
 

 

 

 

BS ritgerð 

í viðskiptafræði 

 

Endurgjöf og hvatning starfsmanna 

 
 

 

 

Sigurborg Jónsdóttir 

 

 

 

 

Leiðbeinandi Svala Guðmundsdóttir, aðjúnkt 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2012 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Endurgjöf og hvatning starfsmanna 

 

 

 

 

Sigurborg Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Svala Guðmundsdóttir, aðjúnkt 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endurgjöf og hvatning starfsmanna. 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2012 Sigurborg Jónsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent  

Reykjavík, 2012  



 

4 

Formáli  
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Útdráttur 

Þessi ritgerð er 12 eininga BS-verkefnið mitt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Efni ritgerðarinnar er hvatning og endurgjöf starfsmanna, helstu hvatakenningar og 

mikilvægi frammistöðustjórnunar á vinnustöðum. Til að stjórnendur fái starfsmenn sína 

til að leggja sig meira fram í starfi og þeir skili hámarksframmistöðu, þá hefur verið sýnt 

fram á að hvatning og frammistöðumælingar séu mikilvægir þættir í stjórnun, sem skilar 

sér að lokum í bættum árangri skipulagsheildarinnar. Hins vegar er hvatning flókið svið 

og ein aðferð virkar ekki á alla einstaklinga, því mismunandi er hvaða þættir hvetur fólk í 

starfi. Það er því stjórnenda að greina hvað hvetur hvern og einn starfsmann og því fylgt 

eftir með reglulegri og uppbyggjandi endurgjöf til að stuðla að hámarks frammistöðu. 

Hrós og viðurkenning á góðu starfi getur verið mikil hvatning fyrir starfsmenn og leiðir 

til þess að þeir endurtaki slíka hegðun. Því skiptir miklu máli að samskipti yfirmanna og 

undirmanna séu góð og perónuleg.  

Rannsóknarspurningin er: „Er munur á hvatningu og endurgjöf á fjármálasviði hjá  

fyrirtækjum?“ 

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

rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum er fjallað almennt um hvatningu og upphaf hennar, 

farið yfir helstu hvatakenningarnar, frammistöðustjórnun og mikilvægi hennar. Lítillega 

er komið inná siðferði í íslensku atvinnulífi eftir hrun og hvernig stjórnendum í 

íslenskum fyrirtækjum finnst staðan vera.   

Í seinni hlutanum er fjallað um framkvæmd á eigindlegri rannsókn sem var gerð, en 

hún fólst í að taka viðtöl við þrjá stjórnendur á fjármálasviðum í fyrirtækjum þar sem 

starfa fleiri en 300 manns. Frammistöðustjórnun hefur lítið verið rannsökuð á 

fjármálasviðum. Að lokum eru niðurstöður viðtalanna kynntar ásamt fræðilegu 

samhengi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að munur er á hvatningu og endurgjöf á milli 

þátttakendanna. Eitt af fyrirtækjunum er að endurskoða sína mælikvarða og því ekki 

samanburðarhæft eins og staðan er í dag. Hjá hinum tveimur fyrirtækjunum er mismikil 

áhersla á að veita starfsmönnum endurgjöf, en að einhverju leiti fer fram frammistöðumat 

á verkefnum starfsmanna. Starfsmönnum er hrósað fyrir vel unninn störf en allir 

þátttakendurnir þrír voru sammála um að alltaf megi gera meira af því. Annars konar 
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umbun er engin hjá einu fyrirtækinu. Hjá hinum tveim er umbun  í einföldu formi og felst 

aðallega í félagslegum þáttum, þ.e. deildirnar gera sér glaðan dag saman, fara út að borða 

og þess háttar. 
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1 Hvatning 

Hámarks frammistaða næst með mikilli hvatningu og ákveðinni fyrirhöfn einstaklingsins. 

Til að hvetja fólk þá er nauðsynlegt að skilja hvernig hvatning virkar. Því þarf að skoða 

hvatakenningar sem hafa verið settar fram og hvernig nýta megi þær í daglegum störfum. 

Hvöt er ástæða fyrir að vilja gera eitthvað. Hvatning varðar þætti sem hefur áhrif á 

hvernig fólk hegðar sér og snertir markmið hvers einstaklings, hvernig hann velur sér 

markmið og hvernig hann reynir er að breyta hegðun sinni. Hvatning skiptist í þrjá þætti: 

1. Stefna – hvað einstaklingur reynir að gera 

2. Fyrirhöfn – hversu mikið einstaklingur reynir 

3. Þrautseigja – hversu lengi einstaklingur hefur áfram að reyna 

Að hvetja fólk felst í að ná ákveðinni niðurstöðu með því að beina fólki í ákveðna átt. 

Að hvetja sjálfan sig felst í að komast þangað sem maður ætlar sér með röð aðgerða á 

eigin hátt. Hægt er að lýsa hvatningu sem markmiðastýrðri hegðun.  Það hvetur fólk 

þegar það væntir að ná settu markmiði og umbun með röð aðgerða, sem  einnig uppfyllir 

þarfir og þrár (Armstrong, 2009). 

Hvatning skiptist í innri og ytri hvatningu. Innri hvatning (Intrinsic motivation) felur í 

sér að viðhafa ákveðna hegðun og hvatningu sem verður vegna vinnunnar sjálfrar. Margir 

stjórnendur hafa mikla innra hvatningu, þeir vilja afreka að eiga þátt í að skipulagsheildin 

nái settum markmiðum og samkeppnisyfirburðum. Störf sem eru spennandi og ögrandi 

eru líklegri til að leiða til innri hvatningar heldur en störf sem eru leiðinleg og reyna ekki 

á getu og færni einstaklingins (Jones og George, 2003). Innri hvatning er í raun 

sálfræðileg umbun svo sem tækifæri til að nýta hæfileika, takast á við áskoranir, afreka 

og öðlast viðurkenningu. Aðgerðir og  hegðun annarra starfsmanna í skipulagsheildinni 

hefur áhrif á styrkleika slíkrar hvatningar (Rees og McBain, 2004). 

Ytri hvatning er hegðun sem ætlað er að leiði til efnislegrar eða félagslegar umbunar, 

eða til að forðast refsingar. (Jones og George, 2003). Ytri hvatning er áþreifanleg umbun 

svo sem laun, fríðindi, öryggi og stöðuhækkun . Umbun fer þá eftir stöðu starfsmanns í 

skipuriti skipulagsheildar (Rees og McBain, 2004). Dæmi um þetta eru bónusar 

sölumanns, há laun lögfræðings með starfstitli hans og verkamaður sem hefur öruggar 

tekjur sjálfrar (Jones og George, 2003). 

Hvatning er flókið svið og því ekki eitt svar við hvað hvetur starfsmenn í starfi eða 

hvernig eigi að umbuna þeim. Ólíkar kenningar búa til ramma sem hentar hverju sinni 
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sem stuðla að því skipulagsheild nái markmiðum sínum. Það er því stjórnenda að þekkja 

helstu hvatakenningarnar með sínum takmörkunum og gagnrýni og hvaða mismunandi 

þýðingu þær hafa fyrir starfsmenn og atvinnurekanda.  

Margir þættir hafa áhrif á hvað hvetur fólk í starfi og hvernig best er að umbuna til að 

hvetja til betri frammistöðu. Hver starfsmaður hefur mismunandi þarfir og væntingar, en 

það eru þrjár megin þarfir sem allir starfsmenn reyna að fullnægja með ólíkum hætti: 

fjárhagslegur ávinningur, innri ávinningur og félagsleg þörf. Mismunandi er hversu 

mikilvægur hver þáttur er hverjum starfsmanni og því eru þættirnir ekki endilega jafn 

stórir. Fjárhagslegur ávinningur getur falið í sér launað frí. Innri ávinningur felur í sér 

áskoranir, afrek og ábyrgð í starfinu sjálfu og stöðuhækkun. Félagslegar þarfir fela í sér 

að hafa samskipti við samstarfsfélaga. Það getur því hentað fólki illa að vinna heima ef 

þessi þáttur er mikilvægur fyrir það. (Maund, 2001).  

Niðurstöðum rannsóknar þar sem annars vegar starfsmenn voru spurðir hvað hvetur þá 

í starfi og hins vegar stjórnendur spurðir hvað þeir töldu að hvetti starfsmenn í starfi, 

sýndu að mikilvægustu þættirnir voru ólíkir á milli hópanna. Þeir þrír þættir sem stóðu 

efst hjá starfsmönnum voru í 5, 8 og 10 sæti hjá stjórnendum. Niðurstöður má sjá hér í 

listanum fyrir neðan (De Cenzo og Robbins, 1994). 

Tafla 1. Það sem starfsmenn vilja og hvað stjórnendur halda að starfsmenn vilja 

Það sem starfmenn vilja Það sem stjórnendur telja starfsmenn 

vilja 

1. Kefjandi starf 

2. Viðurkenning fyrir gott starf 

3. Vera hluti af því sem er að gerast 

4. Starfsöryggi 

5. Góð laun 

6. Stöðuhækkun eða 

starfsþróunarmöguleikar 

7. Gott vinnuumhverfi 

8. Tryggð stjórnenda við starfsmenn 

9. Viðeigandi agi 

10. Þjálfun og kennsla fyrir starfsmenn 

1. Góð laun 

2. Starfsöryggi 

3. Stöðuhækkun eða 

starfsþróunarmöguleikar 

4. Gott vinnuumhverfi 

5. Krefjandi starf 

6. Stuðningsáætlun fyrir starfsmenn 

7. Tryggð stjórnenda við starfsmenn 

8. Viðurkenning fyrir gott starf 

9. Viðeigandi agi 

10. Vera hluti af því sem er að gerast 

Heimild: De Cenzo og Robbins, 1994 



 

12 

1.1 Upphafið - Taylor 

Í kringum aldamótinn 1900 lagði bandarískur verkfræðingur Frederick W. Taylor að 

nafni grunninn að þeirri hugmynd að hægt væri að hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. 

Það gerði hann með því að setja fram kenningu um stjórnun með vísindalegri nálgun. 

Taylor starfaði í stálverksmiðu,þar tók hann eftir að verkamennirnir voru ekki að skila 

þeim afsköstum sem hægt væri að búast við og hann áttaði sig einnig á því að ekki voru 

til neinir verkferlar innan fyrirtækisins. Það var því verkamannanna að prófa sig áfram. 

