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HVER ER SÝN STARFSMANNA OG STJÓRNENDA  
Á STARFSHVATNINGU Í STÓRU IÐNFYRIRTÆKI? 

 
Ragnheiður Þengilsdóttir, MS í stjórnun og stefnumótun 

Þóra Christiansen, aðjúnkt, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT  
 

Rannsóknin snýr að starfstengdri hvatningu og kannar sýn starfsmanna og 
stjórnenda á hvað hvetur starfsfólk í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi. Mælitækið Íslenski 
starfshvatningarlistinn sem Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) hannaði er lagður fyrir í 
iðnfyrirtæki og kannað viðhorf starfsmanna og stjórnenda þeirra til þess hversu 
mikið vægi ólíkir hvatningarþættir hafa í starfshvatningu starfsmanna. Niðurstöður 
leiða í ljós ólíka sýn starfsmanna og stjórnenda á starfshvatningu starfsmanna auk 
þess sem kynbundinn, aldurstengdur og menntunartengdur munur kemur fram. 

 
 

INNGANGUR  
 
Í kjölfar efnahagshruns ríkir á Íslandi tímabil samdráttar og aðhalds hjá fyrirtækjum. Mörg fyrirtæki 
þurfa að skera niður kostnað, lækka verð og auka framleiðni. Há laun og bónusar heyra jafnan 
sögunni til og fríðindi hafa verið skert. Í ljósi breyttra tíma og áherslna bæði í vinnu og einkalífi er 
nauðsynlegt að skoða hvað hvetur fólk á Íslandi í starfi í dag og er sjónum beint að iðnaðargeiranum 
í þessari rannsókn.  
 
Misjafnt getur verið eftir ástandi í þjóðfélagi hvað hvetur fólk í starfi. Til dæmis eftir krepputíma 
sækist fólk eftir starfsöryggi og að fá hjálp með persónuleg vandamál en á tímum uppgangs er aukin 
áhersla á áhugaverð verkefni en hjálp með persónuleg vandamál verður síður mikilvæg (Kovach, 
1987). Einnig hafa rannsóknir sýnt að misræmi getur verið í því hvað hvetur starfsmenn og því hvað 
stjórnendur telja að hvetji starfsmenn þeirra (Kovach, 1987, 1995). Mikilvægt er að stjórnendur 
fyrirtækja viti hvað hvetur starfsfólk svo hægt sé að efla hvetjandi aðstæður í fyrirtækinu og auka 
líkurnar á því að fyrirtæki lifi af í síbreytilegri og harðri samkeppni markaðarins.  
 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað það er sem hvetur starfsfólk í iðnaði á Íslandi.  Auk þess 
er skoðað hvort stjórnendur í iðnaði á Íslandi hafi sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu. 
Jafnframt er kannað hvort kynbundinn, aldurstengdur, menntunartengdur og starfsaldurstengdur 
munur er á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn í iðnaði á Íslandi. 
 
Úrtakið er starfsmenn og stjórnendur eins iðnfyrirtækis á Íslandi. Skoðað er viðhorf starfsmanna og 
stjórnenda þeirra til þess hversu mikið vægi ólíkir hvatningarþættir hafa í starfshvatningu 
starfsmanna. Eru það góð laun, áhugaverð verkefni, starfsöryggi eða annað sem helst hvetur fólk í 
iðnaði á Íslandi áfram í starfi? Í rannsókninni er stuðst við mælitækið Íslenska 
starfshvatningarlistann sem Arndís Vilhjálmsdóttir hannaði og forprófaði í meistararitgerð sinni 
(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 
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STARFSTENGD HVATNING 
 

Hvatning er notuð um þau öfl sem virka á einstakling og leiða til þess að hann hegðar sér á ákveðinn 
hátt. Hvatning hefur áhrif á forgangsröðun markmiða og í hvað starfsorkan á að fara (Landy og  
Conte, 2010). Pinder (2008) skilgreinir starfstengda hvatningu sem safn krafta sem eiga upptök bæði 
hjá einstaklingnum og hjá umhverfinu og leiða af sér vinnutengda hegðun og ákvarða form hennar, 
stefnu, styrk og endingu.  
 
Skipta má þeim hvatakenningum sem settar hafa verið fram í gegnum tíðina í fjóra flokka. 
Þarfakenningar (need theories), atferliskenningar (behavioral theories), starfshönnunarkenningar um 
hvatningu (job design theories) og vitsmunalegar kenningar (cognitive theories).  
 
