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Ágrip 
 
Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hver besta leiðin er til hvatningar 

starfsmanna fyrir stjórnendur. Til að svara rannsóknarspurningunni var í fyrstu 

fjallað um mannauðsstjórnun, en hvatning er nytsamlegt tól fyrir stjórnendur 

innan skipulagsheilda. Næst var hugtakið hvatning útskýrt, en hvatningu má 

flokka í tvennt; innri hvatning og ytri hvatning. Innri hvatning er sú hvatning sem 

einstaklingurinn finnur sjálfur innra með sér, til þess að auka sinn eigin skilning 

til dæmis. Ytri hvatning er hvatning sem kemur frá umhverfinu, líkt og 

fjárhagsleg umbun og stöðuhækkanir. Því næst voru ýmsar hvatningakenningar 

skoðaðar, bæði ferlakenningar og þarfakenningar. Ferlakenningar fjalla um 

hvatningaferlið sjálft og voru jafngildiskenning Adams, væntingakenning Vroom 

og starfseinkennalíkan Hackman og Oldham teknar fyrir. Þarfakenningar eru 

þær kenningar sem reyna að áætla hverjar þarfir okkar eru og nýta þær þarfir í 

að hvetja okkur áfram, líkt og þörfin fyrir viðurkenningu. Þarfapýramídi Maslow, 

tveggja-þátta kenning Herzberg, þarfakenning McClelland og sjálfræðiskenning 

Deci og Ryan eru allt þarfakenningar sem fjallað er um í þessari ritgerð. Gerður 

er samanburður á þarfakenningum annars vegar og ferlakenningum hinsvegar. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að erfitt getur reynst að finna eina 

leið til að hvetja starfsfólk áfram þar sem persónubundið er hvað hvetur hvern 

og einn. Þó þótti höfundi væntingakenning Vroom afar hentug til að innleiða í 

nútímaskipulagsheild vegna þess að kenningin gerir ráð fyrir að einstaklingar 

séu mismunandi og því er það mismunandi hvað hvetur þá áfram.  
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á einhvern hátt í ljós fyrir stjórnendur hvernig best sé að því farið að hvetja 
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Inngangur 

 
Starfsmenn eru oftar en ekki mikilvægasta auðlind fyrirtækja. Til þess að 

fyrirtæki nái sem bestum mögulegum árangri þarf að leita leiða til þess að halda 

starfsmönnum hliðhollum fyrirtækinu og hvetja þá áfram til þess að 

skipulagsheildin fái tækifæri til að vaxa og dafna.  Mikilvægt er fyrir allar 

skipulagsheildir að hvetja starfsmenn sína en til þess þurfa stjórnendur að vita 

hvað það er sem vekur hvatningu. Hvatning er það afl sem fær einstakling til þess 

að hegða sér á ákveðin hátt með það að markmiði að hann leggi til hæfileika sína 

til að ná fram sem bestu mögulegu niðurstöðu í verkefni. Einstaklingar eru sem 

betur fer ekki allir eins og því getur verið erfitt að finna réttu leiðina til að auka 

við hvatningu hjá starfsmannaheildinni.  

Hvatning starfsmanna hefur verið ráðgáta fyrir fræðimenn í langan tíma. 

Áhugi fræðimanna á hugtakinu hvatningu byrjaði að aukast eftir aldamótin 1900. 

Mætti segja að fyrsta rannsóknin sem gerð var á hvatningu starfsmanna hafi 

verið Hawthorne rannsóknin sem lögð var fyrir í verksmiðju í Bandaríkjunum. 

Margar aðrar kenningar hafa verið settar fram síðan og má þar helst nefna 

þarfapýramída Maslow og væntingakenningu Vroom. 

Hvatningakenningar hafa þróast í tvo flokka; þarfakenningar og 

ferlakenningar. Þarfakenningar leggja áherslu á mikilvægi, áskoranir, þroska, 

möguleika og ábyrgðina sem fylgja starfi. Þessar kenningar fjalla um hvaða 

ákveðna þörf stýrir og hvetur atferli einstaklingsins. Ferlakenningar leggja 

áherslu á þann vitsmunalega feril sem einstaklingar nota í ákvörðunartöku sem 

tengjast starfinu (Schultz og Schultz, 1998, bls. 9-26). 

 

Markmið verkefnisins er að skoða hvatningakenningar og finna bestu mögulegu 

leiðina til að hvetja starfsfólk áfram í nútímasamfélagi með tilliti til kenninganna. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er því eftirfarandi: 

„Hvaða hvatningakenningar henta best fyrir stjórnendur til þess að hvetja starfsmenn sína 
áfram?“ 
 

Til þess að komast að niðurstöðu ákvað höfundur fyrst að gera grein fyrir  

mannauðsstjórnun og með hvaða hætti innleiða á umbunarkerfi innan 

skipulagsheilda. Næst fjallar höfundur um hvatningu, hvernig hvatning er 
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skilgreind og hvert hlutverk hvatningar er. Höfundur fjallar síðan um helstu 

hvatningakenningar og mun gera góð skil á bæði helstu þarfakenningum og 

ferlakenningum auk þess sem skoðuð er helsta gagnrýni sem hefur verið lögð 

fram á þessar kenningar. Næst eru kenningarnar bornar saman, samanburður á 

þarfakenningum sér og ferlakenningum sér. Að lokum kemst höfundur að 

niðurstöðu um hvaða kenningar setja fram áhrifaríkustu leiðina til þess að hvetja 

starfsfólk áfram í nútímasamfélagi.  

Höfundur þurfti við vinnslu verkefnisins að velja og hafna hvaða kenningar 

yrðu skoðaðar og bornar saman til þess að afmarka verkefnið. Úr ýmsu var að 

moða en einblínt er á fjórar þarfakenningar og þrjár ferlakenningar. Þær 

þarfakenningar sem höfundur ákvað að skoða voru þarfapýramídi Maslow, 

tveggja-þátta kenning Herzberg, þarfakenning McClelland og sjálfræðiskenning 

Ryan og Deci. Allar þessar kenningar hafa verið margnefndar og gagnrýndar 

meðal fræðimanna og hafa fleiri kenningar verið byggðar á grunnrannsóknum 

þessara fræðimanna. Aðrar þarfakenningar sem ekki voru skoðaðar en eiga vel 

heima meðal þessara kenninga eru kenningin X-Y eftir Douglas McGregor og ERG 

kenningin eftir Claytin Alderfer. Þessar kenningar voru hinsvegar ekki valdar 

vegna þess að þær byggja báðar á kenningu Maslow og sér höfundur ekki ástæðu 

við að bæta við þann vinkil sem Maslow færir með sinni kenningu. Þær 

ferlakenningar sem höfundur ákvað að skoða voru jafngildiskenning Adams, 

væntingakenning Vroom og starfseinkennalíkan Hackman og Oldham. Þessar 

ferlakenningar hafa verið hvað mest skoðaðar af fræðimönnum og eru þær 

nefndar í flestum fræðibókum sem skrifaðar eru um hvatningakenningar. Önnur 

ferlakenning sem höfundur skoðaði ekki, þó hún ætti ef til vill skilið að vera með 

í samanburði, var líkan Porter og Lawler. Þessi kenning var hinsvegar ekki tekin 

með vegna þess að hún byggir í grunninn á væntingakenningu Vroom og þótti 

höfundi ekki ástæða til að bæta við þann vinkil sem sú kenning leggur fram. Í 

lokin mun höfundur gera samanburð á þarfakenningum sér og ferlakenningum 

sér og finna út hvaða kenning í hvorum flokki hentar best að innleiða hjá 

skipulagheildum í nútímasamfélagi. Þá líkur höfundur ritgerðinni á því að velja 

aðra hvora kenninguna og rökstyðja val sitt. 
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1. Mannauðsstjórnun 
 
 
Merking hugtaksins mannauðsstjórnun er frekar víðtæk og er því erfitt að 

skilgreina hugtakið (Torrington, Hall & Taylor, 2005, bls. 6). Helsta ástæða fyrir 

mannauðsstjórnun samkvæmt Armstrong er að tryggja að skipulagsheildir séu 

færar um ná árangri í gegnum starfsfólk sitt (Armstrong, 2006, bls. 8). Með 

öðrum orðum, þá leitar mannauðsstjórnun leiða til að skapa skipulagsheildum 

samkeppnisforskot þar sem dýrmætasta auðlindin er starfsfólkið. Hægt er að ná 

samkeppnisforskoti meðal annars með starfsþróun og þjálfun starfsmanna (Gylfi 

D. Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009, bls. 18-24). 