Tilraunir Taylor gengu útá það að finna bestu aðferðina við að hámarka nýtingu 

starfsmannanna og um leið skilgreindi hann verksvið þeirra. Ef afköst þeirra náðu 

ákveðnum viðmiðum þá vildi hann að þeim yrði umbunað með hlut í 

framleiðniaukningunni en hann taldi að það myndi hvetja þá í stafi. Taylor settir fram 

fjögur grundvallaratriði um vísindalega stjórnun: 

1. Greina viðfangsefni vísindalega og finna bestu framkvæmdleiðina 

2. Velja verkamann sem hentar í starfið 

3. Verkamenn fái viðeigandi starfsþjálfun 

4. Verkaskipting stjórnenda og verkamanna skýr og ábyrgð í samræmi við stöðu 

(Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003). 

1.1.1 Hawthorne-rannsóknin 

Hawthorne-rannsóknin er röð rannsókna sem gekk útá að kanna hvort starfsumhverfi 

hefði áhrif á framleiðni starfsmanna og var framkvæmd á árunum 1924-1932  í 

Hawthorne-verksmiðjunum í Bandaríkjunum.  Niðurstöðurnar komu flestum á óvart og 

sýndu að breyttar vinnuaðstæður höfðu ekki áhrif á framleiðni starfsmanna heldur var 

það aukin athygli og endurgjöf frá yfirmönnum sem jók framleiðni. Starfsmennirnir 

upplifðu sig mikilvægari en áður,en einnig er talið að þetta hafi hvatt þá til að standa sig 

betur í starfi, leitt til betri vinnuanda og bættrar frammistöðu. Rannsóknirnar höfðu 

víðtæk áhrif og fékk mannlegi þátturinn meira vægi hjá rannsakendum og stjórnendum 

en áður. Um áratugaskeið varð starfsánægja og starfshvatning vinsælasta rannsóknarefni 

fræðimanna 

1.2 Hvatakenningar 

Margar kenningar hafa verið settar fram varðandi hvatningu og reynt að útskýra eðli 

hennar. Þær eru að nokkru leiti sannar og getað hjálpað til við að útskýra hegðun 

einstaklinga í vissum tímapunkti. Oft er hvati mikilvægt atriði hjá þeim sem eru ungir að 
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hafa hefja starfsferil sinn, eru á miðjum starfsferli sínum eða hjá þeim sem hafa fengið 

takmörkuð tækifæri til starfsþrónunar. Fyrir stjórnendur er ekki einfalt að finna út  

hvernig standa eigi að hvatningu starfsmanna sinna því ekki er til ein töfralausn á því 

hvað hvetur fólk í starfi. Margar ástæður eru fyrir því hvað hefur áhrif á hegðun og 

frammistöðu starfsmanna, en allar hafa hvatakenningarnar það sameiginlegt að móta 

ramma um hvernig sé best að hvetja starfsmenn á áhrifaríkan hátt (Mullins, 2010). Það er 

því mikilvægt að stjórnendur þekki til muninn á kenningunum og takmörkunum hverra 

þeirra og þannig reynt að taka færðilega ákvörðun um hvað hentar best í þeirra 

skipulagsheild (Maund, 2001).   

Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir þær kenningar sem fjallað verður um hér á eftir. 

Tafla 2. Yfirlit yfir hvatakenningar 

Kenning Kenningasmiður Kenning Ályktanir 

Taylorismi Taylor (1911) Að gera eitt leiðir til að 

gera annað. Umbund og 

refsing í samræmi við 

frammistöðu hvetur fólk 

í starfi 

Einföld leið til að hvetja 

fólk. Oft notað sem 

forsenda til að greiða í 

samræmi við 

frammistöðu 

Þarfapýramídi Maslow (1954) Fimm þættir þarfa: 

líffræðilegar þarfir, 

öryggisþarfir, 

félagslegar þarfir, 

viðurkenningarþörf og 

sjálfsbirtingarþörf. 

Þarfir á efri stigum 

koma aðeins fram þegar 

búið er að fullnægja 

grunnþörfunum. 

Mismunandi þarfir 

hvetur fólk og sú 

staðreynd að uppfyllt 

þörf er ekki lengur hvati. 

Hugtak kenningarninnar 

hefur ekki hagnýta 

þýðingu 

Stjórnunar- 

þarfakenning 

McClelland (1973) Þrjár gerðir þarfa sem 

stjórnendur telja 

mikilvægastar: 

árangursþörf, 

viðurkenningarþörf og 

valdaþörf (achievement, 

affiliation, power).  

Vekur athygli á þörfum 

stjórnenda og mikilvægi 

hugtaksins 

árangurshvatningar  

Væntingakenning Vroom (1964), Porter og 

Lawler (1968) 

Fyrirhöfnin veltur á 

líkunum á umbun sem 

er í takt við það sem lagt 

er á sig og umbunin sé 

virði árangursins 

Lykilkenning sem sýnir 

nauðsyn þess að tengja 

saman fyrirhöfn og 

umbun og að umbunin 

sé virði árangursins 
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Markmiðakenning Latham og Locke (1979) Það eykur hvatningu 

fólks ef það setur sér 

krefjandi markmið og 

fær endurgjöf 

Er grundvallarforsenda 

fyrir 

frammistöðustjórnun, 

markmiðasetningu og 

endurgjöf  

Tveggja þátta kenning Herzberg (1957) Tveir þættir hafa áhrif á 

starfsánægju: 1) innri 

þættir sem snúa að 

starfinu sjálfu; 2) ytri 

þættir svo sem laun og 

vinnuumhverfi 

Skilgreinir fjölda 

grunnþarfa s.s. afreki, 

viðurkenningu, 

stöðuhækkun, sjálfræði 

og starfið sjálft. Hefur 

áhrif á hönnun starfa. 

Styður þá tillögu að 

umbunarkerfi skuli bæði 

vera í formi peninga og 

ekki. 

Heimild: Armstrong, 2009 

 

1.2.1 Þarfapíramídi Maslow 

Kenning Maslow um þarfapíramídann útskýrir hvernig þörfum mannsins er raðað eftir 

mikilvægi þeirra og skiptast í fimm þrep. Hann taldi að þarfirnar væru meðfæddar og 

strax við fæðingu kæmi fyrsta þörfin fram. Þrepin eru, í mikilvægisröð: líkamlegar þarfir, 

öryggisþarfir, kærleikur, sjálfsvirðing og sjálfsbirting. Í neðstu tveim þrepunum eru 

grunnþarfir mannsins,þ.e. fæði, klæði, húsaskjól, öryggi, fjölskyldan og heilsan.  Maslow 

taldi að fólk yrði að fullnægja fyrstu tveimur þrepunum til að komast á næsta stig annars 

finndi það til skorts. Sjálfsbirting er efsta og jafnframt æðsta stigið í píramídanum. Þessu 

stigi er ekki auðvelt að ná, en þeir sem ná því eru sáttir við sjálfa sig og aðra, eru 

umburðalyndir, sjálfstæðir, beina athygli að öðru en sjálfum sér og hafa áhuga á 

málefnum annarra. Maslow taldi að það sem  hindraði menn í að ná þessu stigi væri 

óttinn við að ná ekki settum markmiðum. Mönnum væru allir vegir færir ef þeir sigruðust 

á óttanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). 
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Mynd 1. Þarfapíramídi Maslows  

Heimild: businessballs.com, e.d.  

Rannsóknir vísindamanna á þarfapíramíta Maslows hafa sýnt fram á annmarka á 

kenningu hans og spurningar verið settar við niðurröðun á þrepunum. Sýnt hefur verið 

fram á að einstaklingsbundið er hvaða þörf er mikilvægust og ekki hægt að segja til um 

hvaða þörf tekur við þegar grunnþörfum er fullnægt. Hjá flestu fólki eru margar þarfir 

samtímis jafn mikilvægar. Þrátt fyrir þetta sýnir kenningin stjórnendum fram á það 

mikilvæga atriði að uppfyllt þörf hvetur ekki einstakling. Þar sem krefjandi og áhugavert 

starf og mikilvæg viðurkenning eykur sjálsmat starfsmanna skapar það stjórnendum gott 

tækifæri til að hvetja til betri frammistöðu (Kreitner, 2007). 

Helstu ályktun sem má draga af kenningu Maslows er að fólk reynir að uppfylla 

mismunandi hvatir í vinnu og er það stjórnenda að greina hvaða hvatir hjá hverjum og 

einum starfsmanni hann er að reyna að fullnægja. Stjórnenda er síðan að styðja við að 

uppfylla þessar hvatir hjá starfsmönnum sínum þannig að það ýti undir hámarks árangur 

hjá bæði skipulagsheildinni og starfsmönnum. Þannig hafa stjórnendur bæði hag 

stafsmanna og skipulagsheildarinn að leiðarljósi (Jones og George, 2003). 

• Sjálfsbirtingarþörf 

• Viðurkenningarþörf- árangur, 
þjóðfélagsstaða, ábyrð, mannorð, o.s.frv. 

• Félagslegar þarfir- fjölskylda, 
ástúð, sambönd, vinnufélagar, 
o.s.frv. 

• Öryggisþörf - vernd, 
öryggi, skipulag, lög, 
stöðugleiki, o.s.frv. 

• Líffræðilegar 
þarfir - Grunnþarfir: 
loft, matur, drykkir, 
skjól, hiti, o.s.frv. 
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1.2.2 Tveggja þátta kenning Herzbergs 

Á 6.áratugnum kom Frederick Herzberg með þá kenningu að starfsmaður sem er 

ánægður í stafi leggi sig meira fram heldur en starfsmaður sem er óánægður. Í rannsókn 

sem hann gerði bað hann hóp annars vegar að nefna hvað þeim fannst slæmt varðandi 

starfið sitt og hins vegar að nefna hvað þeim fannst gott við starfið sitt. Þeir þættir sem 

ofast voru nefndir má sjá í töflunnni hér fyrir neðan 

Tafla 3. Tveggja-þátta kenning Herzberg 

Óánægjuþættir Ánægjuþættir 

1. Stefna og stjórnun fyrirtækis 

2. Eftirlit yfirmanna 

3. Samskipti við yfirmenn 

4. Vinnuaðstæður  

5. Laun 

6. Samskipti við samstarfsmenn 

7. Einkalíf 

8. Samskipti við undirmenn 

9. Staða 

10. Öryggi 

1. Árangur í stafi 

2. Viðurkenning 

3. Vinnan sjálf 

4. Ábyrgð í stafi 

5. Stöðuhækkun  

6. Þróun í starfi 

Heimild: Kreitner, 2007 

Niðurstöðurnar sýndu að ánægja varðandi starfið var vegna þess sem starfið sjálft fólst 

í, en óánægja vegna þátta í starfsumhverfinu. Herzberg ályktaði því að það væri starfið 

sjálft sem hvetur fólk áfram en ekki þættir eins og laun og yfirmenn (Kreitner, 2007). 

