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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni við Háskóla Íslands til BS-prófs í 

viðskiptafræði. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECTS einingar af 180 einingum samtals. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er hvatning og starfsánægja sumarstarfsmanna í 

Íslandsbanka. Ég vil færa leiðbeinanda mínum, Svölu Guðmundsdóttur, kærar þakkir 

fyrir samstarfið. Einnig vil ég þakka Gesti Gíslasyni,  Marthe Sördal, vinkonu minni, 

Vigdísi Harðardóttir, móður minni, og Birni Arngríms Harðarsyni, föður mínum  fyrir 

yfirlestur og aðstoð við frágang. Kristjönu Aradóttur, viðskiptastjóra einstaklinga hjá 

Íslandsbanka, og Hafsteini Bragasyni, mannauðsstjóra Íslandsbanka, þakka ég fyrir 

fróðleg viðtöl sem og Sigrúnu Ólafsdóttur, ráðningastjóra Íslandsbanka, fyrir hvatningu 

og stuðning við gerð þessarar ritgerðar. 
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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar er hvatning og starfsánægja. Fyrirtæki í dag eru flest orðin 

meðvituð um mikilvægi hvatningar og starfsánægju og til þess að ná samkeppnisforskoti 

á markaði er mikilvægt að hámarka frammistöðu starfsmanna. Hvatning og starfsánægja 

verða því að vera til staðar. Það er undir stjórnendum komið að finna hvaða þættir og 

leiðir hvetja starfsfólk áfram og hvað það er sem fær þá til að leggja sig fram.  

Í fræðilega hlutanum verður meðal annars litið yfir upphaf mannauðsstjórnunar og 

mikilvægi mannauðs. Einnig verður hvatning, mismunandi hvataleiðir, starfsþróun sem 

og frammistöðumöt skoðuð.  

Í seinni hlutanum verður farið yfir niðurstöður rannsóknar sem gerð var á hvatningu 

og starfsánægju sumarstarfsmanna Íslandsbanka. Lagður var út spurningalisti til 

sumarstarfsmanna Íslandsbanka. Í kjölfar þessara rannsóknar var tekið viðtal við 

viðskiptastjóra og mannauðsstjóra Íslandsbanka og niðurstöður settar fram.  

Rannsóknarspurningar rigerðarinnar voru tvær. Sú fyrri er hvort sumarstarfsmenn 

Íslandsbanka telja sig vera hvattir áfram af yfirmönnum. Sú seinni, hvort 

sumarstarfsmenn Íslandsbanka séu almennt ánægðir í starfi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var leiddi í ljós að sumarstarfsmenn 

Íslandsbanka líða vel í starfi sínu. Einnig kom í ljós að yfirmenn hvetja sumarstarfsmenn 

áfram fyrir vel unnin störf sem og samskipti þeirra á milli eru góð. Að lokum kom í ljós 

að ekkert frammistöðumat er gert á sumarstarfsmönnum í lok hvers sumars og því 

tilvalið að setja upp frammistöðumat fyrir sumarstarfsmenn.  
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð er tólf eininga BS-verkefni við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

fjallar um hvatningu og starfsánægju sumarstarfsmanna í Íslandsbanka. Þar sem 

Íslandsbanki hefur ekki á markvissan hátt skoðað hvatningu og starfsánægju 

sumarstarfsmanna þeirra var tilvalið að kanna það viðfangsefni.  

Ritgerðinni skiptist upp í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum verður farið yfir helstu atriði mannauðsstjórnunar, hvatningar, helstu 

hvatningaleiðir sem og þekktar hvatakenningar. Einnig verður rýnt í starfsþróun og 

mikilvægi frammistöðumats.  

Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um rannsóknina þar sem lagður var fram 

spurningalisti fyrir þrjátíu og sjö sumarstarfsmenn Íslandsbanka. Unnið er úr 

niðurstöðum listans og helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Að lokum eru 

tillögur og ábendingar kynntar sem og lokaorð.  

Vegna breytinga sem orðið hafa í samfélaginu á seinustu áratugum hefur samkeppni 

á vinnumarkaði aukist og því mikilvægt að stjórnendur og yfirmenn fylgist vel með þeirri 

þróun. Mikil starfsþróun og aukin þekking hefur orðið möguleg fyrir starfsmenn og í dag 

hafa fyrirtæki aukið áherslu á þátttöku starfsmanna í starfi þar sem þeir eru taldnir 

mikilvægasta auðlindin. 
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2 Mannauðurinn  

Mannauðurinn er ein verðmætasta eign skipulagsheilda og er því mikilvægur þáttur í 

sköpun samkeppnisforskots. Þar sem þekking, hæfni og geta einstaklinga geta skapað 

mikið virði fyrir skipulagsheildir er mikilvægt að stjórnendur reyni að varðveita og laða 

að besta mannauðinn. Á markaðnum í dag ríkir mikil samkeppni um auðlindir. Auðlindir 

skipulagsheilda eru nær ávallt áþreifanlegar eða óáþreifanlegar. Áþreifanlegu 

auðlindirnar eru til dæmis eignir, fjármunir, tækjabúnaður og birgðir. Hægt er að skapa 

samkeppnisforskot með áþreifanlegum auðlindum. Sem dæmi má nefna að sterk 

fjárhagsstaða skipulagsheilda gagnvart samkeppnisaðila eða tækjabúnaður þeirra leiðir 

til betri vöru eða þjónustu. Þess konar samkeppnisforskot hefur þann veikleika að einfalt 

er fyrir samkeppnisaðilana að herma eftir. Óáþreifanlegar auðlindir skipulagsheilda geta 

til dæmis verið virði vörumerkisins, verkferlar, tengsl við viðskiptavini og ekki síst 

mannauðurinn. Þessar auðlindir hafa minni hættu í för með sé á eftirhermum 

samkeppnisaðila (Barney & Hesterly, 2008). Samkeppnisforskot sem byggir á 

óáþreifanlegum auðlindum er talið vera mjög eftirsóknarvert og það gerir 

verðmætasköpun mannauðsstjórnunar afar mikilvæga. Til að nefna dæmi er þjálfun og 

fræðsla starfsmanna mjög mikilvæg til mögulegrar þróunar í starfi. Vegna aukins hraða í 

viðskiptum milli þjóða og tæknibreytinga er mikilvægt að skipulagsheildirnar leggi 

áherslu á þátttöku starfsmanna í ákvörðunartöku. Því telja margir fræðimenn að 

mannauðurinn sé eign sem skipulagsheildir eiga að fjárfesta í. Möguleiki í að halda og 

þróa starfsmenn í starfi er gert með aukinni ábyrgð starfsmanna og tækifæri til að takast 

á við margbreytileg og krefjandi störf (Torrington, Hall, & Taylor, 2005). Grunvöllur 

langvarandi samkeppnishæfni samkvæmt O´Reilly og Pfeffer er að skapa og nýta 

hæfileikaríkt fólk með því að draga fram það besta í öllum starfsmönnum. Afleiðingar 

þessa er að skipulagsheildirnar verða meira aðlaðandi og eiga auðveldara með að ná í 

nýja starfsmenn. Líðan starfsmanna, traust sem hann hlýtur, öryggi í starfi og hvort 

komið sé fram við hann af sanngirni gerir útslagið hvort starfsmanni líði vel í starfi eða 

ekki. Árangur og starfsemi skipulagsheilda ræðst að mestu leyti af menningu, hæfni, 

þekkingu, vellíðan, viðhorfi og hvatningu starfsmanna (Bragason & Kuhlman, 2001). 
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3 Mannauðsstjórnun 

Árangur skipulagsheilda í hinni hörðu samkeppni sem ríkir á hinum ýmsu mörkuðum, 

veltur nú í mun meira mæli á færni og getur starfsmanna en áður hefur verið. Mikilvægt 

er að stjórnendur skipulagsheilda nýti þá krafta og þekkingu sem hver og einn 

starfsmaður innan skipulagsheildarinnar býr yfir og hafi það að markmiði að hámarka 

getu mannauðsins. Stjórnun starfsmanna eða mannauðsstjórnun eins og hún er kölluð í 

dag er stór hluti af fyrirkomulagi skipulagsheildarinnar, skipulagi og mögulegum árangri 

þeirra. Megintilgangur skipulags er að skýra dreifingu verkefna og ábyrgðar innan 

skipulagsheildarinnar. Skipulagsheild er skilgreind sem varanlegur hópur manna eða 

einstaklinga sem hafa þann tilgang að framfylgja sameiginlegum markmiðum og ná fram 

fyrirfram ákveðinni frammistöðu (Armstrong, 2001) 

Skipulagsheildir starfa á ólíkum mörkuðum og við mismunandi aðstæður. Mikilvægt 

er að allar ákvarðanir sem snúa að samskiptum starfsmanna og vinnuveitenda séu 

vandaðar, þar sem þær hafa bein áhrif á frammistöðu skipulagsheildarinnar til að ná 

settum markmiðum. 