 
Tvö líkön útskýra vel grunninn að mannauðsstjórnun og eru líkönin þekkt sem 

Harvard-líkanið og Michigan-líkanið. Michigan-líkanið er eldra en Harvard-

líkanið og halda höfundar þess því fram að mannauðskerfi og uppbygging 

skipulags ætti að vera stjórnað í samræmi við skipulagsstefnu fyrirtækis. Einnig 

settu höfundar fram þá kenningu að ákveðna hringrás væri að finna þegar 

stjórna ætti mannauð. Í hringrásinni eru fjórir þættir, sá fyrsti snýst um að finna 

rétta starfskraftinn fyrir ákveðið verk eða starf og nefnist sá þáttur val. Næsti 

þáttur er að meta verkið út frá árangursstjórnun. Þriðji þátturinn er umbun en 

samkvæmt höfundum er umbunarkerfi eitt verst nýtta tól sem stjórnendur hafa 

til þess að ýta undir velgengi skipulagsheilda. Fjórði þátturinn í líkaninu er þróun 

sem lýsir sér í að þróa hágæða starfsmenn (Armstrong, 2006 bls. 4-6) 

 
Mynd 1.1 Michigan- líkanið. (Armstrong, 2006, bls. 4-6) 

Val Frammistaða 

Umbun 

Starfsþróun 

Hrós 
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Seinna líkanið, nefnt Harvard-líkanið, var byggt á þrýsting frá nútímasamfélagi 

að aðferðir í stjórnun á mannauð þyrftu að vera áhersluríkari og víðtækari. Þessi 

þrýstingur hefur búið til þörfina fyrir góða stjórnun á starfsfólki til lengri tíma 

litið og horfa á starfsfólkið sem auðlind í staðinn fyrir útgjaldalið. Höfundar lögðu 

einnig fram að mannauðsstjórnun fæli í sér alla þætti ákvörðunartöku og 

verkefni sem hafa áhrif á sambandið milli skipulagsheildarinnar og 

starfsfólksins. Samkvæmt líkaninu hefur mannauðsstjórnun tvö einkenni. Fyrsta 

er að framleiðslustjórar fengu meiri ábyrgð til þess að tryggja samkeppnishæfa 

starfsmannastefnu. Seinna einkennið er að starfsfólkið hefur það hlutverk að 

setja reglur sem stjórna því hvernig starfsemin er þróuð og með hvaða hætti sé 

hægt að styrkja bæði þá sem og skipulagsheildina. Því tekur starfsfólkið meiri 

þátt í að móta fyrirtækið, bæði stefnu og starfsemi og með því mótar starfsfólkið 

sín eigin markmið (Armstrong, 2006, bls. 6-8). 

  

 
Mynd 1.2 Harvard-líkanið. (Armstrong, 2006, bls. 6-8). 
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Eins og fram hefur komið hér að ofan er helsta áhersla mannauðsstjórnunar á 

einstaklinga innan skipulagsheildar. Fólk er stór hluti af heildarsamsetningu 

skipulagsheilda svo það helst í hendur að skipulagsheild eða fyrirtæki sem hefur 

fleiri afkastamikla starfsmenn hefur tilhneigingu til að ná betri árangri en önnur 

fyrirtæki. Ef fyrirtæki hvetur starfsmenn sína, eykst sköpunargleði þeirra og þeir 

hafa tilhneigingu til þess að leggja meira á sig. Leiðir það til þess að 

viðskiptavinir verða ánægðari sem hefur jákvæð áhrif á fyrirtækið (Stewart og 

Brown, 2009, bls 4). Fyrirtæki eru því farsælli ef að innan þeirra starfar öflug 

mannauðstjórn. Velgengni kemur frá því að hafa öflugt starfsfólk sem þróast í 

starfi sem kemur ef að fólk vill starfa innan fyrirtækisins. Fólk er minna líklegra 

til þess að hætta ef að það hefur frjálsar hendur hvernig það sinnir starfinu sínu. 

Starfsfólk á líka tilhneigingu til þess að vera lengur hjá fyrirtækinu ef það er í 

fullu starfi sem borgar þeim vel. Þetta gefur okkur að góð mannauðsstjórnun 

innan fyrirtækja leiða til færri uppsagna hjá starfsfólki, sem leiðir þannig til meiri 

vaxtar hjá fyrirtækinu  (Batt, 2002, bls. 587-597) 

 

1.1. Velgengniskeðjan 
 

Farsæl fyrirtæki verða að mæta þörfum allra hópa innan heildarinnar og 

þarfirnar breytast milli hópa. Með því að mæta þörfum ákveðins hóps getur það 

þó hjálpað til með að mæta þörfum annarra hópa. Velgengniskeðjan, á mynd 1.3. 

hér að neðan, lýsir sambandi á milli þarfa starfsmanna, viðskiptavina og eigenda. 

Fyrst mætti nefna hversu miklu máli árangursrík mannauðsstjórnun skiptir, en 

hún felur í sér að ráða inn góða starfsmenn sem eru svo hvattir áfram svo 

framlag þeirra skili sem mestu af sér. Hlutverk mannauðsstjórnenda er að koma 

til móts við þarfir starfsmanna og þannig hámarka framleiðni þeirra og 

fyrirtækisins. Þetta leiðir til langtíma sambands við hæfa og ánægjuríka 

starfsmenn. Árangursríkir starfsmenn veita viðskiptavinum góða þjónustu sem 

leiðir til aukinna og áframhaldandi viðskipta. Betri þjónusta fyrir viðskiptavini 

leiðir til aukinnar afkomu sem tryggir hagnað og velgengni. Aukin hagnaður 

leyfir fyrirtækjum að auka fjárframlög til mannauðsins sem býr til keðju og 

endurtekur keðju velgengninnar. Góð mannauðsstjórnun er því eitt það 

mikilvægasta sem fyrirtæki gerir til þess að framkalla velgengni. Það að halda í 
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góða starfsmenn gefur fyrirtækinu forskot á að mæta kröfum viðskiptavinarins 

sem leiðir til hagnaðar (Stewart og Brown, 2009, bls. 11-12).  

 

 

 

Mynd 1.3 Velgengniskeðjan. (Stewart og Brown, 2009, bls. 11). 

 

1.2. Innleiðing á áhrifaríku umbunarkerfi 
 

Umbunarkerfi getur verið mikilvægur þáttur hjá skipulagsheildum, hvort sem er 

með fjárhagslegum eða ófjárhagslegum leiðum. Umbunarkerfi getur til að mynda 

verið stöðuhækkanir, þar sem starfsmenn hafa tök á að vinna sig upp í starfi. 

Hrós og viðurkenning fyrir störf sín er dæmi um ófjárhagslega umbun og gott 

þekkt dæmi um þess háttar umbunarkerfi er þegar valinn er starfsmaður 

mánaðarins, aðili sem hefur staðið sig vel þann mánuðinn. Að umbuna fyrir vel 

unnin störf getur leitt til þess að starfsmenn leggja sig betur fram við að sinna 

verkefni og einnig leiðir það til þess að þeir haldast lengur í starfi (Lawler, 1993, 

bls. 1-4). Mikilvægt atriði sem taka þarf tillit til þegar innleiða á umbunarkerfi 

varðar mat á frammistöðu starfsmanna. Ef umbun á að vera dreifð á þann máta 

að hún hafi jákvæð áhrif á hvatningu hjá starfsmönnunum til að leggja sig fram er 

Mannauðsstjórnun: 

•Ráða inn starfsfólk 
•Hámarka framleiðni 
•Sinna þörfum starfsfólks 

Skilvirkir 
starfsmenn eru: 

•Ánægðir 
•Hæfir 
•Vinna lengi hjá 

fyrirtækinu 

Þjónusta við 
viðskiptavini: 

•Sterk sambönd 
•Endurkoma 

viðskiptavina 

Fjárhagsleg útkoma: 

•Að lifa af og vaxa 
•Aukin hagnaður 
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mikilvægt að fyrirtækið hafi árangursríka aðferð til að mæla eða meta 

frammistöðu starfsmannanna. Ef umbunarkerfið sem fyrirtækið notar er 

óáreiðanlegt eða skortir sanngjarnt mat er ólíklegt að umbun sem dreifist á 

þannig kerfi hafi það notendagildi sem væri fyrirtækinu í hag. Önnur atriði sem 

taka þarf tillit til er hvernig og hvort umbunin er í raun tengd við frammistöðu. 

Augljóslega ætti umbunin að dreifast í samræmi við mismunandi frammistöðu 

starfsmannanna. Auk þess þarf að taka tillit til þess ef umbuna á ákveðnum 

einstaklingum eða hópum innan fyrirtækisins en það getur haft neikvæð áhrif á 

aðra einstaklinga eða hópa innan sama fyrirtækis (Steers, Porter og Bigley, 1996, 

bls. 497-502). Þegar innleiða á umbunarkerfi þarf að sjá til þess að það kerfi 

samræmist þeim stjórnenda-aðferðum sem þegar eru við líði í fyrirtækinu 

(Kanfer, Chen og Pritchard, 2008, bls. 234). Fræðimenn nefna aðallega tvo flokka 

af stjórnenda-aðferðum, opin/þátttöku- og hefðbundinn/valboðsinnaðan stíl. 

Mörg, ef ekki flest, fyrirtæki nýta sér báða þessa flokka. Til þess að umbunarkerfi 

geti dafnað innan fyrirtækis, þarf að sjá til þess að það fari saman með þeim 

stjórnunaraðferðum sem þegar eru við líði, ef ekki er hætta á því að kerfið verði 

árangurslaust. Einnig er annar mikilvægur þáttur sem nauðsynlegt er að skoða 

en það er sá þáttur hvort umbunarkerfið ætti að vera opið eða lokað þegar 

kemur að fjárhagslegum umbunum til starfsmanna. Þessi þáttur á sérstaklega við 

þegar margir starfsmenn vinna saman en laun starfsmanna eru mismunandi. 

