytu fullnægjandi laun 

þá væru þeir ánægðir (Deci, 1973; Houser, 1927). Þó höfðu einstaka sinnum verið 

framkvæmdar kannanir á ánægju starfsmanna en þar var aðeins leitað eftir áliti stjórnenda 

en ekki starfsmannanna sjálfra (Houser, 1927). Það varð svo ekki fyrr en á fjórða áratug 

seinustu aldar sem aukinn áhugi varð á að skoða ánægju meðal starfsmanna og hugtakið 

starfsánægja varð til. 

Þessi aukni áhugi kom til í kjölfar tveggja rannsókna. Annars vegar rannsókn Robert 

Hoppock (1935) sem gaf til kynna að bæði einstaklings- og starfstengdir þættir höfðu áhrif á 

starfsánægju. Og hins vegar Hawthorn rannsóknanna sem sýndu fram á breytingu í hegðun 

eða viðmóti einstaklings vegna þess að honum var veitt aukin athygli en það hefur æ síðan 

kallast Hawthorn áhrifin (e. Hamthorn effect). Rannsóknin gaf til kynna að skynjun 

starfsmanna hefði meiri áhrif á framleiðni meðal starfsmanna heldur en efnislegar 

vinnuaðstæður (Landy og Conte 2010, bls. 406). 

Frá miðjum fjórða áratug fram að miðjum sjötta áratug seinustu aldar voru 

framkvæmdar margar rannsóknir á starfsánægju vegna tengsla hennar við framleiðni og sem 

fyrirbyggjandi afl til að afstýra ókyrrð og verkföllum meðal starfsmanna (Landy og Conte 
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2010, bls. 407). Á seinni hluta sjötta áratugarins framkvæmdu Herzberg, Mausner, Peterson 

og Capwell (1957) rannsókn á starfsánægju sem sýndi fram á að samband væri milli 

starfsánægju og a.m.k. einhverra hluta vinnutengdrar hegðunar, sérstaklega þó fjarvistum 

frá vinnu og starfsmannaveltu. Rannsókn Herzberg´s og félaga leiddi til þess að sett var fram 

fyrsta nútíma kenningin um starfsánægju, tveggja þátta kenning Herzbergs (e. Herzbergs 

Motivator-Hygiene Theory) (Herzberg o.fl., 1959). Kenning þessi leiddi af sér fleiri rannsóknir 

á hugmyndafræði kenningarinnar en á endanum var henni hafnað bæði á rökrænan og 

raunvísindalegan hátt, en nánar verður fjallað um kenninguna í næsta kafla (Ewen, Smith, 

Hulin og Locke, 1966; King, 1970). 

Við lok sjöunda áratugarins og byrjun þess áttunda átti sér stað svipuð 

hugarfarsbreyting meðal fræðimanna um starfsánægju líkt og gerðist með hvatninguna. 

Helsta breytingin fól í sér að gert var ráð fyrir að einstaklingar væru skynsemisverur. Tvær 

kenningar um starfsánægju komu fram á þessum tíma sem mörkuðu þennan vendipunkt í 

hugarfarsbreytingu: gildis kenningin (e. value theory) og módel um ákvarðanda starfsánægju 

(e. Model of the determinants of Satisfaction ) (Landy og Conte 2010, bls. 407).  

Starfsánægja hefur verið mikið rannsökuð seinustu áratugi. Mismunandi er hvaða 

breytur eru skoðaðar eftir á hvaða tíma rannsóknin á starfsánægju fer fram. Á 21. öldinni 

hefur starfsumhverfi breyst töluvert frá fyrri áratugum og hafa nútíma rannsóknir þar af 

leiðandi bætt við og breytt rannsóknum sínum til að aðlaga þær að núverandi 

starfsumhverfi, t.d. með því að skoða tengsl starfsánægju við starfsöryggi og viðhorf 

gagnvart fjölmenningalegum vinnustað. Þó breytileiki hafi verið mikill á rannsóknum á 

starfsánægju er almennt litið svo á að starfsánægja haldist í hendur við vinnutengda hegðun 

(Landy og Conte 2010, bls. 410).  

Rannsóknir á starfsánægju hafa sýnt fram á tengsl hennar við færri vinnuslys (Barling, 

Kelloway og Iverson, 2003), að ánægðir starfsmenn séu síður líklegir til að vera fjarverandi 

frá vinnu (Johns, 1997) og eins til að mæta of seint til vinnu (Kozlowsky, Sagie, Krausz og 

Singer, 1997). Einnig sýndi safngreining Harter, Schmidt og Hayes (2002) á 7933 starfssviðum 

36 fyrirtækja að jákvætt samband væri milli starfsánægju, framleiðni, öryggis, hagnaðar og 

ánægju viðskiptavina, ásamt því að neikvætt samband reyndist milli starfsánægju og 

starfsmannaveltu. Enda þótt rannsóknir á starfsánægju hafi nú verið framkvæmdar í rúma 
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hálfa öld þá eru enn engar óyggjandi kenningar eða niðurstöður fyrir hendi varðandi hana 

(Landy og Conte 2010, bls. 411). 

Starfsánægja hefur oft verið tengd öðrum mikilvægum viðhorfum og hegðun, þar á 

meðal fjarvistum, áformum um að hætta störfum og að starfsmenn hætti í raun og veru í 

starfi. Þar sem mismunandi rannsóknir hafa notast við mismunandi mælingar og 

skilgreiningar á starfsánægju komast þær því oftar en ella að ósamhljóða niðurstöðu um hver 

séu tengsl starfsánægju við aðrar breytur. Vegna þessa mikla breytileika er í raun engin ein 

viðurkennd skilgreining á hugtakinu eða samhljóða álit um hvað ákvarði hana (Rainey 2009, 

bls. 298; 300). 

Einnig hefur verið uppi ádeila meðal fræðimanna um hver stefna orsakasambands 

starfsánægju og annarra breyta sé. Deila er uppi um hvort starfsánægja leiði til betri 

frammistöðu eða hvort það sé betri frammistaða sem leiði til hærri starfsánægju. Nokkrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á veikt samband milli starfsánægju og frammistöðu en 

safngreiningar (e. meta-analysis) gefa til kynna að sterkara samband sé þar á milli en 

rannsóknir hafa gefið til kynna (Petty, McGee og Cavender, 1984; Porter og Lawler, 1968). 

Hér á eftir verður fjallað um helstu kenningar og fyrri rannsóknir á starfsánægju. 

1.2.1. KENNINGAR UM STARFSÁNÆGJU 

Almennt er greint á milli fimm almennra kenninga um starfsánægju. Þetta eru eftirfarandi 

kenningar: Samanburðarkenningin (e. Comparison theory), atbeina kenningin (e. 

Instrumentality theory), kenningin um félagsleg áhrif (e. Social influence theory), 

jafngildiskenningin (e. equity theory) og tveggja þátta kenning Herzbergz (e. Herzbergz two-

factor theory). Allar þessar kenningar gefa til kynna hvernig starfsánægja er ákvörðuð meðal 

einstaklinga (Ganguli 1994, bls. 16). Hér fyrir neðan verður fjallað um hverja og eina 

kenningu fyrir sig. 

SAMANBURÐARKENNINGIN 

Samanburðarkenningin (e. comparison theory) segir til um að starfsmenn setji sér ákveðnar 

væntingar um hvað þeir vilja fá út úr starfi, sem þeir beri svo saman við það sem þeir fá í 

raun og veru (Ganguli 1994, bls. 16 - 17). Væntingar starfsmanna geta til að mynda verið 

upphæð launa og sjálfstæði í vinnu. Hve mikla starfsánægju einstaklingur upplifir veltur á því 

misræmi sem myndast milli væntinga einstaklinga og þess sem þeir fá í raun og veru út úr 
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starfi. Því meira sem misræmið er því minni starfsánægju upplifir einstaklingur. Að mati 

Ganguli (1994, bls. 16 - 17) er sú staðhæfing kenningarinnar að starfsánægja ráðist á 

samanburði milli væntinga og því sem starfskrafturinn fær út úr starfinu vafalaust sönn. 

Hann bendir þó á að væntingar einstaklinga séu ekki fastar heldur hreyfanlegar og tengdar 

afrekum. Hafa þarf í huga að með auknum afrekum starfsmanns, t.d. að fá mikilvægan 

einstakling í viðskipti, aukast væntingar hans um hvað hann vill fá frá starfinu, t.d. hærri laun 

(Ganguli 1994, bls. 17).  

ATBEINA KENNINGIN 

Atbeina kenningin (e. instrumentality theory) segir til um að starfsánægja einstaklinga ráðist 

af því að hvaða marki starf þeirra leiði til ákveðinna niðurstaðana, s.s. hærri laun eða 

stöðuhækkun, sem þeir meta mikilsverðar. Einstaklingsbundið er þó hve mikilvæg hver og 

ein niðurstaða er metin (Ganguli 1994, bls. 17). Samkvæmt kenningunni þá er starfsánægja 

starfsmanna ákvörðuð af heildarsummu niðurstaðna margfölduð með verðmæti þeirra. 

Starfsmenn upplifa því meiri starfsánægju ef starf þeirra uppfyllir þær niðurstöður sem 

einstaklingurinn metur mest. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að huga að einstaklingsmun 

meðal starfsmanna sinna þegar kemur að starfsánægju. 

KENNINGIN UM FÉLAGSLEG ÁHRIF 

Kenningin um félagsleg áhrif (e. social influence theory) segir til um að sú starfsánægja sem 

einstaklingur upplifir á vinnustað ráðist af skynjun þeirra á starfsánægju annarra starfsmanna 

(Ganguli 1994, bls. 17). Einstaklingar ákvarða því hversu ánægðir þeir eru í starfi með því að 

fylgjast með öðrum og móta ályktanir um ánægju þeirra (Salancik og Pfeffer, 1977). Því er 

starfsánægja fremur tilkomin vegna sjálfs- og félagsskynjunar fremur en ákvörðuð af 

einkennum starfsins s.s. vinnuaðstöðu (Ganguli 1994, bls. 17). 

 JAFNGILDISKENNINGIN 

Líkt og með hvatningu þá á jafngildiskenningin (e. equity theory) einnig við um starfsánægju. 

Eins og kom fram hér að ofan þá segir jafngildiskenningin til um að óánægja eigi sér stað 

meðal einstaklinga þegar þeir finna misræmi á milli þess sem þeir fá út úr starfinu og þess 

sem samstarfsmenn fá út úr starfinu þegar búið er að taka tillit til framlags beggja í starfi 

(Adam, 1956). Ef einstaklingur skynjar að um misræmi sé að ræða veldur það óánægju sem 
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leiðir af sér hegðun meðal einstaklingsins til að leiðrétta misræmið. Hegðun til að leiðrétta 

misræmið getur t.d. falið í sér aukið vinnuframlag ef einstaklingnum skynjar að hann fái 

meira heldur en aðrir starfsmenn og minnkun á vinnuframlagi eða auknar fjarvistir ef 

starfsmaður skynjar að hann sé að fá minna út úr starfi sínu en aðrir samstarfsmenn. 

TVEGGJA ÞÁTTA KENNING HERZBERGS 

Kenning Herzbergs (e. Herzbergz two factor theory) segir til um að starfsánægja einstaklinga 

ákvarðist af tveimur þáttum. Annars vegar ánægjuþætti tengdum jákvæðum tilfinningum um 

starfið sjálft og inntaki þess (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). Þessi þáttur 

kenningarinnar er oft kallaður hvatningaþáttur þar sem hann þróar með starfsmönnum 

hvatningu til að vinna. Það sem hefur áhrif á hann eru m.a. afrek, viðurkenning, vinnan sjálf, 

ábyrgð og starfsframi. Og hins vegar óánægjuþáttur sem snýr að ytri þáttum starfsins s.s. 

verklagi, verkstjórn, launum og vinnuaðstæðum. Þessi þáttur getur ekki orsakað ánægju 

heldur aðeins komið í veg fyrir óánægju.  

 Rannsóknir á tveggja þátta kenningu Herzbergz hafa sýnt fram á efasemdir um 

lögmæti hennar. Þessar efasemdir hafa vaknað vegna rannsókna sem sýna að einn þáttur 

getur haft mismunandi áhrif á einstaklinga. Ábyrgð getur til að mynda valdið ánægju hjá 

einum einstaklingi en óánægju hjá öðrum. Þessi breytileiki á áhrifum þátta milli einstaklinga 

veltur oftast á fyrri störfum, aldri, kyni og menntun. Því er hægt að líta á kenningu Herzbergz 

sem einföldun á hverju starfsánægja grundvallast og því flókna sambandi sem er á milli 

hvatningar og starfsánægju (Ganguli 1994, bls. 19). 

1.2.2. FYRRI RANNSÓKNIR Á STARFSÁNÆGJU 
Almennt hafa rannsakendur fundið að há starfsánægja sé tengd betri launum, fullnægjandi 

möguleikum á stöðuhækkun, viðurkenningu, nýtingu á kunnáttu og hæfni, góðri 

vinnuaðstöðu og tillitssemi frá yfirmönnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sambandið milli 

starfsánægju, fjarveru og starfsmannaveltu sé nokkuð stöðugt. Starfsánægja er mikilvæg þar 

sem fjarvistir og starfsmannavelta geta verið kostnaðarsamar fyrir atvinnurekendur (Rainey 

2009, bls. 301). Sumar rannsóknir hafa einnig fundið að starfsánægja sé tengd ánægju til 

lífsins og líkamlegrar heilsu starfsmanna (Gruneberg, 1979). 

 Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna hér á landi og 

hafa þær báðar spurt út í starfsánægju. Í fyrri könnuninni, Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 
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við aldahvörf frá árinu 1999 greina 78% starfsmanna að þeir séu ánægðir í starfi og í seinni 

könnuninni, Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 2006 greindu 79% starfsmanna að þeir væru 

ánægðir í starfi. Einnig var spurt um starfsánægju í könnun SFR, Stofnun ársins 2011, en þar 

greindi mikill meirihluti starfsmanna að þeir væru ánægðir í starfi eða 80,5 %. Í könnun á 

starfsumhverfi ríkisstarfsmanna frá árinu 2006 kom einnig fram að samband væri milli 

starfsánægju og hvort starfsmaður hugsi oft um að hætta í starfi (r = -0.57) og þess hvort þeir 

töldu að starf þeirra væri metið að verðleikum (r = 0.44) (Capacent, 2011; Ómar H. 

