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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Þar sem að mál sem snúa að mannauði innan fyrirtækja hafa verið mikið í 

umræðunni síðustu áratugi þá verður fjallað um hvatningu stjórnenda í þessari ritgerð. 

Fræðimenn telja að hvatning tengist mannauðsstjórnun og ýmsar hvatakenningar hafa 

verið settar fram á síðustu öld. Hvati er talinn vera margvíslegur og hefur ýmsar 

birtingamyndir en í þessari ritgerð verður lögð áhersla á launatengda hvata. Ýmsar 

kenningar hafa einnig verið settar fram um það afhverju sumir einstaklingar sækjast 

frekar eftir árangurstengdum launum heldur en aðrir. Í þessari ritgerð verður reynt að 

leitast svara um það hvort að hvatning stjórnenda til starfsmanna sé misjöfn eftir því 

hvernig laun þeir eru með. 

 

Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir, Guðný Björg Kristjánsdóttir og Markús Jóhannsson, 

og sambýlismaður minn Hannes Steindórsson, fyrir einstaklega góða hvatningu við gerð 

ritgerðarinnar og fyrir mikinn og góðan stuðning í gegnum háskólanámið. 

 

Að auki vil ég þakka leiðbeinandanum mínum, Svölu Guðmundsdóttur fyrir góð ráð og 

að leiðbeina mér í gegnum lokaverkefnið. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um hvatningu og þær aðferðir sem stjórnendur geta notað til þess 

að hvetja starfsmenn í því að leggja sig vel fram við störf sín. Lögð verður áhersla á 

launatengda og/eða árangurstengda hvata. Í fræðilega hlutanum verða hugtökin 

mannauðsstjórnun, mannauður og millistjórnendur skilgreind og fjallað verður um 

tenginguna á milli þessara hugtaka. Hlutverk mannauðsstjóra verður kynnt ásamt því að 

farið verður yfir mikilvægi þess að hæfni þeirra sem fara með mannaforráð í fyrirtækjum 

sé til staðar. Samkvæmt fræðunum þá væri æskilegt að mannauðsstjórar geri sér grein 

fyrir því að einstaklingar geta verið misjafnir eins og þeir eru margir og því ber að skilja 

að sömu hvataaðferðir virka ekki jafn vel á alla sem vinna undir sama þaki. Ítarlegri 

umfjöllun verður um hvatningu og helstu hvatakenningar sem fræðimenn hafa sett fram 

á síðustu öld. Breytingastjórnun verður kynnt og í lokin verður einnig fjallað um muninn 

á föstum launum og árangurstengdum launum. 

 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 verður kynnt síðar í ritgerðinni. Farið verður yfir sögu 

fyrirtækisins og breyttar áherslur síðan fyrirtækið var stofnað. Starfsmannastefna 

fyrirtækisins er afar skýr og hnitmiðuð og stjórnendur 365 leggja mikla áherslu á 

jafnrétti karla og kvenna á vinnustaðnum. Fyrirtækið leggur upp með það að það eigi að 

vera auðvelt að samræma einkalíf fólks og vinnu og það hefur komið á fót sérstakri 

fræðslu- og endurmenntunarstefnu. 

 

Viðtöl voru tekin við tvo stjórnendur sem starfa báðir hjá 365 en í mismunandi deild, 

undirmenn þeirra eru annars vegar með föst laun og hins vegar árangurstengd laun. Í 

þessari könnun verður leitast svara við því hvort að stjórnendurnir hvetja undirmenn 

sína á ólíkan hátt vegna mismunandi launa þeirra. Niðurstöðurnar úr viðtölunum verða 

kynntar nánar í lok ritgerðarinnar. 
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1 Mannauðsstjórnun 

Í nútíma samfélagi einsog við lifum í í dag þá er talið að mannauðsstjórnun sé afar 

mikilvæg fyrir hvers kyns fyrirtæki ef þau vilja vera samkeppnishæf, stækka 

markaðshludeild og á sama tíma öðlast meiri hagnað. Fyrirtæki og skipulagseiningar 

geta verið af ýmsum toga og stærðum og haft mismunandi rekstrargrundvöll. Þrátt fyrir 

að skipulagsheildir skuli vera starfandi á mismunandi grundvelli og með mismunandi 

markmið, stefnumótun og starfsmannastefnu, þá er talið að flest þeirra setji fram 

ákveðin markmið sem þarf að ná ásamt því að hámarka hagnað. Fyrirtæki gætu þar af 

leiðandi þurft að innleiða afar skýra og skilvirka mannauðsstjórnun í takt við 

stefnumótunina í fyrirtækinu (Torrington, Hall & Taylor, 2008).  

 

Fræðimenn telja að mannauðsstjórnun snúist um það að mæta væntingum og óskum 

mannauðsins og tryggja góða starfsmannastefnu. Einnig er æskilegt að viðhalda 

stefnumótun sem styður við viðskiptastefnu fyrirtækisins. Það er talið afar mikilvægt að 

halda jafnvægi á milli þessara þátta en oft á tíðum eiga mannauðsstjórar það til að 

einblína meira á mannauðinn frekar en fyrirtækið eða öfugt (Torrington o.fl., 2008). Í 

gegnum tíðina hafa fræðimenn sett fram tengsl þess eðlis að mannauðurinn sjálfur 

skapar fyrirtækjum sjálfbært samkeppnisforskot og að áhrifamikil mannauðsstjórnun 

getur verið lykilatriði í því að skila fyrirtækjum árangri. Þrátt fyrir þessar ályktanir eru 

enn þann dag í dag uppi skoðanaskipti á meðal stjórnenda og fræðimanna varðandi 

tengslin þó svo að þau séu viðurkennd meðal margra sérfræðinga. Sumir fræðimenn eru 

sammála því að það eru bein tengsl á milli þess hvernig mannauðsstjórnun er háttað í 

fyrirtækjum við árangur og enn aðrir vilja meina að stefnumótunin í fyrirtækjum hafi 

áhrif á árangurinn. (Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996). 
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1.1 Hlutverk mannauðsstjóra 

Helsta hlutverk mannauðsstjóra eins og hefur komið fram hér að framan er meðal 

annars að tryggja fyrirtækjum árangur í gegnum mannauðinn. Ásamt því eru einkenni 

mannauðsstjórnunar talin vera afar fjölbreytt. Samkvæmt fræðunum ættu 

mannauðsstjórar að leggja áherslu á samþættingu innan fyrirtækisins, þeir ættu að 

koma fram við mannauðinn eins og dýrmætustu aðföngin og æskilegt væri að leggja 

áherslu á að ná settum markmiðum fyrirtækisins. Ytri þættir einsog til dæmis aukin 

samkeppni getur aukið þörfina fyrir innleiðingu á mannauðsstjórnun í fyrirtækjum. 

Stjórnendur eru farnir að átta sig á því að til þess að geta brugðist við þessum ytri 

þáttum ættu þeir jafnframt ekki einungis að fjárfesta í nýjum tæknibúnaði heldur þurfa 

þeir líka að fjárfesta í mannauði sem býr yfir þekkingu og færni og hafa vilja til þess að 

starfa hjá skipulagsheildinni (Armstrong, 2006).  

 

Hlutverk mannauðsstjóra getur einnig snúið að því að aðstoða við stefnumótun, þróa 

ferla og ráðningar á starfsfólki. Ráðningaferlið hefst þegar laust starf er auglýst og 

æskilegt væri að mannauðsstjórinn meti einstaklingana sem sækja um störfin og eru 

líklegir til þess að passa við starfslýsinguna. Mannauðsstjórar geta notað ýmsar aðferðir 

við mat á einstaklingunum, vinsælt er að taka stöðluð viðtöl við umsækjendur, hringja í 

meðmælendur eða leggja próf fyrir umsækjendurna, að lokum væri ráðlagt að 

mannauðsstjórarnir myndu ráða þann einstakling sem er talinn hæfastur í starfið. 

Hlutverk þeirra er að sama skapi að semja um viðeigandi laun og önnur fríðindi miðað 

við þá ábyrgð og þau verkefni sem starfsmaðurinn er ráðinn til þess að leysa. 

Mannauðsstjórar ættu að sjá um að útvega alla þá þjálfun sem starfsmaðurinn þarf í 

upphafi ráðningar og þau tæki og tól sem þarf til þess að sinna starfinu. Oft á tíðum, 

sérstaklega í stórum fyrirtækjum, eru sérstök námskeið þar sem þjálfarar með ákveðna 

reynslu eða aðrir sérfræðingar sjá um þjálfun og fræðslu til starfsmanna. Í stórum 

fyrirtækjum er ýmist boðið upp á sérhæfð námskeið bæði fyrir nýja starfsmenn og líka 

þá sem hafa unnið lengur hjá fyrirtækinu (Renckly, 2004). 

 

Samkvæmt fræðunum þá er hlutverk mannauðsstjóra afar fjölbreytt, þeir ættu að hjálpa 

starfsmönnum að þróast í starfi,  byggja upp sterka fyrirtækjamenningu sem styður við 



 

10 

starfsmannastefnuna og efla samskipti innan fyrirtækisins (Armstrong, 2006). 

Samkvæmt Mackey (2007) þá kemur góður mannauðsstjóri fram við hvern og einn 

starfsmann af virðingu, sýnir honum að hann hafi trú á starfsmanninum og treystir 

honum fyrir því sem hann er að gera fyrir fyrirtækið. 

1.1.1 Mjúka hliðin á mannauðsstjórnun  

Samkvæmt Storey (1989) þá snýst mjúka hliðin á mannauðsstjórnun um það að hvetja 

fólk áfram og láta því líða vel í starfi sínu ásamt því að hjálpa nýju starfsfólki að aðlagast.  

Storey heldur því einnig fram að mannauðsstjórar eiga að tileinka sér mjúka stjórnunar-

hætti því þá eru meiri líkur á því að starfsfólk helgi sig vinnunni sem mun að lokum 

eflaust skila fyrirtækjum betra samkeppnisforskoti. Tilgangurinn með mjúku nálguninni 

er þar af leiðandi að fá fólk til þess að skuldbinda sig starfinu, fá hjarta þeirra og hug að 

vera hjá fyrirtækinu og þeim þarf að þykja vænt um þau verkefni sem verið er að vinna í. 

Tryggð og trú fyrirtækisins á mannauðinum, sterk fyrirtækjamenning og góð samskipta-

tækni mannauðsstjórans hafa áhrif á alla þessa þætti en aftur á móti er harða hliðin á 

mannauðsstjórnun töluvert öðruvísi (Armstrong, 2006). 

1.1.2 Harða hliðin á mannauðsstjórnun 

Það var níu árum eftir að Storey kom fram með kenninguna um mjúku hliðina á 

mannauðsstjórnun að maður að nafni Legge skilgreindi hörðu hliðina á mannauðs-

stjórnun. Hann vildi meina að mannauðsstjórar ættu að samræma starfsmannastefnuna 

í fyrirtækjum við viðskiptastefnuna en að sama skapi ætti að koma fram við starfsfólkið 

á sama hátt og allar aðrar auðlindir fyrirtækisins. Legge benti á að það væru margir 

hlutir sem eiga sameiginlegan þátt í því að skapa samkeppnisforskot fyrir fyrirtæki og að 

starfsfólk eitt og sér væri ekki verðmætasta auðlindin eins og Storey lagði fram í mjúku 

nálguninni á mannauðsstjórnun (Armstrong, 2006). 

 

Truss (1999) hefur sýnt fram á það að þrátt fyrir að umfjöllun og kenningar um 

mannauðsstjórnun í gegnum tíðina hafi einkennst af mjúku hliðinni, þá er 

raunveruleikinn oft á tíðum harkalegri þar sem hagsmunir skipulagseininga eiga það oft 

á tíðum að vera teknir fram yfir hagsmuni mannauðsins. Rannsóknir Gratton (1999) í 

þeim átta fyrirtækjum sem voru rannsökuð sýndu fram á að blanda af hörðu og mjúku 
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aðferðinni sem hægt er að beita í mannauðsstjórnun var greind innan allra 

fyrirtækjanna. Rannsóknir Grattons bentu á að greinarmunur á hörðu og mjúku 

nálguninni á mannauðsstjórnun var ekki eins mikil og nákvæm eins og sumir fræðimenn 

höfðu sett fram og gefið í skyn (Armstrong, 2006). 