Fyrirtæki eru mismunandi þegar kemur að því hversu opið launakerfi 

starfsmanna er. Sum fyrirtæki veita upplýsingar um það eftir hvaða taxta laun 

eru ákveðin en veita litlar upplýsingar um upphæðina. Önnur fyrirtæki veita 

litlar upplýsingar hvort sem um er að ræða launaflokka eða launafjárhæð. Sum 

fyrirtæki, og þá helst opinberar stofnanir, veita upplýsingar um bæði hvernig 

laun eru ákveðin og hver upphæðin er. Helsta ákvarðanataka fyrir fyrirtæki í 

einkaeigu er ekki hvort fyrirtækið eigi að upplýsa um báða flokkana, heldur 

frekar hversu mikið það vill upplýsa um báða flokkana. Stjórnendur sem kvarta 

undan skorti á hvatningu meðal starfsmanna sinna ættu að skoða vandlega hvort 

núverandi umbunarkerfi sé að virka sem skildi og hvort kerfið sé í raun að launa 

starfsmönnum fyrir háttsemi sem er önnur en stjórnendur vilja að sé til staðar. 

Fyrsta skref fyrir þessa stjórnendur ætti að vera að grandskoða fyrir hvaða 

háttsemi sé verið að umbuna fyrir núna. Miklar líkur eru á því að útkomurnar 

muni koma stjórnendunum á óvart og sýna þeim að fyrirtækið sé ekki að 
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umbuna eins og stjórnendur gera ráð fyrir að það sé að gera (Steers, Porter og 

Bigley, 1996, bls. 497-502). 

 

2. Hvatning 
 
Rannsóknir sem hafa verið gerðar á hvatningu starfsmanna hafa sýnt að flest fólk 

hefur ósvikinn áhuga á því að betrumbæta sig og áorka öllu sem þeir geta. Þykir 

það óþarfi að ógna eða þvinga starfsfólk til að auka afköst sín, það þarf einungis 

að gefa þeim ástæðu til að auka afköstin. Ekki er nauðsynlegt að bjóða 

fjárhagslega ávinninga eða stöðuhækkanir. Frekar á að gefa starfsfólki tækifæri 

til að auka við starfshæfni sína með því að bjóða þeim verkefni og veita þjálfun til 

að vaxa umfram núverandi stöðu. Einnig er nauðsynlegt að búa til umhverfi þar 

sem starfsmenn geta óhikað deilt hugmyndum sínum og á móti fengið 

viðurkenningu fyrir hugmyndirnar og viðleitni til að innleiða þær. Með þessu er 

stuðlað að starfsánægju sem eykur við framleiðni starfsmannsins (Stone, 2007, 

bls. 12). Það að búa yfir hvatningu þýðir að þú hefur vilja til að gera eitthvað 

ákveðið. Einstaklingur sem finnur enga hvatningu eða innblástur til ákveðins 

verks er flokkaður sem áhugalaus eða hvatningalaus. Aftur á móti ef 

einstaklingur er orkumikill og virkur allt til enda verksins er hann flokkaður sem 

áhugasamur eða hvattur. Fólk hefur ekki aðeins mismikla hvatningu heldur 

einnig mismunandi hvatningu. Það er, fólk þarf mismikla hvatningu en einnig er 

breytilegt hvernig hvatningu hver og einn þarf. Sú tegund af hvatningu sem 

einstaklingur þarfnast varðar undirliggjandi viðhorf og markmið einstaklings til 

verkefnisins (Ryan og Deci, 2000, bls. 54-67). Hvatning er almennt skilgreind 

sem sálfræðilegt ferli er ákvarðar stefnu, kraft og stöðugleika í hegðun 

einstaklings sem hefur orðið fyrir allskyns áhrifum í gegnum tíðina og einkennir 

einstaklinginn í sambandi við starf hans (Kanfer, 1990, bls. 75-170). Hvatning er 

þó hvorki eign starfsmannsins né vinnuumhverfisins, heldur frekar sálfræðilegar 

aðferðir eða tól sem tengir þessa tvo þætti saman. Hvatning er einnig nánar 

skilgreind sem ferlið sem gerir grein fyrir áformum einstaklingsins til að yfirfæra 

sína hæfileika yfir svið mögulegra gjörða í starfi sínu (Kanfer, Chen og Pritchard, 

2008, bls. 3-4).  Fræðimaðurinn Michael Armstrong skilgreinir hvatningu sem afl 

sem eykur, stýrir og viðheldur hegðun og fær fólk til að hegða sér á ákveðin máta 
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(Armstrong, 2006, bls. 8). Aðrar greiningar á orðinu eru til dæmis krafturinn sem 

dregur starfsmann áfram í að ná sínum markmiðum sem og markmiðum 

fyrirtækisins, en einnig innri þörfin til að fullnægja ófullnægðum þörfum 

(Lindner, 1998, bls. 1).  

En afhverju þarf að hvetja starfsfólk áfram? Svarið er einfaldlega til að lifa 

af. Hvatning er nauðsynleg í því síbreytilega vinnuumhverfi sem tíðkast í dag. 

Starfsmenn sem eru hvattir áfram hjálpa fyrirtækjum að lifa af. Starfsmenn sem 

eru hvattir áfram eru afkastameiri. Til að það skili árangri þurfa stjórnendur að 

skilja hvað hvetur starfsmenn innan þess ramma sem hlutverk þeirra er og hvað 

þeir eiga að framkvæma. Ef tekin eru saman öll þau verkefni sem stjórnendur 

þurfa að taka sér fyrir hendur er það að hvetja starfsmenn eflaust erfiðasta 

verkefnið. Helsta ástæða fyrir því er að það sem hvetur starfsmenn áfram 

breytist stanslaust. Til dæmis sýna rannsóknir fram á það að eftir því sem laun 

starfsmanna hækka verða peningar minni hvatning í framhaldinu, sem og þegar 

starfsmenn eldast þá verða áhugaverð störf meiri hvatning en peningar  

(Lindner, 1998, bls. 1). 

Hvatningu er svo hægt að skipta í tvo flokka: Innri hvatningu og ytri hvatningu 

en nánar er fjallað um þá tvo flokka hér að neðan. 

 

2.1. Innri hvatning 
 
Innri hvatning er skilgreind þannig að einstaklingur gerir eitthvað ákveðið fyrir 

ánægjuna frekar en einhverja aðskilda afleiðingu. Þegar einstaklingur finnur fyrir 

innri hvatningu þá er hann að gera eitthvað sem hann hefur ánægju af eða út af 

því hvað felst í áskoruninni frekar en af ytri pressu eða fyrir viðurkenningu. Innri 

hvatning var fyrst viðurkennd með rannsóknum á dýrahegðun, þar sem 

niðurstöður voru  að margar lífverur höguðu sér á rannsakandi, ánægjulegan eða 

forvitnilegan hátt þrátt fyrir að engin umbun eða ytri ávinningur væri fyrir hendi. 

Í fólki er innri hvatning ekki eina ástæðan fyrir hvatningu, eða vilja til gjörða, en 

hann er þó langvarandi og mikilvægur. Frá fæðingu eru menn í þeirra hraustasta 

formi virkar, forvitnar og fjörugar lífverur sem sýna hvatningu til að læra og 

kanna og þeir þurfa ekki ytri hvatningu til þess. Þessi náttúrulega 

hvatningatilhneiging er mikilvægur þáttur í vitsmunalegum, félagslegum og 

sálfræðilegum þroska af því að þegar einstaklingur bregst við innri hvatningu 
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sinni þá þroskast hann í þekkingu og færni. Þó að innri hvatning liggi innra með 

einstaklingi, þá er innri hvatning í öðrum skilningi sambandið á milli 

einstaklingsins og athafna. Í eðli sínu er fólk áhugasamt um ákveðna starfsemi, á 

meðan aðrir hafa áhuga á öðru. Ekki eru allir áhugasamir fyrir einhverri einni 

ákveðinni starfsemi. Vegna þess að innri hvatning er til í sambandi milli 

einstaklings og verkefnis þá hafa sumir höfundar skilgreint innri hvatningu í 

sambandi við hversu áhugavert verkefnið er. Aðrir höfundar hafa skilgreint innri 

hvatningu í sambandi við ánægjuna sem einstaklingur fær frá verkefninu, þá er 

ánægjan sprottin upp frá innri hvatningu (Ryan og Deci, 2000, bls. 54-67). 

 

2.2. Ytri Hvatningar 
 
Þó að innri hvatning sé mikilvæg gerð af hvatningu, þá eru flestar aðgerðir fólks 

ekki aðeins byggðar á innri hvatningu. Þetta á helst við fljótlega eftir að fólk 

byrjar að eldast og  verður fyrir áhrifum frá samfélaginu og áherslu þess að fólk 

taki ábyrgð á óáhugaverðum verkefnum. Til dæmis í skóla má gera ráð fyrir að 

innri hvatning verði veikari með hverju skólaári sem líður. Ytri hvatning er smíði 

sem snýr að því hvenær framkvæmd er gerð til þess að ná mismunandi útkomu. 

Ytri hvatning er þess vegna andstæða við innri hvatningu, sem einfaldlega felur í 

sér að gera verk aðeins fyrir ánægjuna af því að gera það, frekar en fyrir lykilgildi 

þess. Má lýsa þessu með tveimur dæmum, annars vegar er nemandi sem klárar 

heimaverkefnin sín aðeins til þess að forðast refsingu frá foreldrum sínum, og 

hins vegar nemandi sem klárar heimaverkefnin sín vegna þess að hann telur það 

vera mikilvægt fyrir námsferil sinn. Þó bæði dæmin séu ólík í eðli sínu eru þau 

bæði dæmi um ytri hvatningu (Ryan og Deci, 2000, 54-67). 