Samkvæmt þarfakenningum er hvatning ferli samspils á meðal mismunandi þarfa og hvata til að 
fullnægja þeim þörfum. Meðal þarfakenninga eru þarfapíramídi Maslows (Maslow´s hierarcy of 
needs) (Maslow, 1943), kenningin um tilvist, tengsl og þroska (ERG theory) (Alderfer, 1972) og 
árangurskenning McClellands (1965) (McClelland´s Achievement Motivation Theory). Samkvæmt 
atferliskenningum eru afleiðingar hegðunar það sem drífur einstaklinga áfram. Meðal þeirra eru 
umbunarkenning Skinners (reinforcement theory) og markmiðskenning Locke (goal setting theory) 
(Locke og Latham, 1990). Starfshönnunarkenningar leggja áherslu á uppbyggingu og hönnun starfa 
sem lykilþætti í hvatningu starfsmanna. Samkvæmt þeim kenningum er starfsmaður hvattur áfram ef 
starf er vel hannað, og felur í sér alla þá þætti sem starfsmaður krefst af starfi sínu til að uppfylla 
líkamlegar og sálfræðilegar þarfir. Hackman og Oldham (1975) settu fram starfshönnunarkenningu 
og Herzberg (2003) kom fram með tveggja þátta kenningu (motivation-hygiene theory/ two factor 
theory). Samkvæmt vitsmunalegum kenningum eru starfsmenn stöðugt að vega og meta eigið 
framlag og þá umbun sem þeir fá frá vinnuveitanda sínum, áður en þeir setja sér markmið og 
framkvæma. Annars vegar er væntingakenning Victors Vrooms (expectancy theory) og hins vegar 
sanngirniskenningin (equity theory) (Muchinsky, 2006). 
 
Starfstengd hvatning er eitt af mikilvægustu og erfiðustu verkefnum stjórnenda. Til að stjórnun sé 
árangursrík þarf að taka tillit til fjölda mismunandi þátta sem saman hafa áhrif á virkjun, stefnu og 
stöðugleika vinnutengdrar hegðunar (Furnham, 2005). Mikilvægt er að átta sig á því að mismunandi 
er hvað hvetur ólíka hópa starfsmanna og því er ekki til nein ein leið til að hvetja alla starfsmenn 
(Staren, 2009).  
 
Starfsmenn, stjórnendur og starfstengd hvatning 

Samkvæmt niðurstöðum samanburðarrannsókna Kovach (1980, 1987, 1995) á listum yfir mikilvægi 
hvatningarþátta starfsmanna og stjórnenda, virðast stjórnendur ekki hafa skýra innsýn inn í hvað það 
er sem hvetur starfsmenn þeirra í vinnu. Á meðan stjórnendur settu laun og starfsöryggi í efstu sæti 
lista yfir mikilvægi hvatningarþátta starfsmanna, settu starfsmenn sjálfir áhugaverða vinnu og að 
framlag þeirra sé metið í efstu sætin. Stjórnendur settu auk þess hvatningarþætti sem Maslow og 
Herzberg álíta nauðsynlega fyrir starfsánægju/hvatningu, í síðustu sæti listans (Kovach, 1987).  
 
Ef litið er á hina hlið málanna, eða ástæður þess að starfsmenn hætta, er svipað uppi á teningnum. 
Rannsóknir á hollustu, starfsánægju og starfsmannaveltu sýna að stjórnendur telja í 89% tilfella að 
starfsmenn segi upp vegna óánægju með laun, en samkvæmt viðtölum við starfsmenn sem sagt hafa 
upp starfi sínu er það einungis í 12% tilfella vegna óánægju með laun (Branham, 2005). Stjórnendur 
virðast því í gegn um tíðina hafa ofmetið vægi launa.  
 
Samanburðarrannsóknir Kovach (1987, 1995) sýna einnig að starfsmenn meta mikilvægi 
hvatningarþátta misjafnlega eftir tímabilum. Til að mynda sýndu niðurstöður könnunar sem gerð var 
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meðal verkamanna í Ameríku árið 1946, þegar síðari heimsstyrjöldinni var nýlokið og landið hafði 
gengið í gegnum kreppu að starfsmönnum þótti starfsöryggi, að fá hjálp með persónuleg vandamál 
og að vera mikilvægur hluti af heildinni skipta meira máli en áhugaverð verkefni. Til samanburðar 
voru aftur gerðar kannanir árin 1981, 1986 og 1995 eftir nærri 40 ára tímabil velmegunar og 
hagsældar og höfðu áherslur þá breyst. Áhugaverð verkefni þóttu skipta mestu máli og að fá hjálp 
með persónuleg vandamál fékk minnst vægi hvatningarþátta. Laun voru þó sambærileg í báðum 
könnunum og voru fimmti mikilvægasti þáttur starfshvatningar. 
 