1.2 Tengsl milli mannauðsstjórnunar og árangurs 

Töluvert margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til þess að kanna tengslin á milli 

mannauðsstjórnunar við árangur fyrirtækja (Armstrong, 2006). Guest o.fl. (2000a) gerðu 

rannsókn árið 1998 um tengsl á samskiptum starfsmanna og frammistöðu þeirra. 

Könnunin var lögð fram á um það bil 2.000 vinnustöðum og viðhorf 28.000 starfsmanna 

var kannað. Rannsóknin leiddi í ljós að það voru sterk tengsl milli mannauðsstjórnunar, 

viðhorfum starfsmanna og árangri fyrirtækja. 

 

Guest o.fl (2000b) framkvæmdu aðra rannsókn um framtíð mannauðsstjórnunar þar 

sem 835 fyrirtæki í ákveðnum geira á vinnumarkaðnum voru tekin fyrir og könnuð, 

viðtöl voru tekin við 610 mannauðsstjóra og 462 forstjóra. Niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi fram á það að í þeim fyrirtækjum þar sem voru starfandi mannauðsstjórar og 

þegar þeir sinntu starfi sínu vel af hendi, þá leiddi það til þess að starfsfólk skuldbindur 

sig enn fremur við fyrirtækið og framlag þeirra eykst til muna. Þetta hefur því gríðarleg 

áhrif á framleiðni fyrirtækisins og þjónustugæði aukast til muna.  

 

Niðurstöður síðari rannsóknarinnar og tengsl milli mannauðsstjórnunar og árangurs 

fyrirtækja hefur verið sett fram á eftirfarandi mynd. Eins og sést á myndinni þá 

samanstanda aðferðir mannauðsstjórnunar bæði af viðskiptastefnu og starfsmanna-

stefnu. Þær aðferðir sem mannauðsstjórarnir notuðu og árangurinn sem hlaust í 

kjölfarið höfðu góð áhrif á starfsmennina, útkoman var meiri og betri hæfni af hálfu 

starfsmannanna, skuldbindingu við fyrirtækið og meiri sveigjanleiki (Armstrong, 2006). 
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Mynd 1. Tengsl milli mannauðsstjórnunar við árangur fyrirtækja, Armstrong, 2006. 

Þessi góðu áhrif sem starfsmennirnir og stjórnendurnir upplifðu skilaði sér í betri 

þjónustu- og vörugæðum og að auki jókst framleiðni starfsmannanna til muna. Þessir 

þættir hafa keðjuverkandi áhrif og þegar ferli eins og þetta fer af stað eru allar líkur á því 

að það skili góðri fjárhagslegri afkomu fyrir fyrirtækið eða skipulagsheildina.  

1.3 Mannauður 

Það er augljóst að án mannauðs myndu fyrirtæki ekki geta starfað og vaxið. Hér áður 

fyrr trúðu margir hagfræðingar því að fjórir hlutir væru undirstaða hagkerfisins, það er 

land, mannauður, aðföng (sem voru oftast peningar til þess að veita tæki og tól) og svo 

þarf fyrirtæki að sjálfsögðu að vera til staðar. Hér á árum áður, áður en  kenningar um 

miðja átjándu öldina fóru að koma upp á yfirborðið, sáu flestir hagfræðingar mannauð 

fyrir sér sem fjölda. Ef fólki var útveguð vinna þá var það viljugt til þess að vinna 

líkamlega erfiða vinnu og það skipti ekki miklu máli í fyrirtækjunum hversu hæfir þeir 

voru né hver geta þeirra var (Keeley, 2007). 

 

Á átjándu öldinni kom Adam Smith með kenningu sem stangaðist á við það sem áður 

hafði verið sett fram varðandi mannauð, getu hans og hæfni. Hann trúði því að 

efnahagsleg umsvif hjá fyrirtækjum sköpuðust ekki með því hversu margir starfsmenn 

væru starfandi heldur myndu fyrirtæki ná verulega meiri umsvifum á þeim hæfileikum 

og þeirri færni sem bjó í starfsmönnunum. Einstaklingar þyrftu gjarnan að fórna 

einhverju til þess að öðlast þekkingu eins og til dæmis fjármagni til þess að mennta sig. 
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Þegar þessi þekking eða menntun var fengin þá voru starfsmennirnir taldir ein 

mikilvægasta auðlind fyrirtækisins. Kenningar Smith hafa ennþá áhrif á heiminn og það 

nútímasamfélag sem við búum í í dag (Keeley, 2007).  

 

Fræðimenn telja að ástæðan fyrir því að fjöldi farsælla fyrirtækja hafa náð að viðhalda 

samkeppnisforskoti í mörg ár í röð sé sú að áherslurnar hjá fyrirtækjunum séu breyttar. 

Talið er að fyrirtæki hafa gert sér grein fyrir því að stuðningur við mannauðinn og hjálp 

fyrirtækisins skiptir miklu máli. Kenningar hafa verið settar fram um það að farsæl 

fyrirtæki hafa náð að halda viðvarandi samkeppnisforskoti í mörg ár í röð í gegnum 

mannauðinn. Farsæl fyrirtæki einblína stöðugt á það að bæta þau aðföng sem eru til 

staðar í fyrirtækinu og eru mikil hjálp í því að ná settum markmiðum, eins og hefur 

komið fram þá er það mannauðurinn sjálfur. En þess má geta að þessi fyrirtæki horfa 

ekki bara á peningahliðina (Hall, 2008). Talið er að mannauður sé undirstaða árangurs 

fyrir allar skipulagsheildir og því hafa fyrirtæki í dag gert sér grein fyrir mikilvægi þess. 

Fyrirtækjum og mannauðsstjórum sem fara með ráðningar er ráðlagt að laða til sín 

metnaðarfullt fólk, hjálpa því að þróast í starfi með stöðugri starfsþróun og bjóða upp á 

árangursríka símenntun. Símenntunin ætti að vera fjölbreytt, einnig ætti að tryggja 

starfsmönnum þroskandi og jákvætt starfsumhverfi og mikla starfsánægju. 

Mannauðurinn þarf að geta unnið saman í hópum að ákveðnum verkefnum og 

markmiðum og einnig er mikilvægt að þeir deili reynslu sinni og þekkingu á milli hvors 

annars.  

 

Það er ekki nóg að ráða starfsmenn sem eru metnaðarfullir og treysta á að þeir vinni 

störf sín óaðfinnanlega án þess að vera hvattir áfram. Það eru aðallega þrír mikilvægir 

þættir sem hafa áhrif á einstaklinga og skera úr um það hvernig frammistaða hvers og 

eins er mæld. Á myndinni hér á eftir eru þessi þrír þættir settir fram eftir því hvernig 

þeir tengjast. Þessir þættir eru geta, metnaður og stuðningur. Þ.e.a.s. frammistaða og 

árangur einstaklinga fer eftir getu þeirra og hæfni til þess að vinna starfið sem þeir voru 

ráðnir í og metnaði þeirra til þess að gera vel. Þriðji þátturinn er stuðningur og hvati frá 

fyrirtækinu eða mannauðsstjóranum. Ef einhver af þessum þáttum fer minnkandi, eins 

og til dæmis ef að stjórnunarstíllinn í fyrirtækinu breytist og stuðningur verður þar af 
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leiðandi ekki eins mikill,  þá hefur það neikvæð áhrif á starfsmanninn og dregur úr 

frammistöðu hans (Mathis & Jackson, 2010). 

 

Mynd 1. Aðferð til þess að mæla frammistöðu. 

Geta starfsmannanna felst í hæfileikum þeirra, áhugamálum og persónueinkennum 

þeirra. Hvatning til annarra starfsmanna getur verið hluti af metnaði þeirra sem og 

vinnusiðferði sem þeir tileinka sér, mæting þeirra skiptir líka máli og veltan sem þeir 

skila fyrirtækinu. Stuðningur frá fyrirtækinu getur verið í formi þjálfunar og 

starfsþróunar, öll þau tæki, tól og sú tækni sem þeir fá að vinna með, stjórnendur og 

þeirra stjórnunaraðferðir og einnig getur þetta verið stuðningur frá öðru samstarfsfólki 

(Mathis, 2010). 

1.4 Millistjórnendur 

Í gegnum tíðina hafa millistjórnendur ekki fengið nógu mikla umræðu og hlutverk þeirra 

hefur ekki verið skilgreint nógu vel. Í dag hafa verið settar fram kenningar um þá færni 

og þá hæfileika sem þeir þurfa að búa yfir til þess að geta starfað sem stjórnendur. 

Æðstu stjórnendur í skipulagsheildum og millistjórnendur þurfa einnig að gera sér grein 

fyrir því að millistjórnendur fara með allt annað hlutverk heldur en stjórnendur og/eða 

forstöðumenn fyrirtækja. Því miður þá hefur það verið þannig að ímynd millistjórnenda 

hefur ekki alltaf verið góð og margir fræðimenn hafa sagt að þeirra sé beinlínis ekki þörf 

en það hefur nú aðeins verið að breytast og viðhorf gagnvart þeim fer stöðugt batnandi. 

Margir eru sammála því að í þróunarferli fyrirtækja eru millistjórnendur og skýr 

hlutverkaskipan fyrir þá einkar mikilvæg og skilar oft á tíðum góðum árangri. 

Þróunarferli fyrirtækja einkennist til dæmis af stefnumótun, markmiðasetningu og 

mannauðsstjórnun (Helga Jóhannesdóttir, 2004).  
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Millistjórnendur fá umboð frá öðrum, oft æðri stjórnanda, til þess að stjórna og þeir 

hafa flestir yfirráð yfir öðrum starfsmönnum. Áður fyrr voru helstu kenningar varðandi 

yfirmenn þær að hlutverk millistjórnenda væri almennt eftirlit, frammistöðumat, 

eftirfylgni og að auki að hafa eftirlit með kostnaði. Hlutverk millistjórnenda er að 

breytast og kröfur til þeirra verða meiri og meiri eftir því sem árin líða. Til dæmis er vald 

og ábyrgð að færast neðar í stjórnskipulagi fyrirtækja niður til millistjórnenda. Í dag eru 

gerðar kröfur til þeirra um þátttöku í stefnumótun, þeir þurfa að annast áætlanagerð, 

breytinga- og árangursstjórnun og það eru gerðar kröfur til þeirra um að efla liðsheild og 

að veita góða upplýsingamiðlun. Millistjórnandinn þarf að huga að því að hans eigin 

væntingar, ásamt annarra, séu uppfylltar og að hlutverk hans sé í takt við skipulag og 

starfsemi fyrirtækisins sem hann starfar hjá. Ef það er skýr hlutverkaskipan hjá bæði 

millistjórnendum, yfirmönnum þeirra og undirmönnum og þeim fylgt eftir þá eru mun 

meiri líkur á að afköst verði meiri, starfsánægjan verður að sama skapi meiri og álag 

minnkar á vinnustaðnum. Undirmenn millistjórnanda er mikilvægur mannauður og 

auðlind sem hægt er að nýta vel ef millistjórnandinn vinnur gott starf (Helga 

Jóhannesdóttir, 2004).  

 

Millistjórnendur þurfa að fara varlega þegar kemur að því að stjórna undirmönnum 

sínum. Þeir mega alls ekki halda að starfstitilinn, millistjórnandi, veiti þeim rétt til þess 

að hegða sér á einhvern óæskilegan hátt. Ef millistjórnendur eru ómeðvitað hastir eða 

stjórna með harðri hendi þá finnst undirmönnum þeirra að verið sé að ráðskast með þá 

og ofstjórna þeim. Það getur haft í för með sér að öll löngun starfsmanna og ástríða sem 

þeir hafa fyrir starfi sínu fjarar út eða hverfur á endanum. Millistjórnendur geta ekki 

stjórnað undirmönnum sínum en þess í stað ættu þeir að koma á fót vinnuumhverfi sem 

hvetur þá áfram (Haneberg, 2008). 
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2 Hvatning 

Hugtakið hvatning er afar víðtækt. Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að hvetja fólk 

áfram og það hafa verið settar fram kenningar í gegnum tíðina að hvatning er aðeins 

jákvæð og góð leið til þess að knýja fram ákveðna hegðun og viðhalda henni. Fræðin 

gefa til kynna að hvatning getur aukið sjálfstraust hjá fólki og komið í veg fyrir slæma 

hegðun.  