 
Hér á eftir verða skoðaðar mögulegar leiðir settar fram að fræðimönnum til þess 

að byggja upp hvatningu hjá starfsmönnum. 
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3. Hvatningakenningar 
 
Miklar breytingar hafa átt sér stað þegar kemur að viðhorfi stjórnenda til 

starfsmanna. Fyrr á tímum voru starfsmenn aðeins einn hluti af mörgum í 

framleiðsluferli á vörum og þjónustu. Því sem má helst þakka breyttu hugarfari 

stjórnenda er rannsókn sem kölluð er Hawthorne rannsóknin en rannsóknin var 

framkvæmd af Elton Mayo á árunum 1924 til 1932. Rannsóknin sýndi fram á það 

að starfsfólk væri ekki einungis drifið áfram af peningum og að hegðun er tengd 

viðhorfum þeirra. Rannsóknin varð til þess að viðbætur urðu á stjórnun með 

nálgun á mannleg samskipti, þar sem þarfir og hvatning starfsmanna varð í  

brennidepli hjá stjórnendum (Dickson, 1973, bls. 298-302). Þeir fundu einnig út 

að breytingar urðu á framleiðslu þegar ákveðnum þáttum var breytt í 

framleiðsluumhverfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að 

breyttar aðstæður hjá starfsmönnum verksmiðjunnar höfðu ekki áhrif á 

framleiðni starfsmannanna, það sem hafði mestar breytur í aukningu 

framleiðslunnar var aukin athygli og endurgjöf frá yfirmönnum. Rannsóknin 

sannaði það að starfsmenn sem fengu jákvæð viðbrögð og aukna athygli frá 

yfirmönnum sínum upplifðu sig sem mikilvægari einingu af heildinni, heildin 

sjálf bar vott um betri vinnuanda og heildareiningin sýndi fram á aukna 

frammistöðu, sem og að hvatning starfsmanna var efldur til muna. Eftir 

rannsóknina tóku rannsakendur og stjórnendur nú meira mark á mannlega 

þættinum og með árunum jukust rannsóknir á starfsánægju og starfshvatningu 

hjá fræðimönnum (Torrington, Hall & Taylor, 2005, 7-15). 

Eftir Hawthorne rannsóknina hófu aðrir rannsakendur að einblína á 

hvernig ætti að skilgreina hvað það væri sem hvetur starfsfólk og hvernig ætti að 

beita þeim aðferðum. Hér á eftir skoðar höfundur ákveðnar kenningar sem snúa 

að hvatningu starfsmanna. Þessar kenningar eru sjö talsins og flokkast í tvo 

flokka, þarfakenningar og ferlakenningar. Kenningarnar eru eftirfarandi: 
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Mynd 3.1 Þær þarfa- og ferlakenningar sem fjallað eru um í þessari ritgerð. 

 

3.1. Þarfakenningar 
 

Í sögulegu samhengi eru þarfakenningar þær sem fyrst komu fram á 

sjónarsviðið. Innan vinnuumhverfisins eru þessar kenningar þær sem hafa hvað 

mest áhrif á stjórnunarhætti og stefnu en aftur á móti eru þær minna samþykktar 

af fræðasamfélaginu. Þarfakenningar eru yfirleitt notaðar í tengslum við að 

ákvarða hvað hvetur okkur og reyna að skilgreina hverjar þarfir okkar eru og 

hvað hægt er tengja hvatningu við til þess að uppfylla þessar þarfir (SIE learning, 

e.d., bls.1). 

 

3.1.1. Þarfapýramídi Maslow 
 

Abraham Maslow hefur verið áhrifamikill fræðimaður þegar kemur að 

persónuleikakenningum. Maslow setti fram kenningu sína um þarfapýramídann 

um miðjan fimmta áratug síðustu aldar. Maslow var einn frumkvöðlanna í  

hreyfingunni sem miðaði að því að færa mannlega þáttinn aftur í sálfræðina og 

einstaklinginn aftur í persónuleikann (Boree, 2006, bls. 1-11). 

 

Þarfakenningar 

Þarfapýramídi Maslow 
(e. Maslow's hierarchy 

of needs) 

Tveggja-þátta kenning 
Herzberg (e. 

Herzberg's two-factor 
theory) 

Sjálfræðiskenning Ryan 
og Deci (e. Ryan & 

Deci's self 
determination theory) 

Þarfakenning 
McClelland 

(McClelland's theory of 
needs) 

Ferlakenningar 

Jafnvægiskenning 
Adams (Adams' equity 

theory) 

Væntingakenning 
Vroom (e.Vroom's 

expectancy theory) 

Starfseinkennalíkan 
Hackman og Oldham 

(e. Hackman & 
Oldham's job 

enrichment model) 



 

 14 

Maslow setti fram kenningu sína um þarfir einstaklinga og stig þessara þarfa. 

Samkvæmt kenningunni finnur einstaklingur 

fyrir víðum þörfum og mun finna hvatningu til 

að fullnægja hvaða þörf sem er sterkust á 

hverjum tíma. Þarfirnar setti hann í fimm þrep 

með stigskiptingu. Neðstu þarfirnar þarf 

einstaklingur að fullnægja ásættanlega áður en 

hann reynir að fullnægja næsta þrepi og svo koll 

af kolli. Eftir að ákveðinni þörf (eða stig í 

pýramídanum) er fullnægt hættir hún að vera 

mikilvæg og hættir því einstaklingurinn einnig að finna fyrir hvatningu til að 

fullnægja þörfinni (Maslow, 1943, bls. 370-396). Þarfapýramídann má sjá hér að 

ofan á mynd 3.2. 

Maslow sagði að fólk reyndi að uppfylla grunnþarfir sínar fyrst áður en 

farið væri að uppfylla aðrar þarfir en grunnþarfir flokkast undir það, sem er það 

allra nauðsynlegast til að lifa af, eða líffræðilegir þættir eins og matur, vatn, 

súrefni og svo framvegis. Þegar einstaklingurinn hefur uppfyllt þessar 

grunnþarfir er næsta skref að reyna fullnægja næsta þrepi af þörfum sínum. Ef  

eitthvað af lægra settum þörfum eru ófullnægðar þá munu þær stjórna 

hugsunum, ákvörðunum og tilveru einstaklingsins þangað til að þeim er  

fullnægt. Þegar tekist hefur að uppfylla grunnþarfir einstaklings þá stíga fram 

nýjar hvatningar til að uppfylla aðrar þarfir. Næstu þarfir í pýramídanum eru 

öryggisþarfir sem fela í sér stöðugleika, öryggi og frelsi frá ótta, kvíða og 

ringulreið (Maslow, 1943, bls. 370-396).  

Þegar einstaklingur hefur uppfyllt líffræðilegar og öryggislegar þarfir 

sínar spretta upp hvatningar til að uppfylla þriðja þrep pýramídans, sem er 

þörfin á ást og umhyggju. Þessari þörf má lýsa þannig að einstaklingur hefur 

áhuga á að mynda sambönd og eignast vini og fær langanir í að mynda ástúðleg 

sambönd við aðra einstaklinga. Þessum þörfum má lýsa sem þörfinni til að passa 

inn í hóp eða fjölskyldu og í vinnuumhverfi væri þetta þörfin til að vera í 

samheldnum vinnuhóp. Fólk mun bregðast illa við því ef yfirmaður þeirra gerir 

breytingar sem hafa í för með sér truflun á vinnusamböndum. Aftur á móti tekur 

það vel í þær breytingar sem dregur fólk  saman sem þekkjast og þeim líkar við 

(Maslow, 1943, bls. 370-397). 

Mynd 3.2 Þarfapýramídi Maslow. (Boddy, 
2008, bls. 494) 
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Þegar einstaklingurinn hefur fullnægt félagslegu þörfinni sinni er næsta 

þrep þörfin fyrir virðingu, viðurkenningu og aukið sjálfsáliti. Fólk leitast eftir 

virðingu frá öðru fólki, Maslow kallar það þráhyggjuna fyrir virðingu annarra; 

álit, staða, viðurkenning og athygli. Ein leið til að fullnægja þessu er að taka að 

sér krefjandi eða erfið verkefni til sýna fram á hæfni í starfi og geta áorkað 

einhverju sem er tímans virði. Ef aðrir einstaklingar viðurkenna erfiðið, fylgir 

virðing (Maslow, 1943, bls. 370-396). 

Þegar einstaklingur hefur öðlast sjálfsvirðingu og virðingu jafningja sinna 

er síðasta þrepið í pýramídanum það að leitast eftir sjálfsþroska. Einstaklingur 

leitast endalaust eftir því að verða betri útgáfa af sjálfum sér og hvernig hann 

getur betrumbætt sig á öllum sviðum sem einkenna hann (Maslow, 1943, bls. 

370-396). 