Þessir tveir þættir kenningarinnar eru því annars vegar hvatningaþáttur (motivator 

need) og hins vegar viðhaldsþættir (hygiene need). Hvatningaþættir eru tengdir starfinu 

sjálfu eins og ábyrgð, afrekum, viðurkenningu og starfsþróun. Þegar fólk upplifir vinnuna 

sína krefjandi og skemmtilega leiðir það til starfsánægju samkvæmt kenningunni. Þessi 

þáttur svipar til æðsta stigi í þarfapíramída Maslow þ.e. persónlegur þroski. 

 Viðhaldsþættir eru þættir sem tengjast starfsumhverfinu s.s. stefnu fyrirtækisins, 

eftirlit yfirmanna,vinnuaðstæður og laun. Hefur það neikvæð áhrif á starfsánægju ef 

starfsmönnum finnast þessir þættir í ólagi. Viðhaldsþáttum má líkja við fyrsta þrep í 

þarfapíramída Maslow samanber að eiga peninga til að getað keypt sér mat. 
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Í framhaldi af þessu hélt Herzberg því fram að nauðsynlegt væri að auðga starf 

starfsmanna (job enrichment) svo þeir upplifi meira af hvatningaþáttum. Í því fólst að 

starfmenn fengju meiri ábyrgð og frelsi til vinnu sinnar og þeir hvattir til að takast á við 

ný og krefjandi verkefni. Þetta hefði það að markmiði að auka persónlegan þroska þannig 

að starfsmenn dafni betur í starfi sínu (Schultz og Schultz, 2002).  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á kenningu Herzberg en niðurstöður þeirra hafa 

sjaldan stutt  kenninguna.Samt sem áður þá hefur kenningin leitt til frekari skilnings á 

hvatningu og beint athygli stjórnenda og vísindamanna á muninum á innri og ytri 

hvatningu. Kenningin hefur einnig leitt til þess að meira hefur verið kannað hvernig störf 

eru hönnuð og hvort hægt að  endurskipuleggja þau svo þau leiði til meiri innri 

hvatningar (Jones og George, 2003). 

1.2.3 Væntingakenning Vroom 

Ein vinsælasta hvatakenningin er væntingakenning Victor H Vroom sem hann setti fram 

um árið 1960, en hún einblínir á þrjá þætti: fyrirhöfn, frammistöðu og útkomu. Vroom 

hélt því fram að með því að leggja sig mikið fram í starfi leiddi til góðrar frammistöðu 

sem síðan leiddi það til væntingar um góða útkomu. Kenningin skilgreinir þrjá þætti 

hvatningar hjá starfsmanni:  

 

Mynd 2. Einfalt væntingarlíkan 

Heimild: Kreitner, 2007  
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 væntingum ( expectancy), væntingar um að árangur sé mögulegur. Hvatning 

stjórnenda felst í að sannfæra starfsmenn sína um að ef þeir leggi mikið á sig þá 

muni það skila góðri frammistöðu. Fyrirtæki hafa farið þá leið að senda 

starfsmenn í þjálfun og á námskeið til að auka hæfni og þekkingu þeirra og um 

leið skilar það sér sem hvatningu í að skila betra starfi.  

 tilstilli (instrumentality), væntingar um að árangri sé umbunað. Umbun getur 

verið laun, starfsöryggi, áhugavert starf, bónusar eða afrekað góðu verkefni. 

Hvatning stjórnenda felst í að miðla til starfsmanna sinna að beint samband sé á 

milli frammistöðu og umbunar. Betri frammistaða skilar betri útkomu.   

 gildi (valance), verðmæti umbunarinnar. Mismunandi er hjá starfsmönnum hvað 

þeim finnst vera mikilvægasta umbunin. Hjá sumum eru launin mikilvægust, 

meðan hjá öðrum getur það verið áhugavert starf. Er það hlutverk stjórnenda að 

greina hjá hverjum og einum starfsmanni mikilvægustu umbunina og að þeim sé 

veitt sú umbun þegar við á. Þannig hvetja stjórnendur starfsmenn sína best (Jones 

og George, 2003). 

 

Kenningin hefur hlotið mikinn stuðning fræðimanna. Eru menn sammála um að hún 

byggi á heilbrigðri skynsemi og persónulegri reynslu. Því meiri væntingar um að 

mönnum sé umbunað og umbunin sé þess virði, því meira eru menn tilbúnir að leggja á 

sig (Schultz og Schultz, 2002). 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá hvernig beita má líkaninu. 
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Tafla 4. Væntingakenningin – beiting líkans 

Þættir Markmið Beiting líkans 

Væntingar frá fyrirhöfn til 

frammistöðu 

Að auka trú starfsmanns á að 

hann sé fær um að sýna góða 

frammistöðu í starfi 

 Velja starfsfólk með 

nauðsynlega færni og 

þekkingu 

 Veita nauðsynlega 

starfsþjálfun og skýra 

starfslýsingu 

 Veita nægjanleg 

tímamörk, viðeigandi 

tól og tæki 

 Úthluta einfaldari eða 

færri verkefnum þar til 

starfsmaður nær tökum 

á þeim 

 Benda á dæmi um 

starfsmenn í samskonar 

stöðu sem hafa skilað 

góðu verki 

 Veita starfsmönnum 

með skort á sjálfstrausti 

meiri þjálfun 

Væntingar frá frammstöðu 

til útkomu 

Að auka trú starfsmanns á að 

góð frammistaða leiði til 

ákveðinnar verðmætrar 

útkomu 

 Nákvæm 

frammistöðumæling 

 Útskýra útkomu, sem er 

afleiðing góðrar 

framistöðu 

 Útskýra að umbun sem 

veitt er, byggist á fyrri 

frammistöðu 

 Nefna dæmi um aðra 

starfsmenn sem hafa 

hlotið umbun vegna 

góðrar frammistöðu 

Gildi útkomu Auka trú á að virði umbunar 

sem búist er við, sé í 

samræmi við frammistöðu 

 Veita umbun sem 

starfsmenn kunna að 

meta 

 Umbun þarf að vera 

einstaklingsmiðuð 

Heimild: McShane og Von Glinow, 2010 
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1.2.4 Porter og Lawler – kenning um samband frammistöðu, umbunar og 

starfsánægju 

Árið 1968 þróuðu Porter og Lawler vængingakenning Vroom lengra. Þeir horfu á 

frammistöðu einstaklingsins í heild sinni og töldu að leggja mikið á sig í starfi leiddi ekki 

alltaf til betri frammistöðu. Taka þarf mið að fleiri þáttum eins og hæfni og þjálfun 

starfsmanns, kröfur um færni eða tæknilegar hömlur. Hér verða hvatning, starfsánægja og 

frammistaða aðskildar breytur og því í mótsögn við tveggja þátta kenningu Herzberg um 

að starfsánægja leiði til bættrar frammistöðu. Porter og Lawler töldu að bætt frammistaða 

leiddi til meiri starfsánægju (Ellis og Dick, 2003).  

 

Mynd 3. Módel af hvatakenningu Porter og Lawler 

Heimild: Ellis og Dick, 2003  

Módelið sýnir að starfsánægja ræðst fremur af frammistöðu heldur en að 

frammistaðan ráðist af starfsánægju. Nánari útskýring  á þrepunum kemur er hér: 

1. Virði umbunar. Starfsmenn sækjast eftir mismunandi umbun sem þeir vonast til 

að ná með vinnu. Verðmætið umbunar fer eftir hversu eftirsótt hún er. Svipar til 

gildis í módeli Vroom. 

2. Fyrirhöfn veltur á útkomu. Vísar til væntinga fólks um ákveðna útkomu sem er 

háð hversu mikið fólk leggur á sig. Svipar til væntinga Vroom. 

3. Fyrirhöfn. Hvert virði umbunar er í huga starfsmannsins segir til um hversu mikið 

hann leggur sig fram. Því eftirsóttari umbun því meira leggur starfsmaðurinn á 

sig. 

4. Hæfni og eiginleiki. Þættir eins og greind, kunnátta, þjálfun og  persónuleiki hafa 

áhrif á frammistöðu. Svo samkvæmt kenningu Porter og Lawler er það meira en 

bara fyrirhöfnin sem hefur áhrif á frammistöðu. 
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5. Skilningur á hlutverki. Vísar til hvaða skilning starfsmenn hafa á  vinnu sinni og 

það hlutverk sem þeir ættu að tileikna sér.  Fyrir góða frammistöðu hefur viðhorf 

á hlutverki áhrif á nauðsynlega athafnasemi. Skilningur á hlutverki hefur áhrif 

hversu mikið er gert. 

6. Frammistaða. Hæfni og skilningur á hlutverki hefur einnig áhrif á frammistöðu 

starfsmanna en ekki bara hversu mikið þeir leggja á sig. Ef skortur er á hæfni eða 

skilning á hvað sé ætlast af honum getur það leitt til lélegrar frammistöðu. 

7. Umbun. Skiptist í innri og ytri umbun. Innri umbun felst í upplifun 

starfsmannsins á afreki sínu og hljóta viðurkenningu líkt og í hvatningarþætti í 

módeli Herzbergs. Það fer eftir starfinu sjálfu hversu fjölbreytt og krefjandi það 

er, hvort það hafi áhrif á innri umbun. Ef starfið er einhæft þá leiðir góð 

frammistaða ekki til innri umbunar. Ytri umbun er líkt og er í viðhaldsþætti 

Herzberg, vinnuaðstæður, laun og eftirlit yfirmanna. 

8. Sanngjörn umbun. Starfsmanni finnist hann verðskuldi sanngjarna umbun í 

samræmi við frammistöðu m.t.t. krafna til starfsins og vinnuframlag hans. 