Kristmundsson, 1999; 2007). 

1.2.3.SAMANTEKT 

Allt frá fjórða áratug síðustu aldar hefur starfsánægja verið mikið rannsökuð en kveikjan að 

þeim rannsóknum voru tvær rannsóknir Hawthorn og Hoppock, en báðar gáfu til kynna að 

hvoru tveggja einstaklings- og starfstengdir þættir hefðu áhrif á starfsánægju. 

Almennt er greint á milli fimm almennra kenninga um starfsánægju en þær eru 

eftirfarandi: Í fyrsta lagi er það samanburðarkenningin sem segir til um að starfsánægja 

ráðist af misræmi í samanburði á því hvað starfsmaður fær út úr starfinu og hvað aðrir 

starfsmenn fá út úr starfinu. Í öðru lagi er það atbeina kenningin sem segir til um að 

einstaklingar leggi mat á starfsánægju sína með því að skoða að hvaða marki starf þeirra 

leiðir til mikilsmetinna útkomna. Í þriðja lagi er það kenningin um félagsleg áhrif sem segir til 

um að einstaklingar ákvarði starfsánægju sína út frá mati á starfsánægju annarra 

starfsmanna. Í fjórða lagi er það jafngildiskenningin sem segir til um að óánægja eigi sér stað 

meðal einstaklinga ef misræmi er í samanburði á framlagi þeirra til starfsins og hvað þeir fá 

út úr því og framlagi annarra starfsmanna og hvað þeir fá út úr því. Í fimmta lagi er það svo 

tveggja þátta kenning Herbergz sem segir til um að starfsánægja eigi rætur sínar að rekja til 

tveggja þátta, ánægjuþáttar sem snýr að innri þáttum starfsins s.s. afrekum, viðurkenningu 

og starfsframa og óánægjuþáttar sem snýr að ytri þáttum starfsins s.s. verklagi, verkstjórn og 

launum. 

Rannsóknir á starfsánægju hafa sýnt fram á tengsl hennar við færri slys, góða 

frammistöðu, minni starfsmannaveltu, minni fjarvistir starfsmanna, ánægju til lífsins og 

líkamlegri heilsu starfsmanna. Þó eru uppi deilur um orsakatengsl sambanda starfsánægju og 

annarra breyta þar sem ekki er vitað hvort aukin starfsánægja leiði af sér verri frammistöðu 
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eða hvort það sé góð frammistaða sem leiði af sér umbun og það sé umbunin sem auki 

starfsánægjuna. 

1.3.VINNUTENGD STREITA 
Hugtakið streita kom fram á sviði heilbrigðisfræða árið 1956 þegar Dr. Hans Selye gaf út bók 

sína streita lífsins (e. the stress of life). Selye er talin hafa fyrstur áttað sig á áhrifum streitu á 

andlega og líkamlega líðan ásamt því að hafa komið fram með hugtakið streita. Hann hefur 

síðan þá verið kallaður faðir hugtaksins streitu (Cohen, Kessler og Gordon, 1997). 

 Vegna aukins hraða og krafna nútíma samfélags hefur álag á starfsmenn aukist til 

muna umfram það sem það var á 20. öldinni. Þetta aukna álag ásamt tímaskorti og 

fjárhagsáhyggjum eru þættir sem geta leitt til langvarandi streitu meðal einstaklinga (Sigríður 

Hrönn Bjarnadóttir, 2000). 

Vinnutengd streita (e. work related stress) er streita sem á sér stað í vinnu og hefur 

áhrif á vinnutengda hegðun. Flestir starfsmenn finna fyrir einhverskonar tilgangi og afrekum í 

vinnu sinni sem getur verið gefandi og ánægjulegt. Þó getur vinna einnig verið mikil byrði, 

vegna skilafresta, tímaáætlana, of mikils vinnuálags og erfiðra samskipta við stjórnendur eða 

samstarfsmenn sem getur valdið töluverðri pressu og álagi (Riggio 2008, bls. 250 - 254). 

Vinnutengd streita getur komið fram hjá starfsmönnum á öllum stigum stjórnskipulags 

vinnustaða en algengara er að hún komi fram hjá starfsmönnum sem eru undir miklu álagi og 

hafa lítil áhrif á vinnuskipulag sitt (Anna Björk Aradóttir, 2008). Rannsóknir benda til þess að 

streita sé að verða eitt algengasta vinnutengda vandamál á Vesturlöndum (Anna Björk 

Aradóttir, 2008).  

Stjórnendum fyrirtækja og stofnana verður æ meira umhugað um streitu 

starfsmanna vegna áhrifa hennar á framleiðni, starfsmannaveltu og fjarvistir, ásamt því að of 

mikil streita getur leitt til sjúkdóma á borð við magasár, mígreni, og of hás blóðþrýstings. Ef 

streita starfsmanns leiðir af sér sjúkdóm þá getur það haft áhrif á fjarvistir hans frá vinnu. 

Kvíði og þunglyndi getur minnkað framleiðni og gæði vinnu einstaklingsins. Einnig getur of 

mikil streita meðal starfsmanns leitt til þess að hann segi upp starfi sínu og hafi því áhrif á 

starfsmannaveltu vinnustaðar. Hér fyrir neðan verður fjallað um tvær kenningar um 

vinnutengda streitu, sem hlotið hafa meiri athygli en aðrar, ásamt því að fjallað verður um 

fyrri rannsóknir á streitu. 



29 

 

1.3.1. KENNINGAR UM VINNUTENGDA STREITU 

Nokkrar kenningar um streitu hafa verið þróaðar. Tvær þeirra hafa hlotið meiri athygli en 

hinar en það eru: Krafa-stjórn módel Karaseks (e. Demand-Control model) og Viðeigandi 

persónu-umhverfis módel Frenchs (e. Person-Enviroment fit model). Hér fyrir neðan verður 

fjallað um þessar tvær kenningar um streitu. 

KRAFA-STJÓRN MÓDEL KARASEKS 

Módel Karaseks um jafnvægi milli krafna og stjórnar (e. demand-control model) segir til um 

að streita starfsmanna ráðist annars vegar af stjórn einstaklings á starfi sínu og hins vegar af 

þeim kröfum sem gerðar eru til hans í starfi. Kröfur starfsins vísa til vinnuálags eða 

vitsmunalegra skilyrða sem starfið gerir til einstaklingsins. Stjórn einstaklings á starfi sínu 

vísar annars vegar til sjálfsstjórnar einstaklingsins í starfi sínu og hins vegar til hæfni 

einstaklingsins við að nýta mismunandi kunnáttu og færni í starfi (Karasek, 1979). 

Samkvæmt Karaseks (1979) þá  ákvarðar samsetning krafna og stjórnar í starfi það 

magn streitu sem starfsmaður upplifir. Stjórn einstaklings á starfi sínu er þó meira ráðandi 

þegar kemur að streitu starfsmanna. Einstaklingur getur verið undir miklu vinnuálagi í starfi 

sínu en ekki fundið fyrir streitu í starfi ef hann upplifir að hann hafi á því stjórn. Þesskonar 

störf hafa m.a. verið tengd virkari starfsaðstæðum. Þau störf sem fela í sér litla stjórn en 

miklar kröfur s.s. vinnuálag eru líklegri til að leiða til streitu meðal starfsmanna. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli starfa sem fela í sér miklar kröfur til starfsmannsins 

en veita honum litla stjórn og andlegrar streitu s.s. þunglyndis (Karasek, 1979; Karasek og 

Theorell, 1990). 

 Ganster, Fox og Dwyer (2001) rannsökuðu kenningu Karaseks á 105 

hjúkrunarfræðingum í fullu starfi. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem skynjuðu litla stjórn á starfi sínu og voru undir miklu vinnuálagi voru 

að jafnaði oftar frá vinnu vegna veikinda. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þess konar störf 

eru því ekki aðeins kostnaðarsöm fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig atvinnurekendur 

og samfélagið í heild. Kenning Karaseks hefur einnig verið prófuð í Kína og voru 

niðurstöðurnar í samræmi við aðrar kannanir á kenningunni. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að kenning Karaseks eigi ekki einungis við á Vesturlöndum (Xie, 1996). 
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VIÐEIGANDI PERSÓNU-UMHVERFIS MÓDEL FRENCHS 

Kenning Frenchs um viðeigandi jafnvægi milli persónu og umhverfis (e. person-enviroment fit 

model) segir til um að streita meðal starfsmanna ráðist af skynjuðu jafnvægi milli þeirra 

krafna sem umhverfið gerir til þeirra og hæfni þeirra til að komast til móts við þær kröfur. 

Magn misræmis milli persónu og umhverfis ákvarði það magn streitu sem einstaklingur 

skynjar. Jafnvægi er milli persónu og umhverfis þegar færni og hæfni samsvara þeim kröfum 

sem starfið og vinnuumhverfið gera til einstaklingsins (French, Caplan og Harrison, 1982). Í 

kenningunni getur umhverfi vísað annars vegar til þeirra krafna sem starfið sjálft gerir til 

einstaklingsins s.s. kunnáttu og hæfni og hins vegar til þeirra krafna sem stofnun/fyrirtæki 

gerir til einstaklingsins s.s. gildi. 

 Rannsóknir á kenningunni hafa sýnt fram á að ójafnvægi milli persónu og umhverfis 

sé oft tengt auknu álagi (French o.fl., 1982), að þegar hæfni og færni starfsmanna sé í 

samræmi við þær kröfur sem starfið og starfsumhverfið gerir til þeirra séu þeir að jafnaði 

undir minna álagi og minni streitu (Edwards, 1996) og að vellíðan starfsmanna væri breytileg 

vegna skynjunar þeirra á reynslu sinni í vinnu og fjölskyldu (Edwards og Rothbard, 1999). 

Persónu – umhverfismódel French skoðar streitu út frá einstaklingnum sjálfum og 

streituvöldum í vinnuumhverfinu. Þar með gerir kenningin ráð fyrir einstaklingsmun í skynjun 

starfsmanna á streitu sem stafar m.a. af ólíkri getu og lífsgildum einstaklinga, en það gerir 

kenning Karasek´s ekki (Edwards, 1996). 

1.3.2. FYRRI RANNSÓKNIR Á VINNUTENGDRI STREITU 

Í gegnum árin hafa tvær umfangsmiklar kannanir verið gerðar á vinnutengdri streitu og 

starfsumhverfi ríkisstarfsmanna á Íslandi. Þetta er annars vegar könnunin á starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna við aldahvörf frá árinu 1999 og könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 

2006. Í könnuninni frá árinu 1999 kemur fram að 38% starfsmanna greini frá því að þeir finni 

nær alltaf eða oft fyrir streitu í starfi, 40% stundum og 23% sjaldan eða aldrei. Þegar 

starfsmenn voru beðnir um að tilgreina hverjar væru helstu orsakir streitu, tilgreindi mikill 

meirihluti (75%) starfsmanna vinnuálag, en könnunin sýnir einnig fram á að mikil fylgni (r = 

0.64) sé á milli streitu og vinnuálags. Í könnuninni kemur einnig fram að samband sé milli 

streitu og hugsana um að hætta í starfi (r = 0.23). Þegar starfsmenn voru spurðir út í 

vinnuálag greindu um 21% þeirra að þeir væru nær alltaf undir miklu vinnuálagi og 40% að 

þeir væru oft undir miklu vinnuálagi (Ómar H. Kristmundsson, 1999). 
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Í könnuninni frá árinu 2006 hafði hlutfall þeirra, sem finna nær alltaf eða oft fyrir 

streitu í starfi, hækkað lítillega eða úr 38% í 39%. En aðeins 22% starfsmanna greindu frá því 

að þeir finndu sjaldan eða aldrei fyrir streitu í starfi sínu. Þegar spurt var um vinnuálag 

greindu aðeins 8% starfsmanna frá því að þeir finndu sjaldan eða aldrei fyrir vinnuálagi í 

starfi og 62% starfsmanna að þeir finndu nær alltaf eða oft fyrir vinnuálagi í starfi. Miðað við 

fyrri könnun þá hefur vinnuálag aukist lítillega eða um 1% (Ómar H. Kristmundsson, 2007). 

1.3.3. SAMANTEKT 

Vegna aukins hraða og krafna nútímasamfélags hefur álag á starfsmenn aukist til muna 

umfram það sem það var á 20. öldinni. Þetta aukna álag ásamt tímaskorti og 

fjárhagsáhyggjum eru þættir sem geta leitt til langvarandi streitu meðal einstaklinga. 

Rannsóknir benda til þess að streita sé að verða eitt algengasta vinnutengda vandamál á 

Vesturlöndum. 

Nokkrar kenningar um streitu hafa verið þróaðar en tvær þeirra hafa hlotið meiri 

athygli en aðrar en þær eru krafa-stjórn módel Karaseks og persónu-umhverfis módel 

Frenchs. Módel Karaseks vísar til jafnvægis milli þeirra krafna sem starfið gerir til 

starfsmanna og að hvaða leyti starfsmaður hefur stjórn á starfi sínu. Rannsóknir hans hafa 

gefið til kynna að störf sem setja miklar kröfur á starfsmenn og veita þeim litla stjórn á 

starfinu sjálfu eru líklegri til þess að leiða til vinnutengdrar streitu meðal starfsmanna. 