 
Fræðimenn hafa gagnrýnt kenningu Maslow í gegnum tíðina, helst má nefna 

gagnrýni á aðferðafræðina sem hann notaði við gerð rannsókna sinna. Til dæmis  

valdi hann aðeins lítinn hóp af fólki sem hann sjálfur taldi hafa náð sjálfsþroska 

stiginu (e. self-actualizing) og með því að lesa um einstaklingana eða taka viðtöl 

við þau komst hann að þeirri niðurstöðu hvað sjálfsþroski er. Maslow hins vegar 

vissi það sjálfur að rannsóknaraðferðin sem hann notaðist við væri ekki til 

fyrirmyndar og vildi hann frekar að rannsóknirnar sínar gæfu einungis 

leiðbeiningar fyrir aðra. Vonaðist hann til þess að aðrir tæku upp þráðinn og 

kláruðu það sem hann var byrjaður á með faglegri hætti (Boree, 2006, bls. 1-11). 

 Önnur gagnrýni sem sett hefur verið fram á kenninguna er að Maslow sagði 

að einstaklingurinn þyrfti að uppfylla þarfirnar neðst í pýramídanum áður en 

hann gæti fært sig ofar að sjálfsþroska stiginu. Þó eru mörg dæmi um 

einstaklinga sem sýndu að lágmarki dæmi um sjálfsþroska sem voru langt frá því 

að uppfylla þær þarfir sem eru á botni pýramídans. Má þar nefna rithöfunda og 

listamenn sem lifðu í mikilli fátækt, höfðu fengið slæmt uppeldi og upplifðu 

mikið þunglyndi, svo sem Galileo, Rembrandt og Van Gogh. Þeir eru allir dæmi 

um einstaklinga sem ekki höfðu uppfyllt sínar grunnþarfir en hafa samt náð 

sjálfsþroska (Boree, 2006, bls. 1-11). 
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3.1.2. Tveggja-þátta kenning Herzberg 
 
Herzberg skipti hvatningu í tvo flokka sem kallast viðhaldsþættir og 

hvatningaþættir. Viðhaldsþættirnir geta dregið úr hvatningu ef þeir eru ekki til 

staðar hjá starfsmönnum en valda sjaldan ánægju þegar þeir eru til staðar. 

Hvatningaþættirnir hvetja hins vegar starfsmenn eða framkalla ánægju og eru 

sjaldan ástæða óánægju (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959, bls. 59-83).  

Tveggja-þátta kenning Hersberg var sett fram árið 1959. Hann vildi meina að 

sumir þættir í starfsumhverfinu sköpuðu ánægju á meðan aðrir þættir sköpuðu  

óánægju. Hann lagði fram kenningu sína eftir að hafa tekið viðtöl við 200 

endurskoðendur og verkfræðinga um upplifun þeirra af starfi sínu. Í byrjun 

viðtalanna voru viðmælendur beðnir um að rifja upp tíma þar sem þeim hafði liði 

virkilega vel í starfi sínu. Voru þeir svo spurðir hvaða atburðir gerðu það að 

verkum að þeim leið þannig. Næst voru þeir beðnir um að rifja upp tíma þar sem 

þeim hafi liðið óvenju illa í vinnunni og hvað það hefði verið sem leiddi til þess. Í 

greiningunni kom í ljós að þegar viðmælendurnir rifjuðu upp góða tilfinningu þá 

nefndu þeir oft einn eða fleiri af neðangreindum þáttum: (Boddy, 2008, bls. 500-

502). 

 Árangur í starfi 

 Viðurkenning 

 Starfið sjálft 

 Ábyrgð í starfi 

 Þróun og vöxtur í starfi 

 

Þegar viðmælendurnir nefndu svo slæmu stundirnar í starfinu voru ofangreindir 

þættir sjaldan nefnir, hins vegar voru það frekar þættir eins og: (Boddy, 2008, 

bls. 500-502). 

 Stefna og stjórn fyrirtækisins 

 Eftirlit 

 Vinnuaðstöður 

 Laun 

 Samskipti við samstarfsfólk 
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Herzberg ályktaði að þeir þættir sem nefndir voru í samband við ánægju í starfi 

lýstu sambandi fólks við það sem það væri að gera, eðli verkefnisins, ábyrgð eða 

viðurkenningu sem einstaklingur fær úr verkefninu. Herzberg nefndi þessa þætti 

hvatningaþætti þar sem þeir leiddu einstaklinga til góðs árangurs og áreynslu í 

starfi. Þættir í sambandi við óánægju starfmanna lýstu skilyrðum 

vinnuumhverfis, eins og yfirmenn og starfsmannastefnu. Herzberg nefndi þessa 

þætti viðhaldsþætti, þar sem þeir þjónuðu aðallega þeim tilgangi að koma í veg 

fyrir óánægju, ekki til að stuðla að auknum afköstum. Þá leiðir kenning Herzberg 

í ljós að þættir sem leiða til starfsánægju eru aðskildir og ólíkir þeim sem leiða til 

óánægju í starfi. Hann sagði að ánægja og óánægja væru ekki andstæður, heldur 

aðskilin áhrif mismunandi þátta (Boddy, 2008, bls. 500-502). 

Kenning Herzberg hefur hlotið gagnrýni eins og aðrar kenningar sem 

fjallað er um hér í þessu verkefni. Samkvæmt Locke var hans fyrsta gagnrýni á 

kenninguna sú að Herzberg greindi eðli mannsins niður jafnt á milli sálfræðilegra 

og líffræðilegra þátta sem einstaklingurinn er samansettur úr. Þessir tveir þættir 

hafa tvískipt eðli og mismunandi hlutverk og eru ekki skyldir hvorum öðrum.  

Aftur á móti vildi Locke meina að hugur og líkami væru mjög náin og að það væri 

í gengum hugann sem einstaklingurinn greindi eðli líkamlegra og sálfræðilegra 

þarfa sinna og hvernig hægt væri að fullnægja þeim (Tietjen & Myers, 1998, bls. 

226-231). 

Annar hlutur sem Locke lagði sína gagnrýni á var að Herzberg notaði tíðni 

í þeim gögnum sem hann notaði í rannsóknunum sínum og lagði áherslu á fjölda 

skipta sem minnst var á hvern þátt. Hins vegar þegar skoðuð eru svör 200 

endurskoðenda og verkfræðinga er líklegt að margir þeirra hafi upplifað svipaða 

erfiðleika. Herzberg ályktaði að það sem var oftast nefnt ánægjulegt eða 

óánægjulegt, jafnvel þó að, til dæmis, óánægjulegur þáttur var skráður oft þýðir 

það ekkert endilega að sá þáttur sé stór vandi eða pirrar starfsmann eins mikið 

og vandi sem nefndur sé sjaldnar og gæti alveg eins valdi honum meiri óánægju 

(Tietjen & Myers, 1998, bls. 226-231). 

 

3.1.3. Þarfakenning McClelland 
 
Á árunum 1961 til 1971 þróaði David McClelland kenningu sem gekk út á að 

rannsaka þarfir fólks. Hann vildi meina að einstaklingar hefðu þörf fyrir 
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ákveðnar þarfir frá menningarsamfélaginu þannig að þeir lærðu af viðburðunum 

sem þeir upplifðu, sérstaklega sem þeir upplifðu snemma á lífsleiðinni. Þær 

fjórar þarfir sem fólk kunna að læra eru þörfina fyrir afrek(n Ach), þörfina fyrir 

vald(n Pow), þörfina fyrir tengsl(n Aff) og þörfina fyrir sjálfstæði(n Aut). Eftir að 

þetta hefur verið lært getur verið að þessar þarfir verði litið á sem persónuleg 

tilhneiging sem hefur áhrif á það hvernig fólk horfir á vinnuaðstæður og aðrar 

aðstæður og hefur þetta áhrif á leitina að ákveðnum markmiðum (Steers, Porter 

og Bigley, 1996, bls. 18-19). 

Þörfin fyrir afrek skilgreindi McClelland sem hegðunina í samkeppni vera 

staðalinn sem þyrfti að ná til að ná fullkomnun. Hann og hans samstarfsmenn 

framkvæmdu sínar ítarlegustu rannsóknir á þessari áðurnefndu þörf og 

skilgreindu fjögur einkenni í einstaklingi sem hefur háar kröfur til þess að ná 

árangri. Fyrsta einkennið er sterkur vilji til að taka á sig ábyrgð til að finna 

lausnir eða leysa ákveðið verk. Einkenni tvö er tilhneiging til að setja sér háar 

kröfur og taka útreiknaðar áhættur. Þriðja einkennið er sterk löngun í að fá 

viðbrögð eða athugasemd á vinnu eða verk sín og fjórða einkennið er að 

einstaklingur er gagntekin að því að klára verkin sín. Þörfin fyrir afrek er eflaust 

ein mest áberandi lærða þörfin frá viðhorfi þeirra sem stunda það að rannsaka 

vinnuviðhorf (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 18-20).  

Þörfin fyrir vald er skilgreind sem þörfin fyrir að stjórna umhverfinu í 

kringum sig og hafa áhrif á hegðun annarra sem og ábyrgðina fyrir þeim. 

McClelland segir að skilgreina megi einstaklinga sem hafa mikla þörf fyrir völd 

með tveimur þáttum. Annars vegar er þörfina fyrir að leiðbeina eða stjórna 

öðrum og hins vegar nauðsynina að halda fast í tengsl milli undir- og yfirmanna. 