  

Alls staðar í kringum okkur er hvati, hvati til þess að ná einhverju fram. Í auglýsingum 

erum við til dæmis hvött til þess að kaupa hluti, í blaðagreinum erum við oft hvött til 

þess að breyta um lífsstíl og í bókum sem leggja áherslu á betri sölumennsku erum við 

hvött áfram með vissum aðferðum hvernig við getum orðið betri sölumenn og í leiðinni 

erum við hvött til þess að kaupa bókina. Hvers kyns leiðbeinendur hvetja fólk áfram, 

þjálfarar hvetja liðsfélaga til þess að ná auknum árangri og ótal margar bækur hafa verið 

skrifaðar um hvatningu þannig að hugtakið hlýtur að vera mikilvægt (Gorman, 2007). 

Kenningar sem snúa að starfshvatningu þróuðust út frá starfsánægju og afkastagetu 

starfsmanna. Hugmyndin er sú að ánægður starfsmaður sé virkari í starfi sínu og skili 

meira af sér heldur en óánægður starfsmaður. Það er því hægt að segja að 

starfshvatning og starfsánægja haldast fast í hendur (Sigmar Þormar, 2007).  

 

Einstaklingar eru misjafnir, þeir hafa misjafnan persónuleika, skoðanir og trú og þess 

vegna geta verið misjafnir þættir sem hvetja þá áfram. Þeir hafa misjafna reynslu, 

jafnvel eftir aldri og þeir virða hluti á ólíkan hátt svo þess vegna er ekki til ein leið sem 

hvetur alla jafnt áfram (Porter, Bigley & Steers, 2003). Gott er fyrir stjórnendur að 

tileinka sér hvetjandi stjórnunarstíl sem hvetur flesta jafnt áfram. Það er í höndum 

þeirra að útskýra þau verkefni sem starfsmenn eiga að inna af hendi, veita þeim 

upplýsingar um verkefnin, spyrja um gang mála og hvetja þá áfram. Yfirmenn þurfa hins 

vegar að gæta sín á því að vera ekki of ákafir heldur að veita starfsmönnum svigrúm því 

annars gæti það virkað letjandi á þá (Sigmar Þormar, 2007).  
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Árangur ætti að nást þegar einstaklingar hafa þá hæfni sem þarf fyrir ákveðin störf og 

með réttri hvatningu. Þrátt fyrir að það sé almennt samkomulag milli fræðimanna um 

það hvaða þættir skapa hvatningu þá eru menn ekki jafn sammála um það hvernig á að 

mæla hvatningu. Árið 1976 hélt maður að nafni Campbell því fram að frammistaða 

myndi endurspegla bæði hvatningu og hæfni einstaklingsins, en hann skilgreindi 

hvatningu í stórum dráttum. Hann vildi meina að hvatning hafi vissa þýðingu ef við 

horfum á það sem samantektarmerki sem auðkennir samband á milli óháðra og háðra 

breyta. Þegar hvatning er ekki nægilega vel skilgreind í bland við þá hugmynd að 

frammistaða endurspeglar hæfni og hvatningu, þá vekur það upp spurningu um það 

hver mælikvarði hvatningarinnar er. Þessi hugmyndafræði hefur leitt til fjölda fræðilegra 

nálgana á hvatningu, sumar nálganir leggja áherslu á ytri hvatningu og sumar leggja 

áherslu á innri hvatningu. En þar sem að grunnhugmyndin um áhrif hvatningu á 

frammistöðu hefur verið sett fram á svo ótal marga vegu þá hefur ekki fengist ein 

ákveðin skilgreining um hugtakið (Porter, 2003). 

 

Árið 1993 stýrði maður að nafni Goldberg, rannsókn sem sýndi fram á það að fólk sem 

var samviskusamt, tók betur við hvatningu heldur en þeir sem voru taldir latir. Tengsl á 

milli samviskusemi og frammistöðu einstaklinga var greind og þeir sem voru 

samviskusamir voru duglegri í vinnu, áreiðanlegri, skipulagðari, kraftmeiri og höfðu meiri 

metnað. Önnur rannsókn var gerð sama ár af Barric og Mount og í úrtakinu voru 154 

stjórnendur en þeir rannsökuðu tengsl á milli samviskusemi stjórnendanna og velgengni 

þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á það að það voru marktæk tengsl á 

milli þess að þeir stjórnendur sem voru samviskusamir og sýndu frumkvæði náðu 

mestum árangri (Porter, 2003). 

2.1 Ytri hvatning 

Ytri hvatning er skilgreind sem ákveðnir áþreifanlegir þættir sem stjórnendur nota til 

þess að hvetja starfsmenn áfram, tryggja það að störf séu unnin almennilega og að 

reglum sé ávallt fylgt eftir. Þessir þættir innihalda til dæmis laun, bónusa, umboð eða 

þjónustutekjur, bætur, aukahlunnindi og peningaverðlaun. Millistjórnendum hefur því 

oft verið gefið leyfi til þess að hafa eftirlit með starfsmönnum sínum og þeir eiga að 

tryggja að verðlaunin séu veitt í samræmi við hversu vel störfin eru unnin. Það má því 
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segja að með ytri hvatningu þurfa fyrirtæki að kaupa vissa hegðun hjá starfsmönnum, 

þeir þurfa ekki skuldbindingu starfsmanna til fyrirtækisins og frumkvæði þeirra. 

Fyrirtæki eru ekki endilega að leitast eftir ástríðu starfsmanna til þeirra starfa sem þau 

eru ráðin í og með þessari einföldu vinnu að geta keypt hegðunina og með 

takmörkuðum verklagsreglum þá er lítill möguleiki til þess að veita innri hvatningu 

(Thomas, 2009). Fyrirtæki sem tileinka sér aðferðir Taylors leggja meiri áherslu á ytri 

hvatningu heldur en innri hvatningu. Peningar eru oft ofmetin leið til starfshvatningar 

vegna þess að þeir skipta ekki jafn miklu máli fyrir alla. Peningagreiðslur til sumra 

starfsmanna geta valdið óánægju á vinnustöðum og haft áhrif á liðsheildina því aðrir 

starfsmenn telja sig jafnvel hafa lagt sig betur fram en hinir en fá ekki sömu 

árangurstengdu laun og þessa ytri hvatningu (Sigmar Þormar, 2007).  

2.2 Innri hvatning  

Í byrjun síðustu aldar voru starfsmenn hvattir meira áfram með ytri þáttum einsog 

peningagreiðslum og lítil sem engin áhersla var lögð á sálfræðilega þætti á vinnustöðum. 

Margt hefur breyst í nútíma þjóðfélagi og almenningur á vinnumarkaðinum sækist meira 

og meira eftir innri hvatningu og staðfestingu á vel unnum störfum, ekki bara með 

áþreifanlegum verðlaunum (Thomas, 2002). Rótin að innri hvatningu liggur í þeim 

tilgangi sem starfsmenn finna innra með sér til þess að vinna ákveðin störf og í þeirri 

sjálfsstjórnun og samviskusemi sem býr innra með þeim (Thomas, 2009). Í dag er lögð 

mikil áhersla á að starfsmenn sýni frumkvæði í starfi og með markvissri sjálfsstjórn er átt 

við að þeir þurfa að hafa frumkvæði og skuldbinda sig starfinu. Þetta gefur til kynna að 

innri hvatning leiðir til meiri ástríðu hjá sumum starfsmönnum og þeir öðlast enn fremur 

meiri ánægju í starfi heldur en ef lögð væri meiri áhersla á ytri hvatningu. Starfsmenn 

öðlast ekki bara innri hvatningu frá stjórnendum heldur líka þegar unnið er við störfin 

sjálf. Framleiðni starfsmanna veitir þeim ánægju og stolt sem er innri hvatning og þeir 

öðlast einnig ánægju við það að hjálpa viðskiptavinum. Starfsmenn sem eru knúnir 

áfram af innri hvatningu upplifa mikla ánægju af aðstæðum sem þeir hafa meðhöndlað 

og stjórnað vel og eru jafnvel stoltir af skapandi nýjungum og hugmyndum sem þeir hafa 

fundið upp. Þessir starfsmenn þurfa ekki að pína sig til þess að mæta til vinnu heldur 

taka þeir frekar vinnuna bókstaflega með sér heim eða eru með hugann við hana þegar 

heim er komið (Thomas, 2002).  
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Fá orð eins og til dæmis einfaldar þakkir frá yfirmönnum eru ódýr, einföld og áhrifarík 

leið til þess að hvetja starfsmenn áfram. Þeir yfirmenn sem leggja áherslu á innri 

starfshvatningu einblína á hvetjandi vinnuumhverfi. Starfsmanninum á að líða vel á 

vinnustaðnum og honum á að finnast hann hluti af heildinni, það á að veita starfs-

mönnum margvíslega umbun fyrir vel unnin störf. Yfirmenn ættu að leggja áherslu á að 

starfsmenn komi fram við hvorn annan af virðingu og fái lof frá öðrum (Sigmar Þormar, 

2007). Ytri hvatning er mikilvægari fyrir þá sem hafa ekki mikið á milli handanna og 

þurfa meira á peningum að halda heldur en sálrænni viðurkenningu, þeir sem eru í vel 

launuðum störfum sækjast frekar eftir innri hvatningu (Thomas, 2002).  

2.3 Hvatakenningar 

Hvatakenningar byggja á þeirri trú að starfsmaður sem er ánægður í starfi skilar meiru 

en óánægður starfsmaður. Nú á tíðum er algengara að fólk mennti sig meira heldur en 

áður og það krefst þar af leiðandi meiri gæða í stjórnarháttum. Mannauðsstjórar ættu 

því að nýta sér þær kenningar sem settar hafa verið fram til fyrirmyndar um það hvernig 

hægt er að hvetja fólk og halda uppi góðum starfsanda. Kenningar eru misjafnar og því 

eru meiri kröfur gerðar til stjórnenda að mæla og meta hvaða þættir eru mest hvetjandi 

á hverjum vinnustað (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 

2.3.1 Hawthorne áhrifin 

Frá apríl mánuði árið 1927 þangað til um mitt árið 1932 voru rannsóknir gerðar af 

framleiðslufyrirtækinu Hawthorne. Niðurstöðurnar úr rannsóknunum hafa verið nefndar 

Hawthorne áhrifin og þessar rannsóknir svöruðu ýmsum ósvöruðum spurningum sem 

voru uppi á þessum tíma varðandi framleiðni starfsmanna. Það sem fólst í þessum 

rannsóknum voru tengsl mannauðs og þátttöku hans á vinnutíma við framleiðslu. 

Fyrirtækið rannsakaði einnig hvatningu, þróun fyrirtækisins var skoðuð og ýmsar gerðir 

af stjórnarháttum. Á þessum tíma var nánast engin áhersla lögð á kjör starfsmanna og á 

meðan á rannsókninni stóð var hádegisverður og aðrir hvíldartímar á vinnutíma teknir af 

starfsmönnum ef framleiðslan var ekki nægilega mikil. Þar að auki var starfsmönnum 

heldur ekki leyft að hafa nein samskipti á vinnutíma (Hansson & Wigblad, 2006). 
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Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að mismunandi birtustig í 

vinnuherbergjum starfsmanna hefði áhrif á framleiðni þeirra hverju sinni (Beardwell & 

Holden, 1997). Starfsmönnum var skipt í hópa, tilraunahóp og samanburðarhóp og þeir 

unnu við mismunandi birtustig. Hjá tilraunahópnum var lýsingunni breytt kerfisbundið 

en hjá samanburðarhópnum var lýsingunni haldið óbreyttri (Hansson & Wigland, 2006). 

Niðurstaðan kom mjög á óvart vegna þess að mismunandi birtustigið ásamt því að 

hvíldartímum fækkaði virtist ekki hafa nein áhrif á framleiðnina því hún jókst jafnt og 

þétt út rannsóknartímann. Þetta leiddi til þess að könnun var gerð varðandi áhrif 

rannsóknarhópsins á starfsmenn (Beardwell & Holden, 1997). Margar starfstengdar 

breytur voru kannaðar í kjölfarið, til dæmis þættir eins og mismunandi gæði 

loftræstingar, mislangur vinnutími og fjöldi vinnuhléa, en allt kom fyrir ekki og 

niðurstöðurnar voru þær sömu. Það er að segja, framleiðni starfsmanna jókst þrátt fyrir 

að þessar aðstæðubundnu breytur voru betri eða verri (Hansson & Wigblad, 2006).  

 

Ýmsir fræðimenn hafa lagt fram mismunandi ástæður og kenningar og túlkað 

niðurstöður Hawthorne rannsóknanna á ólíkan hátt, en margir eru þó sammála því að 

skýringin er allt önnur en áður nefndar breytur. Skýringin á aukinni framleiðni hjá bæði 

tilraunahópnum og samanburðarhópnum er mun meiri athygli af hálfu verkstjóranna og 

stjórnendanna til starfsmannanna á meðan rannsóknirnar voru framkvæmdar. 