Meginmarkmið mannauðsstjórnunar er að ná fram árangri í gegnum starfsfólk og 

skipulagsheildar og gefa því möguleika á að koma fram með nýjar hugmyndir og 

þekkingu sem skipulagsheildin nýtir sér og eykur möguleika á auknum hagnaði. 

Mannauðsstjórnun tekur á mörgum þáttum sem snerta starfsemina. Hugtakið felur 

meðal annars í sér stefnumótun, ákvarðanir, samskipti starfsmanna, frammistöðu 

þeirra, viðtöl, þjálfun og þekkingu. Rannsóknir sýna að mannauðsstjórnun skapar 

skipulagsheildum betri frammistöðu í formi minni starfsmannaveltu, söluaukningu, 

aukins hagnaðar og aukinni framleiðslu (Aðalsteinsson, 2002). 

3.1 Saga mannauðsstjórnunar 

Mikil vakning hefur orðið í heiminum síðustu áratugi á mikilvægi starfsmannamála. 

Upphaflega var talað um starfsmannastjónun (Personal Management) sem fólst í því að 

sjá um launa- og kjaramál, kostnaðareftirlit og skrifstofuhald. Í kringum 1980 varð 

breyting á starfsmannamálum og hugmyndin að mannauðsstjórnum (Humar Resource 
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Managment) var lögð fram sem leiddi til viðtækari ábyrgðar yfirstjórnenda og 

starfsmanna. Þessi ábyrgð felst í því að byggja upp mannauðinn til að ná 

samkeppnisforskoti á markaði. Rannsóknir á stjórnun áttu upptök sín í kringum fyrri 

heimsstyrjöldina á tímum margra viðurkenndra fræðimanna, meðal annars Frederick W. 

Taylor, Elton Mayo og Hugo Münsterberg. Frederick Taylor, betur þekktur sem faðir 

vísindalegrar stjórnunar, gengdi mikilvægu hlutverki í þróuninni á stjórnun mannauðs í 

kringum árið 1900. Meginreglur Taylor lögðu grunninn að framtíðarþróun 

mannauðsstjórnunar þrátt fyrir að hans árhersla væri fyrst og fremst skilvirkni í 

framleiðslu (Haslinda, 2009). Þegar Taylor var stjórnandi verksmiðju ofbauð honum sú 

sóun og slæma stjórnun sem átti sér stað í framleiðslunni. Taylor þróaði 

frammistöðustaðla og notaðist mikið við tilraunir í þróunarstarfi til að finna nýjar og 

betri leiðir (Kreitner, 2007). Hann hafði vélrænt viðhorf til starfsmanna og taldi þá 

aðallega vilja hvatningu í gegnum fjárhagslega þætti. Taylor studdist við svokallaða 

harða mannauðsstjórnun sem leggur áherslu á að hámarka nýtingu mannauðsins. Aðrir 

fræðimenn sem voru uppi á þessum tíma fóru með aðeins mýkri nálgun á 

starfsmannamálin þar sem áhersla er lögð á að bæta lífsgæði starfsmanna, þróa þá í 

starfi og veita þeim tryggð. Hugo Münsterberg var frumkvöðull iðnaðarsálfræðinnar sem 

beindi athyglinni að starfsmönnunum og ólíkum eiginleikum þeirra. Með bættum hag 

einstaklinga trúði Münsterberg að markmiðum skipulagsheildarinnar yrði náð (Ferris & 

Barnum, 1995). Um 1930 fór Manngildishreyfingin af stað. Elton Mayo framkvæmdi 

rannsókn á árunum 1924 til 1933 sem fékk nafnið Hawthorne rannsóknin. Rannsóknin 

leiddi í ljós að vinnuaðstæður skipta minna máli en líðan starfsfólks sem og samskipti 

þeirra við samstarfsaðila. Þessar niðurstöður kölluðu á mannlegri stjórnunarstíl og farið 

var að líta á starfsmenn sem auðlind. Þessar niðurstöður voru að mörgu leyti andmæli 

við kenningu Taylors að stjórnun snérist fyrst og fremst um tækni, ekki afkastagetu 

starfsmanna. Í kringum 1970 byrjuðu flestar skipulagsheildir að hlusta á tilfinningar og 

viðhorf starfsmanna. Athygli stjórnenda fór að beinast að mannuðinum og stjórnendur 

gerðu sér grein fyrir því að starfsmenn væru mögulegur grundvöllur fyrir 

samkeppnisforskoti. Það var ekki fyrr en um 1980 sem mannauðsstjórnun var 

viðurkennt sem hugtak en það þróaðist úr hefðbundinni starfsmannastjórnun (Kreitner, 

2007). 
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3.2 Markmið mannauðsstjórnunar 

Eitt af helstu markmiðum mannauðsstjórnunar er að koma því í kring að viðeigandi og 

réttur starfsmaður hvað varðar getu og menntun sé í hverju starfi (Torrington, Hall, & 

Taylor, 2005). Til þess að skipulagsheildin geti verið samkeppnishæf á markaði er 

mikilvægt að ráða og halda í bestu starfsmennina með því að fara réttu leiðirnar og nota 

réttu ferlana hverju sinni við ráðningu á nýjum starfsmönnum. Mikilvægt er að 

samþætta starfsmenn þegar horft er til verkferla, starfsmannareglna og verkefna. Annað 

markmið mannauðstjórnunar er að tryggja að starfsfólk hafi áhuga og sé tilbúið að 

skuldbinda sig sínu starfi, ef þessir þættir eru ásættanlegir leiðir það til hámörkunar á 

árangri þeirra. Rétt þjálfun og þróun hefur stóru hlutverki að gegna sem og launakerfi til 

að hámarka viðleitni og beina athyglinni að markmiðum skipulagsheildarinnar. Stjórnun 

breytinga er einnig mikilvæg. Miklar breytingar í innra og ytra umhverfi fyrirtækja kalla á 

stöðuga stjórnun. Rannsóknir sýna að breytingar eru mun líklegri til að ganga eftir og 

heppnast ef starfsfólki er gert kleift að taka þátt í breytingaferlinu frá byrjun 

(Sigurlaugsson, 1996).  

3.3 Stefnumótuð mannauðsstjórnun 

Tengslin milli frammistöðu fyrirtækja og stjórnun mannauðs hafa áhrif á afkomu 

fyrirtækja.  (Torrington, Hall, & Taylor, 

2005).  

Því kemur ekkert á óvart að 

mannauðsstjórnun hefur þróast yfir í 

stefnumiðaða mannauðsstjórnun sem 

leggur áherslu á að tengja 

starfsmannamál við stefnu 

skipulagsheildarinnar. Sýnt hefur verið 

fram á að árangursrík og stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun hefur mikil áhrif á 

frammistöðu starfsmanna. 

Skipulagsheildir fara mismunandi leiðir í að 

tengja saman stefnu fyrirtækisins við 

mannauðsstefnuna. Eins og sjá má á mynd 1 getur samspil þessara stefna verið engin og 

Mynd 1 Þróun mannauðsstjórnunar. 
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yfir í það að starfsmenn séu viðurkenndur lykill að samkeppnishæfni (mynd 2). Nú í dag 

eru margar skipulagsheildir sem setja stöðu mannauðsins í forgang og telja að mikilvægt 

sé að byggja stefnuna á grundvelli mannauðs. Það má sjá á mynd 3.   
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4 Sumarstarfsmenn 

Sumarstarfsmaður er almennt ráðin yfir sumartímann til að gegna ákveðnu hlutverki 

innan vinnustaðarins. Að ráða inn sumarstarfsmenn getur verið vandasöm vinna. 