Persónu-umhverfis módel Frenchs segir til um að magn misræmis milli persónu og umhverfis 

sé það sem ákvarði það magn streitu sem einstaklingur skynjar. Módel French gefur okkur 

kleift að skoða samverkun milli einstaklingsins og starfsumhverfisins í tengslum við 

vinnutengda streitu. Módelið gerir einnig ráð fyrir að streita geti haft mismunandi áhrif á 

einstaklinginn eftir dálæti, gildum og hæfni sem hann býr yfir, en það gerir Karaseks ekki. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna og þar hefur meðal 

annars verið spurt út í streitu. Í könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf 

greina 38% starfsmanna að þeir finni nær alltaf eða oft fyrir streitu í starfi og 40% stundum. Í 

sömu könnun sem framkvæmd var árið 2006 var hlutfall þeirra sem sögðust finna nær alltaf 

eða oft fyrir streitu búið að hækka um eitt prósentustig eða upp í 39%. Í könnuninni frá árinu 

1999 var spurt um helstu orsök streitu í starfi og tilgreindu þá flestir vinnuálag eða alls 75%. 

Einnig fannst sterkt jákvætt samband (r = 0.64) milli streitu og vinnuálags. Hér fyrir neðan 

verður fjallað um fyrri rannsóknir á tengslum hvatningar, starfsánægju og streitu. 
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1.4. TENGSL HVATNINGAR, STARFSÁNÆGJU OG STREITU 
Hér fyrir neðan verður greint frá nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á tengslum 

hvatningar, starfsánægju og streitu. Fyrst verður greint frá rannsóknum um samband 

hvatningar og starfsánægju, þar á eftir rannsóknum á sambandi hvatningar og streitu og að 

lokum verður greint frá rannsóknum á sambandi starfsánægju og streitu. 

1.4.1. HVATNING OG STARFSÁNÆGJA 
Tveggja þátta kenning Herzbergz er hægt að nota bæði sem kenningu um starfsánægju og 

hvatningu, þar sem kenningin leggur áherslu á að starfsánægja sé lykillinn í ákvörðun 

hvatningar (Riggio 2008, bls. 194). Rannsókn LU (1999) sem framkvæmd var á meðal 600 

einstaklinga á vinnumarkaði í Kaohsiung borg í Taiwan sýndi fram á sterkt samband milli innri 

hvatningar og starfsánægju (r = 0.37). Önnur rannsókn sem framkvæmd var á 

Norðurlöndunum sýndi þó fram á sterkara samband milli innri hvatningar í starfi og 

starfsánægju (r = 0.795) (Eskildsen og Kristensen, 2004). Davis og Wilson (2000) hafa einnig 

rannsakað sambandið milli hvatningar og starfsánægju og fundið að sambandið væri sterkt (r 

= 0.56). Þrátt fyrir að allar rannsóknir séu ekki á sama máli um styrkleika sambandsins milli 

hvatningar og starfsánægju þá er fylgni milli breytanna í rannsóknum almennt á bilinu 0.37 til 

0.795. Þrátt fyrir þennan breytileika er sambandið ávallt sterkt og því greinilegt að hvatning 

og starfsánægja hafa mikil áhrif hvort á annað. 

1.4.2. HVATNING OG STREITA 

Rannsókn Jamal (1985) á 215 hjúkrunarfræðingum leiddi í ljós að streita í vinnu hafði þau 

áhrif að minnka hvatningu í vinnu og auka hvatningu til að hætta störfum. Gällstedt (2003) 

skýrði frá því að samband milli hvatningar og streitu gæti verið hringlaga þ.e.a.s. of lítil 

hvatning leiði til aukinnar streitu og að aukin streita dragi úr hvatningu. Davis og Wilson 

(2000) skoðuðu sambandið milli hvatningar og streitu. Þeir fundu út að sterkt neikvætt 

samband væri milli hvatningar og streitu (r = -0.53), sem gefur til kynna að aukin hvatning 

dragi úr streitu. Rannsóknir virðast því vera á sama máli um hvernig sambandinu milli 

hvatningar og streitu er háttað, en enn er ekki fullljóst hvort hvatning hafi áhrif á streitu eða 

hvort að streita hafi áhrif á hvatningu eða bæði.  
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1.4.3. STARFSÁNÆGJA OG STREITA 

Í könnun Ómars H Kristmundssonar (2007) á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna kom fram að 

neikvætt miðlungs sterkt samband væri á milli starfsánægju og streitu (r = -0,14) sem gefur 

til kynna að aukin starfsánægja dragi úr streitu eða minni streita leiði af sér aukna 

starfsánægju. Einnig gefur sambandið til kynna að aðrir áhrifaþættir geti haft meiri áhrif á 

starfsánægju heldur en streita ein og sér. Aðrar rannsóknir hafa þó fundið sterkara samband 

milli starfsánægju og streitu. Til að mynda fundu Fairbrother og Warn (2003) að sterkt 

neikvætt samband væri á milli starfsánægju og streitu (r = -0.63)  
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2. AÐFERÐAFRÆÐI 

Rannsókn þessi var lögð fyrir starfsmenn þriggja ríkisstofnana sem fást við ólík viðfangsefni. 

Stofnanirnar þrjár eru: Landmælingar Íslands, sem er stjórnsýslustofnun, Heilsugæslan 

Hamraborg, sem er heilbrigðisstofnun, og Fjölbrautaskólinn Norðurlandi vestra, sem er 

menntastofnun.  

Eins og fyrr frá greinir er tilgangur ritgerðarinnar að skoða hvatningu, starfsánægju og 

streitu meðal ríkisstarfsmanna ásamt tengslunum þar á milli. Frá efnahagshruni haustið 2008 

hafa starfsaðstæður ríkisstarfsmanna tekið breytingum þar á meðal vegna aukins vinnuálags 

(Ríkisendurskoðun, 2011). Vonast er til þess að ritgerðin geti nýst sem innlegg í fræðilega 

umræðu um áhrif aðferða mannauðsstjórnunar á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna.  

Framvinda rannsóknarinnar var í samræmi við framkvæmda- og tímaáætlun eins og 

sjá má í viðauka II. Undirbúningur hófst í byrjun september 2011, skrif á fræðilegum 

bakgrunni hvatningar, starfsánægju og streitu fór fram í september, gagnavinnsla fór fram í 

nóvember og yfirferð og lagfæringar fóru fram í lok nóvember til byrjun janúar.  

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: hvort séu 

tengsl annars vegar milli hvatningar, starfsánægju og streitu og hins vegar milli hvatningar, 

starfsánægju, streitu og annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi? Hér fyrir 

neðan verður fjallað um rannsóknarsnið, aðferð, réttmæti og áhættumat ásamt því að fjallað 

verður um þær tilgátur sem prófaðar verða til þess að svara rannsóknarspurningunum.  

2.1. RANNSÓKNARSNIÐ 
Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði vegna þess að rannsóknarspurningin 

segir til um tengsl milli breyta sem mæla á með fylgnireikningum og samanburði við fyrri 

megindlegar rannsóknir. Einnig vegna þess að leitast er eftir í rannsókninni að sannreyna 

kenningar um hvatningu, starfsánægju og streitu. Aðferð sem notast var við var 

spurningalistakönnun nánar tiltekið vefkönnun, sem send var með tölvupósti til þátttakenda. 

Spurningalistakönnun sem framkvæmd er á vefnum var valin þar sem tvær þeirra stofnana 

sem taka þátt í rannsókninni eru utan höfuðborgarsvæðisins og sparar þessi aðferð því tíma 

og annan kostnað sem fylgir því að taka viðtal eða leggja spurningalista fyrir í eigin persónu. 

Megindleg aðferðafræði einkennist af línulaga ferli skrefa frá kenningu til niðurstöðu 

og er áreiðanleiki og réttmæti þeirra mikilvægt í að meta gæði aðferðafræðinnar (Bryman 
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2004, bls. 63). Megindleg aðferðafræði einkennist einnig af mælanleika, orsakatengslum, 

alhæfingu og endurgerð en öllu þessu er mikilvægt að huga að þegar gerð er rannsókn með 

megindlegri aðferðafræði (Bryman 2004, bls. 77). Helstu kostir megindlegrar aðferðafræði 

eru að þær eru líklegri en eigindleg aðferðafræði til að hafa alhæfingargildi, þær miða að því 

að sannreyna skýringar/kenningar, niðurstöður eru ekki undir áhrifum rannsakanda s.s vegna 

huglægs mats og almennt er hægt að endurtaka þær og þá staðfesta eða hafna fyrri 

rannsókn (Bryman 2004, bls. 97). Megindleg aðferðafræði hefur sætt gagnrýni þeirra sem 

aðhyllast eigindlega aðferðafræði (Bryman 2004, bls. 78). Ein helsta gagnrýnin lýtur að því að 

óviðeigandi sé að náttúrlegt vísindamódel sé notað til þess að rannsaka hinn félagslega heim. 

Enn fremur er megindlega aðferðafræðin gagnrýnd fyrir að aðferðir og verklag hennar komi í 

veg fyrir að tengsl myndist milli rannsókna og hins daglega lífs, að framkvæmd mælinga búi 

yfir tilgerðarlegri og falskri nákvæmni og að greiningar á tengslum milli breyta gefi til kynna 

tölfræðilegt sjónarhorn á félagslegt líf sem sé óháð lífi einstaklinga. 

Rannsókn sem byggir á könnun felur í sér þverskurðarsnið (e. cross-sectional design) 

sem vísar til þess að gagnasöfnun fari aðallega fram með spurningalista eða stöðluðum 

viðtölum. Gagnasöfnunin þarf einnig að fela í sér meira en eitt tilvik, að gögnum sé safnað á 

sama tímapunkti og að söfnun gagna tengist tveimur eða fleirum breytum sem skoðaðar eru 

til þess að greina mynstur sambandsins milli breytanna (Bryman 2004, bls. 41 - 42). Þessi 

könnun er lögð fyrir þrjár stofnanir á sama tímabili, 24. október til 1. nóvember, og þrír 

þættir eru skoðaðir, hvatning, starfsánægja og streita. 

 Spurningalistinn er hannaður á þann hátt að þátttakendur svara honum sjálfir (e. self-

completion questionnaire). Kostirnir við spurningalista sem þátttakendur svara sjálfir eru að 

þeir eru hagkvæmari og fljótari í framkvæmd þar sem tími og peningar sparast við að spyrill 

þarf ekki að mæla sér mót við alla þátttakendur og spyrja þá spurninganna, kemur í veg fyrir 

að hægt sé að hafa áhrif á svör þátttakenda t.d. með því að gefa vísbendingu um rétt svar, 

kemur í veg fyrir breytileika sem á sér stað vegna spyrils t.d. ef hann spyr spurninga ekki 

sömu röð og að lokum eru þeir hentugri fyrir þátttakendur þar sem þeir geta svarað honum á 

þeim tíma sem þeim hentar og tekið sér þann tíma sem þeir þurfa til að svara honum 

(Bryman 2004, bls. 133 - 134). 

Samkvæmt Bryman (2004, bls. 134 - 135) eru ókostir spurningalista sem hannaður er 

á þann hátt að þátttakendur svara honum sjálfir m.a. eftirfarandi: Enginn til staðar til að 
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leiðbeina þátttakenda ef þörf er á, ekki möguleiki á nánari útskýringu á svörum þátttakenda, 

takmarkanir á fjölda opinna spurninga þar sem flestum þátttakendum leiðist að skrifa mikið 

og að takmarka þurfi fjölda spurninga þar sem of margar spurningar geta dregið úr svörun. 

Einnig tekur hann fram að ekki er vitað fyrir víst að sá sem spurningalistinn var sendur til sé í 

raun og veru sá sem svarar honum, hugsanlegt sé að spurningalistanum sé ekki svarað í þeirri 

röð sem rannsakandi vill þar sem spurningalistinn er lagður fyrir þátttakendur í heild sinni og 

auknar líkur séu á lágu svarhlutfali vegna fjarlægðar rannsakanda við þátttakendur sem getur 

leitt af sér skekkju í niðurstöðum. 

Könnunin er lögð fram á netinu og svara þátttakendur henni rafrænt. Helstu kostir 

vefkannana eru að hægt er að ákveða hvort þátttakendur sjái allan spurningalistann áður en 

þeir svara, aðeins hluta hans eða aðeins eina spurningu í einu og hægt er að færa 

niðurstöðurnar beint niður í tölfræðiforrit og því komið í veg fyrir innsláttavillur og flýtt fyrir 

gagnagreiningu. Ókostirnir eru þó að rannsakandi þarf annað hvort að kunna forritun eða 

kaupa aðgang að vefskönnunarforriti. Þar sem þátttakendum er send vefslóð á könnunina 

þarf að setja upp einhverskonar síu eða lykilorð svo hver sem er geti ekki svarað könnuninni 

(Bryman 2004, bls. 481 - 482). Núverandi könnun var sett upp í vefkönnunarforritinu Survey 

Monkey. Könnunin var hönnuð á þann veg að þátttakendur gátu ekki séð allar spurningar í 

einu heldur aðeins sex til fjórtán á hverri síðu. Einnig býður forritið upp á breytilega slóð á 

könnunina fyrir hvern þátttakanda sem aðeins er hægt að svara einu sinni og var sá 

valmöguleiki valinn. 

2.2. AÐFERÐ 
Hér fyrir neðan verður fjallað um þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og tölfræðilega 

úrvinnslu rannsóknarinnar. 

2.2.1. ÞÁTTTAKENDUR  

Þátttakendur voru valdir af leiðbeinanda í samráði við höfund. Ákveðið var að leitast eftir 

þátttöku þriggja stofnana sem hver um sig gegndi mismunandi hlutverki. Landmælingar 

Íslands sem er stjórnsýslustofnun, Fjölbrautaskólinn Norðurlandi vestra sem er 

menntastofnun og Heilsugæslan Hamraborg sem er heilbrigðisstofnun. Með því að velja 

stofnanir sem fást við ólík viðfangsefni var hægt að skoða hvatningu, starfsánægju og streitu 

meðal breiðari hóps ríkisstarfsmanna. Með vali á stofnunum með ólík viðfangsefni gafst 

kostur á að skoða hvort tengsl væru á milli starfsumhverfis og viðfangsefna starfsmanna og 
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þeirra þátta sem hér eru til skoðunar. Allar þessar stofnanir eru tiltölulega litlar og er því 

áhugavert að skoða hvernig hvatningu, starfsánægju og streitu er háttað á meðal þeirra. 