9. Starfsánægja. Á við um viðhorf starfsmanns. Leiðir til starfsánægju finnist 

stafsmanni umbun sanngjörn. En finnist honum þau óréttlát leiðir það til óánægju 

(Mullins, 2010). 

Margir hafa gert rannsóknir á væntingakenningunni og niðurstöður þeirra stutt hluta 

hennar. Hafa niðurstöður sýnt fram á að bæði væntingar og gildi tengjast frammistöðu og 

hversu mikið starfsmenn leggja sig fram. Einnig hafa rannsóknir staðfest að það hvetur 

ekki fólk í stafi nema það viti virði væntanlegrar umbunar, frammistaðan veltur á hversu 

mikið starfsmaðurinn leggur á sig og að lokum að útkoman leiði til óska umbunar. Samt 

sem áður er væntingakenninginn flókin og því erfitt að rannsaka hana.  (Moorhead og 

Griffin, 2004) 

1.2.5 Markmiðakenning Lock 

Kenningin um markmiðasetningu var sett fram af Lock árið 1968 og er hún sú 

hvatakenning sem hefur verið mest verið stuðst við í skipulagsheildum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á yfir 1000 breskum fyrirtækjum árið 1992 kom í 

ljós að þriðjungur þeirra var að einhverju leiti að nota markmiðasetningu til að stýra 

frammistöðu (Ellis og Dick, 2003). 
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Að setja sér sértæk og krefjandi markmið getur hvatt og stýrt hegðun starfsmannsins 

sem skilar sér í árangursríkari afköstum. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að setja sér 

markmið leiðir til betri frammistöðu heldur en að setja sér engin markmið. Þá eru sértæk 

markmið sem erfitt er að ná meira hvetjandi heldur en almenn markmið sem auðvelt er að 

ná. Hins vegar sýna rannsóknir líka að markmið sem eru mjög erfið og jafnvel ekki hægt 

að ná, draga það mikið úr frammistöðu að betra er að setja sér engin markmið (Schultz og 

Schultz, 2002). Síðan er það stjórnenda að veita starfsmönnum sínum  endurgjöf 

varðandi markmiðin á meðan unnið er að þeim og þegar þeim náð og upplýsa þá um 

hversu vel hafi til tekist eða þá hvort nauðsynlegt sé að breyta markmiðinu. Markmið 

geta verið sett af stjórnendum eða starfsmönnum sjálfum. Starfsmenn sem eru 

þátttakendur í markmiðsetningu skiplagheildarinnar eru líklegri til að skila betri 

frammistöðu (Mullins, 2010). 

 

Mynd 4. Áhrif markmiða á hvatningu 

Heimild: Kreitner, 2007 

1.2.6 Kenning McClelland 

Rannsóknir Davids McClelland gengu útá að rannsaka þarfir fólks fyrir afrekum, 

félagslegum tengslum og völdum (achievement, affiliation, power). Einstaklingar með 

mikla þörfin fyrir afrekum vilja krefjandi verkefni, standa sig vel í starfi og að ná 

yfirburða árangri. Þeir setja sér yfirleitt skýr markmið og vilja endurgjöf á frammistöðu 

sína. Einstaklingar með mikla þörf fyrir tengsl  vilja eiga góð mannleg samskipti við aðra 

og hljóta viðurkenningu annarra. Einstaklingar sem vilja hafa völd þrá að hafa áhrif á eða 

stjórna öðrum. (Jones og George, 2003). 
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Rannsóknir McClelland gáfu til kynna að fólk sem hefur mikla þörf fyrir árangur 

sækist eftir þremur þáttum í starfi: 

1. Fái að axla ábyrgð á lausn verkefna 

2. Taka ákveðna áhættu og setja sér hæfilega krefjandi markmið 

3. Vilja fá viðurkenningu og endurgjöf á verkefni sín svo þeir viti hversu vel þeir 

eru að standa sig 

Peningar skipta máli fyrir fólk sem sækist eftir árangri, en það fer eftir hversu mikil 

þörf er fyrir árangri hver ástæðan er. Sé mikil þörf fyrir árangur þá er bónusgreiðsla ekki 

markmiðið í sjálfu sér heldur að hafa náð ákveðinni frammistöðu og fengið endurgjöf á 

hana. Bónusinn er bara staðfesting á árangrinum. Hins vegar er bónusgreiðsla markmiðið 

hjá þeim sem hafa minni þörf fyrir árangur. Þannig gæti skipulagsheild mögulega aukið 

afköst hjá seinni hópnum með auknum bónusgreiðslum. En til að frammistaða sé góð 

þarf meira til en peninga. Starfsmaðurinn þarf að finnast starfið krefjandi, finna til 

ábyrgðar á verkefnum sínum og  þá leiði það til upplifunar um  velgengni í starfi. 

Rannsókninr McClelland sýndi fram á að stjórnendur og æðstu stjórnendur hafa mikla 

árangursþörf (Champoux, 2003).  
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2 Frammistöðustjórnun 

Frammistöðustjórnun felur í sér að bæta árangur skipulagsheilda, starfshópa og 

einstaklinga með  því að fylgja fyrirfram settum markmiðum með tilætluðum árangri. 

Um samfellt ferli er að ræða milli stjórnenda og starfsmanna og ætlað til að bæta bæði 

árangur og gæði samstarfs þessara tveggja hópa. Þegar um góða frammistöðustjórnun er 

að ræða þá eru starfsmenn með á hreinu forgangsröðun verkefna þeirra, hvað þeir eiga að 

gera á hverjum tíma, hver þeirra markmið eru, hæfni sem þeir þurfa að búa yfir og hvert 

framlag þeirra skilar, bæði í árangri hópsins og fyrirtækisins í heild. Stuðlar að opnum, 

jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum milli stjórnenda, einstaklinga og hópa sem leiðir 

til samkomulags um hvernig skuli skila betra starfi (Armstong, 1994). 

Margar ástæður eru fyrir því að skipulagsheildir nota frammistöðustjórnun en sjö 

ástæður sýna fram á gildi þess að nota hana. Frammistöðustjórnun er hagnýt og felur í sér 

ákveðnar aðgerðir sem hvetja til jákvæðrar frammistöðu og draga úr neikvæðri hegðun. 

Hefur verið sýnt fram á það með mælanlegum árangri. Árangurinn er bæði til skemmri 

og lengri tíma, en til þess þurfa stjórnendur að halda sig við framkvæmd aðgerða. Þeir 

þurfa ekki að hafa sálfræðimenntun því frammistöðustjórnun einblínir á að hafa áhrif á 

hegðun einstaklingsins og stuðla að því að hann framkvæmi réttu hlutina. Þetta kerfi 

hámarkar frammistöðu í allri skipulagsheildinni, hvort sem er í mjög litlum eða stórum 

skipulagsheildum. Einnig skapar það skemmtilegri vinnustað ef stjórnandi stuðlar að því 

að það sé gaman í vinnunni. Starfsmönnum sem finnst gaman í starfi sínu eru  líklegi til 

sýna meiri árangur. Frammistöðustjórnun, sem felur í sér mikil samskipti milli yfirmanns 

og starfsmanns, er líka hægt að nota til að styrkja sambandið þeirra á milli. Að lokum þá 

er frammistöðustjórnun gegnsætt kerfi því ekki er um að ræða leynilega áætlun um 

hvernig megi bæta frammistöðu, heldur felur í sér opnum og heiðarlegum samskiptum og 

að hvetja starfsmenn í störfum sínum (Daniels og Daniels, 2004). 

2.1 Frammistöðumat  

Frammistöðumat getur verið áhrifaríkt ef það er byggt upp á marvissan hátt. 

Frammistöðumat felur í sér að meta frammistöðu starfsmanna og til grundvallar til að 

taka hlutlægar ákvarðanir varðandi starfsmennina. Hér er ekki átt við leiðbeinendur sem 

fylgjast með og aðstoða starfsmenn eftir þörfum þó svo að það sé grunnur að góðri 

stjórnun. Hér er átt við formlega skjalfesta úttekt sem tryggir að veitt séu sanngjörn 
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tækifæri og umbun á hlutlausan hátt (Kreitner, 2007). Ávinningurinn af frammistöðumati 

er þegar frammistaða starfsmanns er metin og hann fær endurgjöf á verk sín þannig að 

hann geti haldið áfram að gera vel góða hluti og bætt sig í því sem þarf að bæta. Einnig er 

hægt að nýta upplýsingarnar til ákvarðana varðandi starfsþróun og jafnvel umbun (Finnur 

Oddsson, 2006). 

Með því að mæla frammistöðu starfsmanna reglulega er hægt að sjá um leið ef 

breyting verður á frammistöðu  og gefur stjórnanda tækifæri til að grípa strax inní ef 

frammistaða hefur versnað.  Hins vegar vex það mörgum stjórnendum í augum að mæla 

frammistöðu starfsmanna sinna og eru helst fjórar ástæður fyrir því. Stjórnendur telja að 

ekki sé hægt að mæla frammistöðu í tilteknu starfi. Viðhorfið þarf að vera að allt sé 

mælanlegt og þá er hægt að finna réttu mælitækin. Þeir telja að það sé of mikil vinna að 

mæla frammistöðu. Mikilvægt er að ákveða hvað nákvæmlega á að mæla og þá er 

eftirleikurinn auðveldur. 

Stjórnendur halda að tilgangur mælinga sé að refsa starfsmönnum. Að vita að afköst 

starfsmanna séu undir meðaltali þá er jafn mikilvægt að vita ef afköst þeirra eru yfir 

meðaltali og þá getað umbunað í samræmi við það. Frekar en að forðast að gera 

mælingar á frammistöðu starfsmanna sinna munu stjórnendur fremur gleðjast yfir því þar 

sem um mikilvægar og yfirleitt jákvæðar upplýsingar eru að ræða. 

Stjórnendur telja að ekki sé nægur tími til að mæla frammistöðu. Mælikerfið þarf ekki 

að vera flókið, reglan er „því einfaldara því betra“. Þegar stjórnendur eru undir mikill 

tímapressu er líklegra að þeir sleppi mælingum. Til lengri tíma litið munu 

frammistöðumælingar spara mikinn tíma því minna verður um frammistöðuvandamál 

sem þarf að eyða tíma í og þær stuðla að betri frammistöðu starfsmanna (Daniels og 

Daniels, 2004). 