Í síðari rannsóknum Kovach (1987, 1995) var lítill munur á körlum og konum hvað varðaði 
starfshvatningu og báðum kynjum þótti áhugaverð verkefni skipta mestu máli. Varðandi aðra þætti 
virtust konur þó leggja meiri áherslu á félagslegan þátt starfsins en karlar. Hins vegar kom fram 
munur eftir aldri og starfsmenn yngri en 30 ára skáru sig úr, þannig að þeim þóttu góð laun, 
starfsöryggi, stöðuhækkun og starfsframi skipta mestu máli í starfshvatningu og gæti það bent til þess 
samkvæmt kenningu Maslows um þarfapíramídann (1943) að þeir hafi enn ekki uppfyllt grunnþarfir 
sínar. Eftir því sem starfsmenn voru eldri lögðu þeir minni áherslu á grunnþörfina starfsöryggi en 
meiri á aðstoð með persónuleg vandamál, góðar starfsaðstæður og persónulega tryggð við 
starfsmenn. Auk þess skáru sig úr þeir starfsmenn sem voru með lægstu tekjurnar. Þeirra svör voru 
líkari svörum stjórnenda og lögðu meiri áherslu á laun, starfsöryggi og að eiga möguleika á 
stöðuhækkun og að vaxa í starfi en hinir. Helsti munur á flokkun eftir starfi sýndi að verkamenn 
virðast ekki leggja eins mikla áherslu á að vinnan sé vel metin og skrifstofumenn. Kovach telur að 
möguleg ástæða geti verið sú að störf verkamanna eru almennt vel skilgreind og sjálfstæð, en störf 
skrifstofumanna eru opnari og starfsmenn oft háðari endurgjöf stjórnenda varðandi skilgreiningu og 
mat á starfinu (Kovach, 1995).  
 
Una Björg Einarsdóttir (2008) tók viðtöl við 5 skrifstofumenn og 5 stjórnendur árið 2007 til að kanna 
hvort stjórnendur og skrifstofumenn líti hvatningu sömu augum. Líkt og hjá Kovach kom fram 
munur á því hvernig stjórnendur og starfsmenn litu á starfstengda hvatningu; stjórnendur töldu að 
innri hvatning knýji starfsmenn áfram í starfi en starfsmenn sjálfir nefndu ytri hvata eða laun fram 
yfir áhugavert starf. Hins vegar var þessu öfugt farið í niðurstöðum Kovach, en þar töldu stjórnendur 
að laun hvetji starfsmenn helst en starfsmennirnir sögðu áhugaverða vinnu aðal hvataþáttinn.  
 
Starfsöryggi lenti í efstu sætum lista bæði starfsmanna og stjórnenda í rannsókn Unu Bjargar 
Einarsdóttur (2008) og er það áhugavert þar sem að rannsóknin var gerð í október og nóvember árið 
2007 þegar nánast ekkert atvinnuleysi var á Íslandi eða um 0,8% (Vinnumálastofnun, 2007) en eins 
og rannsakandi vísar til, í ritgerð sinni, gæti ástæðan verið sú að miklar breytingar og uppsagnir 
höfðu orðið á vinnustöðum flestra viðmælenda og getur það skapað óöryggi. 
 
Í niðurstöðum rannsóknar Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) á starfstengdri hvatningu, sem gerð var á 
þátttakendum úr fjórum mismunandi fyrirtækjum auk þátttakenda úr tengslaneti Arndísar 
Vilhjálmsdóttur sem virkir voru á vinnumarkaði, kom fram töluverður munur á áhrifum 
hvatningaratriða eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun starfsmanna. Til að mynda var munur á 
kynjum varðandi það að fá aðstoð með persónuleg vandmál og að samstarfsfólk sé þægilegt en bæði 
þessi atriði skiptu konur meira máli en karla. Auk þess skipti það þá sem voru 35 ára eða yngri meira 
máli að búa við góðar vinnuaðstæður og að geta aflað tekna með því að vinna meira. Að fá aðstoð 
með persónuleg vandamál, að fá góð laun og að álag sé hæfilega mikið eru öll atriði sem skipta þá 
meira máli sem lokið hafa styttri skólagöngu eða framhaldsskólaprófi heldur en þá sem hlotið hafa 
framhaldsmenntun í háskóla. 
 
Samkvæmt niðurstöðum Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) þóttu starfsmönnum áhugaverð verkefni 
mikilvægust varðandi starfshvatningu og þar á eftir komu hvatningarþættirnir að sjá árangur af 
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starfinu og að vinnan sé vel metin. Sísta vægi fékk hvatningaratriðið að fá aðstoð með persónuleg 
vandamál. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað það er sem hvetur starfsfólk stórs iðnfyrirtækis á Íslandi. 
Einnig er kannað hvort misræmi er í því hvernig stjórnendur og starfsmenn fyrirtækisins líta á 
starfshvatningu og hvort munur er á áhrifum starfshvatningarþátta fyrir starfsmenn eftir kyni, aldri, 
menntun eða starfsaldri. Lagðar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
 

R1:  „Hvað hvetur starfsfólk í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi?“  
R2: „Hafa stjórnendur og starfsmenn í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi sömu sýn og starfsmenn á 

starfshvatningu?“ 
 
 

RANNSÓKN 
Þátttakendur 

Spurningalistar voru lagðir fyrir starfsmenn og stjórnendur iðnfyrirtækis; 58 stjórnendur, þar af 14 
konur og 402 starfsmenn, þar af 72 konur. Flestir stjórnenda eru háskólamenntaðir á sviði verkfræði 
og tæknifræði. Starfsmenn eru flestir iðnaðarmenn á sviði bifvélavirkjunar, vélvirkjunar eða 
rafvirkjunar. Einnig eru starfsmenn sem eru ófaglærðir eða eru sérþjálfaðir á vegum fyrirtækisins. 
Kynjahlutfall meðal starfsmanna var 56,9% (n=29) karlar og 43,1% konur (n=22). Á meðal 
stjórnenda voru 77,5% karlar (n=31) sem svöruðu könnuninni og 22,5% konur (n=9). 
 