Sumarstarfsmenn þurfa að passa vel inn í þann hóp starfsmanna sem nú þegar hefur 

verið myndaður innan vinnustaðarins. Sumarstarfsmenn eru eins og hver annar 

starfsmaður þegar kemur að eyðublöðum fyrir ráðningar og aðferðir sem farnar eru 

þegar nýr starfsmaður er ráðinn. Sumarið er frábær tími til þess að ráða nýja, 

hæfileikaríka og unga starfsmenn þar sem margir klára skóla og önnur verkefni rétt fyrir 

sumarið. Oftast hafa stofnanir og fyrirtæki meiri tíma yfir sumarið til að finna hinn rétta 

starfsmann og skipuleggja ráðningarviðtölin. Mikilvægt er að fyrirtækin hafi nægan tíma 

til að taka rétta ákvörðun um val á starfsmönnum. Þar sem oft er minna að gera á 

vinnustöðum yfir sumartímann er gott að nýta þann tíma til að þjálfa og virkja 

starfsmennina. Þar sem margar eyður opnast á vinnustaðnum vegna sumarleyfa annarra 

starfsmanna er gott að nota þennan tíma til að prufa hugsanlega framtíðarstarfsmenn. Í 

lok sumars er svo hægt að taka ákvörðun um hvort viðkomandi hefur staðið sig vel og 

því hægt að bjóða þeim fulla vinnu eða sumarstarf aftur næsta sumar. 
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5 Starfsþróun 

Hugtakið starfsþróun vísar til þess að starfsmenn geti þróað áfram færni sem og 

þekkingu og þannig nýtt hæfileika sína til að dafna í starfi. Hugtakið nær alveg frá 

upphafi ráðningar til starfsloka og er starfsþróun allt sem gerist þar á milli. Starfsþróun 

miðar að því að uppfæra þekkingu og kunnáttu starfsmanna með því að mennta og 

þjálfa þá. Það er hægt með því að huga að símenntunarmöguleikum og bjóða upp á 

þjónustur sem ýta undir starfsþróunarmöguleika viðkomandi. Til að mynda er hægt að 

framkvæma hagkvæm starfsmannasamtöl, þarfagreiningu og þátttöku í símenntun og 

vinnutengdri þjálfun (Arnljótsdóttir, 2008).  

 

Ávinningur starfsþróunar miðar að því að auðvelda einstaklingum að meta þekkingu 

sína með því að greina veikleika og styrkleika sína. Símenntun starfsmanna þarf að vera í 

samræmi við stefnu fyrirtækisins svo að aukin færni starfsmanna sem aflað hefur verið 

bjóði upp á framgang í starfi. Með þessu getur starfsmaður tekist á við ný verkefni og 

þannig axlað meiri ábyrgð. Einna helst getur starfsþróun komið í veg fyrir kulnun í starfi 

og þannig aukið líkur á starfsánægju. Mikilvægt er að starfsmenn eigi þann möguleika að 

auka virði sitt á vinnumarkaðinum og því er þróun í starfi ávallt samstarf milli 

starfsmanna og yfirmanna. Starfsþróun er ekki einungis þróun í ákveðnu starfi heldur 

líka svar við síbreytilegu umhverfi og auknum kröfum á markaði. Því er mikilvægt að 

hver og einn starfsmaður fái tækifæri til að þróast í starfi (Arnljótsdóttir, 2008).  
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6 Hvatning 

Finna má ýmsar skilgreiningar á hugtakinu hvatning. Algengasta skýringin af hugtakinu 

er notuð til þess að skýra afhverju einstaklingar hegða sér á tiltekinn hátt og talið er að 

hvatning sé orkugjafi hegðunar og bendi henni í ákveðna átt. Samkvæmt Gellerman er 

starfshvatning mikilvæg í augum stjórnenda og er því hvatning starfsfólks óumdeilanlegt 

afl. Flest fyrirtæki telja nauðsynlegt að hvetja starfsfólk áfram í starfi og ná þannig fram 

auknu vinnuafli. Í harðri samkeppni fyrirtækja eykst mikilvægi hvatningar og oft er það 

hún sem skilur milli einstaklinga sem ná árangri í starfi og ekki. Án hvatningar á 

vinnustað er líklegt að starfsmenn skili minni afköstum en þeir eiga möguleika á, 

áhugaleysi eykst og andrúmsloftið á vinnustaðnum getur orðið þungt. Mikilvægt er að 

stjórnendur viti hvernig best sé að hvetja starfsmenn sína áfram og skapa hvetjandi 

starfsumhverfi (Gellerman, 1996). 

Hvatning drífur einstaklinga áfram í að hegða sér á viðeigandi hátt og ná markmiðum 

sem sett eru innan vinnustaðarins. Hvatning getur gefið starfsmönnum tilgang í starfi og 

aukið vilja í að standa sig vel. Erfittt er að mæla mikilvægi hvatningar og erfitt getur 

verið að skilgreina hugtakið nákvæmlega. Hver og einn einstaklingur er með sitt eigið 

viðhorf gagnvart hvatningu og mismunandi hvöt drífur hann áfram. Það er i höndum 

stjórnenda að finna hjá hverjum og einum hvað hvetur einstaklinginn áfram í starfi. 

Stjórnendur eiga að reyna að hvetja starfsmenn sína til að sinna daglega starfi sínu og 

umfram það. Markmið stjórnenda er að fá þá til að mæta á réttum tíma í vinunna, með 

rétt viðhorf, leggja sig hundrað prósent fram og vinna samstíga fyrirtækinu og stefnu 

þess (Gellerman, 1996). 
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6.1 Mikilvægi hvatningar 

Eins og fram hefur komið er hvatning einn af lykilhugtökum sem stjórnendur þurfa að 

tileinka sér þegar kemur að stjórnun mannauðs. Markmið margra stjórnenda er að ná 

fram því besta í starfsmönnum og því er hvatning mikilvæg til að auka afköst og gæði 

vinnubragða. Þó starfsmenn hafi næga hæfileika og þekkingu til þess að standa sig í 

starfi, ræðst þeirra frammistaða af hvatningu. Mikilvægt er því að stjórnendur átti sig á 

því að erfitt er að stjórna innra afli starfsmanna en þeir geta fylgst með, mælt og séð 

fyrir hegðun starfsmanna. Hvatning getur verið úrslitaþáttur í velgengni í starfi og 

vellíðan starfsmanna. Þegar vellíðan og velgengni fara saman er mögulegt að segja að 

þeir starfsmenn leggi sig ávallt fram í því sem þeir taka sér fyrir hendur (Crouse, 2005). 

6.2 Innri og ytri hvatning 

Á síðustu áratugum hafa fræðimenn af ýmsum toga rannsakað hvatningu og greint á 

milli innri og ytri hvatningar. Gæði frammistöðu geta verið mjög mismunandi eftir því 

hvort um er að ræða innri eða ytri hvatningu. Verknaður sem framkvæmdur er fyrir 

eigin sakir og skilar ánægju og vellíðan kallast innri hvatning. Hinsvegar er ytri hvatning 

verknaður sem framkvæmdur er til að ná settu marki en ekki vegna ánægju og vellíða 

sem felst í upplifuninni. Frá fæðingu eru einstaklingar forvitnir, leikgjarnir og búa yfir 

vilja til að rannsaka og læra. Þessi hnýsni og náttúrulegi hvati eykur þekkingu og hæfni 

einstaklinga og krefst ekki utanaðkomandi umbunar. Fólk er í eðli sínu áhugasamt um 

ákveðna starfsemi og aðrir ekki. Þar sem innri hvatning liggur í sambandi milli 

einstaklinga og verkefna, hafa sumir fræðimenn skilgreint innri hvatningu á stigi 

áhugaverðra verkefna og aðrir skoðað ánægjuna og vellíðuna sem fylgir tilteknu 

verkefni. Eftir fyrstu æviárin er talið að innri hvatning minnki og ytri hvatning verður 

meira áberandi. Samfélagið fer að gera ákveðnar kröfur um ábyrgð og hlutverk sem 

leiðir til þess að einstaklingar þurfa að reyna að skara fram úr og vera áberandi til að ná 

árangri (Ryan & Deci, 2000). Margir fræðimenn hafa sett fram hinar ýmsu kenningar um 

hvað það er sem drífur fólk áfram í starfi. Til að mynda lagði Maslow fram kenningu þar 

sem hvatning myndast vegna þarfa einstaklinga. Hinsvegar lagði Vroom fram kenningu 

þar sem starfsmenn stöðugt vega og meta eigið framlag og þá umbun sem þeir fá frá 

vinnuveitanda sínum. Að lokum má nefna kenningu Hertzberg sem hann kallaði 
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Tveggjaþáttakeningu þar sem grundvöllur starfshvatningar lá í uppbyggingu og hönnun 

starfa.   