 Í rannsókn sem var gerð hér á landi árið 2006, fólst í að spyrja 190 stærstu 

atvinnurekendurna hversu hátt hlutfall almennra starfsmanna og stjórnenda færu í 

gegnum formlegt frammistöðumat kom þá í ljós að innan við helmingur fyrirtækjanna er 

að nota frammistöðumat fyrir stjórnendur (42%) og starfsmenn (45%). Eftir því sem 

fyrirtæki eru stærri er frammistöðmat algengara, en einnig er munur á atvinnuvegum 

þannig að til dæmis notar aðeins þriðjungur opinberra stonfnanna notast við 

frammistöðumat (Finnur Oddsson, 2006). 
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2.2 Endurgjöf á frammistöðu  

Mikilvægt er að stjórnendur veiti undirmönnum sínum endurgjöf á frammistöðu þeirra. 

Geta stjórnendur bæði notað formlegt og óformlegt mat til að miðla þessum gagnlegu 

upplýsingum. Átt er við formlegt mat þegar stjórnandi og starfsmaður hittast á föstum 

tíma á t.d. 6 eða 12 mánaðafresti og fara yfir frammistöðu starfsmanns, hvað hann sé að 

gera vel, hvað má bæta og hvernig eigi að bæta þá þætti. Oft vilja starfsmenn fá tíðari 

endurgjöf og stjórnendur vilja hitta starfsmenn sína oftar til að hvetja þegar þörf er á og 

er þá talað um óformlegt mat. Ennfremur þegar starf, verkefni eða markmið breytast þá 

er tímabært að starfsmenn fái endurgjöf á hvernig þeim gengur að takast á við nýja 

ábyrgð (Jones og George, 2003).   

Þegar stjórnendur veita endurgjöf eru 10 algeng mistök sem þeir gera. Endurgjöf er 

aðeins veitt þegar eitthvað er í ólagi. Starfsmanni er hrósað þegar stjórnandi gengur 

framhjá honum  án nákvæmni eða einlægni. Það er beðið með endurgjöf á frammistöðu 

eða hegðun þangað til hún er komin verulega undir væntingar. Eftir löngu liðinn atburð 

er veitt jákvæð eða neikvæð endurgjöf. Ekki tekin ábyrgð á eigin hugsunum,tilfinningum 

og viðbrögðum heldur „Kemur beint frá yfirmanninum“. Endurgjöf er veitt í gegnum 

tölvupóst, á miða eða jafnvel í síma. Stjórnandi veitir neikvæða endurgjöf á almannafæri. 

Frammistaða er gagnrýnd án tillögu um úrbætur og endurgjöf er ekki fylgt eftir. Að 

lokum þá eru ekki haldnir neinir reglulegir fundir þar sem farið er yfir frammistöðu. 

Það krefst hugrekkis og færni að veita skíra og uppbyggjandi endurgjöf en er 

starfshópnum nauðsynleg og hún byggir upp gott samband og hvetur til hámarks 

frammistöðu. Hér fyrir neðan má sjá fjögur atriði um hvernig megi veita góða endurgjöf. 

Hafa frumkvæði. Hrósa eða grípa inní eftir því sem við á jafnóðum. Forðast 

ópersónuleg og vandræðalega samskipti sem geta skapast þegar stjórnandi vanrækir 

skyldur sínar. Að halda fundi með starfsmönnun mánaðarlega eða ársfjórðungslega í stað 

árlega. 

Vera nákvæmur. Sem leiðtogi er ekki hægt að forðast að veita endurgjöf um neikvæða 

frammistöðu. Ávallt að gefa nákvæma endurgjöf, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð 

og gefa dæmi til að úskýra betur. 

Gera aðgerðalista. Vera nákvæmur varðandi breytingar á hegðun starfsmanns sem 

vænst er eftir á tilteknu tímabili og fylgja áætlun eftir. 
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Tengja saman frammistöðu starfsmanns við markmið skipulagsheildarinnar. Gefa 

starfsmanninum dæmi um hvernig megi efla hans framlag og jákvæð hegðun stuðlar að 

bættri skipulagsheild (Lindenberger,e.d.). 

 

Hvatning í framkvæmd: 10 aðferðir til að hafa áhrifa á hegðun og hvetja starfmenn. 

Umbuna frammistöðu með bónus í samræmi við afköst, t.d. á framleiddar einingar. 

Auka launagreiðsla. Starfsmenn sem hafa staðið sig vel í starfi gera ráð fyrir að fá 

greitt aukalega fyrir það einu sinni á ári, en þá er ekki átt við bónusa sem  greiðast 

reglulega. Frammistaða verður að vera metin á sanngjarnan og nákvæman hátt. Með því 

að umbuna góðri frammistöðu með aukagreiðslu, fær starfsmenn til að tengja saman 

framlag og árangur erfiðisins . Varasamt er fyrir starfsmenn að gera ráð fyrir árlegri 

aukagreiðslu. Það hefur  neiðkvæð áhrif á styrkingu starfsmanna þegar beðið er í heilt ár 

eftir umbuninni.  

Umbuna á staðnum. Hér er átt við umbun sem er veitt um leið og starfmaður hefur 

sýnt afburða frammistöðu. Getur t.d. verið fjárhagsleg umbun. 

Laun í samræmi við almenna hæfileika og þekkingu starfsmanna. Laun fara ekki eftir 

ábyrgð og staðsetningu í skipuritinu, þ.e. því hærra í skipuriti því meiri laun.   

Að hvetja starfsmenn með því að sýna að þeir séu metnir að verðleikum. Hrósa fyrir 

vel unnin störf og það sé gert um leið og verki lýkur getur virkað mjög hvetjandi á 

starfsmenn. 

Endurskipuleggja störf. Útvíkka starfssvið með því að fjölga verkefnum sem 

starfsmaðurinn þarf að skila og víxla verkefnum á milli starfsmanna. Ein rannsókn sýndi 

að skammtímaáhrif af útvíkkun starfssviðs leiddi til meiri starfsánægju og dró úr leiða, en 

til lengri tíma litið hefði það engin áhrif. Auðgun starfa felur í sér að gera störf 

starfsmanna skemmtilegri og meira krefjandi og gefa starfsmönnum aukið svigrúm til 

skipulagningar á verkefnum þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að auðgun starfa getur verið 

áhrifarík leið og þá sérstaklega ef samtímis er launahækkun og ábyrgð í starfi er aukin. 

Efling starfsmanna.  Efla starfsmenn með aukinni ábyrgð, tækjum, tólum og 

upplýsingagjöf. Veita endurgjöf, hrósa, treysta og gefa svigrúm til að gera mistök.  

Nota markmiðasetningu. Markmið þurfa að vera skýr, mælanleg,afmörkuð og 

raunhæf.  

Jákvæð styrking starfsmanna þ.e. leggja áherslu á jákvæða hegðun en ekki neikvæða. 

Símenntun starfsmanna, þ.e.a.s. endurmenntun og námskeið. (Dessler,1998). 
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3 Siðferði eftir hrun 

Siðferði í atvinnulífinu hefur mikið verið í umræðunni eftir hrun íslenska bankakerfisins. 

Var það veigamikill þáttur í Rannsóknarskýrslu Alþingis. Í könnunum og rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins þar sem spurt var um afstöðu stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum 

um siðferði hafa niðurstöður sýnt að mörgum stjórnendum finnist siðferði slæmt í 

atvinnulífinu. Var þetta m.a. umræðuefni Rannveigar Rist í Iðnþingi í mars 2012 að rót 

vandans í atvinnlífinu væri slæmt siðferði, að eiginhagsmunasemi væri of mikil, 

virðingarleysi og óheiðarleiki og þetta þyrfti að laga. Einnig þyrfti að bæta úr því litla 

trausti sem almenningur hefði til helstu stofnanna samfélagsins (Rannveig Rist, 2012).     

Í kaflanum um siðferði í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010) kemur fram að 

siðferði felist í fjórum meginþáttum:  

(i)Verðmætum og gildismati. Verðmæti eru í þessu samhengi þau siðferðilegu 
gildi, svo sem frelsi og réttlæti, sem eru forsendur góðra samskipta og farsæls 

samfélags. (ii) Dygðum og löstum einstaklinga. Dygðir eða mannkostir eru 

lofsamlegir ríkjandi eiginleikar, svo sem hugrekki og hófsemi, er stuðla að 

farsæld einstaklinga og samfélags. Lestir eru hið gagnstæða, svo sem græðgi 

og hroki. (iii) Siðareglum sem standa vörð um siðferðileg verðmæti og hvetja 

til góðra verka. Siðareglur eru ýmist óskráðar eða skráðar en þær síðarnefndu 

setja fram meginskyldur og ábyrgð þeirra sem starfa á ákveðnu starfssviði. 

(iv) Skyldum og ábyrgð sem varða siðferðið eins og það tengist stöðu manna 

eða hlutverkum. Hlutverkabundin ábyrgð felur í sér að menn eiga að sjá til 

þess að ákveðnir hlutir gerist eða gerist ekki í krafti þess að þeir gegna tiltekinni 

stöðu og hafa umsjón með tilteknu starfssviði. 

Í niðurstöðu skýrslunar kemur fram að siðferði var ábótavant víða í íslensku samfélagi 

og á jafnt við í viðskiptalífi, stjórnsýslu, stjórnmálum og fjölmiðlum. Lítið áhersla var á 

siðferðislega þætti hjá bönkum og eftirlitsaðlilar stóðu sig ekki í að gæta góðra 

starfshátta. Samfélagsleg ábyrgði snérist um bætta ímynd fyrirtækja í stað eflingu 

trúverðugleika. Voru hvatakerfi eigenda og stjórnenda miðuð við skammtímagróða og 

það á kostnað almennings og minni hluthafa. Í stjórnsýslunni var fagmennsku óbótavant, 

það var mikil vöntun á gagnafærslu, boðleiðir í ólagi og ráðherrar voru illa eða ekki 

upplýstir. Pólítískar ráðningar drógu úr trúverðugleika og stjórnmálamenn sinntu ekki 

skyldum sínum. Það er því langtímaverkefni íslenskt samfélags að  bæta 

viðskiptasiðferði, efla siðferðisvitund, stjórnsiði og fagmennsku, en koma í veg fyirr 

einstaklingshyggju og sérhagsmunaöfl. (Rannsóknarnefnd, e.d.). 