Starfsmenn túlkuðu þessa auknu athygli þannig að þeir væru metnir af verðleikum og 

væru meira virði, þeir fengu einnig endurgjöf á frammistöðu sína frá næstu yfirmönnum 

sínum. Í kjölfarið leið starfsmönnum betur í starfi sínu og þeim fannst hvatning til þess 

að gera betur aukast til muna á meðan á rannsóknunum stóð (Hansson & Wigblad, 

2006).   

2.3.2 Þarfakenning Maslows 

Abraham Maslow setti fram kenningu árið 1954 um grunnþarfir einstaklinga sem 

byggðist á svonefndum þarfapýramída sem var skipt í fimm þrep. Hvert og eitt þrep 

byggist á hvata sem beinir fólki að vissum markmiðum. Hann lagði fram að 

lífsnauðsynlegar þarfir mannverunnar væru neðst í pýramídanum og skipta þær mestu 

máli, efst í pýramídanum eru aðrar þarfir sem ekki eru taldar jafn mikilvægar (Freitas & 

Leonard, 2011).  
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Mynd 3. Þarfapýramídi Maslows. 

Samkvæmt Maslow eru sálfræðilegar þarfir eins og þörfin fyrir súrefni, fæðu, klæði og 

skjól lífsnauðsynlegar þarfir og þegar þeim þörfum hefur verið fullnægt þá förum við að 

hafa meiri áhyggjur af öryggisþörfum og félagslegum þörfum. Ef grunnþörfunum er ekki 

fullnægt þá eiga einstaklingar erfiðara með að ná markmiðum sínum og þróast í starfi. 

Maslows leggur það til að einstaklingar sem eru vannærðir hugi ekki að viðurkenningu 

annarra, þeir einblína einungis á þá þörf að nærast (Freitas & Leonard, 2011). 

Öryggisþörfin byggist á því að vera verndaður gegn ógnunum og eiga ekki á hættu að 

tapa lífsnauðsynlegum hlutum sem skipta hvað mestu máli (Armstrong, 2006). Hærra í 

pýramídanum eru þarfir sem einstaklingar leitast einnig eftir og það er til dæmis þörf 

fyrir viðurkenningu og virðingu frá öðrum sem og sjálfsvirðingu (Freitas & Leonard, 

2011). Félagslega þörfin snýr að því að upplifa ást og umhyggju og staðfestingin á því að 

tilheyra ákveðnum hópi (Armstrong, 2006). Ofar í pýramídanum fara einstaklingar meira 

að hugsa út í það hver staða þeirra er, bæði í þjóðfélaginu og á meðal mannkynsins 

(Freitas & Leonard, 2011). Hægt er að skipta viðurkenningarþörfinni í tvo hluta, annars 

vegar er það hlutinn sem snýr að sjálfum okkur, að upplifa löngun til árangurs, vera 

sjálfstæð og frjáls. Hlutinn sem snýr að öðrum gæti verið þörfin fyrir viðurkenningu á 

vissri stöðu sem varðar álit annarra, öðlast viðurkenningu frá öðrum, öðlast athygli, 

mikilvægi og þakklæti frá öðrum (Armstrong, 2006).  Þegar einstaklingar ná því stigi að 

upplifa sjálfa sig í fimmta þrepinu í pýramídanum þá er trúlegt að þeir séu mjög svo 
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meðvitaðir um sjálfa sig (Freitas & Leonard, 2011) og hafa þroskast í þann einstakling 

sem þeir eru sáttir við að vera (Armstrong, 2006).   

 

Sú gagnrýni sem hefur verið gerð á þarfakenningu Maslows er að erfitt hefur verið að 

gera greinargóð skil á þrepunum fimm og einnig hafa rannsóknir ekki staðfest 

þrepaskiptinguna. Gera má ráð fyrir að allt mannkynið búi ekki við sömu stéttaskiptingu 

og hafi þar af leiðandi ekki sama tækifæri til þess að nýta hæfileika sína til fulls sem eru 

taldir vera í efsta þrepinu. Margir þeir sem fara með mannaforráð í fyrirtækjum tengja 

þarfakenninguna við starfsánægju en þess má þó geta að Maslow setti kenninguna ekki 

fram þannig í byrjun. Hægt er að yfirfæra kenninguna á þann veg að starfsfólk þurfi 

fullnægjandi laun og finni fyrir þeirri öryggisþörf, eða starfsöryggi, sem mætir þeirra 

þörfum áður en þeir leggja sitt af mörkum til þess að öðlast virðingu og viðurkenningu. 

Segja má að þegar starfsmenn hljóta há laun sem uppfylla þeirra þarfir og þeim finnst 

þeir njóta velgengni þá séu þarfirnar neðar í pýramídanum uppfylltar (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gustavsdóttir, 1999).  

2.3.3 Tveggja þátta kenning Frederick Herzberg 

Nokkrum árum eftir að Maslow hafði sett fram þarfakenninguna, eða árið 1957, setti 

Frederik Herzberg fram aðra hvatakenningu sem nefndist tveggja þátta kenningin. 

Tveggja þátta kenningin fjallar um vinnuáhugahvöt og starfsánægju. Tveggja þátta 

kenningin var byggð á þarfakenningu Maslows en áður en hann setti fram þessa 

kenningu var talið að starfsánægja og óánægja í starfi væru miklar andstæður (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). Herzberg gerði rannsókn á 

starfsmönnum og niðurstöðurnar gáfu til kynna að störfin sjálf og sérstaklega 

árangurinn sem náðist, viðurkenningin, framfarirnar, sjálfstæðið sem fólk upplifði og 

ábyrgðin sem starfsmönnum var veitt, veitti mesta starfsánægju. Hins vegar, þeir þættir 

sem veittu óánægju í starfi voru léleg stefna fyrirtækjanna og lélegir stjórnarhættir, 

strangt eftirlit, léleg laun og lélegar vinnuaðstæður (Armstrong, 2006).  

 

Herzberg tók þá ákvörðun að í staðinn fyrir að hafa fimm þarfaþrep þá fækkaði hann 

þeim í tvö. Annað þrepið inniheldur innri hvataþætti sem hægt er að tengja við störfin 

sjálf og auka hvatningu hjá starfsmönnum. Þetta eru þættir á borð við ábyrgðarhlutverk 
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og tækifæri á starfsþróun, þessir innri hvataþættir hjálpa starfsmönnum að ná settum 

markmiðum. Í hinu þrepinu eru svokallaðir viðhaldsþættir og eru ytri hvataþættir sem 

eru ætlaðir að viðhalda ákveðnu hvatningarstigi starfsmanna. Þessir ytri þættir hafa það 

hlutverk að koma í veg fyrir óánægju í starfi en þeir hvetja ekki beinlínis starfsmenn 

áfram eins og innri hvataþættirnir gera. Til dæmis má nefna ytri þætti á borð við laun og 

önnur starfskjör, starfsumhverfi, fyrirtækjastefna og sambönd við yfirmenn (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gustavsdóttir, 1999).  

 

Tveggja þátta kenningin fékk mikla gagnrýni því engin tilraun var gerð til þess að 

rannsaka tengsl milli starfsánægju og frammistöðu. Því hefur verið haldið fram að 

afleiðing þessi stafi af lélegum rannsóknaraðferðum sem notaðar voru af spyrlunum. 

Einnig hefur því verið haldið fram að breiðar ályktanir hafa verið dregnar frá litlu úrtaki 

og að það sé ekkert sem bendir til þess að ánægir starfsmenn auki framleiðni hjá 

fyrirtækjum (Armstrong, 2006).  Kenningin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir það að hún 

eigi betur við um stjórnendur heldur en hinn almenna starfsmann og að launahvatar og 

ábyrgðarhlutverk hafa mismikil hvetjandi áhrif. Sumum starfsmönnum finnst hrós miklu 

meira hvetjandi heldur en ábyrðarhlutverk og öfugt (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir & 

Jóhanna Gustavsdóttir, 1999).  

2.3.4 Væntingakenning Vroom 

Það var árið 1964 að maður að nafni Victor Vroom setti fram aðra hvatakenningu sem 

var nefnd væntingakenningin. Vroom setti fram þá kenningu að hvatning væri hluti af 

viðhorfum einstaklinga. Einstaklingar hafa mismunandi viðhorf gagnvart ýmsum hlutum 

út frá því til dæmis hvernig umhverfi þeirra er og hvernig uppeldi þeir fengu. Væntingar 

einstaklinga eru því byggðar á viðhorfum hvers og eins. Fyrirtæki hafa haft væntinga-

kenninguna til hliðsjónar þegar verið er að skoða og meta atferli starfsmanna í 

fyrirtækjum og þegar verið er að hanna eða bæta fyrirtækjamenningu (Fudge & 

Schlacter, 1999).  

 

Væntingakenningin byggist á þremur þáttum sem hafa mikil áhrif á hvatningu. Fyrst ber 

að nefna væntingar, það er sú tilfinning sem starfsmaðurinn hefur ef hann leggur meira 

á sig, þá hefur það bein áhrif á framleiðni hans. Starfsmaður sem hefur miklar væntingar 
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gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að leggja sig vel fram til þess að ná ákveðnum árangri. 

Þessir starfsmenn hafa meiri möguleika til framfara heldur en þeir sem gera sér ekki 

grein fyrir tengslunum og þeir upplifa líka meiri hvatningu. Í öðru lagi ber að nefna 

umbun, það er að segja starfsmaðurinn gerir meiri væntingar til þess að fá meiri umbun 

fyrir vel unnin störf eftir því sem hann leggur harðar að sér. Dæmi um umbun gæti verið 

sölumaður sem fær árangurstengd laun, hann hugsar töluvert meira um framleiðnina og 

þá viðleitni sem hann leggur í starfið og leggur harðar að sér heldur en starfsmaður sem 

hefur stöðluð föst laun. Starfsmenn sem eru hvattir áfram með þessum eða svipuðum 

hætti upplifa meiri hvatningu í starfi. Í þriðja og síðasta lagi ber að nefna gildi, það er að 

segja hvernig starfsmaðurinn metur umbunina og hversu mikið gildi hún hefur fyrir 

hann. Ef umbunin hefur mikið gildi þá er það mikill hvati fyrir þann einstakling og því 

leggur hann enn harðar að sér til þess að ná verðlaununum. Hér má nefna dæmi um 

launahækkanir, bónusa, stöðuhækkanir og góðan orðstír. Þess má geta að einstaklingar 

meta hlutina á ólíkan hátt eins og áður kom fram, umhverfi og aðrar ástæður geta legið 

þar að baki. Einnig er hægt að túlka hvata þannig að ef þörfin fyrir viðurkenninguna er 

mikil þá er hvatinn meiri, þetta gefur til kynna að starfsmenn með lág laun upplifa meiri 

hvata til þess að gera betur og ná meiri umbun (Fudge & Schlacter, 1999).  

 

Mynd 4. Væntingalíkan.  

Samkvæmt væntingakenningunni geta mannauðsstjórar hjálpað til við að auka áreynslu 

starfsmanna til þess að vinna harðar að þeim verkefnum sem eru umbunuð með 

verðlaunum. Kenningin gefur einnig til kynna að mannauðsstjórar eiga að styrkja 

tengslin milli góðrar frammistöðu og verðlauna og tryggja gildi verðlaunanna. 

Væntingakenningin hefur hlotið mikið lof vegna þess að þættirnir þrír hafa verið 

staðfestir af mörgum rannsóknum þess eðlis að þeir hafa bein jákvæð áhrif á hvatningu 

(Fudge & Schlacter, 1999). 
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3 Breytingastjórnun 

Mannauðsstjórnun snýst um það að ná fram settum markmiðum fyrirtækja með því að 

virkja starfsmenn með hvatningu, leiðbeina þeim í rétta átt og styðja við bakið á þeim. 