Rannsóknin byggir á hentugleikaúrtaki og ekki var ætlunin að skoða sérstaklega hvort 

starfsumhverfi ríkisstarfsmanna sé með öðrum hætti en meðal einkafyrirtækja. 

Öflun svara fór fram í þremur hlutum. Í fyrsta hlutanum var könnunin lögð fyrir 

starfsmenn Landmælinga Íslands. Í öðrum hlutanum var könnunin lögð fyrir starfsmenn 

Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra. Í þriðja hlutanum var könnunin lögð fyrir starfsmenn 

Heilsugæslunnar í Hamraborg. Tölulegar upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 1 hér 

fyrir neðan. Þar sem Heilsugæslan í Hamraborg náði ekki 50% svarhlutfalli eiga niðurstöður 

hennar aðeins við um þá starfsmenn heilsugæslunnar sem svöruðu spurningalistanum en 

ekki starfsmenn stofnunarinnar sem heild. 

Tafla 1. Tölulegar upplýsingar er varða þátttakendur 

 

2.2.2.MÆLITÆKI 

Stuðst var við vefkönnunarforritið Survey Monkey við söfnun gagna. Spurningalistinn var 

útbúinn í samvinnu við leiðbeinanda. Bakgrunnsspurningarnar voru kyn og starfsaldur. 

Spurningar um hvatningu voru alls 13. Spurningarnar voru settar fram sem 

fullyrðingar og metnar á fjögra punkta kvarða frá mikil hvetjandi áhrif til engin hvetjandi 

áhrif. Tíu spurningar voru fengnar af íslenska starfshvatningalistanum með leyfi Arndísar 

Vilhjálmsdóttur en valmöguleikum þeirra var þó breytt í samstarfi við leiðbeinanda, ein 

spurning var fengin úr Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf frá árinu 1999 

með leyfi Ómars H. Kristmundssonar og tvær spurningar voru samdar af höfundi þar sem 

ekki voru til staðar sambærilegar spurningar úr öðrum könnunum. Dæmi um spurningar sem 

tilheyra þessum flokki eru: ‚‚að finnast þú hafður/höfð með í ráðum‘‘ og ‚‚að vinna að 

áhugaverðum verkefnum‘‘. 

Spurningar um starfsánægju voru alls sjö. Spurningarnar voru settar fram sem 

fullyrðingar og metnar á fimm punkta kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála. Sex 

spurningar voru fengnar úr fyrrnefndri Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við 

Landmælingar Íslands Fjölbrautaskóli NV Heilsugæslan Hamraborg Heild

Þátttakendur 28 50 29 108

Konur 52.6% 46.7% 81.8% 53.3%

Karlar 47.4% 53.3% 18.2% 46.7%

Svarhlutfall 67.90% 62% 37.90% 55.93%
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aldahvörf enn og aftur með leyfi Ómars H. Kristmundssonar og ein spurning var fengin úr 

könnuninni Stofnun ársins 2011. Dæmi um spurningar sem tilheyra þessum flokki eru: ‚‚á 

heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu‘‘ og ‚‚þekking mín og hæfileikar nýtast vel í starfi‘‘ 

Spurningar um streitu voru alls níu. Tvær spurningar voru fengnar úr áðurnefndri 

könnun Ómars frá árinu 1999 með leyfi hans, þær voru settar fram sem fullyrðingar og 

metnar á fimm punkta kvarða frá aldrei til nær alltaf. Fimm spurningar voru settar fram sem 

fullyrðingar og metnar á fimm punkta kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála. Ein 

spurning var samin af höfundi þar sem ekki voru til staðar sambærilegar spurningar úr öðrum 

könnunum. Ein spurning var sett fram sér og hafði þrjá valmöguleika en hún var einnig fengin 

úr Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf frá árinu 1999 með leyfi frá Ómari 

H. Kristmundssyni. Dæmi um spurningar sem tilheyra þessum flokki eru: ‚‚ég finn fyrir streitu 

í starfi mínu‘‘ og ‚‚að hve miklu leyti ræður þú sjálf(ur) hvernig starfið er innt af hendi‘‘. 

Spurningalistann í heild sinni má sjá í Viðauka I. Mikilvægt er að notast við forprófaða 

spurningalista þar sem þær spurningar hafa aukinn áreiðanleika og hafa sannað gildi sitt í 

fyrri rannsóknum. Með forprófuðum spurningalista er verið að tryggja að spurningarnar sem 

þátttakendur er beðnir um að svara séu í raun og veru að mæla það sem þeim sé ætlað að 

mæla. 

2.2.3. FRAMKVÆMD 
Framkvæmd könnunarinnar var á þann veg að í upphafi lagði leiðbeinandi til fyrirlögn 

könnunar meðal þriggja ríkisstofnana sem höfundur samþykkti. Leiðbeinandi hafði þá 

samband við stofnanirnar og leitaði eftir þátttöku. Allar þrjár stofnanirnar samþykktu að taka 

þátt. Höfundur hafði því næst samband við tengilið innan stofnunarinnar og var komist að 

samkomulagi um fyrirlögn könnunar. Áður en fyrirlögn á listanum fór fram var Persónuvernd 

tilkynnt um gerð rannsóknarinnar.  

Fyrirlögn rannsóknarinnar var þrískipt, það er að segja, könnunin var send út þrisvar 

sinnum; einu sinni á hverja stofnun til þess að hægt væri að greina frá hvaða stofnun svör 

þátttakenda komu. Nafnleynd var tryggð með eftirfarandi atriðum: Nafnlausum 

spurningalistum, eingöngu var spurt lokaðra spurninga og aðeins var spurt tveggja 

einstaklingsgreinandi spurninga, kyn og starfsaldur. Kannanirnar voru allar sendar út á sama 

tíma kl 8:15 mánudaginn 24. október. Könnunin var send með tölvupósti til þátttakenda þar 

sem þeim var kynnt könnunin og óskað eftir þátttöku þeirra ásamt slóð á könnunina. Ítrekun 
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var svo send fjórum dögum seinna eða 28. október með tölvupósti á þá þátttakendur sem 

ekki höfðu svarað könnuninni. Könnuninni var svo lokað 1. nóvember. Einum til tveimur 

dögum áður en þátttakendum var sendur tölvupóstur um þátttöku í könnuninni var þeim 

kynnt könnunin af starfsmanni innan þeirrar stofnunar og þeir hvattir til þess að taka þátt. 

2.2.4. TÖLFRÆÐILEG ÚRVINNSLA 

Tölfræðileg úrvinnsla gagna var gerð í SPSS. Tölfræðiaðferðir sem notast var við í úrvinnslu 

gagna var lýsandi tölfræði, fylgnireikningar ásamt atriða- og þáttagreiningu. 

2.3. RÉTTMÆTI OG ÁHÆTTUMAT 
Réttmæti vísar til gæði rannsóknar þar á meðal áreiðanleika, innra réttmæti, ytra réttmæti 

og hugsmíðar réttmæti. Áhættumat vísar til mats höfundar á hugsanlegum vandamálum sem 

geta komið upp við gerð ritgerðarinnar. Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um réttmæti og 

áhættumat í tengslum við ritgerðina. 

2.3.1. GÆÐI RANNSÓKNAR 
Þegar fjallað er um gæði rannsóknar er verið að vísa til áreiðanleika og réttmæti hennar. 

Áreiðanleiki vísar til samkvæmni mælinga á hugtaki (Bryman 2004, bls. 70 - 74). Áreiðanleiki í 

þessari rannsókn verður metinn með Cronbach´s alpha. Cronbach´s alpha er mælieining á 

áreiðanleika kvarða s.s. spurningalista. Einnig verður athugað hvort úrtakið í rannsókninni 

hafi verið nógu stórt með því að reikna KMO. KMO er mælieining á hæfni úrtaksgerðar. 

Einnig höfðu allar spurningar, að undanskildum þremur, sem höfundur samdi, verið notaðar 

áður í könnunum og margar hverjar oft t.d. spurningar úr starfsumhverfiskönnunum 

ríkisstarfsmanna. 

Réttmæti vísar til þess hvort vísir sem búinn er til með því sjónarmiði að mæla hugtak 

mæli í raun og veru hugtakið. Almennt er hugtakinu réttmæti skipt í hugsmíðar réttmæti, 

innra réttmæti og ytra réttmæti (Bryman 2004, bls. 70 - 71). Hugsmíðar réttmæti vísar til 

þess hvort mælingin sem við notum til þess að mæla hugtak sé í raun og veru að mæla það 

hugtak. Innra réttmæti vísar til orsakatengsla þar að segja hvort hægt sé að álykta um 

orsakatengsl milli tveggja breyta. Ytra réttmæti vísar til alhæfingargildis niðurstaðna 

rannsóknarinnar. Í núverandi rannsókn verður hugsmíðar réttmæti metið með því að prófa 

tilgátur sem vísa til kenninga um hvatningu, starfsánægju og streitu. Innra réttmæti ætti að 

vera tryggt þar sem flestar spurningar hafa verið forprófaðar og jafnvel verið notaðar í 
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öðrum könnunum. Ytra réttmæti er almennt hátt í megindlegum rannsóknum. Ekki er þó 

ætlast til að niðurstöður hafi alhæfingargildi yfir alla ríkisstarfsmenn heldur fremur yfir 

starfsmenn sambærilegra stofnana og þá sem taka þátt í rannsókninni. 

2.3.2. ÁHÆTTUMAT 

Þegar áhættumat var greint komu fram þrjú hugsanleg vandamál og voru þau eftirfarandi: 

takmarkanir á ályktum rannsóknarinnar vegna vals á hentugleikaúrtaki, að þær stofnanir sem 

höfundur hafði valið hefðu ekki áhuga á að taka þátt og lágt svarhlutfall.  

Ákveðið var að velja ólíkar stofnanir, stjórnsýslustofnun og tvenns konar 

þjónustustofnanir, framhaldsskóla og heilbrigðisstofnun. Við val á stofnun innan hvers flokks 

var notast við hentugleikaúrtak (e. convenient samnple), þ.e.a.s. stofnun var valin sem 

leiðbeinandi hafði verið í samstarfi við. Hafa þarf í huga við ályktanir þá ókosti sem fylgja 

hentugleikaúrtökum svo sem takmörkun á yfirfærslu niðurstaðna á alla ríkisstarfsmenn eða 

stofnana sem gegna samskonar hlutverki. 

Höfundur valdi í upphafi tvær stofnanir sem leggja átti spurningalistann fyrir. Önnur 

stofnunin hafði leiðbeinandinn tengsl inn í en hina ekki. Sú stofnun sem leiðbeinandi hafði 

tengsl inn í samþykkti þátttöku en ekki hin stofnunin sem höfundur valdi. Brugðist var við 

þessu vandamáli á þann hátt að leiðbeinandi hafði samband við stofnanir sem hann hafði 

einnig tengsl inn í og fékk samþykki um þátttöku hjá tveimur öðrum stofnunum. Úrtakið 

samanstóð því af þremur ríkisstofnunum, einni heilbrigðisstofnun, einni stjórnsýslustofnun 

og einni menntastofnun. 

Lágt svarhlutfall hefur oft einkennt kannanir sem lagðar eru fyrir í gegnum netið. 

Ásættanlegt svarhlutfall fyrir könnunina var 50%. Brugðist var við þessu vandamáli á 

margvísilegan hátt. Í fyrsta lagi með því að persónugera tölvupóst sem sendur var til 

þátttakenda með því að ávarpa þátttakendur með nafni í tölvupósti. Í öðru lagi með því að 

hafa spurningalistann eins stuttan og hægt væri. Í þriðja lagi með því að senda ítrekun með 

tölvupósti fjórum dögum eftir að spurningalistinn var lagður fyrir til þeirra þátttakenda sem 

enn höfðu ekki svarað og í fjórða lagi var þátttakendum heitið trúnaði og að öllum gögnum 

yrði eytt að lokinni úrvinnslu. Þessar aðferðir til að bæta svarhlutfall eru í samræmi við 

tillögur Brymans í þessum efnum (Bryman 2004, bls. 482 - 484). 
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2.4. TILGÁTUR 
Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni eru hvort séu tengsl 

annars vegar milli hvatningar, starfsánægju og streitu og hins vegar milli hvatningar, 

starfsánægju, streitu og annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi? Alls verða 

kannaðar 13 tilgátur til að svara rannsóknarspurningunum þar á meðal að miðlungs til sterkt 

samband sé milli hvatningar og starfsánægju og að jákvætt samband sé milli hvatningar og 

þess að hafa skýr markmið til að vinna að. Í viðauka 3 er samantektartafla um þær tilgátur 

sem settar eru fram hér að neðan. 

2.4.1. HVATNING 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um helstu kenningar um hvatningu starfsmanna en þær eru 

væntingakenning Vrooms, jafngildiskenningin og kenningin um markmiðasetningu. Í þessari 

ritgerð verður leitast eftir að svara hvort tengsl milli hvatningar og annarra breyta mælist 

meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi? Til þess að geta svarað því verða kannaðar þrjár tilgátur. 

Væntingakenning Vrooms segir til um að hægt sé að skýra frammistöðu starfsmanna 

út frá væntingum þeirra um ákveðna útkomu vegna fyrri framlaga í starfi (Vroom, 1964). 

Hluti af því er að ef starfsmenn hafa skýr markmið til að vinna að þá sé líklegra að væntingar 

um útkomu starfsmanna séu í samræmi við væntingar um útkomu yfirmanns (Buchanan og 

Huczynski 2010, bls. 274). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 1: Jákvætt samband er milli hvatningar og þess að hafa skýr markmið til að vinna að. 

Jafngildiskenningin segir til um að starfsmenn vilji að komið sé fram við þá af sanngirni og er 

því sanngirni frá yfirmanni hvati fyrir betri frammistöðu (Landy og Conte 2010, bls. 375). Því 

verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 2: Jákvætt samband er milli hvatningar og þess að komið sé fram við starfsmenn af 

sanngirni. 