Í stjórnendakönnun MMR, Markaðs- og miðlarannsókna, sem gerð var árið 2011 er 

spurt um afstöðu stjórnenda í íslensku fyrirtækjum til efnahagslífsins. Er m.a. spurt um 

hvernig ástatt sé í siðferði í íslensku viðskiptalífi og niðurstöðurnar voru þær að mjög 

slæmt siðferði væri 27,5%, frekar slæmt 40,5%, hvorki né 24,7% og frekar gott siðferði 
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7,1%.  Þannig að mikill meirihluti telur siðferði í íslensku atvinnulífi vera slæmt (MMR, 

2011). 

Samkeppniseftirlitið gaf út skýrslu um mitt ár 2011 sem nefnist Samkeppni eftir hrun 

en hún fjallar um rannsókn eftirlitsins á stöðu fyrirtækja á helstu samkeppnismörkuðum. 

Þar var einnig leitað eftir skoðunum stjórnenda fyrirtækjanna um ástandið á markaðnum 

og hjá þeim kemur m.a. fram að þeim finnist mikill siðferðisbrestur í atvinnulífinu. Þar 

var m.a. nefnt kennitöluflakk, sem ekki hefur neinar afleiðingar eða án athugasemda, að 

fyrirtæki skili ekki inn ársreikningum til Ársreikningaskrár, vantraust til banka vegna 

skorts á jafnræði og sanngirni  (Samkeppniseftirlitið, 2011). 

Viðskiptalífið vill sýna sinn vilja í verki með því að gefa út leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja og með því að efla traust almennings á viðskiptalífinu. 

Viðskiptaráð Íslands gaf fyrst út þessar leiðbeiningar árið 2004 og voru þær unnar í 

samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq OMX Iceland. Árið 2009 komu þær út í 

þriðja skiptið og þá í talsvert bættri útgáfu. Markmiðið með útgáfunni er að bæta 

stjórnarhætti í fyrirtækjum með því að skýra ábyrgð stjórnenda og hlutverk þeirra og 

treysta hag hagsmunaaðila. (vi.is, ed). Í ritinu er komið inná að stjórn félags ætti að setja 

sér, stjórnendum og starfsmönnum siðferðisleg viðmið og stefnu í samfélagslegri ábyrgð 

(vi.is, 2012). 

Varðandi kennslu í siðfræði í Háskóla íslands þá kemur fram í stefnu hans fyrir árin 

2011-2016 að hann leggi áherslu á eflingu siðferðilegar dómgreindar bæði jafnt hjá 

starfsmönnum og nemendum. „Öll fræðasvið og deildir setji sér markmið og skilgreini 

leiðir til að flétta saman siðfræði og faglegt nám, efla siðferðilega dómgreind og þjálfa 

gagnrýna hugsun“ (hi.is,e.d.). Í framhaldsnámi við Háskóla Íslands eru valnámskeið í 

viðskiptasiðfræði og því var bætt við í tveimur fögum í námi endurskoðenda (Róbert H 

Haraldsson, 2011). En engin slík námskeið eru grunnámi í viðskiptafræði (hi, e.d.).   
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4  Rannsóknin 

Eigindleg rannsókn var gerð fyrir þetta verkefni og var markmiðið að fá innsýn inní 

hvatningaraðferðir og endurgjöf þriggja fyrirtækja á fjármálasviði. Því var leitast eftir að 

fá persónulegar upplýsingar, viðhorf og álit hjá þátttakendum. 

Notuð voru hálfopin viðtöl. Stuðst var við ákveðinn spurningarlista, en viðmælendur 

fá að tala út fyrir efnið og rannsakandi getur brugðist við með því að spyrja nýrra 

spurninga. (Kumar, Aaker og Day, 2002). Helstu gallar aðferðinnar eru að úrtök eru oft 

lítil og óvönduð og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Rannsakandi getur líka 

verið vanhæfur, skort þjálfun og reynslu (Hair, Bush og Orinau, 2006). 

Rannsóknarspurningin er hvort munur er á hvatningu og endurgjöf á fjármálasviði hjá 

fyrirtækjum. Niðurstöðurnar eru svo bornar saman við hvatakenningar og hugmyndir 

fræðimanna.  

Þátttakendur voru stjórnendur á fjármálasviði í fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem starfa fleiri en 300 manns. Valið var af handahófi úr lista yfir 300 stærstu 

fyrirtækjum landsins sem Frjáls verslun birtir ár hvert (Jóhannes Benediktsson, 2011). 

Eins og áður hefur komið fram þá er algengara að frammistöðumat sé framkvæmt eftir 

því sem skipulagsheildir eru stærri samkvæmt íslenskri rannsókn (Finnur Oddsson, 2006) 

og var það ástæða rannsakanda að leita til stórra fyrirtækja. 

Mælitækið sem notað var við rannsóknina var spurningalistinn (sjá viðauka 2) sem 

lagður var fyrir í viðtölum. Hann var notaður sem viðmið yfir atriði sem taka átti fyrir í 

viðtölunum og var unninn útfrá fræðilega hluta verkefnisins.  

Framkvæmd og úrvinnsla gagna. Sendur var tölvupóstur (sjá viðkauka1)  um beiðni 

um viðtal á  fimm stjórnendur í fimm fyrirtækjum og í framhaldi af því var tekið viðtal 

við þá sem samþykktu þátttöku. Í heildina voru þátttakendur þrír og viðtölin fóru fram í 

hverju fyrirtæki fyrir sig á tímabilinu 3. – 13.apríl 2012. Viðtölin voru hljóðrituð, að 

fengnu leyfi hjá þátttakendum og tóku að meðaltali um 20 mínútur. Að loknum viðtölum 

var unnið úr þeim og var nákvæm afritun gagna tæplega 16 blaðsíður. Gætt er trúnaðar 

við stjórnendur, þeim var gefið ákveðið vinnuheiti og niðurstöðurnar eru ekki settar fram 

í ákveðnum tengslum við fyrirtæki.  

Takmarkanir. Úrtak rannsóknar er lítið og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

og yfirfæra á aðra hópa.   
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Í upphafi viðtals var spurt um  fjölda starfsmanna á fjármálasviði, hversu marga 

undirmenn stjórnandi hefur og hvort einhverjir af undirmönnum séu stjórnendur. Fjöldi 

starfsmanna á fjármálasviði var á bilinu 7 til 34 starfsmenn en mismunandi var hversu 

margar deildir voru innan fjármálasviðanna. Stjórnendur voru með á bilinu 6 til 33 

undirmenn og hjá öllum voru einhverjir undirmanna stjórnendur. 
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4.1 Niðurstöður 

Hér á eftir eru settar fram niðurstöður úr viðtölunum við stjórnendurna þrjá sem tekið var 

viðtal við ásamt því að bera saman við fræðileg sjónarmið. 

4.1.1 Frammistaða starfsmanna 

Misjafnt er hvort mælingar á frammistöðu starfsmanna fari fram með reglubundnum 

hætti. Viðmælanda1 sagði að það byggðist á huglægu mati og mati á hverju verkefni fyrir 

sig. Viðmælandi 2 sagði að hefðu verið árangursmælikvarðar sem ekki höfðu þótt nógu 

markvissir og voru 5-10 mælikvarðar innan hvers sviðs en ekki niður á hvern starfsmann. 

Er nú verið að vinna að nýjum mælikvörðum í framhaldi af stefnumótunarvinnu, fyrir 

starfsmenn, deildir og svið sem kemur saman við markmið fyrirtæksins. Er þetta líka 

hluti af breyttum stjórnunarháttum hjá fyrirtækinu.  Ekki var til heldur neitt eitt kerfi sem 

gat haldið utan um mælingarnar. Viðmælandinn sagði að ekki væri auðvelt að finna 

mælikvarða þannig að ákveðin tölfræði sé á bakvið mælingarnar þannig að þeir 

endurspegli hvata og pressu á verkefninu. Vandinn liggur líka í mismunandi verksviði 

hvers starfsmanns og því miserfitt að finna góða mælikvarða á frammistöðu. Hann sagði 

að stóri vandinn væri ef mælikvarði væri huglægur þá væri mjög erfitt að meta og vera 

með réttlátt mat sérstaklega þegar það tengist bónusgreiðslum. Viðmælandi 3 sagðist 

vera með reglulegar mælingar á frammistöðu starfsmanna sinna þar sem fylgst er með 

öllum verkefnum starfsmannsins og haldið er utan um það í einu kerfi. Í lok árs er svo 

tekið saman hvernig hvað starfsmaðurinn hefur gert vel, hvað hefði mátt betur fara og 

það tekið fyrir í árlegu frammistöðuviðtali. 

Líkt og hefur komið fram skilar góð frammistöðustjórnun bættum árangri hjá 

starfsmönnum og fyrirtækinu en markmiðið er að hámarka frammistöðu hvers 

starfsmanns og hópsins í heild. Starfmenn eru þá með á hreinu hvaða verkefni eru í 

forgang, til hvers er ætlast af þeim í starfi og hver markmiðin eru (Armstrong, 1994). 

 

4.1.2 Regluleg endurgjöf 

Í öllum fyrirtækjunum þremur voru frammistöðusamtöl við starfsmenn haldin árlega og 

þau skjalfest sérstaklega í mismundi kerfum. Viðmælandi 2 sagði að verið væri að fjölga 

þessu í tvisvar sinnum á ári, en áður hafði verið meira um óformlega og óreglulega 

endurgjöf sem miðaðist meira við starfsþróun. En núna fá starfsmenn endurgjöf á því 

sem þeir eru að gera gott og ef eitthvað má betur fara. Viðmælandi 3 sagði að regluleg 
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endurgjöf til starfsmanna væri á tveggja vikna fresti þar sem farið er yfir öll verkefni 

starfsmannsins og  mikil áhersla á að starfsmaður viti hvernig hann er að standa sig. Farið 

er yfir hvað hann er að gera vel, hvort eitthvað þurfi að bæta og þá að hann fái tækifæri 

til þess. Einnig er óformlegt viðtal við starfsmanninn í framhaldi af hinu árlega 

frammistöðuviðtali sex mánuðum síðar en þá á að vera búið að vinna með þá þætti sem 

komu fram í árlega viðtalinu. 