Eitt af mörgum mikilvægum hlutverkum mannauðsstjóra er líka að vera sá aðili sem 

hrindir breytingum af stað, skapa umbreytingu þegar þess er þörf og breyta 

fyrirtækjamenningu ef hún er slök. Breytingastjórnun er sérstakur þáttur sem þarf 

stöðugt að vera með hugann við því fyrirtæki eru alltaf að stefna að einhverju sem gæti 

breyst, ekkert er talið öruggt í þessum hraða heimi. Fyrirtæki stefna ávallt í átt að því 

óþekkta, læra af mistökum sem hafa verið gerð og laga það sem þarf að laga með 

innleiðingu á breyttum ferlum. Mannauðsstjórar gætu þurft að hrinda breytingum af 

stað hvað varðar þær hvataaðferðir sem eru notaðar á vinnustöðum. Talið er að sú þörf 

myndist reglulega fyrir breytingar og innleiðing á skilvirkri breytingastjórnun svo að 

stöðnun eigi sér ekki stað. (Armstrong, 2006).  

3.1 Framlag starfsmannasviðs í breytingastjórnun 

Mannauðsstjórar eru oft á tíðum í miklu sambandi við starfsmenn og geta veitt 

upplýsingar um það hvort að fólk er almennt tilbúið til þess að takast á við breytingar 

eða ekki. Oftast nær á fólk erfitt með að aðlagast breytingum eða er ekki hlynnt því að 

breyta einhverjum hlutum sem snúa að störfum þeirra. Til þess að breyta viðhorfum 

starfsmanna gagnvart breytingum þá er mikil hjálp í því að útskýra ástæður breytinga vel 

svo að þeir átti sig betur á jákvæðu punktunum. Það ætti einnig að hjálpa þeim að átta 

sig á mikilvægi breytinganna, að fólkið sem innleiðir breytingarnar uppfylli þá hæfni og 

getu sem þarf til verksins og til dæmis að starfsmenn fái rétta þjálfun og þann stuðning 

sem þarf til þess að aðlagast breytingum (Armstrong, 2006). 
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4 Launakjör 

Oftast nær öðlast starfsmenn peninga fyrir störf sín. Flest allir starfsmenn afla sér fjár 

með því að selja vinnu sína sem er að vissi leyti ákveðinn hvati en laun geta verið af 

ýmsum toga. Einnig mætti segja að flest allir sem starfa í fyrirtækjum hafa yfirmann sem 

stjórnar vinnu þeirra. Peningar eru samt sem áður oft á tíðum notaðir til þess að stuðla 

að enn meiri hvata innan fyrirtækja en misjafnar skoðanir hafa verið uppi um gildi 

þessarar hvataaðferðar. Fræðimenn segja að peningur einn og sér sé sjaldnast 

skilvirkasta hvataaðferðin til starfshvatningar og það er einnig talin vera langflóknasta 

aðferðin sem hægt er að nota. Af þeim hvataaðferðum sem hægt er að nota er ytri 

hvatning einsog árangurstengd laun dýrasti kosturinn og stjórnendur þurfa þess vegna 

að vita hvernig best sé að nota það fjármagn sem ráðstafað er til þessa (Gellerman, 

1996). 

4.1 Föst laun 

Fastar launagreiðslur er það sem fær fólk til þess að sækja um störf hjá ákveðnum 

fyrirtækjum og það heldur sig við það fyrirtæki sem greiðir þeim sanngjörn laun. Ef  

starfsmönnum eru greidd of lág laun í samanburði við störf þeirra getur það valdið hárri 

starfsmannaveltu og framleiðsla fyrirtækjanna gæti því minnkað í kjölfarið. Fyrirtæki 

nýta sér oft þann möguleika við starfshvatningu að beita öðrum góðum ráðum heldur 

en að nota peninga sem hvatningu þar sem föst laun einstaklinga eru samkeppnishæf 

(Gellermann, 1996). Mikið hefur verið rætt um launamun kynjanna síðustu áratugi og 

reynt hefur verið að útrýma þeim fordómum að karlar séu með hærri laun heldur en 

konur þar sem að þeir séu traustara og betra vinnuafl. Þar af leiðandi hafa mörg 

fyrirtæki í dag breytt launakjörum starfsmanna úr föstum launum í árangurstengd laun 

til þess að tryggja að karlar og konur fái sömu kjör og að útborguð laun séu í samræmi 

við það sem hver og einn leggur á sig (Patten, 1988).  

 

Samkvæmt rannsóknum þá taka flestir einstaklingar sem eru í atvinnuleit ákvörðun um 

það hjá hvaða fyrirtæki þeir vilja starfa út frá þeim föstu launum sem eru í boði hjá 
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hverju fyrirtæki fyrir sig.  Flestar umsóknir berast þeim fyrirtækjum sem bjóða önnur 

kjör sem eru ekki tengd peningum heldur en fyrirtæki sem veita engin auka kjör. Bankar 

hafa oft á tíðum verið þær stofnanir sem veita starfsmönnum sínu einkar góð kjör fyrir 

utan föst laun og því hefur verið vinsælt að sækjast eftir bankastörfum. Rannsóknir hafa 

einnig bent á það að starfsmannavelta í fyrirtækjum sem til dæmis greiðir læknakostnað 

fyrir starfsmenn, eru mun lægri en hjá öðrum stofnunum (Rynes & Gerhart, 2000).  

4.2 Árangurstengd laun 

Langflestir myndu óska þess að laun þeirra væru hærri en það eru ekki allir sem eru 

tilbúnir til þess að leggja harðar af sér og eyða meiri tíma í vinnunni til þess að fá hærri 

laun. Það getur kostað tíma að leggja meira á sig því þetta aukaframlag er alltaf dýrara 

heldur en sá tími sem fer í það að vinna grunnstörfin. Fyrirtæki sem greiða mannauði 

árangurstengd laun þurfa að fylgjast vel með fjármagni fyrirtækisins. Ef að starfsmenn 

vinna störf sín vel og fyrirtækið þarf að greiða mun meiri launakostnað heldur en það 

bjóst við þá er ekki hægt að fresta föstum launum, gjöldum sem tengjast laununum eða 

öðrum fríðindagreiðslum. Fyrirtæki þurfa því að vera viss um að það sé til nægilegt 

fjármagn, annars getur skapast sú hætta að reksturinn falli niður (Gellermann, 1996). 

 

Til þess að geta metið þann ávinning af störfunum sem eru greidd með 

árangurstengdum launum við önnur störf sem eru unnin í fyrirtækinu væri ráðlagt að 

mæla störfin sem mannauðurinn starfar við (Bowey, 1975). Það þarf að hafa í huga 

hverjir sjá um það að meta störfin og það þarf að horfa til ýmissa sjónarmiða. Aðilar geta 

metið störfin misjafnt út frá efnahagslegum sjónarmiðum, félagslegum, menningar-

legum, löglegum, stjórnmálalegum og siðferðilegum sjónarmiðum (Patten, 1988). Einnig 

þarf að hafa í huga hvort það sé mikil auka vinna sem fylgir starfinu, mikil ábyrgð, 

mannaforráð eða skipulagning. Þar af leiðandi er mikilvægt að starfslýsingin sé góð til 

þess að hægt sé að dæma um það hvort að ávinningurinn eigi að vera meiri eða minni 

miðað við önnur árangurstengd störf (Bowey, 1975).   
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4.3 Hverjir sækjast eftir árangurstengdum launum 

Rannsóknir hafa bent á það að ekki nærri því allir eru tilbúnir til þess að leggja meira á 

sig fyrir hærri laun þrátt fyrir það að nánast allir yrðu sáttir við það að fá hærri laun án 

aukavinnu. Það hefur verið sagt að einstaklingar sem hafa eitt af fjórum ákveðnum 

persónueinkennum sækjast frekar eftir árangurstengdum launum heldur en aðrir. Við 

skulum skoða hvaða fjórar manngerðir um ræðir.  

1. Ungt fólk á uppleið, sérfræðingar sem hafa ekki bundið sig neinni stofnun sem 

vita hvert þeir vilja stefna og vilja lifa samkvæmt ákveðnum lífsstíl. Þetta unga 

fólk er líklegra til þess að sækjast eftir árangurstengdum launum. Öll sú aukavinna 

sem þeir leggja á sig veitir þeim hærri laun og færir það nær markmiðum sínum.  

2. Kappsmikið ungt fólk sem er um það bil að fara að festa rætur og fjárfesta í sinni 

fyrstu fasteign er einnig líklegra heldur en aðrir. Þetta unga fólk er samt sem áður 

ekki hægt að hvetja endalaust áfram bara með peningum, á endanum sækist það 

eftir innri hvatningu.  

3. Fólk sem lifir fyrir það að afla sér mikilla peninga og hrærist einungis í því að setja 

sér markmið um að verða ennþá ríkari. Þetta er oft ríkt fólk sem starfar sjálfstætt 

og þessir einstaklingar hvetja sig oft á tíðum sjálfir áfram. Dæmi um einstaklinga 

sem eru fégráðugari en aðrir eru fasteignasalar, fjárfestar og fólk sem rekur sín 

eigin fyrirtæki.  

4. Fólk sem hefur meiri metnað en aðrir, það setur sér ákveðið persónulegt 

markmið og það markmið er oftast nær að ná lengra og gera betur en 

samstarfsfólk þess. Metnaðarfullt fólk vill auðvitað fá þau laun sem það á skilið 

fyrir störf sín en peningar eru þeim ekki efst í huga.  

 

Einstaklingar sem hafa einn af þessum fjórum persónueiginleikum sem voru taldir upp 

hér að framan, eru mjög sjaldgæfir í fyrirtækjum og eru oftast innan við 50% alls þeirra 

sem eru starfandi. Hjá flestum eru peningar ekki það sem drífur það hvað mest áfram 

(Gellermann, 1996). 
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5 Fjölmiðlafyrirtækið 365 

Í ársbyrjun 2005 sameinuðust  tvö fyrirtæki, Fréttir og Norðurljós, og stofnað var nýtt 

fyrirtæki, fjölmiðlafyrirtækið 365. Við sameininguna urðu þáttaskil í sögu íslenskra 

fjölmiðla og við það varð til framsækið þjónustufyrirtæki sem átti eftir að verða leiðandi 

á sínu sviði og eitt stærsta fyrirtæki sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið setti fram afar 

skýra og marktæka framtíðarsýn og á þessu sama ári var unnið markvisst að því að 

leggja traustan grunn fyrir framtíð nýja fyrirtækisins. Það var farið í mikla vinnu við það 

að endurskipuleggja þá miðla sem fyrir voru og mikil vinna fór í það að skapa nýja miðla 

(365, á.á.). 

 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 var byggt á afar traustum grunni bæði sterkra og mjög svo 

útbreiddra miðla, þar á meðal sjónvarpsstöðva, dagblaða og útvarpsstöðva. Þeir miðlar 

sem einkenndu fjölmiðlafyrirtækið 365 í byrjun voru (365, á.á.): 

 

Mynd 5. Miðlar 365 í ársbyrjun 2005. 

Stuttu eftir samrunann og stofnun 365 var ráðist í það verkefni að sameina alla miðlana 

á einn stað og um mitt árið 2006 voru miklir flutningar yfirstaðnir og flestir miðlarnir 

höfðu komið sér fyrir í Skaftahlíð í Reykjavík þar sem miklar endurbætur höfðu verið 



 

30 

gerðar. Fleiri stór verkefni biðu 365 eins og að hefja útsendingar á nýrri sjónvarpsstöð 

sem hét Sirkus. Sirkus fór fyrst í loftið í júní 2005 og var stöðin opin öllum og var í senn 

fyrsta íslenska sjónvarpsstöðin sem bauð markvisst upp á dagskrárefni sérstaklega ætlað 

ungu fólki. Stjónvarpsstöðin PoppTíví fór í loftið á svipuðum tíma og að sama skapi var 

áherslan einnig lögð á unga fólkið (365, á.á.). 

 

Undanfari NFS (Nýju fréttastofunnar) sem hóf úsendingar seint á árinu 2005 og var 

fyrsta íslenska sjónvarpsstöðin sem einungis flutti fréttir var Talstöðin. Talstöðin hóf 

metnaðarfullar útvarpssendingar í byrjun árs 2005. Frá morgni til miðnættis sendi NFS 

út fréttir og alíslenska dagskrárgerð og samhliða þessari nýju sjónvarpsstöð var öll 

grunnfréttaöflun 365 færð yfir á stærstu og öflugustu fréttastofu Íslands, Nýju 

fréttastofuna. Því miður þurfti NFS að hætta útsendingum í september 2006 vegna 

óhagstæðra markaðsskilyrða sem höfðu mikil áhrif á rekstrargrundvöllinn sem var ekki 

talinn nógu góður (365, á.á.). 