Vísbendingar í rannsóknum bendir til þess að einstaklingar með mikla þörf fyrir 

vald hafa tilhneigingu til að ná yfirburða árangri. Þeir hafa betri vinnuástundun 

en aðrir og eru skilgreindir af öðrum fyrir að hafa góða leiðtogahæfileika (Moore, 

Grabsch og Rotter, 2010, bls. 22-31). 

Þörfin fyrir tengsl er skilgreind sem aðdráttaflið til annarra einstaklinga  í 

því skyni að fá fullvissu um að sjálfur einstaklingurinn sé samþykktur af öðrum. 

Einstaklingar með háa þörf fyrir tengsl hafa löngun til þess að stofna til og halda 

vinalegum tengslum við aðra. McClelland skilgreinir einstaklinga með mikla þörf 

fyrir tengsl í þrjá flokka; Í fyrsta flokknum eru einstaklingar með mikla þörf fyrir 

samþykki og huggun frá öðrum, í þeim öðrum eru þeir sem hafa tilhneigingu til 
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að samræma sínar óskir og venjur við óskir og venjur einstaklinga sem það telur 

sig eiga vinsskap við og í þriðja flokknum eru einstaklingar sem hafa ósvikinn 

áhuga á tilfinningum annarra. Fólk með mikla þörf fyrir tengslum kýs heldur að 

vinna með öðrum í staðinn fyrir að vinna eitt sem leiðir til þess að það tekur 

frekar störf sem krefjast mannlegra samskipta eins og sölustörf, kennslu eða 

ráðgjöf (Moore, Grabsch og Rotter, 2010, bls. 22-31). 

Þörfin fyrir sjálfstæði er skilgreind sem þörfina að einstaklingur sé 

sjálfstæður.  Einstaklingar með háa þörf fyrir sjálfstæði vilja vinna einir, kjósa að 

ráða vinnuaðstæðum sínum sjálfir og vilja ekki vera hamlaðir af reglum eða 

regluverkum. Rannsakendur hafa fundið það út að einstaklingar með háa þörf 

fyrir sjálfstæði hafa tilhneigingu til að hafa áhyggur af markmiðum fyrirtækisins, 

vinna ekki vel nema þeir fái að vinna verk á sínum eigin forsendum og bregðast 

ekki við utanaðkomandi pressu (Moore, Grabsch og Rotter, 2010, bls. 22-31). 

 

Mat á kenningu McClelland hafa sýnt að flest rök sem hafa verið sett fram hafa 

komið frá honum sjálfum og samstarfsmönnum hans, þá helst á þörfina fyrir 

afrek sem hefur fengið mesta athygli frá öðrum fræðimönnum. Í gegnum árin 

hefur kenning McClelland verið gagnrýnd af fræðimönnum. Í fyrsta lagi hefur því 

verið haldið fram að aðal rannsóknartæknin sem notuð var við rannsóknina, 

hlutdræg sálfræðileg mat sem kallast TAT, hafi vafasamt gildi. Einnig er sett fram 

í kenningunni sú staðhæfing að fullorðnir geti lært að þarfnast einhvers, sem sagt 

lærðar þarfir, en þessi staðhæfing fer á móti heilmikilli vitneskju um það að ekki 

er hægt að breyta lærðum þörfum fullorðinnar manneskju sem hún lærði í 

barnæsku. Þá hefur gagnrýni verið á að þarfir eru ekki komnar til að vera, þær 

eru ekki varanlegar, þar sem þú getur uppfyllt þær, en McClelland og 

rannsóknarteymi hans heldur öðru fram (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 18-

20). 

 

 3.1.4. Sjálfræðiskenning Ryan og Deci 
 
Sjálfræðiskenningin um hvatningu sem Ryan og Deci settu fram árið 1985 

skilgreindi það að mismunandi tegundir af hvatningu byggist á mismunandi 

ástæðum eða markmiðum sem rísa til gjörða. Helsta grunnskilgreining á milli 

innri hvatningar og ytri hvatningar er sú að innri hvatning vísar til þess að gera 
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eitthvað vegna þess að það sé í eðli sínu áhugavert eða skemmtilegt á meðan ytri 

hvatningar vísar í að gera eitthvað vegna þess að það leiðir til aðskildrar útkomu. 

Þrír áratugir af rannsóknum hafa leitt í ljós að gæði á reynslu og framkvæmd 

geta verið mjög mismunandi þegar ákveðin aðili lætur stjórnast vegna innri eða 

ytri hvatningar (Ryan og Deci, 2000, bls. 54-67). 

 

Kenningar um stjórnun og hvatningu í starfi aðgreinist milli tveggja þátta af 

umbun; ytri og innri. Ytri umbun eru til dæmis peningar og munnleg styrking (e. 

verbal reinforcement), til dæmis hrós, sem eru til að ná sáttum utan á 

einstaklingi, á meðan innri umbun er til að ná sáttum innra með einstakling. Við 

segjum að einstaklingur finni hvatningu innra með sér til að gera ákveðið verk ef 

það er engin önnur umbun heldur en sú að gera verkið sjálft og tilfinningin sem 

fæst með því. Allar kenningar um vinnuhvatningu sem taka tillit til beggja þátta 

af umbun gera ráð fyrir að áhrif af þeim tveim séu viðbót (Deci, 1972, bls. 217-

229). 

Árið 1990 settu fræðimennirnir Edwin Locke og Gary Latham gagnrýni 

fram á kenninguna í bók sinni um markmiðasetningu. Þeir mótmæltu 

kenningunni á hugmyndafræðilegum forsendum þannig ef að umbun reyndist 

skaðleg hvatning þá á kenningin ekki miklar stoðir í raunveruleikanum (Locke og 

Latham, 1990, bls 55-57). Önnur gagnrýni sem sett hefur verið fram af 

fræðimönnum er að innri hvatning er áhrifaminni fyrir frammistöðu í verkefnum 

sem eru einföld eða krefjast töluverðrar sjálfstjórnar og aga. Einnig má nefna að 

fræðimenn hafa velt fyrir sér hvort innri hvatning gæti dregið athygli frá 

markmiði fyrirtækisins (Grant og Shin, 2011, bls. 16-18). 

 

3.2. Ferlakenningar 
 
Ferlakenningar eru frábrugðnar þarfakenningum að því leiti að þær reyna að átta 

sig á ferlum hvatningar í staðinn fyrir að einbeita sér að því hvað hvetur hvern og 

einn einstakling. Það er að segja, kenningarnar fjalla um hvernig hvatningaferlið 

sjálft virkar og hvernig á að stýra því og viðhalda með tímanum auk þess sem 

kenningarnar skoða hvernig breyturnar í ferlinu tengjast og mynda hvatningu 

(SIE Learning, e.d., bls. 1). 
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3.2.1. Jafngildiskenning Adams 
 
Jafngildiskenningin er að öllu jöfnu tengd við J. Stacey Adams sem var 

atferlisfræðingur sem vann hjá General Electric fyrirtækinu í Bandaríkjunum. 

Hann setti fram útskýringu á kerfisbundinni hugmynd um sanngirni í 

samanburði við aðra áhrifaþætti í hvatningu. Einstaklingar vilja að komið sé fram 

við þá af sanngirni og í samræmi við það sem þeir leggja í vinnu sína; svo sem 

orku, hæfni og þekkingu. Þá vilja einstaklingar fá viðurkenningu í samræmi við 

það, hvort svo sem um sé að ræða peninga, þekkingu, starfsánægju eða eitthvað 

annað sem fólk telur jákvæða umbun. Einstaklingar sjá það sem hlutfallið á 

framlaginu á móti umbuninni. Einstaklingar bera einnig saman þeirra hlutfall við 

umbunarhlutfall annarra sem þeir sjá fyrir sér sem jafninga sína. Þeir búast við 

því að stjórnendur launi öðrum á sama hátt (Boddy, 2008, bls. 508). 

 

Aðili A          Aðili B 

Útkoma/Framlag         =        Útkoma/Framlag  

 

Aðili A ber saman hlutfall af sínu inntaki við umbun aðila B. Ef hlutfallið er svipað 

mun aðili A vera sáttur. Ef að aðili A trúir því að hlutfallið sé lægra en hjá öðrum 

aðilum finnst honum að komið sé ranglega fram við sig og mun verða óánægður. 

Kenningin heldur því fram að ef einstaklingi finnist sér vera mismunað eða 

komið sé fram við sig með ójöfnum hætti þá mun hann finna fyrir spennu og 

óánægju (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 54-56). Einstaklingurinn mun draga 

úr því með einu eða fleirum af eftirfarandi atriðum: Einstaklingurinn gæti 

annaðhvort dregið úr framlagi sínu með því leggja sig minna fram eða halda að 

sér góðum hugmyndum eða ráðleggingum. Þá gæti hann farið þveröfuga leið og 

reynt að auka við framleiðslu sína og þannig setja pressu á að fá aukin laun eða 

umbun. Einstaklingurinn gæti reynt að minnka við framleiðni annarra með því 

að skapa óreiðu eða halda að sér upplýsingum eða leggja ekki fram hjálparhönd. 