Skýr og uppbyggileg endurgjöf, ásamt því að hrósa starfsmönnum fyrir góð störf 

hvetur til hámarks frammistöðu þeirra. Ef verkefni og markmið hafa breyst þá er 

mikilvægt að stjórnandi fylgi því eftir með því að hitta starfsmenn sína, fara yfir hvernig 

þeim gengur og leiðbeina ef þarf (Jones og George, 2003). 

4.1.3 Umbunarkerfi og hvatningarkerfi 

Í fyrirtæki  hjá viðmælanda 2 var ekkert umbunarkerfi. Viðmælandi 1 sagði að einhverjir 

starfsmenn gætu unnið til umbunar í formi bónus einu sinni til tvisvar á ári. Annars 

byggðist umbun frekar á félagslegum þáttum. Í því samhengi sögðu tveir viðmælendur 

frá því að  ársfjórðungslega í lok uppgjöra geri starfsmenn deildarinnar eitthvað 

skemmtilegt saman. Almennt er svo hrósað fyrir það sem vel er gert. Viðmælandi 3 sagði 

að óformlegt kerfi væri í notkun t.d. er starfsmönnum þakkað með gjöfum og 

gjafakortum þegar þeir sjá um skipulagningu á viðburði. Einnig eru starfsmenn í árlegu 

launaviðtali. Sagði hann líka að mjög miklu máli skipti, og mikil áhersla er lögð á að 

klappa fólki á bakið þegar hlutir eru vel gerðir. Það skili sér í mikilli starfsánægju og því 

sem hægt er að fá út úr vinnuframlagi starfsmanna. Þessi áhersla skipti líka miklu máli 

því mikið álag getur fylgt því að vinna í fjármáladeild. Allir viðmælendurnir sögðu að 

meira mætti gera af því að hrósa starfsönnum fyrir vel unnin verk. 

Eins og áður hefur komið fram er það mikil hvatning að hrósa starfsmönnum fyrir 

góða frammistöðu og að umbuna t.d. í formi bónus getur líka hvatt starfsmenn í starfi 

(Dessler, 1998). 

4.1.4 Markmiðasetning 

Í öllum fyrirtækjum er markmiðasetning hjá starfsmönnum en hjá einu fyrirtækinu er 

bara nýbúið að innleiða það. Viðmælandi 1  sagði að deildin væri með „balanced 

scorecard“ kerfi og út frá því eru sett bæði markmið fyrir deildina og starfsmennina. 

Einnig setja starfsmenn sér fræðslumarkmið fyrir árið, þ.e. hvað ætla þeir að læra nýtt. 

Markmið varðandi hreyfingu setur hver starfsmaður sér. Prófað hefur verið að hafa 
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mismunandi löng tímabil, fyrir sex mánuði eða þriggja mánaða tímabil. Starfsmönnum 

hefur svo verið umbunað í lok tímabilsins hafi þeir náð markmiðum sínum, en þetta kerfi 

í er stöðugri þróun. Umbunað hefur verið fyrir besta árangurinn og nöfn allra sem hafa 

náð markmiðunum farið í pott og dregið um vinningshafann. Viðmælandinn segir að 

þetta hafi virkað vel til að byggja upp góðan móral í deildinni. Viðmælandi 3 sagði að 

markmiðsetning fari fram í árlegu frammistöðusamtölunum. Hann kemur með 

uppástungur að markmiðum, stjórnandinn og starfsmaðurinn vinna þetta svo í samvinnu 

en að lokum er það starfsmannsins að ákveða hvaða árangri hann vill ná á árinu. Hvað 

vill hann bæta, getur hann gert verkefnin sín skilvirkari og hvaða tæki og tól þarf hann til 

þess. 

 Líkt og kemur fram í markmiðakenningu Latham og Locke þá hvetur það starfmenn í 

starfi og leiðir til betri frammistöðu að setja sér skýr, mælanleg og raunhæf markmið, 

sem felst í að þau séu hæfilega krefjandi og hægt að ná þeim. Séu starfsmenn 

þátttakendur í markmiðasetningunni er líklegra að það leiði til bættrar frammistöðu 

(Schultz og Schultz, 2002). Mikilvægt er stjórnandi veiti þeim endurgjöf á hvernig 

starfsmönnum gengur að vinna að markmiðum sínum (Mullins, 2010). 

4.1.5 Starfsþróun 

Lögð er áhersla á starfsþróun hjá öllum fyrirtækjunum. 

Viðmælandi 1 sagði frá því að verið væri að setja af stað þróunaráætlun fyrir hvern og 

einn starfsmann. Þá eru starfsmenn metnir, hvar eru þeir staddir í dag, hvernig vilja 

stjórnendur sjá þá þróast innan fyrirtækisins og í framhaldi af því er sett upp áætlun fyrir 

starfsmanninn. Svo getur niðurstaðan  verið að starfsmaðurinn sé á réttum stað, í rétta 

starfinu og aðeins þurfi að huga að því hann fái aukalega verkefni. Þriðja útkoman gæti 

verið að starfsmaðurinn eigi ekki heima í fyrirtækinu. Eitt af markmiðum þess að vera 

með svona áætlun í gangi er að stuðla að því að starfsmenn finnist verkefnin sín 

krefjandi. Einnig fær stjórnandinn góða yfirsýn yfir samsetningu hópsins.  

Viðmælandi 3 sagði frá því hann væri byrjaður að meta starfsmanninn á ýmsum 

sviðum, hvað væri gott, hvað mætti betur fara, styrkleika og veikleika til þess að styðja 

við starfsþróun starfsmannsins. Þessa upplýsingar væru skráðar á sama stað og yfirlit yfir 

verkefni starfsmannsins eru. Verið er að vinna að betri þróun hvernig standa megi að 

starfsþróun innan fyrirtækisns. Greint er hvernig starfsmaður fer að því að vinna sig upp, 

hverjar eru hindranirnar, hverjar eru menntunarkröfurnar og hvaða starf vill 

starfsmaðurinn vinna sig uppí. Stjórnandi sagði frá því að komið hefði fram í 
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vinnustaðagreiningu fyrir einu og hálfu ári síðan að starfmönnum fannst ekki lögð 

áhersla á starfsþróun innan fyrirtæksins en núna væri búið að taka á því í deildinni. Hann 

sagði líka að ferli starfsþróunnar á öðrum sviðum fyrirtæksins væri meira þróað. 

Í tveggja þátta kenningu Herzberg er starfsþróun einn af hvatninguþáttum. Finnist 

starfsmönnum starfið þeirra krefjandi og skemmtilegt leggja þeir sig meira fram 

samkvæmt kenningunni og einnig ætti að hvetja þá til að takast á við ný verkefni. 

Samkvæmt kenningu hans er  því mikilvægt að leggja áherslu á starfsþróun í 

fyrirtækjum(Schultz og Schultz, 2002). 

4.1.6 Frumkvæði 

Allir stjórnendurnir hvetja starfsmenn sína til frumkvæðis og er það nýtt á vettvangi 

deildarfunda eða annarra funda. Viðmælandi 1 prófaði að hafa skil á hugmyndum á 

stöðluðu formi en eftir ákveðin tíma hætti það að virka og starfsmenn hættu að nýta sér 

það. Þar er líka lagt upp úr að starfsmenn hafi þekkingu á störfum annarra í deildinni og 

störfum víxlað reglulega, við það skapast nýjar hugmyndir um hvernig megi gera störfin 

skilvirkari. Einnig sagði stjórnandinn frá því að þegar deildin er með skemmtidag 

ársfjórðungslega þá eru tveir starfsmenn fengnir út deildinni til þess að skipuleggja 

daginn sem stuðlar að því að starfmenn fái meiri ábyrgð.  Viðmælandi 2  nefndi að alltaf 

væri greið leið inn til sín og annarra stjórnenda í fyrirtækinu til að koma hugmyndum á 

framfæri. Þar er líka verið að leggja áherslu á samvinnu milli mismunandi sviða 

fyrirtæksins, þannig að mismunandi þekking, vinnsla og bakgrunnur komi saman og 

vinni að framtíðarmöguleikum fyrirtæksins.  Viðmælandi 3 segist leggja mikla áherslu á 

að starfsmenn sýni frumkvæði í starfi og festist ekki í þægindahring en ef það gerist þá 

sér hann til þess að það breytist. Einnig nefndi hann að þegar starfsmenn fá hugmyndir 

sem þeir fá að hrinda í framkvæmd leiði það til meiri ánægju í starfi og þeim finnist þeir 

skipta máli. Í starfsmannaráðningum er lögð mikil áhersla á þennan þátt.  

Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzberg leiðir það til betri frammistöðu og gerir 

starfsmenn ánægðari í starfi fái þeir krefjandi verkefni og meiri ábyrgð í starfi líkt og 

felst í að víxla störfum. Sama á við fái þeir að virkja hugmyndir sínar er að gefa þeim 

meira frelsi til vinnu sinnar, það hvetur þá og þeir dafna betur í starfi (Schultz og Schultz, 

2002). 
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4.1.7 Siðferði 

Viðmælandi 1 sagði að áhersla á siðferði hafi alltaf verið mikil, það væri skýrt í gildum 

fyrirtækis og starfsmenn ynnu eftir þeim. Mikil áhersla er lögð á að allir starfsmenn þekki 

gildi fyrirtæksins, en það er spurt sérstaklega útí það atriði í vinnustaðagreiningu. Komi í 

ljós í henni að einhver deild eða svið innan fyrirtæksins hafi litla þekkingu á gildunum þá 

setur mannauðssviðið áætlun í gang til úrbóta á því. Starfsmenn eru ekki settir 

sérstaklega á námskeið í siðferði. Viðmælandi 2 sagði að áherslan á siðferði hefði aukist 

eftir hrun og auk þess varð breyting á stefnu fyrirtæksins. Engin starfsmaður hjá 

fyrirtækinu fer á námskeið í siðferði. Viðmælandi 3 sagði að áhersla á siðferði hafi alltaf 

verið mikil og á að gera hlutina rétt. Ekki hefði verið sett í stefnuna að auka siðferði. 