 

Í ljósi þess að það þurfti að hætta útsendingum NFS þá var sú ákvörðun tekin að efla til 

muna fréttavefinn Vísi og sameina þá krafta sem lágu hjá fréttastofu Stöðvar 2 og hjá 

Fréttablaðinu með það að markmiði að stofna öflugasta fréttavef landsins. Með tilkomu 

Vísir.is var boðið upp á ýmsar nýjungar fyrir viðskiptavini, til dæmis var hægt að hlusta á 

allar útvarpsstöðvar 365 miðla inni á VefRadíó, hægt var að lesa dagblöð og tímarit 365 

miðla inni á VefBlöð og einnig var sett á laggirnar VefTV sem var fyrsta íslenska 

vefsjónvarpsstöðin. Í júlí árið 2005 fór VefTV í loftið á Vísi og þar er hægt að horfa á 

fréttir, beinar útsendingar og annað íslenskt sjónvarpsefni sem hefur áður verið sýnt á 

sjónvarpsstöðvum 365 miðla. Með þessum nýjungum náði Vísir.is þeim merkilega 

áfanga að verða mest sótta vefsvæði landsins árið 2005 (365, á.á.). 

 

Eins og gefur að kynna breyttist margt við stofnun 365 og margar nýjungar litu dagsins 

ljós, ekki bara hvað endurskipulagningu varðar heldur líka nýjir miðlar sem áttu eftir að 

festa sig í sessi. Í dag samanstendur fjölmiðlafyrirtækið 365 af eftirfarandi miðlum: 
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Mynd 6. Miðlar 365 í október 2011. 

5.1 Starfsmannastefna 365 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 leggur mikinn metnað í það að viðhalda starfsánægju og gleði á 

vinnustaðnum og gildi fyrirtækisins eiga ekki einungis að styðja við þjónustustefnuna 

heldur líka fyrir starfsmannastefnuna. Gildi fyrirtækisins eru sköpunargleði, arðsemi, 

áreiðanleiki og samstarf. Starfsmenn er að mati fyrirtækisins einn helsti styrkur 365, það 

hefur mikinn metnað og tekur þátt í stefnumótunarverkefnum. Starfsmenn 365 hafa 

sterkar skoðanir og fá tækifæri til þess að koma hugmyndum sínum og skoðunum á 

framfæri ef þeim finnst að eitthvað mætti betur fara. Starfsmannastefnan hefur verið 

sett fram og einkennist af því að fyrirtækið eigi að vera skemmtilegur og framsækinn 

vinnustaður. Frumkvæði starfsmanna er í lykilhlutverki og sköpunargleði þeirra á að 

vera ríkjandi. Starfsmenn sem leggja sig fram alla daga ársins ætti að vera góður grunnur 

að framtíð fyrirtækisins (365, 2006). 

 

Fyrirtækið leggur einnig mikið upp úr því að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla. 

Það er ekki gert upp á milli fólks og starfsmenn eru metnir og virtir að eigin verðleikum. 

Allir starfsmenn hafa sömu tækifæri til þess að þróast í starfi alveg óháð kynferði. 

Starfsmenn 365 fá góð tækifæri til þess að samræma starf og fjölskyldulíf og fyrirtækið 
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reynir að tryggja þeim öruggt og gott starfsumhverfi, hollustu og vinnuvernd (365, 

2006). 

5.2 Fræðslu- og endurmenntunarstefna 365 

Eitt af því sem fyrirtækið leggur áherslu á í starfsmannastefnunni er að þekking 

starfsmanna er afar mikilvæg og því hefur verið settur á laggirnar sérstakur skóli hjá 365 

vegna þess að fræðsla og þjálfun á að skipa veglegan sess í fyrirtækinu. Mannauðurinn 

er oft sú auðlind sem tryggir fyrirtækjum forskot í harðri samkeppni og því er litið á 

fræðslu og þjálfun sem góða fjárfestingarleið sem á að beina fyrirtækinu í þá átt (365, 

2006). 

 

Skóli 365 var stofnaður til þess að mæta endurmenntunarþörf starfsmanna 365. Áhersla 

er lögð á kennslu í blaðamennsku og námsefnið er að miklu leyti byggt á reynslu bæði 

innlendra og erlendra ristjóra og blaðamanna, kennsla fer fram í Háskólanum í 

Reykjavík. Starfsmennirnir fá því tækifæri til þess að mennta sig og þróast í starfi sínu 

samhliða vinnu (365, 2006).  
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6 Aðferðarfræði 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 er framsækið fyrirtæki með góða framtíðarsýn í huga. Hjá 

fyrirtækinu starfar fjöldinn allur af vel menntuðum starfsmönnum með mismunandi 

reynslu og stjórnendur fyrirtækisins eru vel meðvitaðir um hvert þeir eiga að stefna og 

stýra starfsmönnum sínum í rétta átt (Pálmi Guðmundsson, framkvæmdarstjóri 365, 

munnleg heimild, 26. mars 2012). Ekki hefur verið gerð könnun á vegum 

háskólanemenda hjá fyrirtækinu áður um það hvort það sé munur á hvatningu milli 

deilda frá yfirmönnum. Niðurstaða könnunarinnar mun leiða í ljós hvort það sé 

verulegur munur á milli þeirra aðferða sem stjórnendur nota. 

 

Markmið könnunarinnar er að veita innsýn í það hvort að  tveir stjórnendur í 

fjölmiðlafyrirtækinu 365 hvetja starfsmenn í sinni umsjá misjafnt áfram. 

Rannsóknarspurningin hljóðar svo: Er hvatning frá stjórnendum til starfsmanna með 

árangurstengd laun sambærileg hvatningu frá stjórnendum til starfsmanna með föst 

laun?  

6.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð vegna þess að rannsakandi sóttist eftir því 

að fá nákvæmar útskýringar hjá viðmælendum sínum við þeim spurningum sem fyrir þá 

voru lagðar varðandi starfshætti þeirra og þær hvataaðferðir sem þeir nota.   

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru meðal annars ómótuð eða hálf skipulögð viðtöl sem 

ætluð eru til þess að hvetja þátttakendur og viðmælendur til þess að svara að vild og tjá 

sig um viðfangsefnið sem spurt er um, segja frá skoðunum sínum og upplifun. Þægilegt 

viðmót spyrilsins og hlýlegt umhverfi hvetur viðmælandann til þess að svara spurningum 

eftir bestu getu og einlægni. Með þessari aðferð er hægt að öðlast víðtækari umfjöllun 

um efnið heldur en ef um staðlaðan spurningalista væri að ræða eða svokallaða 

megindlega rannsóknaraðferð (Hooley, Piercy & Nicoulaud, 2008). 

 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum getur spyrillinn unnið sér traust viðmælandans sem 

getur haft áhrif á það hvernig hann svarar þeim spurningum sem lagðar eru fyrir hann 
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og hægt er að upplifa tilfinningar viðmælandans. Í eigindlegum viðtölum gefst kostur á 

að spyrja nánar út í viðfangsefnið ef upp koma umræður sem leiða til þess að spyrillinn 

vill fá betri upplýsingar um efnið sem spurt er um. Þessi möguleiki er ekki fyrir hendi 

þegar staðlaðir spurningalistar eru lagðir fyrir einstaklinga (Holley o.fl., 2008). 

 

Helsti ókostur eigindlegra rannsóknaraðferða er sá að aðferðin við gagnaöflunina er 

kostnaðarmeiri heldur en ef um megindlega aðferð væri að ræða. Það getur verið flókið 

mál að taka mörg viðtöl við fjölda einstaklinga varðandi sama viðfangsefnið og ekki er 

æskilegt að gera það nema þegar um lítið úrtak er að ræða (Hooley o.fl., 2008). 

6.2 Lýsing á framkvæmd 

Rannsakandi hafði samband símleiðis við sölustjóra hjá 365 og fékk samþykki fyrir 

viðtölum í fyrirtækinu. Tölvupóstasamskipti fóru á milli rannsakanda, sölustjóra og 

framkvæmdastjóra þar sem þeir fengu fyrirfram ákveðnar spurningar afhentar fyrir 

viðtölin. Rannsakandi hitti báða viðmælendurna í höfuðstöðvum 365 í Skaftahlíð til þess 

að taka upp viðtölin þar sem þeir starfa báðir.  

6.2.1 Söfnun og greining gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð seinni part dags þann 26.mars 2012, sölustjóri 365 var fyrri til að 

veita viðtal og þar á eftir framkvæmdarstjóri fyrirtækisins. Viðtölin tóku um það bil 15 

mínútur fyrir hvern viðmælanda. Rannsakandi skrifaði niður mikilvægustu atriðin að 

hans mati á meðan á viðtölunum stóð til þess að auka skilning hans og túlkun á 

niðurstöðunum. Í viðtölunum var notast við opnar spurningar með það að markmiði að 

auka umræðuna og fá viðmælendurna til þess að svara eftir bestu getu. 

6.3 Þátttakendur 

Úrtakið fyrir þessa könnun eru tveir yfirmenn sem starfa báðir hjá fjölmiðlafyrirtækinu 

365 sem staðsett er í Skaftahlíð í Reykjavík. Tekið var mið af rannsóknarspurningunni 

þegar þátttakendurnir voru valdir. Markmiðið með könnuninni var að taka viðtöl við 

stjórnendur þar sem undirmenn þeirra eru annars vegar með árangurstengd laun og 

hins vegar föst laun. Viðmælendurnir fyrir könnunina eru Pálmi Guðmundsson 

framkvæmdarstjóri 365, hann hefur starfað hjá fyrirtækinu í átján ár og undirmenn hans 
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eru á föstum launum og Sölvi Snær Magnússon sölustjóri hjá 365, hann hefur starfað hjá 

fyrirtækinu í sex ár og undirmenn hans eru á árangurstengdum launum.   

6.4 Takmarkanir 

Þessi könnun var einungis framkvæmd í einu fyrirtæki og endurspeglar þar af leiðandi 

ekki þær aðferðir sem notaðar eru við hvatningu hjá öðrum fyrirtækjum. Könnunin 

hefur einungis það markmið að kanna þær aðferðir sem tveir yfirmenn í 

fjölmiðlafyrirtækinu 365 nota og viðhorf þeirra varðandi hvatningu til starfsmanna. Ekki 

er hægt með neinni vissu að styðjast við niðurstöðurnar og áætla að ef sama könnun 

yrði framkvæmd hjá samskonar fyrirtæki myndu niðurstöðurnar vera þær sömu.   
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7 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið ítarlega yfir niðurstöður allra þrettán spurninganna sem voru 

lagðar fyrir Sölva og Pálma. Hver og ein spurning verður skilgreind og svör beggja 

viðmælanda verða rituð þar undir og greindar á sama stað. 

1. Er einhver ákveðin stefna varðandi hvatningu í deildinni?  

Engin ákveðin stefna varðandi hvatningu er í söludeildinni hjá Sölva, hann segir að 

stefnan varðandi hvatningu í deildinni hans þar sem starfsmenn eru með 

árangurstengd laun sé oft miðuð út frá áætlanagerð hverrar viku. Hvatningin 

miðast oft á tíðum út frá því hvert verið er að stefna hvern dag og hver 

markmiðin séu dag frá degi. Að mati Sölva þá er ákveðinn hvati í því að skoða þær 

áætlanir sem eru gerðar vikulega en hvatningin sjálf sem um ræðir eru launin sem 

eru í boði miðað við þann ávinning sem náðst hefur hverju sinni. 

Í dagskrárdeildinni er heldur engin ákveði stefna varðandi hvatningu, Pálmi segir 

að það sé engin peningaleg umbun fyrir starfsmennina sem vinna hjá honum eins 

og í deildinni hjá Sölva en hans undismenn eru með föst laun. Hins vegar eru 

starfsmenn hvattir til þess að koma með góðar ábendingar um það sem megi 

betur fara eða koma með nýjar hugmyndir sem nýtast fyrirtækinu. Það er því 

mikil innri hvatning fyrir starfsmenn þegar hugmyndir þeirra komast áfram og 

verða innleiddar í fyrirtækinu. Pálmi segir það vera afar miklvægt að starfsmaður 

sem á þá hugmynd sem kemst áfram í innleiðingu fái mikla umbun fyrir. 