 

6.3 Þarfakenning Maslow 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow setti fram kenningu sem byggist á því að þarfir 

einstaklinga skiptast niður í fimm þrep. Í hverju þrepi fyrirfinnst ákveðin hvatning og 

neðsta þrepið má finna þarfir sem eru nauðsynlegastar og svo koll af kolli. Samkvæmt 

hugmyndum Maslow reyna einstaklingar stöðugt að komast ofar í pýramídanum en 

hvert stig pýramídans þarf að vera uppfyllt áður en þeir flytjast ofar. Stjórnendur þurfa 

að skoða á hvaða þrepi hver starfsmaður er á og hvetja þá til að leggja harðar að sér og 

tryggja að þarfir á neðri þrepum séu uppfylltar. Líkamlegar grunnþarfir eru staðsettar 

neðst í pýramídanum, en þær eru til að nefna þörfin fyrir vatn, mat, svefn og súrefni. 

Þegar þessum grunnþörfum hefur verið fullnægt fer fólk að huga að öryggisþörfum, svo 

sem þörf fyrir vernd gegn hættu og sviptingu frelsis (Armstrong, 2001). Öryggi í starfi er 

ein mikilvægasta tilfinning sem starfsmenn þurfa að finna ef starfsánægja á að vera í 

fyrirrúmi (Kreitner, 2007). Þegar grunn- og öryggisþörfum hefur verið uppfyllt færir 

einstaklingur sig ofar og einblínir næst á félagslegar þarfir. Þörf fyrir ást, kærleika og 

samþykki sem partur af hóp. Einstaklingar leggja oft mikið á sig til að nálgast þá 

tilfinningu að þeir tilheyri einhverjum og þar sem öll þrepin hafa mismikla dýpt getur 

félagslega þörfin verið mun meiri hjá einum en öðrum. Næsta þrep er þörfin fyrir 

viðurkenningu og auknu sjálfsáliti. Nauðsynlegt er að hafa stöðugt og hátt mat fyrir 

sjálfum sér sem og virðingu annarra. Þegar viðkomandi hefur öðlast sjálfsvirðingu og 

virðingu annara leitast hann upp í næsta þrep sem er þörf fyrir sjálfsþroska og 

sköpunargleði. Hver og einn þarfnast ákveðnar sjálfstjáningar og geta stjórnendur 

uppfyllt þetta þrep með því að leggja krefjandi starf fyrir viðkomandi. Þegar hugmynd 

Maslows um þarfir er yfirfærð yfir á eitthvað ákveðið starfsumhverfi er hlutverk 

stjórnenda mikilvægt. Þeir bera ábyrgð á að skapa réttar aðstæður þar sem starfsmenn 

geta þróað eigin þekkingu og hæfni. Ef þessu er ekki vel sinnt er mikil hætta á að 

frammistaða starfsmanna verði slakari en mögulegt er, starfsánægja lítil og 

starfsmannavelta getur aukist (Armstrong, 2001).  
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6.4 Vætingakenning Vroom 

Í kringum 1960 lagði Victor H. Vroom fram eina vinsælustu hvatakenningu sem fram 

hefur komið. Hún leggur áherslu á þrjá þætti; fyrirhöfn, frammistöðu og útkomu. Að 

leggja sig fram í starfi leiðir til góðrar frammistöðu sem á endanum leiðir til væntingar 

um góða útkomu.  

Mynd 2: Hefbundið væntingalíkan (Kreitner, 2007, bls 383.) 

Kenningin sýnir fram á a einstaklingar hafa mismunandi markmið og geta verið 

hvattir til ákveðinnar hegðunar ef þeir trúa að væntingarnar um árangur muni skila 

jákvæðum tengslum milli viðleitni og afkasta (Kreitner, 2007).  

Starfsmenn gera ávallt ákveðnar væntingar um ákveðinn árangur og því felst 

hvatning stjórnenda í að sannfæra starfsmenn sína um að ef þeir leggi hart að sér þá 

muni það skila góðri frammistöðu sem leiðir til ákveðins árangurs. Sem stjórnandi er 

hægt er að fara margar leiðir til að auka hæfni og þekkingu starfsmanna. Að veita 

nauðsynlega starfsþjálfun og endurmenntun getur aukið trú á að starfsmenn séu færir 

um að sýna góða frammistöðu. 
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 Í töflunni hér fyrir neðan er hægt að sjá hvernig líkaninu getur verið beitt. 

 

Tafla 1: Beiting væntingalíkansins (McShane & Glinow, 2010) 

Samkvæmt Vroom næst árangur starfsmanna með trú á sjálfum sér og verkefninu. 

Aukin leið til að ná árangri er val á réttu starfsfólkið í hvert starf, veita starfsþróun og 

sem og hafa rétt tímamörk, tól og tæki. Einnig þarf möguleg umbun að vera til staðar til 

að ná góðum árangri og mikilvægt er að stjórnendur fylgi þeirri umbun eftir. 

Starfsmaðurinn þarf að hafat trú á að þeirra frammistaða mun skila umbun ef 

viðkomandi frammistaða stendur undir væntingum. Hægt að frammist0ðumæla, útskýra 

útkomuna og umbunina vel og nefna dæmi um starfsmenn sem hafa hlotið umbun fyrir 

vel unnin störf til að starfsmaður hafi trú á mögulegri umbun. Til að umbunin sé 

verðmæt þarf að veita umbun sem starfsmaður virðir. Einnig þarf umbunin að vera 

áhrifarík sem og einstaklingsmiðuð. Sjá töflu 1. 
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7 Tveggja þátta kenning Hertzberg 

Ein þekktasta hvatningakenning er tveggja þátta kenning Frederick Hertzberg sem byggð 

er á niðurstöðum rannsókna sem hann framkvæmdi. Megin tilgangur rannsóknarinnar 

var að komast að því hvort ólíkir þættir orsökuðu ánægju- og óánægju í starfi. Hann 

framkvæmdi þessa rannsókn á 203 endurskoðendum og verkfræðingum frá Pittsburg. 

Hann komst að því að þeir þættir sem hafa áhrif á viðhorf fólks til starfs síns skiptist í tvo 

flokka. Þessir þættir eru viðhaldsþátturinn (e. hygiene factor) og hvataþátturinn (e. 

motivation factor) (Armstrong, 2001). Hertzberg trúði því að starfsánægja og starfsleiði 

eru tveir andstæðir  pólar og þeir stuðluðu að hegðun starfsmanna. Ef starfsmaður er 

hvorki ánægður né óánægður er hann staðsettur á miðjum skalanum. Að vera 

staðsettur í miðjunni er tákn um að viðkomandi skortir hvatningu.  

Til þess að starfsmaður nái að uppfylla þarfir sinar og langanir tengdar vinnu, þarf 

starfið að vera bæði áhugavert og gefandi. Til að viðhalda starfshvata meðal 

starfsmanna þurfa stjórnendur að tryggja það að viðhaldsþættir séu til staðar. 

Viðhaldsþættir fela í sér ytri skilyrði sem nauðsynlegir eru til að viðhalda ákveðnu stigi 

hvatningar til að nefna stefnu fyrirtækis og starfsumhverfið. Einnig þarf að umbuna 

starfsmönnum á viðeigandi hátt, koma vel fram við þá og tryggja starfsöryggi.  

Hinsvegar fela hvataþættir í sér innri skilyrði sem eru nauðsynleg til að stuðla að 

ákveðnum markmiðum í starfi og uppfylla þarfir starfsmanna. Til að mynda eru það 

þættir á borð við viðurkenningu, ábyrgð og möguleikar á frumkvæði (Levering, 1988).  
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8 Starfstengd hvatning – Hvað hvetur fólk áfram í starfi? 