Aldursskipting þátttakenda; 30 ára eða yngri voru 19,6% (n=10), starfsmenn 31-50 ára voru 53% 
(n=27) og starfsmenn 51 árs eða eldri voru 27,4% (n=14). Um 44,9% (n=22) starfsmanna hafa lokið 
framhaldsskólaprófi eða styttri skólagöngu, 36,7% (n=18) starfsmanna hafa lokið grunnnámi í 
háskóla og um 18,4% (n=9) starfsmanna hefur lokið framhaldsnámi í háskóla. Af starfsmönnunum 
höfðu tæplega helmingur 15 ára starfsaldur eða minna eða um 46,9% (n=23). Um 30,6% (n=15) 
starfsmanna höfðu 16-30 ára starfsaldur og um 22,5% (n=11) starfsmanna höfðu yfir 30 ára 
starfsaldur. Starfsaldur er nokkuð hár í þessu fyrirtæki og hafa til dæmis um 45% stjórnenda sem 
tóku þátt í rannsókninni yfir 30 ára starfsaldur.  
 
Mælitæki 

Tveir spurningalistar, einn fyrir starfsmenn og annar fyrir stjórnendur, byggðir á Íslenska 
starfshvatningarlistanum sem Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) hannaði og prófaði í meistararitgerð 
sinni voru notaðir. Íslenski starfshvatningarlistinn byggist á lista Kenneth A. Kovach sem hann 
notaði í rannsóknum sínum (Kovach, 1980, 1987) og einnig eru atriði af spurningalista European 
Values Study (European Values Study í Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) auk tveggja atriða sem Arndís 
Vilhjálmsdóttir bætti við á grundvelli hvatningarkenninga.  
 
Starfsmenn voru spurðir “hversu lítið eða mikið hvetur það þig í vinnunni” og stjórnendur voru 
spurðir “hversu lítið eða mikið telur þú að það hvetji starfsmenn” og í framhaldinu kom listi 30 
hvatningaratriða af Íslenska starfshvatningarlistanum. Þátttakendur voru beðnir um að meta á sjö 
stiga Likert-kvarða hve litlu eða miklu máli ákveðnir hvatningarþættir skiptu varðandi 
starfshvatningu.  
 
Þremur spurningum á Íslenska starfshvatningarlistanum var breytt af höfundum. Það voru í fyrsta 
lagi atriðið: að finnast ég hafður/höfð með í ráðum, sem var breytt í: að vera vel upplýst/ur um það 
sem snýr að mínum verkefnum og annarra í samræmi við þýðingu atriðis á lista Kovach: „feeling of 
being in on things“. Í öðru lagi: tryggð við fyrirtækið, sem var breytt í: að starfsmönnum sé sýnd 
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persónuleg tryggð í samræmi við Kovach: „personal loyalty to employees“ og í þriðja lagi: tryggð 
við samstarfsmenn, sem var breytt í: að tryggð sé meðal samstarfsmanna. Breytingarnar voru gerðar 
í samræmi við skilning höfunda á atriðunum og til samræmis við þýðingu á atriði á lista Kovach 
(1980).  
 
Framkvæmd 

Tveir spurningalistar voru sendir á rafrænu formi; stjórnendur fengu annan listann og almennir 
starfsmenn hinn. Allir stjórnendur fengu spurningalistann sendan með tölvupósti en þar sem ekki 
allir starfsmenn fyrirtækisins hafa aðgang að tölvupósti fengu um 300 starfsmenn spurningalistann 
sendan með tölvupósti en hinir gátu nálgast spurningalistann á innri vef fyrirtækisins. Svarhlutfall 
(miðað við þá sem kláruðu að svara öllum spurningum könnunarinnar) var 67,2% meðal stjórnenda 
og 12,2% meðal starfsmanna.  
 
Könnunin var lögð fyrir einu sinni og var ítrekun send viku seinna. Svarhlutfall stjórnenda reyndist 
gott en þar sem að svarhlutfall starfsmanna var lágt voru prentuð út 30 eintök af spurningalistanum 
fyrir starfsmenn og sá yfirmaður samskiptasviðs fyrirtækisins um að velja af handahófi starfsmenn 
sem ekki höfðu svarað könnunni áður til að svara könnuninni á pappírsformi. Af þessu 30 
starfsmanna úrtaki voru 8 starfsmenn sem svöruðu. Úr þeirra svörum var unnið og þau notuð til 
viðmiðunar við svör starfsmanna sem skilað höfðu sér með rafrænum hætti í upphaflegu könnuninni, 
til að meta hvort niðurstöðurnar væru lýsandi fyrir hóp þátttakenda. Enginn marktækur munur var á 
svörum þessara tveggja hópa. Áreiðanleikastuðullinn Cronbach´s alfa fyrir 30 atriða 
starfshvatningarlistann var α = 0,954 (N=30). 
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Eins og sjá má í töflu 1 fékk hvatningaratriðið, að fá góð laun, hæsta vægi starfsmanna og er því 
svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni að það sem helst hvetur starfsfólk iðnfyrirtækisins eru góð 
laun og næst mikilvægast þótti starfsmönnum að sjá árangur af starfinu og vinna að áhugaverðum 
verkefnum.  
 