2. Vinnur þú náið með starfsmönnum í þinni umsjá eða vinna þeir sjálfstætt? 

Sölvi starfar mjög náið með starfsmönnum sínum en þeir hafa sína sjálfstæðu 

áætlun til þess að fylgja. Starfsmönnum gefst því kostur á að fá nægilega mikinn 

tíma til þess að vinna að þeim markmiðum sem sett eru vikulega. Starfsmennirnir 

hafa frelsi til þess að sinna verkefnunum en einnig er lögð áhersla á að þeir sýni 

frumkvæði. Sölvi er samt sem áður starfsmönnum sínum alltaf innan handar til 

þess að veita aðstoð ef upp koma vandamál þar sem það þeir þurfa að leita til 

hans. 
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Pálmi ákveður þau verkefni sem starfsmenn undir honum vinna að en þeir fá 

talsvert svigrúm til þess að sinna verkefnunum markvisst og klára þau. Verkefnin 

eru af allri stærðargráðu. Stundum eru hópar sem vinna saman að stórum 

þróunarverkefnum og svo eru önnur verkefni sem eru sett fyrir þar sem einn eða 

tveir einstaklingar verkefnastýra hverjum hóp fyrir sig. Afar mikilvægt er fyrir 

starfsmennina að fylgjast með fjárhagsáætlun til þess að vita í hverju má fjárfesta 

og hverju ekki. Vikulega fer Pálmi yfir stöðu verkefnanna og metur á hvaða stigi 

þau eru. Það kemur hins vegar fyrir að staðan sé skoðuð á tveggja til þriggja daga 

fresti en það fer einungis eftir umfangi verkefnanna. Ástæðan fyrir því að Pálmi 

fylgist vel með á hvaða stigi verkefnin eru er sú að starfsmennirnir eru að vinna 

að verkefnum allt að tólf mánuðum fram í tímann. Fræðimenn hafa bent á það að 

það er varasamt ef of mörg verkefni eru lögð á starfsmennina í einu og það þarf 

að huga að því að skapa ekki of mikið álag. Samkvæmt fræðimönnum getur of 

mikið álag haft neikvæð áhrif á starfsánægju.  

3. Er notast við bónus – hvatakerfi í deildinni, og þá hvers konar kerfi? 

Í söludeildinni hjá Sölva eru bónustengd hvatakerfi, það er að segja 

starfsmennirnir fá greidd árangurstengd laun. Oftast nær vinnur söludeildin 

saman að því að ná settum markmiðum og er því um sameiginlegan bónus að 

ræða sem skiptist jafnt á milli allra starfsmannanna. Hins vegar sinnir Sölvi 

tveimur deildum þar sem annar hópurinn vinnur saman og stundum kemur það 

fyrir að einstaklingarnir vinni sjálfstætt að sínum eigin verkefnum og markmiðum. 

Einstaklingarnir fá því greiddan allan bónusinn sem þeir vinna sér inn en það er þá 

oftast nær minni hópur með fáum starfsmönnum. 

Í dagskrárdeildinni hjá Pálma er ekki notast við nein bónus hvatakerfi sem 

tengjast peningalegum hvötum.  

4. Er notast við ýmiss konar keppnir í deildinni til þess að ná settum markmiðum, 

ef svo er hvers konar keppnir?  

Sölvi leggur enga áherslu á það að halda sölukeppnir sem slíkar fyrir starfsmenn 

og þær hafa keppnir minnkað verulega á síðustu árum. Eina keppnin sem á sér 
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stað í raun og veru er sú að hóparnir reyna eftir bestu getu að ná settum 

markmiðum. Markmiðin snúast um það að selja áskriftir til einstaklinga og 

fyrirtækja en oft eru sett stærri markmið þegar um er að ræða vinsælar eða 

stórar útsendingar þar sem áætlað er að áhorf aukist til muna. Hér áður fyrr þá 

tíðkaðist það að veitt voru ýmiss konar verðlaun í keppnum eins og þessari sem 

fóru af stað við það að selja áskriftir í kringum stórar útsendingar en þá var oftast 

verið að veita aðra hvata heldur en peningalegar upphæðir. Vinsælt var að veita 

starfsmönnum verðlaun eins og úttektir í leikhús eða verslanir.  

Nánast aldrei eða mjög sjaldan eru haldnar keppnir í deildinni hjá Pálma. Að sama 

skapi er þetta eins og í söludeildinni, en keppnirnar eru þá byggðar þannig upp að 

vissum markmiðum er reynt að ná innan ákveðins tímaramma, kostnaðarramma 

eða þá að um viss átaksverkefni er að ræða. Í þessum tilfellum eru samt sem áður 

einhver verðlaun í boði en ekki peningalegs eðlis, þá er verið að tala um auka 

frídaga sem gæti verið hluti af innri hvataaðferðum og gjafir sem gæti verið hluti 

af ytri hvataaðferðum.  

5. Hver er u.þ.b. meðalaldur starfsmanna í deildinni?  

Í söludeildinni hjá Sölva er meðalaldurinn í kringum 35 ár. Einsog fram hefur 

komið og þegar kenningar varðandi árangurstengd laun eru skoðaðar þá er 

meðalaldur starfsmanna sem hafa árangurstengd laun talinn vera lægri heldur en 

hjá þeim sem hafa föst laun.  

Í dagskrárdeildinni hjá Pálma er meðalaldurinn í kringum 40 ár. Þessar tölur sýna 

fram á það að kenningar varðandi aldur starsmanna og laun þeirra standast hjá 

fjölmiðlafyrirtækinu 365. 

6. Er hvatning til starfsmanna misjöfn eftir því á hvaða aldri þeir eru, af hverju, af 

hverju ekki? 

Sölvi hvetur starfsmenn sína alla jafnt áfram. Allir starfsmenn eiga rétt á sama 

launatengda ávinningnum en eftir því sem starfsaldurinn fer hækkandi þá hafa 

keppnirnar minnkað. Eftir því sem starfsaldur lengist þá finnst Sölva starfsmenn 
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taka hvatningu misvel og því leggur hann áherslu á það að þeir finni leiðir saman, 

þekki vel hverjir aðra og hvetji hvern annan áfram.  

Að sama skapi hvetur Pálmi alla starfsmenn sína jafnt áfram, það eiga allir 

starfsmenn að vera jafnir og fá sömu hvatningu. Samkvæmt rannsóknum þá er 

æskilegt að allir starfsmenn fái sömu kjör og sömu hvatninguna því annað gæti 

haft neikvæð áhrif á framlag starfsmanna. 

7. Þar sem starfsmenn geta haft ólíkan persónuleika, finnst þér þú þá þurfa að 

hvetja þá misjafnt áfram til þess að ná fram því besta hjá þeim?  

Sölvi finnur mun á starfsmönnum sínum og er afar meðvitaður um það að innri 

hvatning til starfsmanna getur verið misjöfn þar sem þeir eru ekki allir eins. Hann 

byggir hvatningu sína til starfsmanna á því að gera alla ábyrga fyrir þeim 

verkefnum sem þeir vinna að.  

Pálmi er á sama máli og Sölvi, það þarf að nálgast starfsmennina á ólíkan hátt en 

hann finnur ekki fyrir því að þeir séu misjafnir hvað þetta varðar miðað við aldur 

þeirra.  

8. Er mikil starfsmannavelta í deildinni?  

A) Ef já, af hverju heldurðu að það sé mikil starfsmannavelta?  

B) Ef nei, af hverju heldurðu að það sé ekki mikil starfsmannavelta? 

Það er afar lítil starfsmannavelta í söludeildinni og Sölvi telur að ástæðan fyrir því 

sé vegna þess að, að einhverju leyti hentar starfið betur þeim sem eru 

áhættusæknari að eðlisfari. Hans mat er það að það eru ekki allir sem þrífast til 

lengdar í sölustörfum eins og þessu þar sem ekki er um að ræða góð föst 

grunnlaun. Launin byggjast á því hversu ákaft fólk er að sinna starfi sínu og hversu 

mikið keppnisskap býr innra með því.  

Það er einnig lítil starfsmannavelta í dagskrárdeildinni og Pálmi trúir því að 

ástæðan fyrir því sé sú að verkefnin sem eru unnin þar séu skemmtileg og 

stjórnunarhættir hjá yfirmönnum séu góðir. Yfirmennirnir eru jákvæðir og gott er 
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að vinna í kringum þá og þeir sýna starfsmönnum sveigjanleika ef upp koma 

persónuleg vandamál. Að hans mati er einhver óskilgreind væntumþykja í 

kringum verkefnin sem eru unnin í deildinni sem gefur til kynna greinilega 

starfsánægju sem helst í hendur við starfsmannaveltuna.  

9. Eru haldin starfsmannasamtöl þar sem áhersla er lögð á hvatningu og 

endurgjöf? 

Sölvi heldur starfsmannasamtöl árlega og þar er starfsmönnum gefinn kostur á 

því að tala um allt milli himins og jarðar. Hans mat er að svona samtöl hafa mikil 

og góð áhrif því gott er að fara yfir stöðuna frá ári til árs og sjá árangurinn sem 

hefur hlotist hjá starfsmönnunum. Heilmikil greiningarvinna á sér stað í kringum 

starfsmannasamtölin en hún er vel þess virði.  

Pálmi heldur starfsmannasamtöl árlega og einnig hefur verið farið af stað með 

átak þar sem samtöl eiga sér stað nokkrum sinnum yfir árið. 

10. Hversu oft hvetur þú starfsmenn áfram eða gefur þeim endurgjöf og hvaða 

aðferð finnst þér best að nota? 

Sölvi heldur fasta vikulega fundi með öllum starfsmönnunum í einu þar sem hann 

byrjar vikuna á því að kveikja keppnisskapið í þeim fyrir komandi viku. Þar fer 

hann yfir vikulegu markmiðin og einnig ef það eru markmið fyrir hvern dag, þá 

beitir hann innri hvatningu og leggur ekki áherslu á peningalegu upphæðirnar. 

Hann segir að starfsmennirnir viti hvað bíður þeirra ef árangurinn næst. 

Ársfjórðungslega heldur Sölvi fund með hverjum starfsmanni þar sem hann er 

metinn og honum er veitt endurgjöf á störf hans. Honum finnst mikilvægt að 

starfsmenn sýni árangur og nái þeim sölutölum sem settar eru hverju sinni út frá 

sölu sama mánaðar árinu á undan.  

Það vinnur enginn starfsmaður hjá Pálma heila vinnuviku án þess að fá hrós fyrir  

vel unnið starf. Hann segir að hrós eitt og sér sé mikilvægt en einnig sýnir hann 

starfsmönnum sínum mikinn stuðning við þau verkefni sem eru unnin hverju 
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sinni. Hann heldur einnig vikulega fundi með starfsmönnum sínum og veitir þeim 

hvatningu og endurgjöf á vel unnin störf.  

11. Finnst þér starfsmenn vera ánægðir í starfi þegar þeir fá endurgjöf á vel unnin 

störf og eru hvattir til þess að gera ennþá betur? 

Sölvi segir það sjást greinilega hversu mikið starfsmennirnir meta það að fá 

endurgjöf fyrir vel unnin störf en honum finnst góð upplýsingagjöf virka best. 

Hann leggur mikla áherslu á gott upplýsingaflæði og honum finnst það vera einn 

mikilvægasti þátturinn í starfi hans. Hann vill að allir starfsmenn deili þekkingu 

sinni, reynslu og þeim upplýsingum sem þeir búa yfir áfram til hinna 

starfsmannanna. Hann segir það mjög mikilvægt, sérstaklega ef um veikindi er að 

ræða því þá þurfa aðrir starfsmenn að geta stokkið í störf annarra.  

Pálmi segir að starfsmennirnir verði án efa mun ánægðari í starfi sínu þegar þeir 

fá góða endurgjöf á vel unnin störf. Yfirmenn reyna eins og þeir geta að láta fólki 

líða vel í vinnunni og þegar það mætir til vinnu veit það fyrir víst að það hefur 

stuðning yfirmanna öllum stundum. Óttastjórnun er ofmetið fyrirbæri að mati 

Pálma og það sem skiptir meira máli er stuðningurinn sjálfur frá stjórnendum á 

bak við öll verkefni.  

12. Fá starfsmenn þjálfun og tækifæri til þess að þróast í starfi sínu? 

Sölvi leggur upp með það að allir starfsmenn fái tækifæri til þess að þróast en allir 

nýjir starfsmenn sem byrja hjá honum fara í gegnum þjálfun og stundum fara þeir 

í gegnum skóla 365. Allir starfsmenn eiga að þekkja þau tölvukerfi sem er notast 

við í starfinu svo og bókunarkerfin til þess að þeir geti unnið sjálfstætt. Allir 

starfsmenn þurfa að sækja sölunámskeið þegar þeir hefja störf ef þeir hafa ekki 

unnið slík störf áður.  