Ekki er nóg að vita hvað hvatning er og hvernig hægt er að beita henni. Grundvallaratriði 

er að vita hvað það er sem hvetur einstaklinga áfram í starfi. Þar sem hver og einn 

starfsmaður er mismunandi er það því vandasamt að vita hvaða mismunandi leiðir og 

aðferðir hvetja hvern og einn áfram. Frammistaða starfsmanna byggist á ýmsum 

persónubundnum þáttum eins og hæfni, kunnáttu, umhverfi og menntun. Þessir þættir 

hafa allir áhrif á frammistöðu í starfi. Öll kunnátta og þekking starfsmanns er þó lítils 

virði ef hann finnur ekki fyrir ákveðinni hvatningu.  Starfstengd hvatning hefur bein áhrif 

á hegðun fólks í starfi og hvetur til hegðunar sem leiðir til betri frammistöðu og þar með 

aukinni framleiðni starfsmanns (Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Ein skilgreining á starfstengdri hvatningu er að hún er „kröftugur áhrifavaldi sem 

á upptök sín bæði ytra og innra með einstaklingi, og hrindir af stað vinnutengdri 

hegðun“ (Vilhjálmsdóttir, 2010, bls.20). Með öðrum orðum hvatning sem fær fólk til 

þess að fara í vinnuna og leggja sig fram.  

Eins og fram hefur komið er mikill munur á milli manna eftir því hvað það er sem 

hvetur þá áfram. Misjafnt er að hverju hvatningin beinist og hversu mikill áhugi er til 

staðar til að vinna vinnuna sína. Árið 2009 framkvæmdi Arndís Vilhjálmsdóttir rannsókn 

sem greindi hvaða atriði hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. Þátttakendur voru allir 

meistara- og doktorsnemar við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Svarendur voru 

beðnir um að merkja „já“, við þau atriði sem þeir töldu að væri sér mikilvæg hvatning til 

þess að standa sig betur í vinunnni en „nei“, við þá þætti sem þeir töldu ekki mikilvæga. 

Spurt var um áhrif mögulegra hvatningaratriða eins og ábyrgð, álag og tekjur. Listann 

má sjá í töflu 2. 
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Nr.  Atriði 

1 Að vinnan mín sé vel metin 

2 Að finnast ég hafður/höfð með í ráðum 

3 Að fá aðstoð við persónuleg vandamál 

4 Að búa við atvinnuöryggi 

5 Að fá góð laun 

6 Að vinna að áhugaverðum verkefnum 

7 Að hljóta stöðuhækkun 

8 Tryggð við fyrirtækið 

9 Að þróast í starfi 

10 Tryggð við starfsmenn 

11 Að búa við góðar vinnuaðstæður 

12 Að samstarfsfólk sé þægilegt 

13 Að álag sé hæfilega mikið 

14 Að starfið njóti almennrar virðingar 

15 Að vinntími sé þægilegur 

16 Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 

17 Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 

18 Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 

19 Að starfið sé ábyrgðamikið 

20 Að starfið samsvari eigin hæfileikum  

21 Að eiga frí um helgar 

22 Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 

Tafla 2: Íslenski starfshvatningarlistinn (Vilhjálmsdóttir A. , 2010).  

Listinn inniheldur 22 atriði sem hafa áhrif á hvatningu. Eins og listinn gefur til kynna er 

mikilvægast að vinna viðkomandi sé metin. Þróun í starfi er mjög ofarlega, eða í áttunda 

sæti listans. Á grundvelli þessara upplýsinga er hægt að sérsníða umbunarkerfi fyrir 

einstaka starfsmenn eða fyrirtæki og þannig hægt að hámarka hvatningu og vellíða í 

starfi.  
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9 Frammistöðumat 

Alla ævi eru einstaklingar metnir á einn eða annan hátt út frá ákveðnum stöðlum. Til að 

mynda á ungabarn að fylgja ákveðnu mynstri í þroska, unglingar eru metnir með prófum 

og árangur gefinn upp í formi einkunna. Þegar líða tekur á aldurinn virðist sem mat í 

formi einkunna líði undir lok en þess í stað tekur annar samanburður eða mat við. 

Yfirmaður og undirmaður hafa þó hvor um sig sínar hugmyndir um hvernig viðkomandi 

gangi í starfi og hvort hann uppfyllir þau skilyrði sem þörf er á í tilteknu starfi. 

Einstaklingar innan fyrirtækis eru mismeðvitaðir um þá staðla og skyldur sem gilda innan 

vinnustaðarins. Til að komast að því hvort starfsmenn fyrirtækisins séu meðvitaðir um 

fyrrnefndar reglur er mikilvægt að framkvæma frammistöðumat sem getur leitt til þess 

að viðkomandi einstaklingur bæti árangur sinn og vinnubrögð.  

Frammistöðumat gegnir einnig mikilvægu hlutverki þegar horft er til 

áætlunargerðar fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur þörf fyrir yfirlit yfir mannauð sinn; yfirlit 

yfir eiginleika, árangur og frammistöðumöguleika hvers og eins. Auk þess er 

frammistöðumat oft grundvöllur fyrir ákvarðanatöku um stöðuhækkanir, símenntun, 

flutninga milli starfa og starfsþróun. Þar sem stöðugar breytingar eiga sér stað, bæði hjá 

starfsmönnunum og fyrirtækinu sjálfu, er mikilvægt að framkvæma markviss  og 

kerfisbundin frammistöðumöt.  

Mynd 3 sýnir samband milli starfs og starfsmanns þar sem sambandið er á stöðugri 

hreyfingu. Starfsmaðurinn og starfsinnihaldið breytist með tímanum þar sem 

starfsmaðurinn fær aukna þjálfun og starfið breytist vegna tækniframfara eða nýrra 

framleiðslutegunda. Megintilgangur frammistöðumats er því að lýsa hvernig samband 

milli starfsmanns og starfs er á hverjum tíma og því grundvallarþáttur í áætlunargerð um 

starfsmannamál (Guðmundsdóttir, 1990). 
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Mynd 3: Samband milli starfs og starfsmanns (Guðmundsdóttir, 1990). 

 

Starfsmannasamtöl eiga sér svo stað í kjölfar frammistöðumatsins. Grundvöllur þeirra 

er sjálft frammistöðumatið. Markmið samtalsins er að gefa báðum aðilum tækifæri til að 

tjá sig um niðurstöður matsins. Þar er meðal annars rætt; núverandi starfssvið 

viðkomandi, samvinna, bæði milli yfir- og undirmanna, sem og verkefni næsta tímabils. 

Einnig er framtíð starfsmannsins innan fyrirtækisins oft rædd og óskir hans um 

starfsþróunarmöguleika (Guðmundsdóttir, 1990).  
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10 Hvatning sumarstarfsmanna í Íslandsbanka 

Markmið Íslandsbanka er að ráða, efla og halda hæfu og traustu starfsfólki. Íslandsbanki 

sækist eftir yfirburða og reynslumiklu starfsólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og 

leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Síðustu sextán ár hefur Íslandsbanki 

ávallt lagt áherslu á að fjárfesta stöðugt í fræðslu og þjálfun starfsfólks síns (munnleg 

heimild: Hafsteinn Bragason, Mannauðsstjóri Íslandsbanka. 23.08.2012). Fræðslan og 

þjálfunin er sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda og byggist á reglulegri og 

uppbyggilegri endurgjöf á frammistöðu. Þetta er gert með það að markmiði að 

styrkleikar hvers og eins starfsmanns fái að njóta sín í starfi. Hvatt er til góðrar 

liðsheildar og hver og einn starfsmaður styðji við hvern annan með góðum samskiptum. 

Árlega eru framkvæmd frammistöðumöt af stjórnendum fyrir fast ráðna starfsmenn. 

Frammistöðusamtöl fylgja í kjölfarið þar sem ræddir eru styrkleikar og veikleikar hvers 

og eins starfsmanns. En hvað með frammistöðumat á sumarstarfsmönnum? 

Frammistöðumöt á sumarstarfsmönnum hafa ekki tíðkast í Íslandsbanka, þó hefur verið 

mikil vakning undanfarin ár á mikilvægi hvatningar sumarstarfsmanna. Samkvæmt 

Hafsteini og Kristjönu er mikill áhugi fyrir því að Íslandsbanki byrji að framkvæma 

frammistöðumöt á sumarstarfsmönnum í lok hvers sumars.  

Sumarstarfsmenn Íslandsbanka eiga rétt á allri þjálfun og námskeiðum sem er boðið 

upp á yfir sumartímann. Mikið er lagt upp úr því að ráða gott og jákvætt starfsfólk yfir 

sumartímann sem og að þeir framfylgi þeirri starfsmannastefnu sem lögð er fram. 