Tafla 1.  Starfsmenn og stjórnendur; mikilvægisröð hvatningaratriða, meðaltöl og staðalfrávik. 

 Starfsmaður Stjórnandi 

Staða /hvatningaratriði Mikilvægis-
röð 

Meðaltal 
(Staðalfrávik) 

Mikilvægis-
röð 

Meðaltal 
(Staðalfrávik) 

Að fá góð laun* 1 6,36 (0,883) 10 5,93 (1,022) 

Að sjá árangur af starfinu 2 6,33 (1,004) 8 6,03 (0,800) 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 3 6,31 (1,034) 4 6,19 (0,740) 

Að vinnan þín sé vel metin 4.-5. 6,21 (1,140) 1 6,38 (0,687) 

Að hafa tækifæri til þess að auka færni þína* 4.-5. 6,21 (1,016) 18 5,59 (0,836) 

Að vera vel upplýst/ur um það sem snýr að þínum 
verkefnum og annarra 

6 6,18 (1,081) 5 6,10 (0,576) 

Að samstarfsfólk sé þægilegt 7 6,13 (1,127) 12 5,88 (0,968) 

Að búa við góðar vinnuaðstæður 8 6,08 (1,124) 11 5,90 (0,878) 

Að búa við atvinnuöryggi 9.-10. 6,07 (1,360) 2 6,24 (1,055) 

Að tryggð sé meðal samstarfsmanna 9.-10. 6,07 (2,000) 7 6,05 (0,764) 

Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11 6,06 (0,998) 13.-14. 5,83 (0,853) 

Að þróast í starfi (til dæmis með aukinni ábyrgð) 12.-13. 6,00 (1,305) 16 5,74 (0,828) 
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Að greidd séu sömu laun fyrir sömu vinnu 12.-13. 6,00 (1,400) 6 6,08 (1,207) 

Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 14 5,98 (1,350) 3 6,20 (0,791) 

Að hafa möguleika til að sýna frumkvæði 15.-16 5,94 (1,123) 20 5,55 (1,152) 

Að hafa skýr markmið að vinna að 15.-16 5,94 (1,127) 15 5,76 (0,943) 

Að vinnutími sé þægilegur 17 5,92 (1,426) 17 5,71 (1,216) 

Að starfsmönnum sé sýnd persónuleg tryggð 18.-19. 5,89 (1,343) 9 6,00 (0,937) 

Að starfið njóti almennrar virðingar 18.-19. 5,89 (1,311) 13.-14. 5,83 (1,057) 

Að eiga frí um helgar* 20 5,73 (1,561) 26 4,98 (1,458) 

Að álag sé hæfilega mikið (að þínu mati) 21 5,60 (1,392) 22 5,38 (1,125) 

Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 22 5,58 (1,289) 23 5,34 (1,109) 

Að hljóta stöðuhækkun 23 5,53 (1,489) 21 5,50 (1,018) 

Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 24 5,52 (1,515) 19 5,58 (1,083) 

Að hafa tækifæri til að hitta fólk* 25 5,46 (1,209) 27.-28 4,95 (1,229) 

Að starfið sé ábyrgðarmikið 26 5,44 (1,058) 25 5,02 (1,093) 

Að eiga mikil frí 27 5,10 (1,472) 27.-28. 4,95 (1,518) 

Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 28 4,98 (1,353) 29 4,83 (1,324) 

Að geta aflað tekna með því að vinna meira 29 4,50 (1,553) 30 4,66 (1,040) 

Að fá aðstoð við persónuleg vandamál* 30 4,18 (1,653) 24 5,19 (1,215) 
*p<0,05 og því marktækur munur á meðaltölum 

 
 

Tafla 1 sýnir auk þess að mikilvægisröð hvatningaratriða var nokkuð ólík hjá starfsmönnum og 
stjórnendum. Tafla 2 sýnir þá fimm hvatningarþætti sem munur reyndist á meðal starfsmanna og 
stjórnenda. Þættina að fá góð laun; að hafa tækifæri til að auka færni þína; að eiga frí um helgar; að 
hafa tækfæri til að hitta fólk; sögðu starfsmenn skipta meira máli en stjórnendur töldu að skiptu 
starfsmenn máli varðandi starfshvatningu. Munur reyndist einnig á atriðinu að fá aðstoð við 
persónuleg vandamál, þar sem að stjórnendur mátu það mikilvægara varðandi starfshvatningu 
starfsmanna, en starfsmenn sjálfir. Svarið við annarri rannsóknarspurningu er því að stjórnendur í 
iðnaði á Íslandi hafa ekki sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu.  
 