Kenningin um markmiðasetningu lítur á markmið sem afl til hvatningar. Markmiðin þurfa þó 

að vera krefjandi og nákvæm. Starfsmaður þarf að fá að vera þátttakandi í 

markmiðasetningunni og hann þarf að hafa þekkingu á fyrri frammistöðu sinni t.d. út frá 

leiðbeiningum og gagnrýni frá yfirmanni (Buchanan og Huczynski 2010, bls. 275 - 276). Því 

verða eftirfarandi tilgáta prófuð: 
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Tilgáta 3: Jákvætt samband er milli hvatningar og þess að hafa krefjandi markmið til að 

vinna að, að hafa skýr markmið til að vinna að, að finnast þú hafður/höfð með í ráðum og fá 

leiðbeiningar og uppbyggilega gagnrýni frá næsta yfirmanni. 

2.4.2. STARFSÁNÆGJA 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um þær fimm almennu kenningar um starfsánægju en þær 

eru samanburðarkenningin, atbeinakenningin, kenningin um félagsleg áhrif, 

jafngildiskenningin og tveggja þátta kenning Herzbergs. Í þessari ritgerð verður leitast eftir að 

svara hvort tengsl milli starfsánægju og annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á 

Íslandi? Til þess að geta svarað því verða kannaðar fimm tilgátur. 

Samanburðarkenningin segir til um að starfsmenn setji sér ákveðna staðla, gildi 

og/eða þarfir og beri þá svo saman við hvað hann trúir á að hann fái út úr starfinu. Því veltur 

hve mikil starfsánægja starfsmaður finnur fyrir á því misræmi sem samanburðurinn sýnir 

fram á. Því meiri sanngirni sem starfsmaður finnur fyrir því ánægðari er hann í starfi (Ganguli 

1994, bls. 16). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 4: Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að næsti yfirmaður sé 

sanngjarn við starfsfólk. 

Atbeina kenningin segir til um að starfsmenn leggi mat á starfsánægju sína með því að skoða 

að hvaða marki starf þeirra leiði til mikilsmetinnar niðurstöðu eða útkomu (Ganguli 1994, bls. 

17). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 5: Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að starf sé metið að verðleikum af 

yfirmönnum. 

Kenningin um félagsleg áhrif gerir ráð fyrir að starfsmaður byrji í nýju starfi án þess að vita 

hversu ánægður hann muni verða heldur dragi starfsmaðurinn ályktun um sína eigin 

starfsánægju með skynjun sinni á starfsánægju annarra (Ganguli 1994, bls. 17; Salancik og 

Pfeffer, 1977). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 6: Ekki er marktækur munur milli starfsánægju starfsmanna hverrar stofnunar fyrir 

sig. 

Jafngildiskenningin, líkt og fjallað var um hér að ofan, segir til um að starfsmenn vilji að 

komið sé fram við þá af sanngirni og þar af leiðandi sé sanngirni frá yfirmanni hvati fyrir betri 

frammistöðu (Landy og Conte 2010, bls. 375). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 
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Tilgáta 7: Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að yfirmaður sé sanngjarn við 

starfsfólk. 

Tveggja þátta kenning Herzbergs segir til um að starfsánægja einstaklinga eigi rætur að rekja 

til tveggja þátta, ánægjuþáttur tengdum jákvæðum tilfinningum um starfið og inntak þess og 

óánægjuþáttur sem snýr að ytri þáttum starfsins s.s. verklags, og launa (Herzberg, Mauser og 

Snyderman, 1959). Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð: 

Tilgáta 8: Jákvætt samband er milli mats á möguleikum á starfsframa innan stofnunarinnar, 

ánægju með núverandi vinnuaðstöðu og starfsánægju. 

2.4.3. STREITA 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um þær tvær kenningar um streitu sem hafa hlotið meiri 

athygli en aðrar en þær eru krafa – stjórn módel Karaseks og viðeigandi persónu – umhverfis 

módel Frenchs. Í þessari rannsókn verður leitast eftir að svara hvort tengsl milli streitu og 

annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi? Prófaðar verða tvær tilgátur til þess 

að svara því. 

Krafa – stjórn módel Karaseks segir til um að tveir þættir séu ráðandi í vinnutengdri 

streitu en það eru kröfur starfsins og stjórn starfsmannsins á starfi sínu. Því verða eftirfarandi 

tilgáta prófuð: 

Tilgáta 9: Jákvætt samband er milli streitu og vinnuálags og neikvætt samband er 

milli streitu og þess að hve miklu leyti starfsmaður ræður sjálfur hvernig starfið er innt af 

hendi. 

Viðeigandi persónu – umhverfis módel Frenchs segir til um að magn misræmis milli persónu 

og umhverfis sé það sem ákvarði það magn streitu sem einstaklingur skynjar og að jafnvægi 

sé þar á milli þegar færni og hæfni einstaklings samsvarar þeim kröfum sem starfið og 

vinnuumhverfið gera til hans (French, Caplan og Harrison, 1982). Því verða eftirfarandi tilgáta 

prófuð: 

Tilgáta 10: Neikvætt samband er milli streitu og þess að færni og hæfni starfsmanna sé í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í starfi og að lífsgildi starfsmanns samsvari 

lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar. 
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2.4.4. TENGSL HVATNINGAR, STARFSÁNÆGJU OG STREITU 

Hér fyrir neðan er fjallað um þær tilgátur sem prófaðar verða til að svara hver séu tengslin á 

milli hvatningar, starfsánægju og streitu? 

HVATNING OG STARFSÁNÆGJA 

Líkt og fjallað var um hér að ofan þá hafa fyrri rannsóknir á sambandi hvatningar og 

starfsánægju sýnt fram á að þar sé um að ræða miðlungs til sterkt jákvætt samband. Því 

verða eftirfarandi tilgáta prófuð til þess að svara hvernig sambandinu milli hvatningar og 

starfsánægju er háttað meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi: 

Tilgáta 11: Jákvætt sterkt samband er milli hvatningar og starfsánægju. 

HVATNING OG STREITA 

Fyrri rannsóknir á sambandi hvatningar og streitu hafa sýnt fram á að þar á milli sé neikvætt 

miðlungs til sterkt samband. Því verður eftirfarandi tilgáta prófuð til þess að svara hvernig 

sambandinu milli hvatningar og streitu er háttað meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi: 

Tilgáta 12: Neikvætt sterkt samband er milli hvatningar og streitu. 

STARFSÁNÆGJA  OG STREITA 

Fyrri rannsókn á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna sýndi fram á að miðlungs neikvætt samband 

væri milli starfsánægju og streitu (Ómar H. Kristmundsson, 2007). Aðrar rannsóknir hafa þó 

sýnt fram á sterkara samband (Fairbrother og Warn, 2003). Því verður eftirfarandi tilgáta 

prófuð til þess að kanna hvort fyrri niðurstöður rannsókna eigi við í þessari rannsókn: 

Tilgáta 13: Miðlungs neikvætt samband er milli starfsánægju og streitu. 
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3. NIÐURSTÖÐUR 

Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður prófana á tilgátunum 13 sem settar voru fram 

hér að ofan til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum. Í flestum tilvikum var um 

fylgnireikninga að ræða, en einnig er greint frá þátta- og atriðagreiningu sem framkvæmd var 

til þess að sjá hvort staðhæfingar spurningalistans væru að mæla hvatningu, starfsánægju og 

streitu. Úrtökin þrjú voru fyrst skoðuð í sitt hvoru lagi en þar sem niðurstöður voru mjög 

samhljóma þá var ákveðið að steypa þeim saman. 

Þáttagreining með varimax snúningi var framkvæmd á öllum þeim spurningum sem 

lagðar voru fyrir þátttakendur. Kaiser – Meyer – Olkin mælingin staðfesti að um nógu stórt 

úrtak væri að ræða, KMO = 0,710 (gott samkvæmt Field, 2009). 11 spurningar þurfti þó að 

fjarlægja úr greiningunni þar sem þær voru með KMO undir 0,5. Próf Bartlett´s um dreifni X2 

(190) = 487,189, p < 0.001, gefur til kynna að nægileg fylgni sé milli breytanna til 

þáttagreiningar. Sex þættir höfðu eigið gildi yfir einum og skýrðu samtals 64,5% af 

heildardreifingu breytanna. Skriðupróf gaf þó til kynna að aðeins ætti að draga út fimm 

þætti.  

Þættirnir fimm voru eftirfarandi: 1) Hvatning, 2) Ábyrgð og krefjandi markmið, 3) 

Sanngirni yfirmanna og starfsframi, 4) Starfsánægja, 5) Þekking, færni og hæfni í starfi. Fyrsti 

þátturinn, hvatning, innihélt átta spurningar og skýrði 26,2% af heildardreifingu allra breyta. 

Annar þátturinn, ábyrgð og krefjandi markmið, innihélt tvær spurningar og skýrði 16,5% af 

heildardreifingu allra breyta. Þriðji þátturinn, sanngirni yfirmanna og starfsframi, innihélt 

þrjár spurningar og skýrði 8,9% af heildardreifingu allra breyta. Fjórði þátturinn, 

starfsánægja, innihélt þrjár spurningar og skýrði 6,9% af heildardreifingu allra breyta. Fimmti 

þátturinn, þekking, færni og hæfni í starfi, innihélt tvær spurningar og skýrði 6,1% af 

heildardreifni allra breyta. Í töflu 3 hér fyrir neðan má sjá þáttahleðslur eftir snúning, skýrða 

dreifingu og eigið gildi hvers þáttar fyrir sig.  
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Tafla 3. Þáttagreining á öllum spurningum 

 

Áreiðanleiki fyrir þættina hvatning og þekking, færni og hæfni í starfi höfðu háan 

áreiðanleika, þátturinn ábyrgð og krefjandi markmið hafði ásættanlegan áreiðanleika og 

þættirnir sanngirni yfirmanna og starfsframi og starfsánægja höfðu miðlungs til lágan 

áreiðanleika, sjá nánar í töflu 2 hér fyrir neðan. 

Tafla 2. Áreiðanleiki þátta 

 

1 2 3 4 5 6

Hvatning

Að fá tækifæri til að þróast í starfi 0.872

Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 0,815

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 0,778

Að hafa tækifæri til að auka færni mína 0,722

Að fá leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggjandi hátt frá næsta yfirmanni 0,642

Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 0.532

Að ég fái tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir 0,526

Að fá góð laun 0,492

Ábyrgð og krefjandi markmið

Að starfið sé ábyrgðamikið 0,891

Að hafa krefjandi markmið til að vinna að 0,689

Sanngirni yfirmanna og starfsframi

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 0,817

Ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa innan stofnunarinnar 0,809

Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi(snúin) 0,555

Starfsánægja

Mér finnst vera gott jafnvægi hjá mér milli vinnu og einkalífs 0,796

Áheildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu 0,533

Ég er ánægð(ur) með núverandi vinnuaðstöðu mína 0,474

Þekking, færni og hæfni í starfi

Þekking mín og hæfileikar nýtast vel í starfi 0.910

Færni og hæfni mín er í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til mín í starfi 0,854

Hlutfall skýrðar dreifni 26,2% 16,5% 8,9% 6,9% 6,1% 5,4%

Eigið gildi 5,234 3,297 1,772 1,376 1,220 1.085

Ath: Aðeins hleðslur hærri en 0.40 sýndar, 4 og 5 punkta kvarði var notaður

Þættir

Þættir

Hvatning

Ábyrgð og krefjandi markmið

Sanngirni yfirmanna og starfsframi

Starfsánægja

Þekking, færni og hæfni í starfi

Cronbach´s alpha

0,802

0,661

0,654

0,723

0,866
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3.1. HVATNING 
Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður á prófunum á tilgátu eitt til þrjú er varða tengsl 

hvatningar og annarra breyta meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi. 

Til að skoða tilgátu eitt er varðar Væntingakenningu Vrooms um að jákvætt samband 

sé milli hvatningar og þess að hafa skýr markmið til að vinna að var reiknuð fylgni milli 

staðhæfingarinnar að hafa skýrt markmið til að vinna að og hvatningarþáttarins sem skýrt 

var frá hér að ofan, sjá töflu 4. Sterkt jákvætt samband fannst milli hvatningar og þess að 

hafa skýr markmið til að vinna að, tilgáta studd. 

Til að skoða tilgátu tvö er varðar jafngildiskenninguna um að jákvætt samband sé á 

milli hvatningar og þess að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni var reiknuð fylgni milli 

staðhæfingarinnar að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni og hvatningarþáttarins, sjá 

töflu 4. Sterkt jákvætt samband fannst milli hvatningar og þess að komið væri fram við 

starfsmenn af sanngirni, tilgáta studd. 

Til að skoða tilgátu þrjú er varðar kenninguna um markmiðasetningu að jákvætt 

samband sé milli hvatningar og þess að hafa krefjandi markmið til að vinna að, að finnast þú 

höfð/hafður með í ráðum, að hafa skýr markmið til að vinna að og að fá leiðbeiningar og 

gagnrýni á uppbyggilegan hátt frá næsta yfirmanni var reiknuð fylgni milli breytanna, sjá 

töflu 4. Sterkt jákvætt samband fannst á milli hvatningar og þess að hafa skýr markmið til að 

vinna að og eins þess að hafa krefjandi markmið til að vinna að. Mjög sterkt jákvætt 

samband fannst á milli hvatningar og þess að finnast þú höfð/hafður með í ráðum og einnig 

að fá leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggjandi hátt frá næsta yfirmanni, sjá töflu 4. Tilgáta 

þrjú studd. 

Tafla 4. Fylgni milli hvatningar og staðhæfinga er varða kenningar um hvatningu. 

 

Hvatning

Væntingakenning Vrooms og kenningin um markmiðasetningu

Að hafa skýrt markmið til að vinna að 0,409**

Jafngildiskenningin

Að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni 0,430**

Kenningin um markmiðasetningu

Að hafa krefjandi markmið til að vinna að 0,455**

Að finnast þú höfð/hafður með í ráðum 0,706**

Að fá leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggjandi hátt frá næsta yfirmanni 0,777**

**p<0,01
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3.2. STARFSÁNÆGJA 
Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður á prófunum á tilgátu fjögur til átta er varða 

tengsl starfsánægju og annarra breyta meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi. 