Einnig gæti einstaklingurinn breytt grunninum á samanburði sínum við aðra 

þannig að það sé gegn einhverjum öðrum svo hann sé minna áberandi. Jafnvel 

gæti einstaklingurinn aukið við mat sitt á framleiðni aðilans sem hann ber sig við 

svo að hlutfallið verði jafnt á milli þeirra (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 54-

56). 
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Einstaklingar eru gífurlega ólíkir og er það sama að segja um leiðir þeirra til að 

draga úr ranglæti. Sumir myndu reyna að réttlæta stöðuna og benda á að þeirra 

framlag sé meira eða minna en það hélt til að byrja með, eða að umbunin sé 

réttmæt. Til dæmis má nefna einstakling sem neitað hefur verið um 

stöðuhækkun, sá getur ákveðið að starfið sem honum fannst áður vera sitt 

óskastarf sé það ekki lengur og því ekki eins hagstætt fyrir hann eins og hann 

taldi áður. Einstaklingar sem eru innan heildar og eru ekki að standa undir þeim 

væntingum sem vonast og krafist er af þeim, gæti lent undir pressu frá öðrum 

aðilum innan heildarinnar. Aðrir gætu hins vegar ákveðið að gera minna til þess 

að fá hlutfallið í sömu línu eins og hún er hjá öðrum starfsmönnum. Áherslan í 

samanburðinum er mjög huglægt mat þó að kenningin höfði í meira lagi til 

innsæisins. Hugrænt eðli samanburðarins gerir það erfitt að prófa eða meta með 

tilraunum og fáar hefðbundnar rannsóknir hafa verið gerðar á kenningunni 

síðustu ár. Það er hins vegar ljóst og sannað að fólk ber saman framlag sitt og 

umbunarhlutfall við aðra einstaklinga og/eða hópa (Stewart og Brown, 2009, bls. 

411-416). 

 

Jafngildiskenningin setur fram eina mjög mikilvæga tilgátu, en tilgátan er 

samanburðurinn á framlagi og útkomu einstaklings á móti framlagi og útkomu 

annars og vegna samanburðarins gæti einhver upplifað hagnað eða óhagnað. 

Þessi tilgáta er mjög skýr og auðskilinn á móti mörgum öðrum kenningum í 

félagsvísindum. Flest allir geta skilið þessa kenningu því hún tekst á við 

mannlega þætti líkt og jafnvægi og réttlæti. Jafngildiskenningin hefur sannað sig 

með því að hafa sterkan bakgrunn í rannsóknum. Rannsóknirnar sýndu samræmi 

þegar skoðuð voru mál þar sem starfsmenn minnkuðu framleiðni sína þegar þeir 

voru undirlaunaðir. Aftur á móti var ósamræmi í útkomum þegar að starfsmenn 

voru oflaunaðir. Adams sagði að einstaklingur mun gera eitt af tvennu mögulegu 

þegar honum finnst hann vera undirlaunaður: Annað hvort mun hann vinna 

minna til þess að breyta framlaginu sínu til þess að draga úr ójöfnuði eða vinna 

meira ef hann ákveður meðvitað að raska eða skekkja magnið af framlaginu sínu. 

Kenningin hefur ekki ákveðið svar hvenær annað af þessum tvennu mögulegu en 

ólíku viðbrögðum muni eiga sér stað. Önnur gagnrýni sem sett hefur verið á 

jafngildiskenninguna er sú að hún greinir ekki á milli ólíkra einstaklinga eða 
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mismunandi menningaheima. Frekari rannsókna er þörf til þess að skilja þessi 

sambönd enn frekar (Al-Zawahreh og Al-Madi, e.d., bls. 19-23). 

 

3.2.2 Væntingakenning Vroom 

 
Væntingakenning Vroom var sett fram árið 1964. Kenningin fjallar um þær 

fjölmörgu ákvarðanir sem einstaklingar þurfa að taka þegar þeir standa frammi 

fyrir verkefni sem leiðir til umbunar, sem sagt, áherslan er á ákvörðunartökuna 

sem einstaklingar nota til þess að öðlast umbunina. Útskýra má kenninguna 

þannig: Nemandi þarf að skila inn sínu síðasta verkefni í ákveðnu fagi og er nú 

þegar með meðaleinkunn upp á níu en vilji hans er að klára áfangann með 

lokaeinkunn upp á tíu. Hvatning hans til að standa sig vel á verkefninu má skipta 

niður í tvo flokka.  Annars vegar það að vilji hans til að leggja hart að sér muni 

skila góðu verkefni og hins vegar væntingar hans að hann muni fá 10 fyrir 

verkefnið. Ef hann heldur að hann geti ekki unnið verkefnið nógu vel, eða 

einkunnaferlið sé óskýrt munu væntingar hans vera lágar (Boddy, 2008, bls. 505-

508). 

Kenningin gerir ráð fyrir að einstaklingar hafi mismunandi þarfir og meti 

niðurstöður mismunandi. Meginefni væntingakenningarinnar er að einstaklingur 

mun velja að haga sér á ákveðinn máta vegna þess að hann er hvattur til að velja 

sér ákveðna hegðun fram yfir aðrar. Einstaklingurinn áætlar þess vegna að sú 

hegðun sem hann valdi gefi sér ákveðna niðurstöðu. Með öðrum orðum þá taka 

einstaklingar meðvitaða ákvörðun um hvaða leið aðgerða verði fyrir valinu. Þá 

velja einstaklingar á milli mismunandi aðgerða byggt á því að niðurstöður 

aðgerðarinnar sem varð fyrir valinu eru niðurstöður sem einstaklingurinn kann 

að meta (Vroom, 1964 bls. 15-25). 

Væntingakenningin er um það andlega ferli varðandi val. Hún útskýrir 

ferlið sem einstaklingur gengur í gegnum til að taka ákveðna ákvörðun en ferlið 

er útskýrt hér að ofan. Kenning leggur áherslu á þörfina fyrir skipulagsheild til að 

tengja umbun beint við frammistöðu til að tryggja að umbunin sem er veitt er sú 

sem viðtakendur vilja og eiga skilið (Vroom, 1964, bls. 15-25). 

Vroom setur fram þrjár breytur í væntingakenningunni sem eru: 

 gildi (G) (e. valence) 

 væntingar (V) (e. expectancy) 
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 tilstyrkur (T)  (e. instrumentality)  

Breytan um gildi er sú trú að ákveðin laun séu verðmæt. Hugtakið gildi er 

mikilvæg áminning um það að ekki eru allir sem hvetjast áfram með sömu 

hlutunum. Tökum sem dæmi  fyrirtæki sem ætlar að senda besta starfsmanninn 

sinn í fría ferð til útlanda með öllu inniföldu. Þessi verðlaun væru eflaust mjög 

mikils virði fyrir einhverja en á móti kemur að þessi verðlaun gætu líka verið 

óspennandi fyrir aðra. Aðeins þeir sem meta þessi verðlaun myndu verða hvattir 

til að gera það sem þarf til að vinna þau  (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 21-

23). 

Breytan um tilstyrk er trúin á það að ávinningur muni hljótast af ef 

viðeigandi hegðun eða útkoma er sköpuð. Augljóst er að ef starfsmaður trúir því 

ekki að hann muni fá lofuðum ávinningi þótt hann standa sig nógu vel, mun hann 

ekki vera hvattur áfram af ávinningnum  (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 21-

23). 

Breytan um væntingar á við hjá einstaklingum sem trúa því að þeir geti 

raunverulega áorkað því að ná tilætluðu stigi af framleiðni. Þessi trú er byggð að 

hluta til á sjálfsmati fólks á þeirra eigin hæfni og hæfileikum. Hvatningin er meiri 

þegar fólk trúir því að það afkastar meiru. Vænting getur einnig verið byggð að 

hluta til á mati á hvort umhverfið muni búa til hindranir sem munu takmarka 

afköstin. Dregið er úr hvatningu þegar fólk trúir því að vöntun á hlutum eins og 

efni og verkfærum muni halda aftur af þeim og þau geta ekki afkastað 

nægjanlega miklu  (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 21-23)(Boddy, 2008, bls. 

505-508). 

 

Vroom bendir á það að hvatning, vænting, tilstyrkur og gildi eru nátengd hvert 

öðru og sýnir hann það með jöfnunni hér að neðan (Vroom, 1964, bls 15-25).: 

 

Hvatning =  Væntingar x gildi x tilstyrkur 

 

Margfeldisáhrifin í jöfnunni eru þýðingamikil. Það þýðir að hærri stuðull af 

hvatningu munu koma fram þegar vænting, tilstyrkur og gildi eru mikil á móti 

minni þegar stuðullinn er lægri. Forsenda margfeldisins er einnig ef að einn af 

þeim þrem þáttum í jöfnunni er núll, mun heildarhvatning starfsmannsins vera 
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núll. Svo dæmi sé tekið, ef að starfsmaður trúir því að erfiði hans mun leiða til 

jákvæðrar frammistöðu sem mun leiða til ávinnings, mun hvatningin vera engin 

ef að gildi ávinningsins sem hann býst við að fá er engin, þar að segja, ef hann 

trúir því að ávinningurinn sem hann mun fá fyrir erfiðið sé ekki þess virði fyrir 

hann (Steers, Porter og Bigley, 1996, bls. 21-23). 

 

Væntingakenningin inniheldur mikilvæg atriði þegar kemur að hvatningu 

starfsmanna. Líkanið bíður upp á leiðbeiningar til að auka við hvatningu hjá 

starfsmönnum með því að breyta erfiði einstaklingsins til að framkvæma. 