 

Tafla 2.  Starfsmenn og stjórnendur; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 Starfsmaður Stjórnandi   

Staða/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
t-gildi p-gildi 

Að fá góð laun 6,36 (0,883) 5,93 (1,022) t(96) = 2,223 0,032 
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þína 6,21 (1,016) 5,59 (0,836) t(91) = 3,185 0,002 
Að eiga frí um helgar 5,73 (1,561) 4,98 (1,458) t(91) = 2,385 0,018 
Að hafa tækifæri til að hitta fólk 5,46 (1,209) 4,95 (1,229) t(94) = 2,038 0,045 
Að fá aðstoð við persónuleg vandamál 4,18 (1,653) 5,19 (1,215) t(96) = -3,346 0,001 
 
 
Kannaður var kynbundinn, aldurstengdur, menntunartengdur eða starfsaldurstengdur munur á 
áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn iðnfyrirtækisins. Til að skoða mögulegan kynjamun á áhrifum 
hvatningaratriða á starfsmenn var framkvæmt t-próf. Konur mátu öll atriðin mikilvægari en karlar 
varðandi starfstengda hvatningu, en eins og sjá má í töflu 3 er munur á meðaltölum ellefu 
hvatningarþátta eftir kyni.  
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Tafla 3.  Karlar og konur; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 Karlar Konur   

Kyn/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
t(49) p gildi 

Að vinnan sé vel metin 5,93 (0,998) 6,77 (0,528) 3,588 0,001 
Að vera upplýstur um það sem snýr að eigin 
verkefnum og annarra 

6,07 (0,884) 6,55 (0,739) 2,044 0,041 

Að vinna að áhugaverðum verkefnum 6,17 (0,759) 6,77 (0,528) 3,169 0,002 
Að tryggð sé meðal samstarfsmanna 5,90 (1,145) 6,50 (0,673) 2,198 0,023 
Að hafa tækifæri til að hitta fólk 5,31 (1,137) 6,00 (0,690) 2,512 0,010 
Að eiga frí um helgar 5,48 (1,573) 6,27 (1,077) 2,022 0,039 
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 5,34 (1,233) 6,09 (0,811) 2,460 0,012 
Að hafa skýr markmið að vinna að 5,76 (0,951) 6,41 (0,666) 2,737 0,006 
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 5,28 (1,509) 6,05 (1,090) 2,033 0,040 
Að greidd séu sömu laun fyrir sömu vinnu 5,76 (1,405) 6,55 (0,739) 2,384 0,013 
Að sjá árangur af starfinu 6,21 (0,675) 6,73 (0,550) 2,946 0,004 

 
 
Skoðaður var mögulegur aldurstengdur munur á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn í tengslum 
við þriðju rannsóknarspurninguna með ANOVA dreifigreiningu. Bonferroni eftir á próf leiddi í ljós 
mun á aðeins einu atriði eftir mismunandi aldri starfsmanna; að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Það skipti eldri aldurshópinn meira máli en þann yngri; starfsmenn 30 ára og yngri (M=4,30, 
SF=1,636) en starfsmenn 31-50 ára (M=6,15, SF=1,134), F(2,48)=8,5 , p=0,001.  
 
Bonferroni eftir á próf leiddi í ljós mun á meðaltölum þriggja hvatningarþátta eftir menntun 
starfsmanna. Munur kom fram milli starfsmanna með mestu og minnstu menntunina. Eins og sjá má í 
töflu 4 töldu þeir sem minni menntun hafa þrjú atriði mikilvægari varðandi starfstengda hvatningu en 
þeir sem höfðu lokið meiri menntun.  
 
 
Tafla 4.  Menntun starfsmanna; tölfræðilega marktækur munur á hvatningaratriðum.  

 
Framhaldsskólapróf 

eða styttri skólaganga 
Framhaldsmenntun 

í háskóla 
  

Menntun/hvatningaratriði 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) F(2,46) p gildi 

að búa við atvinnuöryggi 6,55 (0,912) 5,11 (1,965) 5,122 0,008 

að vinnutími sé þægilegur 6,36 (0,727) 5,11 (1,965) 3,562 0,032 

að geta aflað tekna með því að 
vinna meira 

5,09 (1,411) 3,33 (1,658) 5,029 0,008 

 
 
Annmarki á rannsókninni er hve lág svörun var í hópi starfsmanna. Líklega má að nokkru leyti rekja 
ástæðu þess til þess að könnunin var send með tölvupósti en ekki allir starfsmenn eru með tölvupóst í 
vinnunni og því varð hluti starfsmanna að nálgast könnunina á innri vef fyrirtækisins. Niðurstöður 
rannsóknarinnar gefa vísbendingar en varlega þarf að fara í að draga ályktanir út frá þeim vegna þess 
hve úrtakið var lítið og svörunin lág. 
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UMRÆÐA 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru góð laun; að sjá árangur af starfinu; að vinna að 
áhugaverðum verkefnum; að vinna þeirra sé vel metin; og að hafa tækifæri til þess að auka færni sína 
það sem helst hvetur þennan hóp starfsfólks iðnfyrirtækis. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 
niðurstöður Unu Bjargar Einarsdóttur (2008), þar sem starfsmenn töldu ytri hvata eins og laun 
mikilvægastan varðandi starfstengda hvatningu. Þessar niðurstöður eru hins vegar ekki í fullu 
samræmi við niðurstöður Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) þar sem laun hafna í 11-12. sæti í 
mikilvægisröð hvatningarþátta en að vinna að áhugaverðum verkefnum í 1. sæti. Hjá Kovach voru 
laun í 5. sæti á lista starfsmanna en áhugaverð vinna í 1. sæti (Kovach, 1987, 1995).  
 