Til þess að kanna tilgátu fjögur er varðar samanburðarkenninguna um að jákvætt 

samband sé milli þess að næsti yfirmaður væri sanngjarn við starfsfólk og starfsánægju var 

reiknuð fylgni milli staðhæfingarinnar næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk og 

þáttarins starfsánægja. Sterkt jákvætt samband fannst á milli starfsánægju og þess að næsti 

yfirmaður væri sanngjarn við starfsfólk, sjá töflu 5. Tilgáta studd. 

Til þess að kanna tilgátu fimm, er varðar atbeina kenninguna, um að jákvætt 

samband væri milli starfsánægju og þess að starf sé metið að verðleikum af yfirmönnum var 

reiknuð fylgni milli staðhæfingarinnar starf mitt er metið af verðleikum af yfirmönnum 

mínum og þættinum starfsánægju. Sterkt jákvætt samband fannst á milli starfsánægju og 

þess að starfið væri metið að verðleikum af yfirmönnum, sjá töflu 5. Tilgáta studd. 

Tafla 5. Fylgni starfsánægju og staðhæfinga sem tengjast samanburðarkenningunni og atbeina kenningunni 

 

Til þess að kanna tilgátu sex, er varðar kenninguna um félagsleg áhrif, um að meirihluti 

starfsmanna, innan hverrar stofnunar fyrir sig, meti starfsánægju sína á sama punkti á fimm 

punkta skalanum var skoðaður fjöldi starfsmanna í hverri stofnun sem staðsetti sig á hverjum 

svarmöguleika við staðhæfinguna á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu. Meirihluti 

starfsmanna allra stofnana staðsetti sig á sama punktinum eða fjórum, sjá töflu 6. Tilgáta 

studd. 

Tafla 6. Starfsánægja starfsmanna eftir stofnunum 

 

 

Starfsánægja

Samanburðarkenningin

Næsti yfirmaður er sanngjarn við starfsfólk 0,571**

Atbeina kenningin

Starf mitt er metið að verðleikum af yfirmönnum mínum 0,533**

**p<0,01

1 2 3 4 5

Landmælingar 0% 0% 10,5% 63,2% 26,3%

Fjölbrautarskóli Norðurlandi Vestra 0% 6,7% 3,3% 63,3% 26,7%

Heilsugæslan Hamraborg 0% 0% 9,1% 72,7% 18,2%

Starfsánægja
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Til þess að kanna tilgátu sjö, er varðar jafngildiskenninguna, um að jákvætt samband sé milli 

starfsánægju og þess að yfirmaður sé sanngjarn við starfsfólk var reiknuð fylgni milli 

staðhæfingarinnar um að næsti yfirmaður væri sanngjarn við starfsfólk og þáttarins 

starfsánægju. Sterkt jákvætt samband fannst milli staðhæfingarinnar og starfsánægju 

þáttarins, sjá töflu 7 . Tilgáta studd. 

Til þess að kanna tilgátu átta, er varðar tveggja þátta kenningu Herzbergs, um að 

jákvætt samband væri milli starfsánægju og mati á mögulegum starfsframa innan 

stofnunarinnar, ánægju með núverandi vinnuaðstöðu og starfsánægju var reiknuð fylgni milli 

staðhæfinganna ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa innan stofnunarinnar, ég er 

ánægð(ur) með núverandi vinnuaðstöðu mína og starfsánægju þáttarins. Miðlungs sterkt 

jákvætt samband fannst milli staðhæfingarinnar ég tel mig eiga góða möguleika á 

starfsframa innan stofnunarinnar og starfsánægju, en sambandið var ómarktækt. Mjög sterkt 

jákvætt samband fannst milli staðhæfingarinnar ég er ánægð(ur) með núverandi 

vinnuaðstöðu mína og starfsánægju. Sjá nánar töflu 7 hér fyrir neðan. Tilgáta studd að hluta. 

Tafla 7. Fylgni milli starfsánægju og staðhæfinga er varða kenningar um starfsánægju 

 

3.3. STREITA 
Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður á prófunum á tilgátu níu og tíu er varða tengsl 

streitu og annarra breyta meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi. 

Til þess að kanna tilgátu níu, er varðar kröfu – stjórn módel Karaseks, um að jákvætt 

samband sé milli streitu og vinnuálags og að neikvætt samband sé milli að hve miklu leyti 

starfsmaðurinn ræður sjálfur hvernig starfið er innt af hendi og streitu var reiknuð fylgni milli 

staðhæfingarinnar ég er undir miklu vinnuálagi, spurningarinnar að hve miklu leyti ræður þú 

sjálf(ur) hvernig starfið er innt af hendi?(snúin) Og staðhæfingarinnar ég finn fyrir streitu í 

starfi mínu. Jákvætt sterkt samband fannst milli staðhæfingarinnar ég er undir miklu 

vinnuálagi og ég finn fyrir streitu í starfi mínu. Miðlungs jákvætt samband fannst milli þess að 

Starfsánægja

Jafngildiskenningin

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 0,571**

Tveggja þátta kenning Herzbergs

Ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa innan stofnunarinnar          0,237

Ég er ánægð(ur) með núverandi vinnuaðstöðu mína 0,747**

**p<0,01
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hve miklu leyti starfsmaður ræður um hvernig starfið er innt af hendi og staðhæfingarinnar 

ég finn fyrir streitu í starfi mínu, sambandið er ekki marktækt. Tilgáta er því aðeins studd að 

hluta. Sjá nánar töflu 8. 

Til þess að kanna tilgátu tíu, er varðar viðeigandi persónu – umhverfis módel Frenchs, 

um að neikvætt samband sé milli þess að færni og hæfni starfsmanna sé í samræmi við þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra í starfi, að lífsgildi starfsmanna samsvari lífsgildum annarra 

starfsmanna stofnunarinnar og streitu var reiknuð fylgni milli staðhæfinganna færni og hæfni 

mín er í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til mín í starfi, lífsgildi mín (s.s. heiðarleiki og 

virðing) samsvari lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar og ég finn fyrir streitu í 

starfi mínu. Veikt neikvætt samband fannst milli staðhæfinganna færni og hæfni mín er í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til mín í starfi og ég finn fyrir streitu í starfi mínu, sjá 

töflu 8. Sterkt neikvætt samband fannst milli staðhæfinganna lífsgildi mín (s.s. heiðarleiki og 

virðing) samsvara lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar og ég finn fyrir streitu í 

starfi mínu, sjá töflu 8. Tilgáta studd. 

Tafla 8. Fylgni milli streitu og staðhæfinga er varða kenningar um streitu 

 

3.4. TENGSL HVATNINGAR, STARFSÁNÆGJU OG STREITU 
Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður á prófunum á tilgátum 11, 12 og 13 er varða 

tengsl hvatningar, starfsánægju og streitu. 

3.4.1. TENGSL HVATNINGAR OG STARFSÁNÆGJU 

Til þess að kanna tilgátu 11, um að jákvætt sterkt samband sé milli hvatningar og 

starfsánægju, var reiknuð fylgni milli þáttanna hvatningar og starfsánægju. Miðlungs jákvætt 

samband fannst milli þáttanna en sambandið var ómarktækt, sjá töflu 10. Tilgáta ekki studd. 

3.4.2. TENGSL HVATNINGAR OG STREITU 

Til þess að kanna tilgátu 12, um að neikvætt sterkt samband sé milli hvatningar og streitu, 

var reiknuð fylgni milli þáttarins hvatningar og staðhæfingarinnar ég finn fyrir streitu í starfi 

Streita

Krafa - stjórn módel Karaseks

Ég er undir miklu vinnuálagi 0,757**

Að hve miklu leyti ræður þú sjálf(ur) hvernig starfið er innt af hendi? 0,125

Viðeigandi persónu - umhverfis módel Frenchs

Færni og hæfni mín er í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til mín í starfi -0,045

Lífsgildi mín (s.s. heiðarleiki og virðing) samsvara lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar -0,350**

p<0,01
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mínu. Miðlungs jákvætt samband fannst milli þáttarins og staðhæfingarinnar en sambandið 

var ómarktækt, sjá töflu 10. Tilgáta ekki studd. 

3.4.3. TENGSL STARFSÁNÆGJU OG STREITU 

Til þess að kanna tilgátu 13, um að miðlungs neikvætt samband væri milli starfsánægju og 

streitu, var reiknuð fylgni milli þáttarins starfsánægju og staðhæfingarinnar ég finn fyrir 

streitu í starfi mínu. Neikvætt sterkt samband fannst milli þáttarins starfsánægju og 

staðhæfingarinnar ég finn fyrir streitu í starfi mínu, sjá töflu 10. Tilgáta ekki studd. 

Tafla 9. Fylgni milli hvatningar, starfsánægju og streitu. 

  Hvatning Starfsánægja Streita 

Hvatning 1 0,135 0,168 

Starfsánægja 0,135 1 -0,312* 

Streita 0,168 -0,312* 1 

p<0,005 
   

Hér fyrir ofan hefur verið greint frá prófunum á þeim 13 tilgátum sem settar voru fram til 

þess að leitast við að svara rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Flestar tilgáturnar hlutu 

stuðning að fullu eða að hluta til. Tilgátur átta, níu og tíu voru aðeins studdar að hluta til en 

ekki fannst marktæk fylgni milli þess að starfsmaður teldi sig eiga góða möguleika á 

starfsframa innan stofnunar og starfsánægju, að hve miklu leyti starfsmaður réði sjálfur 

hvernig starfið væri innt af hendi og streitu og milli þess að færni og hæfni starfsmanns væri í 

samræmi við þær kröfur sem starfið gerði til þeirra og streitu. Þrjár tilgátur fengu ekki 

stuðning en það voru eftirfarandi tilgátur: Tilgáta 11 um að jákvætt sterkt samband væri milli 

hvatningar og starfsánægju, tilgáta 12 um að sterk neikvætt samband væri milli hvatningar 

og streitu og tilgáta 13 um að miðlungssterkt neikvætt samband væri á milli starfsánægju og 

streitu. Hér fyrir neðan má sjá samantektartöflu með niðurstöðum prófana allra tilgáta. 
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Tafla 10. Samantekt á niðurstöðum prófana á tilgátunum þrettán. 

   

Hvatning Starfsánægja Streita

Tilgáta 1

Skýr markmið til að vinna að 0,409**

Tilgáta 2

Að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni 0,430**

Tilgáta 3

Að hafa krefjandi markmið til að vinna að 0,455**

Að finnast þú höfð/hafður með í ráðum 0,706**

Að hafa skýr markmið til að vinna að 0,409

Að fá leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggilegan hátt frá næsta yfirmanni 0,777**

Tilgáta 4

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 0,571**

Tilgáta 5

Starf mitt er metið að verðleikum af yfirmönnum mínum 0,533**

Tilgáta 6

Landmælingar Íslands
63,2% staðsettu sig á 

fjórða punkti

Fjölbrautarskólinn á Norðurlandi Vestra
63,3% staðsettu sig á 

fjórða punkti

Heilsugæslan Hamraborg
72,7% staðsettus sig á 

fjórða punkti

Tilgáta 7

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 0,571**

Tilgáta 8

Ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa innan stofnunarinnar 0,237

Ég er ánægð(ur) með núverandi vinnuaðstöðu mína 0,747**

Tilgáta 9

Ég er undir miklu vinnuálagi 0,757**

Að hve miklu leyti ræður þú sjálf(ur) hvernig starfið er innt af hendi? 0,125

Tilgáta 10

Færni mín og hæfni er í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til mín í starfi -0,045

Lífsgildi mín (s.s. heiðarleiki og virðing) samsvara lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar -0,350**

Tilgáta 11

Starfsánægja 0,135

Tilgáta 12

Ég finn fyrir streitu í starfi mínu 0,168

Tilgáta 13

Ég finn fyrir streitu í starfi mínu -0,312*

*p<0,05, **p<0,01
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4. UMRÆÐA 

Hér fyrir ofan var fjallað um niðurstöður þeirra 13 tilgátna sem prófaðar voru. Níu tilgátur af 

þeim 13 tilgátum sem settar voru fram voru studdar að fullu eða að hluta til.  

Alls voru prófaðar þrjár tilgátur er varða tengsl hvatningar og annarra breyta meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi og voru þær allar studdar. Niðurstöður eru því í samræmi við þær 

kenningar um hvatningu sem fjallað var um hér að ofan. Niðurstöðurnar gefa þó til kynna að 

kenningin um markmiðasetningu hljóti meira vægi meðal ríkisstarfsmanna en 

væntingakenningin og jafngildiskenningin. Það sem hefur þó mest áhrif á hvatningu meðal 

ríkisstarfsmanna er að þeim finnist þeir hafðir með í ráðum og fái leiðbeiningar og gagnrýni á 

uppbyggilegan hátt frá næsta yfirmanni. Þegar kemur að eflingu hvatningu meðal 

starfsmanna í heild ber því að hafa í huga þátttöku starfsmanna og að stjórnendur leggi sig 

fram við að veita starfsmönnum sínum uppbyggilega gagnrýni sem nýtist þeim við úrlausn 

verkefna. Hafa ber þó í huga að mismunandi hvatningaþættir hafa mismunandi áhrif á hvern 

og einn einstakling. 

Alls voru prófaðar fimm tilgátur er varða tengsl starfsánægju og annarra breyta 

meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi. Fjórar tilgátur voru studdar og ein aðeins að hluta til. 

Niðurstöður eru því í samræmi við þær kenningar um starfsánægju sem fjallað var um hér að 

ofan, en engin ein kenning virðist standa framar hinum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að það 

sem hafi mest áhrif á starfsánægju sé ánægja með núverandi vinnuaðstöðu. Þar á eftir 

kemur að næsti yfirmaður sé sanngjarn við starfsfólk og að starfið sé metið að verðleikum af 

yfirmönnum. Einnig gefa niðurstöður til kynna að starfsmenn beri sig saman við aðra við 

ákvörðun eigin starfsánægju og að möguleiki á starfsframa innan stofnunar hafi lítil áhrif á 

starfsánægju starfsmanna. Þessar niðurstöður sýna hve mikilvæg vinnuaðstaða starfsmanna 

og framkoma yfirmanns getur verið um fram aðra þætti líkt og möguleiki á starfsframa. 