Íslandsbanki horfir á sumarstarfsmenn sína sem mögulega framtíðarstarfsmenn og nýta 

því tímann vel yfir sumarið til að þjálfa og skoða þeirra hæfileika. Sumarstarfsmenn eiga 

að koma með gleði, ánægju, öðruvísi þekkingu og nýja upplifun fyrir fastráðna 

starfsmenn yfir sumartímann (munnleg heimild: Kristjana Aradóttir, Viðskiptastjóri 

einstaklinga. 23.08.2012).   

Mikil áhersla er lögð á hvatningu sumarstarfsmanna. Horft er til þess að þeir séu 

viðskiptavinir og því er mikilvægt að þeir gangi jákvæðir frá sumrinu. Hrós, ánægja á 

vinnustað og góður mórall eru þrír þættir sem yfirmönnum finnst mikilvægt að ná fram 

svo að hver og einn starfsmaður njóti sín í starfi (munnleg heimild: Kristjana Aradóttir, 
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Viðskiptastjóri einstaklinga. 23.08.2012). Frammistöðumat í lok hvers sumars væri 

tilvalin leið til að tryggja það að sumarstarfsmenn nýti sína hæfileika til fullnustu og 

gangi ánægður frá sumrinu. Með frammistöðumati á sumarstarfsmönnum getur 

Íslandsbanki skoðað hvað betur má fara fyrir næsta sumar sem og hafa upp á 

hæfileikaríka sem og mögulega framtíðarstarfsmenn.  
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11 Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvatningu og starfsánægju sumarstarfsmanna 

hjá Íslandsbanka. Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort Íslandsbanki hvetji 

sumarstarfsmenn sína áfram í starfi. Einnig er skoðað hvort sumarstarfsmenn 

Íslandsbanka séu yfir höfuð ánægðir í starfi.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær:  

1. Telja sumarstarfsmenn Íslandsbanka sig vera hvattir áfram af  yfirmönnum? 

2. Eru sumarstarfsmenn Íslandsbanka almennt  ánægðir í sínu starfi? 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem skoðun og upplifum hvers 

þátttakenda var sett í mælanlegar einingar. Hér fyrir neðan verður gerð betri grein fyrir 

þátttakendum rannsóknarinnar, hvernig spurningalistinn var byggður upp, 

framkvæmdinni og takmörkunum rannsóknarinnar. Notast verður við myndrit og lýsandi 

tölfræði til að draga fram niðurstöður rannsóknarinnar.  

11.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru 

sumarstarfsmenn Íslandsbanka sem 

voru við störf sumrin 2010 og 2011. 

Spurningalistinn var sendur út á 42 

sumarstarfsmenn  Íslandsbanka. Alls 

voru 37 sumarstarfsmenn sem 

svöruðu könnuninni þar af voru 

28 konur og 9 karlar. Aldur 

þátttakenda var ekki mjög 

breytilegur en flestir á bilinu 22 

ára til 24 ára. Þeir sem svöruðu 

könnuninni unnu við mismunandi 
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störf innan Íslandsbanka en flestir unnu við einhverskonar bakvinnslu. Flestir 

þátttakendurnir höfðu unnið hjá Íslandsbanka í eitt sumar. 

 

11.2 Spurningalistinn 

Útbúinn var spurningalisti sem 

samanstóð af 10 spurningum og 2 

bakgrunnsspurningum. Við gerð 

spurningalistanns var notast við 

bókina Job Satisfaction eftir Paul E. 

Spector (1997). Lögð var mikil áhersla 

á að spurningarnar endurspegluðu 

hvatningu og starfsánægju 

þátttakenda. Um það bil helmingur spurninganna tengdist innri hvataþáttum og hinn 

helmingurinn ytri þáttum. Notast var við Likert skala. Kostirnir við þennan skala er að 

hægt er að sjá hversu sterklega svarandinn er sammála eða ósammála hverri fyrirspurn 

og einnig hægt að skoða viðhorf hvers og eins.  

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir sumarstarfsmennina var hann prófaður af 

þremur einstaklingum. Þeir voru beiðnir um að gagnrýna listann eins og hægt var. 

Þónokkrar ábendingar bárust og voru þær lagaðar um leið. Einnig kom í ljós að það tók 

um það bil 4-5 mínútur að svara spurningalistanum og var það talinn hæfilegur tími.  

11.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í Microsoft Office Word 2007. Þegar listinn var tilbúinn 

var hann yfirfærður yfir á heimasíðuna KwikiSurveys.com þar sem spurningarnar voru 

settar inn ásamt mögulegum svörum. Þátttakendurnir fengu tengil sem þeir fóru inn á 

og þannig svöruðu þátttakendurnir könnuninni. KwikiSurveys bíður upp á einstaklega 

þægilega úrlausn í excel þar sem hver og ein spurning ásamt niðurstöðum eru vel settar 

fram. Þegar niðurstöðurnar höfðu verið skoðaðar voru þær opnaðar í Grapher vs. 9, 

Golden Software Inc þar sem breyturnar voru keyrðar saman og ýmis gröf og kökurit 

gerð. 
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11.4 Takmarkanir 

Þónokkuð var um takmarkanir við framkvæmd þessara rannsóknar. Helsta takmörkunin 

var að Íslandsbanki var ekki með upplýsingar um fyrrum sumarstarfsmenn, það er að 

segja símanúmer eða netföng og því þurfti að notast við snjóboltaúrtak. Snjóboltaúrtak 

er eins konar þægindaúrtak en þar bendir viðmælandinn á næsta viðmælanda. Til að ná 

fram betri niðurstöðum hefði verið gott að taka viðtal við nokkra sumarstarfsmenn og 

spyrja þá opinna spurninga en tími gafst ekki til þess. Þar sem aðallega var notast var við 

megindlega rannsóknaraðferð var lögð meiri áhersla á mælingar í tölum fremur en 

lýsingar í orðum og því er ekki hægt að taka reynslu og túlkun þátttakenda inn í 

myndina. 

 Einnig var fjöldi þátttakenda  aðeins 37 sumarstarfsmenn og því ekki hægt að 

fullyrða niðurstöðurnar með 95% vissu að úrtakið endurspegli allt þýðið. Önnur 

takmörkunin var kynjahlutfall þátttakenda þar sem aðeins 27% svarenda voru karlar og 

hin 73% voru konur. Niðurstöður rannsóknar  

Í þessum kafla munu helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar. Farið verður 

í gegnum hverja spurningu af spurningalistanum. Spurning ellefu og tólf voru 

bakgrunnsspurningar og niðurstöður þeirra voru settar fram í kaflanum um 

þátttakendur hér að ofan. Einnig voru niðurstöður úr spurningu eitt settar fram í þeim 

kafla.  
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Spurning 2: Hversu mörg sumur hefur þú unnið fyrir Íslandsbanka ? 

Flestir af þeim sem tóku þátt í rannsókninni voru búnir að vinna eitt sumar hjá 

Íslandsbanka, eða um 43% þátttakenda. Næst á eftir komu þeir sem hafa unnið fjögur 

sumur eða fleiri. 22% þátttakenda voru búin að vinna tvö sumur hjá Íslandsbanka en 

aðeins 8% í 3 ár.  
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Spurning 3: Ég var mjög ánægð/ur í starfi mínu hjá Íslandsbanka ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein af mikilvægustu spurningum rannsóknarinnar var um starfsánægju 

sumarstarfsmanna Íslandsbanka. Þá var spurt hvort sumarstarfsmönnum yfirhöfuð líkaði 

vel í starfi sínu. Flestir þeirra sem tóku þátt sögðust vera mjög sammála að þeim liði vel 

eða um nítján svarenda (51,3%). Þrettán voru sammála en aðeins fimm svarenda 

hlutlaus, ósámmála eða mjög ósammála.  

Hawthorne rannsókninni sem rædd var hér að ofan, var ein af fyrstu skipulögðu 

rannsóknum um starfsánægju. Þetta var upphaf að nýjum hugsunarhætti að líðan 

starfsfólks skiptir miklu máli sem leiddi svo síðar til þess að mannauðsstjórnun varð til.  