Ef litið er til hvatningarkenninga má segja að góð laun séu samkvæmt tveggja þátta kenningu 
Herzberg (2003) ytri hvatningarþáttur eða viðhaldsþáttur og nauðsynlegt að hann sé til staðar til að 
koma í veg fyrir óánægju í starfi og til þess að innri þættir eins og áhugaverð verkefni geti stuðlað að 
starfshvatningu. Laun geta einnig uppfyllt eitthvað af grunnþörfum einstaklinga (Maslow, 1943) sem 
þarf að fullnægja áður en þörfum á næstu þrepum er fullnægt. Möguleg útskýring er sú að laun skipti 
starfsmenn í þátttökufyrirtækinu einfaldlega meira máli þar sem að laun eru til að mynda almennt 
hærri í þeim geira sem fyrirtækið starfar en í sambærilegum störfum og því hægt að ætla að 
starfsmenn sæki í störf í fyrirtækinu meðal annars vegna launa.  
 
Í öðru sæti mikilvægisraðar hvatningaratriða starfsmanna er að sjá árangur af starfinu og ef litið er til 
hvatningarkenninga má segja að árangurskenning McClellands eigi við en samkvæmt henni er fólk 
hvatt áfram af þremur megin þörfum og ein þeirra er þörfin til að ná árangri. Að búa við góðar 
vinnuaðstæður er eitt af tíu mikilvægustu hvatningarþáttunum en samkvæmt starfshönnunarkenningu 
Hackman og Oldham eru starfsmenn hvattir áfram ef hönnun starfs er viðeigandi og til staðar er 
umhverfi sem hlúir að þáttum sem þarf til að sinna starfinu (Landy og  Conte, 2010). 
 
Annarri rannsóknarspurningunni er svarað neitandi, þar sem samkvæmt niðurstöðunum virðast 
stjórnendur iðnfyrirtækisins ekki hafa sömu sýn og starfsmenn á starfshvatningu. Í efstu sætum lista 
starfsmanna eru góð laun, að sjá árangur af starfinu, að vinna að áhugaverðum verkefnum, að vinna 
þeirra sé vel metin og að hafa tækifæri til þess að auka færni sína. Hjá stjórnendum hins vegar eru 
hvatningaratriðin að vinnan sé vel metin, að búa við atvinnuöryggi, að komið sé eins fram við alla 
starfsmenn, að vinnan sé vel metin og að vera upplýstur í fimm efstu sætum listans. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna eins og Unu Bjargar Einarsdóttur (2008) 
og Kovach (1987) þar sem fram kom misræmi í því sem starfsmenn sögðu að hvetti helst í starfi og 
því sem stjórnendur töldu að hvetti helst starfsmenn.  
 
Sérstaka athygli vekur að stjórnendur virðast meðal annars vanmeta mikilvægi tveggja þeirra þátta 
sem starfsmenn setja í efstu fimm sætin. Annars vegar er sá þáttur sem flestir starfsmenn telja 
mikilvægastan, eða að fá góð laun. Hins vegar er þátturinn að hafa tækifæri til að auka færni sína. 
Óvarlegt er að draga þá ályktun að stjórnendur sinni ekki þessum hvatningarþáttum þó þeir vanmeti 
hlutfallslegt mikilvægi þeirra.  
 
Ástæður þessa munar sem fram kemur á mati starfsmanna og stjórnenda geta verið ýmsar en svör 
stjórnendanna endurspegla að nokkru leyti það sem starfsmenn hafa lagt áherslu á í fyrri rannsóknum 
(Kovach, 1987, 1995; Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) og gætu því svör stjórnendanna stjórnast af því 
sem þeir hafa lært í fræðunum. Kovach setti einnig fram skýringu sem hann kallar sjálfstengingu 
stjórnenda sem felur í sér að stjórnendur telja að umbun sem myndi hvetja þá sjálfa hvetji einnig 
starfsmenn þeirra (Kovach, 1987).  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að töluverður munur sé á áhrifum hvatningaratriða eftir 
kyni, aldri, menntun og starfsaldri. Þrátt fyrir að aðeins kom fram marktækur munur á einstaka 
hvatningaratriðum þá er ljóst að mismunandi er hvað hvetur starfsmenn eftir eiginleikum þeirra og 
aðstæðum.  
 
Eitt sem kom á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar og var ekki í samræmi við niðurstöður fyrri 
rannsókna (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010; Kovach, 1987, 1995), var að ekki kom fram munur á 
yngsta aldurshópnum og hinum eldri varðandi að fá góð laun eða að geta aflað tekna með því að 
vinna meira. Ætla hefði mátt að þeir sem yngri eru og nýir á vinnumarkaði ættu frekar eftir að 
uppfylla grunnþarfir eins og að kaupa fyrsta húsnæði og stofna fjölskyldu og því ætti öflun tekna að 
skipta þá meira máli en hina. Hugsanleg skýring er efnahagsþrengingar, hækkandi húsnæðislán og 
hækkað verðlag sem þrengir að öllum aldurshópum.  
 