Alls voru prófaðar tvær tilgátur er varða tengsl streitu og annarra breyta meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi og voru þær báðar aðeins studdar að hluta til. Niðurstöðurnar eru 

því að hluta til í samræmi við þær kenningar um streitu sem fjallað var um hér að ofan. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að vinnuálag hafi mestu áhrifin á streitu starfsmanna. Einnig 

hafði áhrif hvort lífsgildi starfsmanna samsvöruðu lífsgildum annarra starfsmanna 

stofnunarinnar. Svo viðist vera að stjórn starfsmanns á hvernig starf hans sé innt af hendi og 
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hvort færni og hæfni starfsmanns væri í samræmi við þær kröfur sem gerðar væru til þeirra í 

starfi hafi lítil áhrif á streitu. Niðurstöðurnar staðfesta niðurstöður fyrri rannsókna um áhrif 

vinnuálags á streitu meðal starfsmanna. Einnig sést að stjórn starfsmanns virðist ekki hafa 

afgerandi áhrif á streitu líkt og krafa – stjórn kenning Karaseks sagði til um. 

Alls voru prófaðar þrjár tilgátur er varða tengsl hvatningar, starfsánægju og streitu. 

Engin tilgátnanna hlaut stuðning og eru niðurstöðurnar ekki í samræmi við fyrri rannsóknir á 

tengslum hvatningar, starfsánægju og streitu sem fjallað var um hér að ofan. Miðlungs 

samband fannst milli starfsánægju, streitu og hvatningar. Sambandið var ekki marktækt en 

niðurstöðurnar gefa þó til kynna að um einhvers konar samband þar á milli. Sterkara 

neikvætt samband fannst milli starfsánægju og streitu en í fyrri rannsóknum sem gefur til 

kynna aukið vægi streitu á starfsánægju starfsmanna. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að 

samband sé milli þessa þriggja breyta en óljóst er hvernig því er háttað. Áhugavert er að 

tengsl starfsánægju og streitu hafa aukist frá árinu 2006 og er það hugsanlega vegna 

breytinga á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna frá efnahagshruninu haustið 2008. 

Hér fyrir ofan hafa verið prófaðar 13 tilgátur og þær settar í fræðilegt samhengi í 

þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi en þær voru 

eftirfarandi: hvort séu tengsl annars vegar milli hvatningar, starfsánægju og streitu og hins 

vegar milli hvatningar, starfsánægju, streitu og annarra breyta mælist meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi? 

Í samræmi við fyrri umræðu hér að ofan þá hefur mest áhrif á hvatningu meðal 

ríkisstarfsmanna að þeim finnist þeir hafðir með í ráðum og fái leiðbeiningar og gagnrýni á 

uppbyggilegan hátt frá næsta yfirmanni en það er í samræmi við kenninguna um 

markmiðasetningu. Þær breytur sem hafa mest áhrif á starfsánægju meðal starfsmanna var 

ánægja með núverandi vinnuaðstöðu en það er í samræmi við tveggja þátta kenningu 

Herzbergs. Vinnuálag hafði mest áhrif á streitu meðal starfsmanna og er það í samræmi við 

fyrri rannsóknir.  

Varðandi tengsl hvatningar, starfsánægju og streitu þá var miðlungs samband milli 

hvatningar og starfsánægju og hvatningar og streitu. Sambandið var þó ekki marktækt. 

Sterkt neikvætt samband var milli starfsánægju og streitu. Því virðist vera samband milli 

hvatningar, starfsánægju og streitu en skoða þarf betur samband hvatningar við 

starfsánægju og streitu. 
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Niðurstöður núverandi rannsóknar eru mikilvægar fyrir stjórnendur þar sem þeir geta 

nýtt sér þær til að ná því besta fram í starfsfólki sínu. Núverandi rannsókn gefur til kynna að 

til þess að auka hvatningu meðal ríkisstarfsmanna sé mikilvægast að veita starfsmönnum 

leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggilegan hátt frá næsta yfirmanni og að hafa þá með í 

ráðum. Einnig benda niðurstöður til að árangursríkast sé að notast við kenninguna um 

markmiðasetningu til að auka hvatningu meðal ríkisstarfsmanna.  

Til þess að auka starfsánægju meðal ríkisstarfsmanna er mikilvægast að huga að 

vinnuastöðu starfsmanna. Einnig benda niðurstöður rannsóknarinnar til að sanngirni næsta 

yfirmanns við starfsfólk og að starf starfsmanns sé metið að verðleikum hafi mikil áhrif á 

starfsánægju. Niðurstöður gefa til kynna að ekki sé ákjósanlegt að styðjast við eina kenningu 

um starfsánægju heldur sambland af þeim öllum.  

Sama á við um kenningar um streitu. Vinnuálag og að lífsgildi starfsmanna samsvari 

lífsgildum annarra starfsmanna stofnunarinnar hafa mestu áhrifin á streitu starfsmanna. 

Stjórn starfsmanns á hvernig starf hans er innt af hendi og að færni og hæfni séu í samræmi 

við kröfur sem gerðar eru til starfsmanns í starfi virðast hafa lítil áhrif á streitu starfsmanna. 

Niðurstöður er snúa að tengslum hvatningar, starfsánægju og streitu benda til þess 

að streita hafi mikil áhrif á starfsánægju og meiri nú en áður. Einnig er hugsanlegt að hægt sé 

að draga úr streitu starfsmanna með því að auka starfsánægju. Ekki er vitað hvort streita 

hefur áhrif á starfsánægju eða hvort starfsánægja hafi áhrif á streitu en frekari rannsóknir 

eru nauðsynlegar til að greina þar á milli.  
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5. LOKAORÐ 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um hvatningu, starfsánægju og streitu ásamt því að settar 

hafa verið fram tilgátur og þær prófaðar í þeim tilgangi að sjá hvort séu tengsl annars vegar 

milli hvatningar, starfsánægju og streitu og hins vegar milli hvatningar, starfsánægju, streitu 

og annarra breyta mælist meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi? Hér fyrir neðan verður fjallað um 

þýðingagildi niðurstaðna og takmarkanir þeirra, mikilvægi rannsókna á þessu sviði og hvaða 

frekari rannsóknir ætti að gera í framtíðinni. 

Hafa ber í huga að takmarkanir eru á niðurstöðum rannsóknarinnar. Ekki er reiknað 

með að niðurstöður hafi alhæfingargildi yfir alla ríkisstarfsmenn heldur fremur yfir 

starfsmenn sambærilegra stofnana og þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Svarhlutfall 

starfsmanna Heilsugæslustöðvarinnar í Hamraborg var undir 50% og því ekki hægt að álykta 

að svör starfsmanna eigi við alla starfsmenn stofnunarinnar heldur aðeins þá starfsmenn 

sem svöruðu spurningalistanum. Einnig voru þátttakendur í könnuninni aðeins 108 en til þess 

að hægt sé að álykta yfir á alla ríkisstarfsmenn hefði fjöldi svarenda þurft að vera mun meiri. 

Á 21. öldinni hafa rannsóknir á mannauðsmálum hins opinbera hlotið aukið vægi. 

Niðurstöður CRANET – rannsóknarinnar árið 2009 sýndi fram á að mikill meirihluti (93%) 

stofnana ríkisins eru staðsettar á fyrsta eða öðru þroskastigi mannauðsstjórnunar (Arney 

Einarsdóttir, 2009). Fyrsta þroskastig mannauðsstjórnunar einkennist af hefðbundnu 

starfsmannahaldi og litlu frumkvæði til að beita aðferðum mannauðsstjórnunar. Annað 

þroskastig mannauðsstjórnunar einkennist af meiri fagmennsku á sviði starfsmannamála en 

þó er enn mest áhersla lögð á daglega afgreiðslu mála. Hugsanleg ástæða þess að þroskastig 

mannauðsstjórnar sé ekki komið lengra á veg meðal ríkisstofnana gæti verið vegna smæðar  

þeirra. Með aukinni stærð skipulagsheilda er oft komið á fót stöðu mannauðsstjóra sem 

skapar meiri vinnu og frumkvæði á sviði mannauðsstjórnunar. Þar sem ríkið er stærsti 

vinnuveitandi landsins er mikilvægt að lögð sé meiri áhersla á mannauðsmál nú en áður 

hefur verið gert. Einnig hafa nýlegar kannanir bent til að vinnuálag hafi aukist töluvert í 

kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 en þær niðurstöður auka mikilvægi þess að betur sé 

hugað að mannauðsmálum hjá hinu opinbera.  

Af þessari umræðu er því ljóst að frekari rannsókna á þessu fræðasviði er þörf. 

Mikilvægt er að þróun aðferða mannauðsstjórnunar ríkisins sé rannsökuð svo hægt sé að sjá 
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mikilvægi mannauðsstjórnunar og hvort verið sé að vinna að innleiðingu aðferða 

mannauðsstjórnunar í raun og veru. Einnig væri áhugavert að tengsl hvatningar og 

starfsánægju væru rannsökuð með meiri nákvæmni svo hægt væri að greina hvort umbun og 

aukin frammistaða séu millibreytur í sambandi hvatningar og starfsánægju. Í framtíðinni væri 

skynsamlegt að gera ítarlegri rannsókn á hvatningu, starfsánægju og streitu meðal 

ríkisstarfsmanna með því að notast við megindlega og eigindlega aðferðafræði. Með því væri 

hægt að fá dýpri skilning á hvað hefur áhrif á hvatningu, starfsánægju og streitu meðal 

ríkisstarfsmanna. Einnig þyrfti úrtakið í framtíðar rannsóknum að vera stærra svo rannsóknin 

hafi aukið alhæfingargildi. 

  



58 

 

HEIMILDIR 

Adam, J. S. (1965). Inequety in social exchange. Í L. Berkowitz (ritstjóri) Advances in 
Experimental Social Psychology (bls. 267-299). New York: Academic Press. 

Anna Björk Aradóttir. (2008). Vinna og streita. Sótt 13. desember 2011, af 

http://www.landlaeknir.is/Pages/716 

Armstrong, M. (2001). A Handbook of Human Resource Management Practice (8.útgáfa). 
London: Kogan Page 

Atkins, P. W. B., Wood, R. E. og Rutgers, P. J. (2002). The effects of feedback format on 
dynamic decision making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88, 
587-604. 

Barling, J., Kelloway, E. K. og Iverson, R. D. (2003). High-quality work, job satisfaction and 
occupational injuries. Journal of Applied Psychology, 88, 276-283. 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, 17, 99-120. 

Bartram, D. (2004). Assessment in organizations. Applied psychology: An international 
review, 53(2), 237-259. 

Bryman, A. (2004). Social Research (2. útgáfa). Oxford: Oxford University Press. 
Buchanan, D. A. og Huczynski, A. A. (2010). Organizational Behavior. Harlow: Pearson 

Education Limited. 
Buelens, M. og Van den Broeck, H. (2007). An Analysis of Differences in Work Motivation 

between Public and Private Sector Organizations. Public Administration Review, 67(1), 55-
74. 

Capacent. (2011, febrúar - mars). Fjármálaráðuneytið: Stofnun ársins. Óbirt rit 
Carrigan, M. (2011). Motivation in Public Sector Unionized Organizations. Journal of Business 

& Economics Research, 9(1), 55-61. 
Cohen, S., Kessler, R. C. og Gordon, L. I. U. (1997). Strategies for measuring stress in studies 

of psychiatric and physical disorders. Í S. Cohen og R. C. Gordon (ritstjórar). Measuring 
stress: A guide for health and social scientists (bls. 3-26). Oxford: University Press. 

Davis, J. og Wilson, S. M. (2000). Principals Efforts to Empower Teachers: Effects on Teacher 
Motivation and Job Satisfaction and Stress. The Clearing House, 73(6), 349-353. 

Deci, E. (1973). Paying people doesn´t always work the way you expect it to. Human 
Resource Management, 12(2), 28-32. 

Deutsch, C. (2004, 9. september). If at first you don´t succeed, belive harder. New York 
Times, bls. 7. 

Dickson, W. J. (1973). Hawthorne experiments. Í C. Heyel (ritstjóri), The encyclopedia of 
management (bls. 298-302). New York: Van Nostrand Reinhold. 

Drucker, P. F. (2008). Management: Revised edition. New York: HarperCollins. 
Edwards, J. R. (1996). An examination of competing version of the person-enviroment fit 

approach to stress. Academy of Management Journal, 39, 292-339. 
Edwards, J. R. og Rothbard, N. P. (1999). Work and family stress and well-being: An 

examination of person-enviroment fit in the work and family domains. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 77, 85-129. 

Eskildsen, J. K. og Kristensen, K. (2004). Work motivation and job satisfaction in the Nordic 
countries. Employee Relations, 26, 122-136. 



59 

 

Ewen, R. B., Smith, P. C., Hulin, C. L., & Locke, E. A. (1966). An empirical test of the Herzberg 
two-factor theory. Journal of Applied Psychology, 50, 544-550. 

Fairbrother, K. og Warn, J. (2003). Workplace dimensions, stress and job satisfaction. Journal 
of Managerial Psychology, 18, 8-20. 

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3. útgáfa). London: SAGE Publications Ltd.  
French, J. R. P, Caplan, R. D. og Harrison, R. V. (1982). Mechanisms of job stress and strain. 

New York: John Wiley. 
Gällstedt, M. (2003). Working conditions in projects: perceptions of stress and motivation 

among project team members and project managers. International Journal of Project 
Management, 21(6), 449-456. 

Ganguli, H. C. (1994). Job Satisfaction Scales for Effective Management: Manual for 
managers and social scientists. New Delhi: Ashok Kumar Mittal Concept Publishing 
Company. 