Engir starfsmenn fara á námskeið í siðferði, en sagði að stöðu þeirra vegna þyrftu þeir að 

viðhalda þekkingu í sinni grein, þ.e. sem snýr að löggildum endurskoðanda og bókara. 
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5 Umræða 

Með rannsókninni var leitast við að fá innsýn inní hvatningaraðferðir og endurgjöf 

starfsmanna hjá þremur fyrirtækjum á fjármálasviði. Lítið hefur verið rannsakað hvernig 

staðið er að þessum málum á fjármálasviði. Markmiðið var að svara 

rannsóknarspurningunni hvort munur væri á hvatningu og endurgjöf á fjármálasviði hjá 

fyrirtækjum. Svarið við því er játandi að það er munur í þessum málum milli 

fyrirtækjanna. 

Almennt má segja að vel sé staðið að þessum málum í tveimur af þessum þremur 

fyrirtækjum. Í því þriðja er verið að vinna í nýjum árangursmælikvörðum og hætt var að 

nota eldra kerfi, því er þetta fyrirtæki ekki samanburðarhæft eins og staðan er í dag. Það 

væri áhugavert að heimsækja þetta fyrirtæki aftur þegar allir nýju ferlarnir eru tilbúnir og 

komnir í notkun til að fræðast um hvort stjórnendum finnist þetta vera að skila 

tilætluðum árangri.  

Úrtakið var lítið, aðeins þrír þátttakendur og því erfitt að færa niðurstöður almennt yfir 

á hvernig staðið er að hvatningu og endurgjöf í fyrirtækjum á fjármálasviði. En öll þessi 

þrjú fyrirtæki eru eða hafa verið að fylgjast með frammistöðu starfsmanna sinna á 

einhvern hátt, mismikið þó og veitt þeim endurgjöf í framhaldi af því. Það sama má segja 

um tíðni á endurgjöf starfsmanna fyrirtækjanna, hún er mismunandi, er frá 

hálfsmánaðarlega og upp í árlega en öll eru fyrirtækin með frammistöðusamtal að 

minnsta kosti einu sinni á ári. Eitt fyrirtækið skarar framúr varðandi það hversu oft 

endurgjöf starfsmennirnir fá. 

Mjög áhugavert var að vita hversu mikla áherslu tvö þessara fyrirtækja leggja á 

starfsþróun. Sem felst bæði í að greina starfsmenn sína vel varðandi hæfni, getu og hvert 

starfsmönnunum langar til að þróast og þróa aðgerðaplan í kringum það. Þannig að mikið 

er lagt uppúr innri ávinning starfsmanna en eins og áður hefur komið fram felur það í sér 

áskoranir, afrek, ábyrgð í starfinu sjálfu og starfsþróun. En mikilvægt er að starfsmenn 

fái að njóta sín í starfi með því að fá að sinna verkefnum við þeirra hæfi, þau séu 

krefjandi, sem leiðir til þess að þeir leggja sig meira fram í starfi og verða ánægðari 

starfsmenn. Þar sem þessi fyrirtæki eru að þróa sínar aðgerðaáætlanir varðandi 

starfsþróun starfsmanna þá væri forvitnilegt að taka aftur viðtöl við þátttakendur og 

kanna hvernig til hefði tekist og hvort ferlar væru að virka. 

Í öllum fyrirtækjunum er markmiðasetning hjá starfsmönnunum en eins og áður hefur 

komið fram er eitt fyrirtækið nýbúð að innleiða það. 
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Í einu fyrirtækinu hafði orðið aukin áhersla í siðferðismálum eftir hrun og unnið hafði 

verið með stefnu fyrirtækisins í þeim málum. Í svörum hjá hinum tveimur fyrirtækjunum 

kom fram að siðferðismálum hafði alltaf verið haldið hátt á lofti í og það hefði ekkert 

breyst eftir hrun. Ekkert fyrirtækið sendir starfsmenn sína sérstaklega á námskeið í 

siðferði. 

Eftir viðtöl við þátttakendur er ljóst að þeir vita mikilvægi þess að veita starfsmönnum 

sínum endurgjöf á störf þeirra og umbuna þeim fyrir það sem vel er gert. Betra er að 

starfsmenn fái endurgjöf á störf sín oftar en sjaldnar því þá vita þeir hvað þeir eru að gera 

vel, ef eitthvað þarf að bæta og hverju framlag þeirra er að skila. Mælistika þarf að vera á 

frammistöðunni, svo þegar búið er að ákveða hvað eigi að mæla þá er að finna réttu 

mælitækin. Líka er mikilvægt að markmiðum sé fylgt eftir og upplýst um framgang 

þeirra.  

Ef rannsakandi væri að endurtaka svipaða rannsókn þá myndi hann sækjast eftir að fá 

fleiri þátttakendur til að bera saman og einnig væri áhugavert að skoða hvort 

frammistöðustjórnun á fjármálasviðum væri mismunandi eftir atvinnugreininni sem 

fyrirtækin störfuðu í. Áhugavert væri að gera tvíhliða rannsókn, þ.e. að senda 

spurningakönnun á almenna starfsmenn og spyrja þá útí þeirra álit á hvatningaraðferðum 

og endurgjöf á þeirra vinnustað, samhliða viðtölum við stjórnendur og bera 

niðurstöðurnar saman innan fyrirtækisins.  
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6  Lokaorð 

Fjallað hefur verið um hvatningu og endurgjöf  í þessari ritgerð. Rannsóknarspurningin 

er hvort munur er á hvatningu og endurgjöf á fjármálasviði hjá  fyrirtækjum. Svarið við 

henni er játandi. Í þessum þremur fyrirtækjum sem voru skoðuð eru tvö fyrirtæki að 

standa sig vel þegar kemur að þessum málum. Þriðja fyrirtækið er að endurskipuleggja 

mælikvarða og finna út leiðir til að vera með frammistöðumat niður á hvern starfsmann 

og því er það fyrirtæki ekki samanburðarhæft. Hins vegar er þetta í vinnslu hjá 

fyrirtækinu og því er lögð áhersla á þessi mál. Í hinum tveimur fyrirtækjunum er fylgst 

með verkefnum starfsmanna og frammistaðan skoðuð út frá því. Þar er líka lögð áhersla á 

starfsþróun, m.ö.o. innri hvatningu, að starfsmaður fái tækifæri til að þróast í starfi m.v. 

kunnáttu, getu og áhuga. Hvetur það fólk í starfi að starfið feli í sér áskoranir og leiðir til 

þess að starfsmenn leggja sig meira fram.  

Öll fyrirtækin eru með frammistöðusamtöl að minnsta kosti árlega. Mikilvægt er að 

starfsmenn fái reglulega endurgjöf á störf sín, að þeir fái að vita hvað þeir eru að gera vel, 

hvernig megi gera betur ef eitthvað er og stuðlar að því að þeir leggja sig meira fram í 

starfi sínu. 

Misjafnt er hvað hvetur fólk áfram, því hver og einn hefur mismunandi þarfir og 

væntingar og því hlutverk stjórnenda að komast að því hjá hverjum og einum 

starfsmanni. Á meðan einn starfsmaður sækist eftir stöðuhækkun kýs annar meiri frítíma. 

Frammistöðustjórnun er mjög mikilvæg. Hún getur bætt árangur skipulagsheilda og 

aukið samkeppnisforskot þeirra. Starfsmenn eru þá mjög meðvitaðir hlutverk sitt, 

forgangsröðun og hvert vinnuframlag þeirra skilar. Frammistöðustjórnun felur í sér 

markviss, jákvæð og uppbyggjandi samskipti milli yfirmanna og undirmanna. 
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Viðauki 1  

Bréf til stjórnenda 

Sæl/Sæll  

Sigurborg Jónsdóttir heiti ég og er nemi á lokaári í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Ég er að skrifa lokaritgerðina mína sem fjallar um hvatningu og endurgjöf til starfsmanna 

og ég vil vita hverjar eru áherslur þess efnis á fjármálasviði. Ástæða þess ég leita til þín 

er að óska eftir viðtali sem tekur u.þ.b. 20 – 30 mínútur.  Þar mun ég leitast eftir að fá 

innsýn inní aðferðir hvatningar og endurgjafar á fjármálasviði ykkar fyrirtækis. Ég væri 

mjög þakklát ef þú hefðir tíma til þess að hitta mig.  Endilega nefndu tíma og stað sem 

hentar þér. 

Bestu kveðjur og fyrirfram þakklæti 

Sigurborg Jónsdóttir 

sij15@hi.is 
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Viðauki 2 

Spurningalisti fyrir viðtöl 

Spurja um fjölda stm á fjármálasviði  

Hvað hefur stjórnandi marga undirmenn 

Eru undirmenn stjórnendur? 

1. Er frammistaða starfsmanna mæld með reglubundum hætti? 

2. Ef já þá hvernig? (t.d. hvernig kerfi er notað) 

3. Er endurgjöf veitt stm reglulega? 

4. Ef svo er þá hve oft á ári? 

5. Er öll frammistöðusamtöl með starfsmönnum skjalfest sérstaklega og þá hvernig? 

6. Er eitthvað ákveðið umbunarkerfi/hvatningarkerfi í gangi hjá fyrirtækinu? 

7. Ef já, þá hvernig? 

8. Er gerð vinnustaðagreining reglulega? 

9. Er lögð áhersla á markmiðasetningu hjá hverjum og einum starfsmanni? 

10. Er markmiðsetning þá gerð út frá 

frammistöðumati/umbunarkerfi/vinnustaðagreiningu? 

11. Er lögð áhersla á starfsþróun innan fyrirtækisins?  

12. Vinna allir starfsmenn eftir nákvæmri starfslýsingu? 

13. Hveturðu til frumkvæðis og nýrra hugmynda? 

14. Ef svo er hvernig er þá hægt að skila inn hugmyndum? Nafnlaust? 

15. Veitirðu starfsmönnum ábyrgð gagnvart starfi þeirra og staðnum í heild? 

16. Er aukin áhersla á siðferði eftir hrun? 

17. Hefur það verið sett í stefnu fyrirtækisins að auka siðferði? 

18. Eru starfsmenn settir á námskeið í siðferði? 

19. Leggur þú áherslu á undirmenn þínir hvetji, umbuni og veiti endurgjöf til sinna 

undirmanna á sama hátt og þú? (ef við á) 

20. Veistu hvort það er öðru vísi umbunað á fjármálasviði/þinni deild en á öðrum 

sviðum fyrirtækisins, t.d. markaðssvið, framleiðslusviði 

21. Er eitthvað annað varðandi hvatningu, endurgjöf og umbun sem ekki hefur komið 

fram? 