Pálmi segir að starfsmennirnir hjá honum fái einnig tækifæri til þess að þróast en 

eins og í svo mörgu öðru þá mætti gera betur í þeim málum. Allir nýjir starfsmenn 

fara líka í gegnum nýliðaþjálfun og lögð er áhersla á það að nýliðar þekki og séu 

meðvitaðir um gildi fyrirtækisins þegar þeir hefja störf. 
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13. Hvetja starfsmenn hverjir aðra innan deildarinnar, hvernig? 

Starfsmenn í söludeildinni eru afar virkir í því að hvetja hverjir aðra áfram og til 

þess að virkja hvatningu þeirra á milli enn frekar var brugðið á það ráð að tveir 

starfsmenn færu alltaf saman á fund með yfirmanni á nokkurra vikna fresti. Reynt 

var eftir bestu getu að láta ekki sömu starfsmenn fara tvisvar sinnum saman á 

fundi til þess að allir myndu kynnast hvor öðrum betur og bæta flæði og 

samvinnu milli allra starfsmanna.  

Hvatning á milli starfsmanna í dagskrárdeildinni er sú að allir séu innan handar til 

þess að aðstoða og leiðbeina hvor öðrum þar sem verkefnin sem þeir vinna að 

geta verið stór og viðamikil. 
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8 Umræða 

Þær hvataaðferðir sem Sölvi og Pálmi styðjast við eru að nokkru leyti mjög svipaðar. Það 

kom rannsakanda á óvart að einungis er lögð áhersla á innri hvatningu til starfsmanna í 

báðum deildunum. Starfsmennirnir í söludeildinni vita einungis hver ávinningurinn er 

sem veitir ytri hvatninguna og því er engin áhersla lögð á þau árangurstengdu laun sem 

starfsmenn hljóta í daglegu starfi. Þessi aðferð sem Sölvi notar við hvatningu til 

starfsmanna í sinni umsjá stenst kenningar sem hafa verið settar fram um innri 

hvatningu. Ytri hvatning ein og sér hefur ekki mikil áhrif á starfsfólk til langs tíma og því 

mætti segja að kenningar um innri hvatningu standast þegar þær eru bornar saman við 

þá starfshætti sem eru stundaðir í söludeildinni (Thomas, 2009). Starfsmennirnir upplifa 

sig sem mikilvægan þátt í fyrirtækinu, þeir sýna mikið frumkvæði og helga sig starfinu. 

Ætli mætti að ef það væri lítil sem engin áhersla lögð á innri hvatningu í báðum 

deildunum þá væri starfsmannaveltan í deildunum mun hærri, en hún er að öllu jöfnu 

mjög lág. 

 

Pálmi og Sölvi halda hvor um sig vikulega fundi með starfsmönnum sínum þar sem þeir 

leggja línurnar fyrir komandi viku. Tilfinning rannsakanda eftir viðtölin var sú að Pálmi 

starfar meira náið með sínum starfsmönnum og veitir þeim meiri endurgjöf. 

Rannsakandi taldi það einnig vera svo áður en viðtölin áttu sér stað  þar sem starfsmenn 

í dagskrárdeildinni fá ekki árangurstengd laun né aðra peningalega bónusa og er því 

mikilvægt að viðhalda góðri innri hvatningu til þeirra starfsmanna. Að vissu leyti stenst 

trú rannsakanda einnig varðandi aldur starfsmanna í sitt hvorri deildinni. Meðalaldur 

starfsmanna í söludeildinni er örlítið lægri heldur en í dagskrárdeildinni og samkvæmt 

Sölva þá eru ekki allir sem endast í svipuðum sölustörfum eins og þeir sem starfa hjá 

Sölva. Báðir eru þeir sammála um það að einstaklingar sem sækjast eftir sölustörfum 

séu áhættusæknari heldur en aðrir og rannsóknir hafa einnig sýnt fram á þessa tengingu 

(Gellermann,1996). Rannsóknir sýna einnig fram á það að yngri einstaklingar sækjast 

frekar eftir árangurstengingu en eftir því sem fólk eldist sækist það meira eftir föstum 

launum og störfum þar sem þau finna fyrir fjárhagslegu öryggi (Gellermann, 1996). 

Pálmi metur það líka svo að það séu ákveðnir súper einstaklingar sem þrífast á svona 

árangurstengingu og ná þeir raunverulega miklum árangri fyrir sjálfa sig og fyrirtækið 
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sem þeir starfa hjá hverju sinni. Þessar manngerðir eru ekki í meirihluta hjá þeim sem 

starfa í 365 og í flestum fyrirtækjum þar sem er virk söludeild eru mjög fáir starfsmenn 

sem hafa þennan eiginleika.  

 

Hvatning frá Sölva og Pálma til starfsmanna er nánast eins að því leyti að þeir leggja 

jafna áherslu á það að allir starfsmenn fái sömu hvatningu. Allir starfsmenn sitja við 

sama borð og þeir eru sammála því að þeir þurfa stundum að hvetja þá mismunandi 

áfram þar sem að þeir eru misjafnir. Áhersla á innri hvatningu er áberandi í báðum 

deildum þar sem vænst er frumkvæðis af hálfu starfsmanna og skuldbindingu þeirra við 

fyrirtækið sem er í takt við innri hvatakenningar sem hafa verið settar fram (Thomas, 

2002). Sölva finnst aftur á móti fólk taka hvatningu misvel eftir því sem það verður eldra 

en Pálmi finnur ekki mun á starfsmönnum sínum við móttöku á hvatningu miðað við 

aldur þeirra. Það er lítil starfsmannavelta í báðum deildunum og þeir telja það vera 

vegna góðra stjórnarhátta, mikillar starfsánægju og sveigjanleika í starfi. Vikulega eru 

haldnir fundir með starfsmönnum þar sem farið er yfir markmið vikunnar og þar gefst 

tími til þess að hvetja þá áfram og meta á hvaða tímapunkti þau verkefnin eru sem 

unnið er að. Mikil áhersla er lögð á ánægju starfsmanna og að þeim líði vel á 

vinnustaðnum. Árlega eru starfsmannasamtöl með hverjum og einum starfsmanni þar 

sem áhersla er lögð á hvatningu og endurgjöf. Þar er farið yfir þann árangur sem hefur 

hlotist frá því árinu á undan, sett eru ný einstaklingsmarkmið og þá fá starfsmenn 

persónulega hvatningu sem er talin vera mjög uppbyggileg. Starfsmenn í báðum 

deildunum eiga rétt á sömu þjálfun þegar þeir hefja störf og þróun í starfi sínu en fræðin 

segja einnig að það sé mikilvægt hlutverk mannauðsstjóra eða hjá þeim sem fara með 

mannaforráð (Mackay, 2007). Sölvi og Pálmi vilja að allir starfsmenn þekki hvorn annan 

vel og gríðarlega mikill stuðningur er á milli starfsmanna í báðum deildunum.  

 

Í stórum dráttum þá er ekki mikill munur á þeim hvataaðferðum sem Pálmi og Sölvi 

nota. Stærsti munurinn liggur í launum starfsmanna þar sem þeir fá annað hvort föst 

laun eða árangurstengd laun en Sölvi leggur litla sem enga áherslu á þann ávinning sem 

starfsmenn hljóta ef árangur næst. Áherslur þeirra til starfsmanna eru nánast þær sömu 

og innri hvataaðferðir eru áberandi hjá þeim báðum.   
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Báðir viðmælendurnir lögðu áherslu á það að starfsmenn fái góða endurgjöf á vel unnin 

störf en samkvæmt niðurstöðunum var ekki lögð áherlsa á það að leyfa starfsmönnum 

að koma með ábendingar varðandi starfshætti yfirmanna. Yfirmenn og stjórnendur 

þurfa líka að vita hvort störf þeirra séu vel unnin eða hvað megi betur fara og því hefði 

verið sniðugt að spyrjast fyrir í viðtölunum hvort að könnun á meðal starfsmanna væri 

gerð, til dæmis árlega til þess að kanna viðhorf þeirra á yfirmönnum sínum. Enn frekari 

annmarkanir eru á þessari könnun þar sem hún var einungis framkvæmt í einu fyrirtæki, 

fjölmiðlafyrirtækinu 365 og tekin voru viðtöl við aðeins tvo yfirmenn. Starfsmennirnir 

þar búa yfir ákveðinni þekkingu og reynslu sem ekki er hægt að yfirfara beint yfir á 

önnur fyrirtæki og því gæti niðurstaða sömu könnunar ekki verið sú sama ef hún yrði 

framkvæmd í öðru fyrirtæki.  

 

Í framtíðinni væri verðugt að gera stærri rannsókn þar sem viðhorf yfirmanna og 

hvataaðferðir þeirra eru skoðaðar nánar. Hægt væri að gera rannsókn einungis í 

söludeildum þar sem söludeild í hverju fyrirtæki væri skipt í tvo mismunandi hópa en 

árangurstengdu launin væru þau sömu hjá báðum hópunum. Söludeildinni gæti verið 

skipt í samanburðarhóp og tilraunarhóp þar sem starfsmennirnir vinna sömu störfin en 

starfshættir yfirmannsins væru misjafnir. Hægt væri að rannsaka hvort að ávinningurinn 

sem sitthvor hópurinn skilar fyrirtækinu væri meiri eða minni eftir því hvort að 

yfirmaðurinn beitir einungis innri hvataaðferðum á tilraunahópinn en leggur meiri 

áherslu á peningalegu hliðina og þau árangurstengdu laun sem í boði eru í daglegu starfi 

við samanburðarhópinn.  
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9 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um mikilvægi hvatningar í fyrirtækjum. Mannauðs-

stjórar og þeir sem fara með mannaforráð geta notað ýmsar aðferðir við það að hvetja 

undirmenn sína áfram og fer það oft eftir stefnu fyrirtækja hvernig þessum aðferðum er 

háttað. Ekki er talið að mörg fyrirtæki í dag leggi mikla áherslu á harða mannauðs-

stjórnun heldur er hún orðin mýkri og áhersla á starfsmennina hefur aukist gríðarlega 

síðustu áratugi. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að mikilvægt er að mannauðsstjórar 

hvetji og stýri undirmönnum sínum áfram með góðum stjórnarháttum. Mannauðsstjórar 

þurfa að hlusta á og þekkja hvern og einn starfsmann þar sem starfsmennirnir geta verið 

misjafnir til þess að geta aukið ánægjuna hjá öllum. Mannauðurinn skapar stórann sess 

þegar kemur að árangri fyrirtækja og því ætti að hlúa vel að þeim, skapa góðan 

starfsanda, starfsánægju og auka þekkingu þeirra þar sem það getur haft veruleg áhrif á 

framleiðni hvers og eins. Af því má leiða að bæði fyrirtækið og starfsmennirnir öðlast 

meiri ávinning. 
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Viðauki 1 

1. Er einhver ákveðin stefna varðandi hvatningu í fyrirtækinu og/eða deildinni? 

2. Vinnur þú náið með starfsmönnum í þinni umsjá eða vinna þeir sjálfstætt? 

3. Er notast við bónus – hvatakerfi í deildinni, og þá hvers konar kerfi? 

4. Er notast við ýmiss konar keppnir í deildinni til þess að ná settum 

markmiðum, ef svo er hvers konar keppnir? 

5. Hver er u.þ.b. meðalaldur starfsmanna í deildinni? 

6. Er hvatning til starfsmanna misjöfn eftir því á hvaða aldrei þeir eru, afhverju, 

afhverju ekki? 

7. Þar sem starfsmenn geta haft ólíkan persónuleika, finnst þér þú þurfa að 

hvetja fólk misjafnt áfram til þess að ná fram því besta úr þeim? 

8. Er mikil starfsmannavelta í deildinni? 

a. Ef já, afhverju helduru að það sé mikil starfsmannavelta? 

b. Ef nei, afhverju helduru að það sé ekki mikil starfsmannavelta? 

9. Eru haldin starfsmannasamtöl þar sem áhersla er lögð á hvatningu og 

endurgjöf? 

10. Hversu oft hvetur þú starfsmenn áfram eða gefur þeim endurgjöf og hvaða 

aðferð finnst þér best að nota? 

11. Finnst þér starfsmenn vera ánægðir í starfi þegar þeir fá endurgjöf á vel unnin 

störf og eru hvattir til þess að gera ennþá betur? 

12. Fá starfsmenn þjálfun og tækifæri til þess að þróast í starfi sínu? 

13. Hvetja starfsmenn hvort annað innan deildarinnar, hvernig? 