Ganster, D. C., Fox, M. L. og Dwyer, D. J. (2001). Explaining employees health car costs: A 
prospective examination of stressful job demands, personal control and physiological 
reactivity. Journal of Applied Psychology, 86, 954-964. 

Griffin, M. A., Landy, F. J. og Mayocchi, L. (2002). Australian influence on Elton Mayo: The 
constreuct of revery in industrial society. History of Psychology, 5(4), 356-375. 

Gruneberg, M. M. (1979). Understanding Job Satisfaction. London: Macmillan. 
Harter, J. K., Schmidt, F. L. og Hayes, T. L. (2002). Business-unit-relationship between 

employee satisfaction employee engagement and business outcome: A metaanalysis. 
Journal of Applied Psychology, 87, 268-279. 

Herzberg, F., Mauser, B, Peterson, R. O. og Capwell, D. F. (1957). Job attitudes: Review of 
research and opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh. 

Herzberg, F., Mausner, B. og Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work. New York: 
Wiley.  

Hoppock, R. (1935). Job satisfaction. New York: Harper & Row. 
Houser, J. D. (1927). What the employer thinks. Cambridge: Harvard University Press. 
Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, 

productivity and corporate financial performance. The Academy of Management Journal, 
38, 635-672. 

Jamal, M. (1985). Relationship of job stress to job performance: a study of managers and 
blue-collar workers. Human Relations, 38(5), 409-424. 

Jex, S. M. (1998). Stress and job performance: Theory, research and implications for 
managerial practice. Thousand Oaks: Sage. 

Johns, G. (1997). Contemporary research on absence from work: Correlates, causes and 
consequences. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 12, 115 
– 173. 

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E. og Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job 
performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 
127, 376-407. 

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for 
job redesign. Administrative Sciences Quarterly, 24, 285-308. 

Karasek, R. A. og Theorell, T. (1990). Healthy work. New York: Basic Books. 
Karimi, S. (2011, 4. mars). Why Is Motivation Important?. Sótt 13. desember 2011 af 

http://www.ehow.com/about_4579837_motivation-important_.html  



60 

 

King, N. (1970). Clarification and evaluation of the two-factor theory of job satisfaction. 
Psychological Bulletin, 74, 18-31. 

Kozlowsky, M., Sagie, A., Krausz, M. og Singer, A. (1997). Correlates of employee lateness: 
Some theoretical considerations. Journal of Applied Psychology, 82, 79-88. 

Landy, F. J. og Conte, J. M. (2010). Work in the 21st century: An introduction to industrial and 
organizational psychology (3. útgáfa). Hoboken : John Wiley & sons Inc.  

Locke, E. A., og Lantham, G. P. (1990). Theory of Goal Setting and Task performance. Upper 
Saddle River: Prentice Hall. 

Lovelace, K. og Rosen, B. (1996). Differences in achieving person-organization fit among 
diverse group of managers. Journal of Management, 22, 703-722. 

LU, L. (1999). Work Motivation, job stress and Employees Well-being. Journal of Applied 
Management Studies, 8(1), 61-72. 

Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396. 
Mayo, E. (1923). The irrational factor in society. Journal of personnel Research, 1, 419 – 426. 
Miceli, M. P. (1993). Justice and pay system satisfaction. Í R. Cropanzano (ristjóri), Justice in 

the workplace: Approaching fairness in HRM (bls. 257-283). Hillside: Erlbaum. 
Miner, J. B. (2003). The rated importance, scientific validity and practical usefulness of 

organizational behavior theories: A quantitative review. Academy of Management 
Learning and Education, 2(3), 250-268. 

Ómar H. Kristmundsson. (1999). Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf: 
Rannsóknarniðurstöður. Sótt 13. desember 2011, af 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/starfsumhverfi-1.pdf 

Ómar H. Kristmundsson. (2003). Reinventing government in Iceland: a case study of public 
management reform. Reykjavík: University of Iceland Press. 

Ómar H. Kristmundsson. (2007). Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 2006: 
Niðurstöður.Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. Sótt 13. desember 2011, af 
www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-starfsumhverfi-
rikisstarfsmanna-2006-nidurstodur.pdf 

Petty, M. M., McGee, G. W. og Cavender, J. W. A. (1984). A Meta-Analysis of the Relationship 
Between Individual Job Satisfaction and Individual Performance. Academy of 
Management Review, 9, 712-721. 

Porter, L. W. og Lawler, E. E. (1968). Managerial attitudes and performance. Homewood: 
Irwin. 

Pritchard, R. D. (1995). Productivity measurement and improvement organizational case 
studies. New York: Praeger. 

Rainey, H. G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations (4. útgáfa). San 
Francisco: Jossey – Bass: A Wiley Imprint. 

Riggio, R. E. (2008). Introduction to industrial/organizational psychology (5. útgáfa). Upper 
Saddel River: Pearsons Prentice Hall. 

Ríkisendurskoðun. (2011, september). Mannauðsmál ríkisins – 2: Stefna stjórnvalda og staða 
mannauðsmála ríkisins. Sótt 13. desember 2011, af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/111027_LOKAEINTAK.pdf 

Saks, A. M. og Ashforth, B. E. (1997). A longitudinal investigation of the relationship between 
job information sources, applicant perceptions of fit and work outcomes. Personnel 
Psychology, 50, 395-426. 



61 

 

Salancik, G. R. og Pfeffer, J. (1977). An Examination of Need Satisfaction Models of Job 
Satisfaction. Administrative Science Quarterly, 22, 427-456. 

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir. (2000). Streita – slökun. Sótt 13. desember 2011, af 
http://www.landlaeknir.is/Pages/701 

Staren, E. (2009). Optimizing Staff Motivation. Physician Executive, 35(4), 74-77. 
Steers, R. M., Mowday, R. T., og Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation theory. 

Academy of Management Review, 29(3), 379-387. 
Steers, R. M. og Porter, L. W. (1991). Motivation and work behavior (5. útgáfa). New York: 

McGraw-Hill. 
Sweeney, P. D., McFarlin, D. B. og Inderrieden, E. J. (1990). Using relative deprivation theory 

to explain satisfaction with income and pay level: A multistudy examination. Academy of 
Management Journal, 33, 423-436. 

Terpstra, D. E. (1979). Theories of motivation: borrowing the best. Personnel Journal, 58(6), 
376 – 379. 

Vroom. V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley. 
Wood, R. E., Atkins, P. B., og Tabernero, C. (2000). Bonuses, goals, and instrumentality 

effects. Journal of Applied Psychology, 84, 703-720. 
Wood, R. E., George-Falvy, J. og Debowsky, S. (2001). Motivation and information search on 

complex tasks. Í M. Erez, U. Kleinbeck og H. Thierry (ritstjórar), Work motivation in the 
context of a globalizing economy (bls. 33 - 57). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

Wright, B. E. (2007). Public Service and Motivation: Does Mission Matter?. Public 
Administration Review, 67(1), 54-64. 

Wright, P. M. og McMahan, G. C. (1992). Theoretical perspective for human resource 
strategies. Journal of Management, 18, 295-320. 

Xie, J. L. (1996). Karasek´s model in the People´s Republic of China: Effects of job demands, 
control and individual differences. Academy of Management Journal, 39, 1594-1618. 

  



62 

 

VIÐAUKI I 

 

 

 

 

Hversu mikil hvetjandi áhrif hafa eftirtalin atriði á hvernig þú vinnur starf þitt? 

 Mikil 

hvetjandi 

áhrif 

Nokkur 

hvetjandi 

áhrif 

Lítil 

hvetjandi 

áhrif 

Engin 

hvetjandi 

áhrif 

1.Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum     

2.Að fá góð laun     

3.Að vinna að áhugaverðum verkefnum     

4.Að eiga von á stöðuhækkun     

5.Að fá tækifæri til að þróast í starfi     

6.Að hafa möguleika til að sýna frumkvæði     

7.Að starfið sé ábyrgðamikið     

8.Að hafa skýrt markmið til að vinna að     

9.Að hafa krefjandi markmið til að vinna að     

10.Að ég fái tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir     

11.Að hafa tækifæri til þess að auka færni þína     

12.Að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni     

13.Að fá leiðbeiningar og gagnrýni á uppbyggjandi hátt frá 

næsta yfirmanni 

    

 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

14.Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu      

15.Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi      

16.Starf mitt er metið að verðleikum af 

yfirmönnum mínum 

     

17.Ég er ánægð(ur) með núverandi vinnuaðstöðu 

mína 

     

18.Þekking mín og hæfileikar nýtast vel í starfi      

19.Ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa 

innan stofnunarinnar 

     

20.Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við 

starfsfólk 

     

21.Mér finnst vera gott jafnvægi hjá mér milli 

vinnu og einalífs 

     

22.Markmið með starfi mínu eru skýr      

23.Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi      

24.Færni og hæfni mín eru í samræmi við þær 

kröfur sem gerðar eru til mín í starfi 

     

25.Lífsgildi mín (s.s. heiðarleiki og virðing) 

samsvara lífsgildum annarra starfsmanna 

stofnunarinnar 

     

 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi staðhæfinga 

 Aldrei Sjáldan Stundum Oft Nær alltaf 

26.Ég finn fyrir streitu í starfi mínu      

27.Ég er undir miklu vinnuálagi      
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28.Að hve miklu leyti ræður þú sjálf(ur) hvernig starfið er innt af hendi? 

o Ég ræð miklu eða mestu um það hvernig starfið er unnið 

o Ég ræð nokkru um það hvernig starfið er unnið 

o Ég ræð litlu um það hvernig starfið er unnið 

 

29.Hvert er kyn þitt? 

o Karl  

o Kona 

 

30.Hve lengi hefur þú starfað á núverandi vinnustað? 

o 5 ár eða skemur 

o 6 – 14 ár 

o 15 ár eða lengur  
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VIÐAUKI II 
 

  september október nóvember desember janúar 

  5-11 12-18 19-25 26-2.okt 3-9 10- 6 17-23 24-30 31-6. nóv 7-13 14-20 21-27 28-4.des 5-11 12-18 19-22 23-30 2-8 9-13 

Öflun heimilda og gerð spurningalista 

  

  

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Öflun heimilda og skrif á kafla 2.1:Hvatning 
 

  

 

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Skrif á kafla 2.2:Starfsánægja 
  

    

    

  

   

  

   

  

 

  

Skrif á kafla 2.3:Streita 
   

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Skrif á kafla 2.4:Tengsl hvatningar, starfsánægju og streitu 
   

    

   

  

   

  

   

  

 

  

Skrif á kafla 4: Aðferð 
   

  

 

  

  

  

   

  

   

  

 

  

Lagfæringar á spurningalista 
   

  

  

  

 

  

   

  

   

  

 

  

Lagfæring á spurningalista og spurningalisti lagður fyrir 
   

  

   

    

   

  

   

  

 

  

Frágangur á fræðilegum hluta 
   

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Vinna úr gögnum 
   

  

    

    

  

  

   

  

 

  

Vinna úr gögnum og skrif á kafla 5: núverandi rannsókn 
   

  

    

  

 

  

 

  

   

  

 

  

Vinna úr gögnum og skrif á kafla 6:Niðurstöður 
   

  

    

  

  

    

   

  

 

  

Skrif á kafla 7:Umræða 
   

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Skrif á kafla 8:lokaorð og kafla 1: Inngangur ásamt heimildaskrá 
   

  

    

  

   

    

  

  

 

  

Skrif á formála, útdrætti og efnisyfirliti 
   

  

    

  

   

  

 

  

 

  

 

  

Yfirferð og lagfæringar 
   

  

    

  

   

  

  

    

 

  

Yfirferð og lagfæringar 
   

  

    

  

   

  

   

  

 

  

Yfirferð og lagfæringar 
   

  

    

  

   

  

   

      

Skil á ritgerð 13. Janúar 
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VIÐAUKI III 

 

 

Tilgáta Fræðilegur bakgrunnur sem vísað er til

Hvatning
1 Jákvætt samband er milli þess að hafa skýr markmið til að vinna að og hvatningar Væntingakenning Vrooms

2 Jákvætt samband er milli hvatningar og þess að komið sé fram við starfsmenn af sanngirni Jafngildiskenningin

Jákvætt samband er milli hvatningar og þess að hafa krefjandi markmið til að vinna að, 
að hafa skýr markmið til að vinna að, að finnast þú hafður/höfð með í ráðum og fá leiðbeiningar 

og uppbyggilega gagnrýni frá næsta yfirmanni

Starfsánægja
4 Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að næsti yfirmaður sé sanngjarn við starfsfólk Samanburðarkenningin

5 Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að starf sé metið að verðleikum af yfirmönnum Atbeina kenningin

6 Ekki er marktækur munur milli starfsánægju starfsmanna hverrar stofnunar fyrir sig Kenningin um félagsleg áhrif

7 Jákvætt samband er milli starfsánægju og þess að yfirmaður sé sanngjarn við starfsfólk Jafngildiskenningin

Jákvætt samband er milli mats á möguleikum á starfsframa innan stofnunarinnar, ánægju með 
núverandi vinnuaðstöðu og starfsánægju

Streita

Jákvætt samband er milli streitu og vinnuálags og neikvætt samband er milli streitu og þess að 
hve miklu leyti starfsmaður ræður sjálfur hvernig starfið er innt af hendi

10 Neikvætt samband er milli streitu og þess að færni og hæfni starfsmanna sé í samræmi við þær 
kröfur sem gerðar eru til þeirra í starfi og  að lífsgildi starfsmanns samsvari lífsgildum annarra 

starfsmanna stofnunarinnar

Tengsl hvatningar, starfsánægju og streitu

11 Jákvætt sterkt samband er milli hvatningar og starfsánægju Fyrri rannsóknir

12 Neikvætt sterkt samband er milli hvatningar og streitu Fyrri rannsóknir

13 Miðlungs neikvætt samband er milli starfsánægju og streitu Fyrri rannsóknir

Viðeigandi persónu - umhverfis módel Frenchs

Kenningin um markmiðasetningu3

8 Tveggja þátta kenning Herzbergs

9 Krafa - stjórn módel Karaseks