Kynjamunur kom fram á tíu hvatningaratriðum. Í öllum tilfellum þótti konum atriðið skipta meira 
máli varðandi starfshvatningu en körlum. Ekki reyndist hinsvegar munur á viðhorfi kynjanna til að fá 
aðstoð við persónuleg vandamál. Sú niðurstaða er ekki í fullu samræmi við niðurstöður Arndísar 
Vilhjálmsdóttur  (2010) og Kovach (1987) sem báðar sýndu að konum þótti það mikilvægara en 
körlum og almennt virtust konur leggja meiri áherslu á persónuleg samskipti en karlar. Kannski eru 
áherslur kvenna sem starfa í iðnfyrirtæki aðrar en kvenna í annars konar störfum. En það sem virðist 
þó vera í takt við fyrri rannsóknir er að niðurstöður þessarar rannsóknar sýna marktækan mun á 
meðaltölum svara kynjanna varðandi það, að hafa tækifæri til að hitta fólk og að vinnustaðurinn sé 
fjölskylduvænn, þar sem konum þykir þeir þættir mikilvægari en körlum varðandi starfshvatningu.  
Hvatningaratriðin raðast nokkuð ólíkt eftir mikilvægi hjá kynjunum en hjá báðum kynjum eru þó 
atriðin að vinna að áhugaverðum verkefnum og að sjá árangur af starfinu í efstu sætunum og atriðin 
að eiga mikil frí, að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið, að geta aflað tekna með því að vinna meira 
og að fá aðstoð við persónuleg vandamál í fjórum síðustu sætum listana.  
 
Þegar mikilvægisraðir hvatningaratriða mismunandi undirhópa starfsmanna voru skoðaðir sést að 
mjög misjafnt er hvað hvetur hvern hóp og taka þarf því tillit til þess þegar hugað er að 
starfshvatningu. Íslenski starfshvatningarlistinn sem notaður er sem mælitæki í rannsókninni, er ekki 
tæmandi listi og fleiri atriði koma til greina sem áhrif geta haft á starfshvatningu. Einnig er spurning  
hvernig þátttakendur túlka atriðin og þá geta aðstæður haft áhrif eins og á hvers konar vinnustað 
viðkomandi starfar. Til dæmis þegar kemur að atriðinu að búa við góðar vinnuaðstæður getur það 
verið túlkað á mismunandi vegu eftir því hvort viðkomandi starfsmaður vinnur í verksmiðju eða á 
skrifstofu. Einnig gæti atriðið að fá hjálp með persónuleg vandamál sem nær allir hóparnir setja í 
neðsta sæti í mikilvægisröð hvatningaratriða lent ofar í mikilvægisröðinni ef það væri orðað öðruvísi, 
t.d. að finna persónulegan stuðning. 
 
Þessi rannsókn snýr sérstaklega að starfsmönnum og stjórnendum í stóru iðnfyrirtæki á Íslandi og 
þrátt fyrir að úrtakið hafi verið lítið gefa niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar um hvað helst hvetur 
starfsfólkið auk þess sem þær draga fram misræmi milli stjórnenda og starfsmanna hvað varðar 
starfshvatningu. Stjórnendur þurfa að huga að mismunandi hópum starfsmanna þegar kemur að 
starfshvatningu því eins og fram hefur komið geta áhrif hvatningarþátta verið mismunandi eftir 
eiginleikum starfsmanna og aðstæðum. Stjórnendur þurfa einnig að varast að álíta að það sem hvetur 
þá sjálfa hvetji starfsmenn þeirra. Auk þess þarf að hafa í huga að starfshvatning getur breyst eftir 
tímabilum og er því mikilvægt að kanna hug starfsmanna reglulega. 
 
Þessi rannsókn er gott framlag til að fá hugmynd um hvað hvetur starfsfólk iðnfyrirtækis á Íslandi og 
áhugavert væri að gera sambærilega en stærri rannsókn, þar sem til dæmis væru bornir saman hópar 
starfsmanna fleiri fyrirtækja, jafnvel úr mismunandi geirum. Það væri einnig gott ef hægt væri að 
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bera saman starfsmenn og stjórnendur sömu deildar eða á sama þrepi í fyrirtæki en til þess þarf 
úrtakið að vera stærra en það var í þessari rannsókn. Einnig væri áhugavert að bæta við spurningum á 
starfshvatningarlistann um atriði sem draga úr hvatningu. Með svona könnun geta stjórnendur fengið 
hugmyndir og tækifæri til að gera umhverfi í fyrirtækjum sínum hvetjandi og stuðla þannig að 
hvatningu starfsmanna og þar með auka líkur á því að fyrirtæki lifi af síharðnandi samkeppni 
markaðarins. 
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