Starfsánægja snýst um, eins og orðið gefur til kynna, það hversu ánægt starfsfólkið er í 

starfi sínu. Flestir eru sammála því að þessi ákveðna ánægja tengist vinunni sjálfri og 

starfsumhverfinu. Starfsumhverfið er mjög mikilvægt en það samanstendur af 

einkennum starfsins og einkennum vinnustaðarins. Einkenni starfsins tengjast yfirbragði 

starfsins og verkefnum þess. Það getur verið mikilvægi starfsins fyrir starfsmanni og ekki 

síst fyrir samfélagið. Vöxtur og þróun starfsmannsins er einnig hluti af einkennum 
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starfsins. Hinsvegar eru einkenni vinnustaðarins umhverfið, markmiðin, umbunin og 

þættir sem vinnustaðurinn vinnur eftir (Wright & Davis, 2003).  

Því má fullyrða að sumarstarfsmenn Íslandsbanka eru að meðaltali mjög ánægðir 

í starfi sínu. Þetta gæti leitt til betri afkomu fyrirtækisins, betri afköst og betri 

frammistöðu yfir sumartímann. Sumarstarfsmenn munu því stuðla enn frekar að 

jákvæðu orðspori fyrirtækisins og munu mjög líklega vilja vinna aftur fyrir Íslandsbanka.  
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 Spurning 4: Þegar ég stend mig vel í starfi, hlýt ég þá viðurkenningu sem 

ég á skilið ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæplega 76% svarenda voru sammála eða mjög sammála því að þeir hlytu 

viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Þetta er mjög jákvætt þar sem viðurkenning í starfi 

er mjög mikilvæg. Allir starfsmenn vilja að samstarfsmenn þeirra komi fram við þá með 

virðingu og þeirra vinna sé metin að verðleikum. Þegar vinna viðkomandi hefur verið 

viðurkennd og staðfest þá eykst sjálfstraust viðkomandi sem leiðir til betra samstarfs.  

Að njóta sín í vinnu er ekki sjálfgefið. Stór partur af því að njóta sín í vinnu kemur frá því 

að vita að viðkomandi er metinn. Þegar starfsmaður finnst þeirra tileinkun til starfsins 

vekja athygli er líklegra að þeir verði ánægðir í starfi sem leiðir til áframhaldandi 

hollustu.  
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Spurning 5: Samskipti milli mín og yfirmanns míns eru góð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast samskipti milli yfirmanna og 

sumarstarfsmanna vera góð í Íslandsbanka. Um það bil 95% svarenda voru sammála eða 

mjög sammála því að samskipti við yfirmann væru góð. Í þjóðfélagi sem tekur sífelldum 

breytingum hvað varðar tækninotkun sem og þekkingu, krefst þjóðfélagið meiri 

samskipta milli samstarfsfélaga. Mikilvægt er að samskipti milli starfsmanns og 

yfirmanns séu markviss, skýr og nákvæm. Þegar samskipti eru góð líður starfsfélögunum 

betur í samvistum annarra sem getur aukið afköst (Félagsmálaskóli Alþýðu, án dags). 

Mun ánægjulegra er fyrir viðskiptavini að leita til fyrirtækis þar sem starfsólki líður vel og 

er ánægt í starfi og því fer þetta vel við þjónustustefnu Íslandsbanka, að veita góða og 

faglega þjónustu.  
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Spurning 6: Þegar ég vann hjá Íslandsbanka var hlutverk mitt ljóst ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flestir þeirra, eða um 54%, sem svöruðu könnuninni voru sammála því að hlutverk 

þeirra yfir sumartímann var vel útskýrt og því hlutverk þeirra ljóst. 35% voru mjög 

sammála. Hlutverk hvers og eins verður að vera ljóst til að hver og einn geti sett sér 

persónuleg markmið og unnið eftir þeim. Þegar hlutverk eru ljós er mun auðveldara að 

eiga samskipti innan fyrirtækja og hver og einn veit hvert hann á að leita ef þörf er á 

aðstoð eða annarri skoðun.  
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Spurning 8: Ég var hvött/hvattur áfram af yfirmanni mínum þegar ég 

skilaði starfi mínu vel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein af mikilvægustu spurningum þessara rannsóknar var spurning um hvatningu 

yfirmanna. 83,7% svarenda voru sammála eða mjög sammála því að þeir voru hvattir 

áfram í starfi sínu hjá Íslandsbanka. Þetta er mjög jákvætt fyrir Íslandsbanka. Eins og 

fram hefur komið er hvatning mjög mikilvægt hugtak og erfitt er að mæla hana. En með 

markvissum og áhrifaríkum hvatningarleiðum er hægt að ná fram því besta í hverjum 

starfsmanni. Mikilvægt er að sumarstarfsmenn fái jafn mikla hvatningu og aðrir 

starfsmenn ef um vel unnin störf er að ræða. Að finna fyrir hvatningu frá yfirmanni getur 

aukið starfsánægju og sjálfstraust og komið í veg fyrir hrörnun í starfi (Guðmundsdóttir, 

1990). Þegar sumarstarfsmenn finna fyrir hvatningu og ánægju frá yfirmönnum eru 

meiri líkur á að viðkomandi starfsmaður skili betri afköstum og frammistöðu, 

starfsmaðurinn talar vel um starfið og hvatningin drífur hann áfram í starfi. 
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Spurning 9: Yfirmaður minn gaf sér alltaf tíma til að hlusta á þær tillögur 

og ábendingar sem ég hafði fram að færa ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést hér á myndinni að ofan eru flestir svarenda eða 48% mjög sammála því að 

yfirmaður gaf sér tíma til að hlusta á tillögur og ábendingar sem sumarstarfsmaður hafði 

fram að færa. Að gefa sér tíma og hlusta á starfsmenn er eitt af þeim lykilhlutverkum 

sem stjórnendur þurfa að tileinka sér. Þegar skoðanir og tillögur eru teknar alvarlega og 

yfirmenn gefa sér tíma til að hlusta getur sjálfstraust og ábyrgð aukist (Kreitner, 2007). 

Þegar yfirmenn gefa sér tíma og hlusta á það sem starfsmenn hafa að segja finnur 

starfsmaðurinn að hans vinnubrögð eru metin. Þetta eykur starfsánægju.   
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12 Umræða 

Rannsóknin leiddi í ljós að sumarstarfsmenn Íslandsbanka eru ánægðir í starfi sínu. 

Einnig bentu niðurstöður til þess að yfirmenn hvetji sumarstarfsmenn sína áfram. 

Sumarstarfsmenn Íslandsbanka hlutu almennt þá viðurkenningu sem þeir áttu skilið fyrir 

vel unnin störf sem og samskipti við yfirmann voru góð. Hægt er að segja að 

Íslandsbanki gerir vel við sumarstarfsmenn sína og þeirra hvataleiðir eru markvissar og 

skili árangri.  

Hvatning er gífurlega mikilvæg á vinnustað. Stjórnendur bera stórt hlutverk 

þegar kemur að hvatningu starfsmanna og þeir þurfa að skilja og skynja þarfir 

starfsmanna og bregðast rétt við þeim. Eins og fram hefur komið er það mismunandi 

milli stafsmanna hvað það er sem hvetur þá áfram og því er lausnin oft að vera með gott 

samband milli yfirmanna og starfsmanna. Góð samskipti milli yfirmanna og undirmanna 

veitir starfsmönnum meira öryggi. Með góðum samskiptum geta yfirmenn fylgst betur 

með og veitt starfsmönnum þá athygli sem þeir verðskulda. 
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13  Ályktanir og tillögur 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvort sumarstarfsmenn Íslandsbanka séu 

almennt hvattir áfram í starfi. Allir þeir þættir sem skoðaðir voru hafa áhrif á hvatningu. 

Hvatning drífur einstaklinga áfram í að hegða sér á viðeigandi hátt og ná markmiðum 

sem sett eru. Hvatning getur gefið starfsmönnum tilgang í starfi og aukið vilja í að 

standa sig vel. Fram kom að rannsakendur hafa þróað ýmsar leiðir til þess að vita hvaða 

leiðir hvetja hvern og einn einstakling áfram í starfi. Einnig kom fram að hvatning hefur 

áhrif á starfsánægju. Eins og fram hefur komið eru sumarstarfsmenn Íslandsbanka 

almennt mjög ánægðir í starfi sínu.  

Helst má nefna að ekki er tekið faglegt frammistöðumat í lok sumars á 

sumarstarfsmönnum Íslandsbanka. Þar sem sambandið milli starfs og starfsmanns er á 

stöðugri hreyfingu er mikilvægt að fylgjast með þeirri þróun sem á sér stað. 

Frammistöðumat er hagnýt lausn til að lýsa hvernig samband milli starfsmanna, 

yfirmanna og starfsins er. Þar sem Íslandbanki frammistöðumetur ekki sumarstarfsmenn 

sína var sett upp dæmi af mögulegu frammistöðumati sem Íslandsbanki getur notað. Sjá 

viðhengi Frammistöðumat sumarstarfsmanna Íslandsbanka. 

 Frammistöðumat er framkvæmt einu sinni á ári fyrir fastráðna starfsmenn. 

Mikilvægt er að meta hvern og einn sumarstarfsmann svo að viðkomandi einstaklingur 

geti bætt árangur sinn og vinnubrögð. Ef viðkomandi starfsmaður hefur staðið sig vel er 

mikilvægt að hann viti af því og að hann eigi möguleika á að fá starf aftur næsta sumar. 

Einnig er gott fyrir Íslandsbanka að hafa yfirlit yfir þá sumarstarfsmenn sem hafa staðið 

sem vel og geta verið mögulegir framtíðarstarfsmenn. Hægt er að framkvæma 

frammistöðumatið í lok hvers sumars þar sem hver og einn sumarstarfsmaður metur 

vinnu sína yfir sumarið og yfirmaður gefur endurgjöf og ábendingar varðandi það sem 

betur mætti fara. Sumarstarfsmennirnir ættu einnig að geta komið með ábendingar og 

tillögur til yfirmanna. Að meta sumarstarfsmenn getur hjálpað fyrirtækinu að finna hina 

réttu framtíðarstarfsmenn sem og vita hvernig starfsmenn Íslandsbanki vill. Einnig er 

hægt að sjá hvað betur má fara yfir sumartímann .  
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Við hönnun spurningalistans var notast við bókina Job Satisfaction eftir Paul E. Spector 

þar sem Spector setur upp spurningar sem mæla starfsánægju starfsmanna. Við 

úrvinnslu niðurstaðna kom í ljós að fjórar spurningar voru svipaðar sem og niðurstöður 

þeirra. Spurning fjögur, „Þegar ég stend mig vel í starfi, hlýt ég þá viðurkenningu sem ég 

á skilið?“ og spurning sjö, „Mér fannst ég fá þá viðurkenningu sem ég átti skilið fyrir vel 

unnin störf“? voru mjög svipaðar og því var ákveðið að sleppa úrvinnslu spurningu sjö. 

Einnig voru spurningar sex, „ Þegar ég vann hjá Íslandsbanka var hlutverk mitt ljóst?“ og 

spurning tíu „Mér var veitt nákvæm starfslýsing og því ljóst hver ábyrgð mín var?“ líkar. 

Ákveðið var að notast við spurningu sex þar sem færri svöruðu svarmöguleikanum 

hlutlaus. Líklegt er að fleiri hafi svarað hlutlaus þar sem viðkomandi fannst hann hafa 

svarað þessari spurningu fyrr í könnuninni. 

 

 

 



 

42 

14 Lokaorð  

Ljóst er að mikilvægt er að hlúa að, rækta og nýta mannauðinn með kerfisbundnum 

hætti með það að markmiði að bæta frammistöðu starfsmanna sem og fyrirtækisins. 

Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind fyrirtækja og þeir eru áhrifavaldar 

samkeppnisforskots og líflínu þess. Því er stjórnun mannauðs mikilvægt sem og flókið 

ferli. Stjórnendur þurfa að leggja áherslu á að starfsmenn standi sig vel í starfi og því 

verða þeir að skilja hvað það er sem hvetur þá áfram. Slíkur skilningur er undirstaða 

skilvirkrar framleiðni og tryggir velgengni fyrirtækisins. Sumarstarfsmenn eru engar 

undirtekningar þegar kemur að hvatningu og frammistöðumati. Einfaldasta leiðin til 

þess að öðlast skilning á því hvað hvetur hvern og einn áfram er að framkvæma 

reglulegar spurningakannanir og frammistöðumöt og nota niðurstöður þess til að 

kynnast starfsmönnum sínum betur og hlusta á hugsanir og ábendingar sem þeir hafa 

fram að færa. Þannig er hægt að nýta upplýsingarnar frá starfsmönnum til að hanna og 

bæta hvatakerfin sín.  
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15 Viðauki 1 – Frammistöðumat sumarstarfsmanna 
Íslandsbanka 

Frammistöðumat sumarstarfsmanna 

Íslandsbanka 

Nafn:___________________________________ Kennitala:_____________________________ 

Vinnustaður:_____________________________ Staða:________________________________ 

 

Viðkomandi sumarstarfsaður metur sjálfan sig hér að neðan: 

 

 

 

 

Vinnusemi       Samvinna við yfirmenn 

Gæði vinnunnar      Lausn  verkefna   

Samvinna við samstarfsmenn     Áhugi  

Þjónustulund (ef við á)      Sjálfstæði 

Frumkvæði        

 

Önnur atriði sem máli skipta: 

1. Hvað telur þú þig hafa lært af því að vinna fyrir Íslandsbanka? 

 

_______________________________________________________________________________ 

2. Myndir þú hafa áhuga á að starfa fyrir Íslandsbanka næsta sumar eða að loknu námi? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Hér getur þú komið með tillögur og ábendingar  

 

 

 

 

Hvernig á að meta? 
+ Árangur yfir meðallagi 
v Fullnægjandi árangur 
− Árangur gæti verið betri 
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Útfyllist af yfirmanni 

Nafn:___________________________________ Kennitala:_____________________________ 

Vinnustaður:_____________________________ Staða:________________________________ 

 

Viðkomandi yfirmaður metur sumarstarfsmannin hér að neðan: 

 

 

 

 

 

Vinnusemi       Áhugi  

Gæði vinnunnar      Samvinna við yfirmenn 

Lausn verkefna       Samvinna við samstarfsmenn 

Þjónustulund       Sjálfstæði 

Frumkvæði      

 

 

Ábendingar og tillögur yfirmanns: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Umræða yfirmanns og sumarstarfsmanns: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvernig á að meta? 
+ Árangur yfir meðallagi 
v Fullnægjandi árangur 
− Árangur gæti verið betri 
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16 Viðauki 2 - Spurningalistinn 

Góðan dag,  

Steinunn Björnsdóttir heiti ég og er á loka ári í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu sem ég er að vinna í um þessir mundir. 

Lokaverkefni mitt fellst í því að skoða hvatningu sumarstarfsmanna í Íslandsbanka.  Það 

ætti ekki að taka lengur en nokkrar mínútur að ljúka könnuninni. Fyllsta nafnleysis er 

gætt og ekki er unnt að rekja svör til þátttakenda.  

Með fyrirfram þökk fyrir þáttökuna,   

 

1. Starfsstaða í Íslandsbanka  

a. Gjaldkeri 

b. Þjónustufulltrúi 

c. Bakvinnsla 

d. Annað 

 

2. Hversu mörg sumur hefur þú unnið fyrir Íslandsbanka? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 eða fleiri 

 

3. Ég var mjög ánægð/ur í starfi mínu hjá Íslandsbanka? 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

4. Þegar ég stend mig vel í starfi, hlýt ég þá viðurkenningu sem ég á skilið? 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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5. Samskiptin milli mín og yfirmanns míns eru góð 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

6. Þegar ég vann hjá Íslandsbanka var hlutverk mitt ljóst 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

7. Mér fannst ég fá þá viðurkenningu sem ég átti skilið fyrir vel unnin störf 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

8. Ég var hvött/hvattur áfram af yfirmanni mínum þegar ég skilaði starfi mínu 

vel 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

9. Yfirmaður minn gaf sér alltaf tíma til að hlusta á þær tillögur og ábendingar 

sem ég hafði fram að færa 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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10. Mér var veitt nákvæm starfslýsing og því ljóst hver ábyrgð mín var 

a.  Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hlutlaus 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

11. Kyn 

a. Kvk 

b. Kk 

 

12. Aldur 

a. 16-18 

b. 19-21 

c. 22-24 

d. 25-27 

e. 28 ára og eldri 

 

 

 

 