Væntingakenningin er byggð á fjórum forsendum. Ein forsendan er sú að 

einstaklingar verða hluti af skipulagsheild með væntingar um þarfir sínar, 

hvatningu og fyrri reynslu. Þessir þættir hafa áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn bregst við stofnuninni eða fyrirtækinu. Önnur forsendan er sú 

að hegðun einstaklingsins orsakast af meðvitaðri ákvörðun, það er, að 

einstaklingnum er frjálst að velja þessa hegðun sem hann byggir á eigin 

væntingum. Þriðja forsendan er sú að einstaklingurinn vill öðruvísi hluti frá 

stofnuninni eða fyrirtækinu, til dæmis, góð laun, öryggi, möguleika á að vinna sig 

upp í starfi og að starfið sé áskorun. Fjórða forsendan er sú að einstaklingurinn 

mun velja á milli þess sem hefur mesta möguleikann fyrir hann persónulega 

(Lunenburg, 2011, bls. 1-5). 

 Kenning Vroom greinir frá kenningum Maslow, Herzberg og McClelland. 

Kenningin bendir ekki á sérstakar leiðir varðandi hvað hvetur starfsmenn áfram, 

heldur veitir hún ferli vitrænna breytinga sem endurspeglar einstaklingsmun á 

hvatningu í starfi. Í þessu líkani ákvarða starfsmenn ekki gjörðir sínar á sterkri 

innri hvatningu, ófullnægðum þörfum eða ákveðnum umbunum. Heldur eru þeir 

rökhugasandi einstaklingar sem viðhorf, skynjun og líkar skoðanir hafa áhrif á 

hegðun þeirra. Frá sjónarhorni stjórnenda inniheldur væntingakenningin 

mikilvæg atriði til að hvetja starfsmenn. Hún inniheldur marga þætti sem hægt er 

að innleiða svo hægt sé að hvetja starfsmenn með breytingum á þeim þáttum í 

formúlu kenningarinnar (Lunenburg, 2011, bls. 1-5). 

 
Fræðimenn hafa gagnrýnt kenningu Vroom en meðal þeirra voru Lawler og 

Jenkins. Gagnrýni þeirra var byggð á því að væntingakenningin væri í eðli sínu of 

einföld og byrjuðu þeir því á að gera breytingar á kenningunni. Þeir halda því 
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fram að einfaldleiki kenningarinnar sé villandi vegna þess að hún gerir ráð fyrir 

því að ef starfsmaður vinnur fyrir verðlaunum, eins og fjárhagslegum bónusum 

eða stöðuhækkunum, sem eru nógu eftirsóknarverð, munu starfsmaðurinn auka 

við framleiðni sína til að viðhalda verðlaununum. Hins vegar virkar þetta aðeins 

ef að starfsmaðurinn trúir því að verðlaunin séu gagnleg fyrir nauðsynjaþarfir 

hans. Tillaga þeirra fyrir væntingakenninguna fer þvert á móti kenningu Vrooms. 

Þeir færa rök fyrir því að ef margar breytingar yrðu á kenningunni, frá því að hún 

var lögð fram árið 1964, þá þyrfti væntingalíkanið að vera endurnýjað (Lawler og 

Jenkins, 1992, 1009-1055). 

Nýja líkanið sem þeir settu fram er byggt á fjórum kröfum. Fyrsta krafan 

er þegar margar mögulegar útkomur eru þá velur einstaklingurinn oftast þá 

niðurstöðu sem hentar honum best. Næsta krafa er að einstaklingurinn trúir því 

að gjörðir hans muni leiða til þeirrar niðurstöðu sem hann þráir. Þriðja krafan er 

sú að óskaniðurstaða var búin til með hegðun einstaklingsins, og síðasta krafan 

er að gjörðir sem einstaklingurinn framkvæmir eru gerðar með vænlega útkomu 

og væntingar einstaklingsins í huga (Lawler og Jenkins, 1992, 1009-1055).  

3.2.3. Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham 
 

Starfseinkennalíkanið (e. Job Characteristic Model) var mótað af Hackman og 

Oldham árið 1980 og lagði fram að yfirmenn gætu breytt grunnhönnun á starfi til 

þess að fullnægja fleirum af hærra stigs þörfum starfsmanna sinna. Hugmyndin á 

bak við líkanið er sú að lykillinn að hvatningu starfsmanna er sjálft starfið. Nánar 

tiltekið þá heftir starfið sjálft hvatningu ef það er leiðinlegt og stefnulaust fyrir 

starfsmanninn, aftur á móti ef að starfið er áskorun fyrir einstaklinginn er líklegt 

að það leiði til aukinnar hvatningu (Boddy, 2008, bls. 511-513). Líkanið gerir 

grein fyrir þremur sálfræðilegum tegundum ástands, en þær eru eftirfarandi: 

 

Þýðingamikil reynsla:  

Hversu mikið starfsfólk sér vinnuna sína sem dýrmæta og vel þess virði. Ef 

starfsmenn sjá starfið sitt sem léttvægilegt og hafi lítinn tilgang muna hvatning 

þeirra til starfsins verða lítill (Boddy, 2008, bls. 511-513)(Kanfer, Chen og 

Pritchard, 2008, bls. 235-237). 

 

 



 

 27 

Ábyrgðafull reynsla: 

Hvernig ábyrgðafullu fólk líður vegna magns og gæða í vinnu eða verki (Boddy, 

2008, bls. 511-513)(Kanfer, Chen og Pritchard, 2008, bls. 235-237). 

 

Þekking á niðurstöðum: 

Hlutfall viðbragða sem starfsfólk fær vegna vel framkvæmdar framleiðslu/vinnu 

sem þeir inna af hendi. Þeir sem ekki fá viðbrögð frá yfirmönnum sínum vegna 

vinnu sinnar hafa minni drifkraft til að vinna vinnuna sína vel (Boddy, 2008, bls. 

511-513)(Kanfer, Chen og Pritchard, 2008, bls. 235-237). 

 

Þessar þrjár tegundir sálfræðilegs ástands eru undir áhrifum frá fimm 

starfseinkennum sem stuðla að þýðingamikilli reynslu í verki eða vinnu, þau eru: 

 

Fjölbreytileg kunnátta:  

Umfang þess hverskonar kröfur eru lagðar fram til að framkvæma vinnuna. Til 

dæmis þarf venjulegt stjórnsýslustarf minni færni á móti stöðu markaðsstjóra 

sem þyrfti að hafa meiri eða fjölbreytilegri kröfur til þess að geta sinnt starfinu 

(Boddy, 2008, bls. 511-513)(Kanfer, Chen og Pritchard, 2008, bls. 235-237). 

 

Sjálfsmynd verkefnisins: 
Ef að starfið felur í sér að starfsmaðurinn sér um starfið frá upphafi  til enda. Til 

dæmis ef starfsmaður setur saman heila vöru ætti hann að finna að starf hans 

væri metnaðarfyllra en ef að hann væri aðeins ábyrgur fyrir minni hluta af 

framleiðslunni (Boddy, 2008, bls. 511-513)(Kanfer, Chen og Pritchard, 2008, bls. 

235-237). 

 
Mikilvægi verksins: 
Að hve miklu leyti starfið hefur áhrif á líf eða vinnu annars fólks, hvort sem er í 

fyrirtækinu sjálfu eða utanaðkomandi umhverfi. Þegar starfsmaður skilur að 

afleiðingar af starfi hans hafi veruleg áhrif á velferð annars fólks, eykst 

skilningurinn á verkinu til muna (Boddy, 2008, bls. 511-513)(Kanfer, Chen og 

Pritchard, 2008, bls. 235-237). 
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Í átt að ábyrgðarlegri reynslu.   

Það sem einkennir starfið segir til um hvað hvetur tilfinningar starfsmannsins til 

persónulegrar ábyrgðar á útkomu í starfinu. Að því marki sem starfið hefur mikið 

sjálfstæði, mun útkoman ráðast af eigin viðleitni starfsmannsins, frumkvæði og 

ákvörðunum frekar en að fullnægja leiðbeiningum frá yfirmanni eða 

hefðbundnum aðferðum starfsins. Í þannig aðstæðum mun einstaklingurinn 

finna fyrir sterkri persónulegri ábyrgð á velgengni og falli í starfinu. Sjálfstæði í 

starfi er skilgreint þannig: Að hversu miklu leyti starfið veitir verulegt frelsi, 

sjálfstæði og gætni til einstaklingsins í starfi og í ákvörðunartökumeðferð sem 

eiga að nota til starfsins (Hackman og Oldham, 1975, bls. 159-170). 

 

Umsögn:  

Upp að hvaða marki starfsmaðurinn fær upplýsingar um skilvirkni starfsins síns. 

Það er að segja þegar starfsmaðurinn fær greinagóðar upplýsingar um árangur 

starfs síns og hvaða aðgerðir þarf að gera til þess að bæta frammistöðu sína 

(Hackman og Oldham, 1975, bls. 159-170). 

 

Heildar hvatningarmöguleikar starfs samkvæmt starfseinkennalíkaninu til að 

auka við innri hvatningu starfsins eru: Skyldur vinnunnar ættu að vera hæstar 

þegar allt af eftirtöldu er rétt: Starfið er fullnægjandi á einum og vonandi fleirum 

af þeim þrem víddum sem leiða til þýðingamikillar reynslu. Starf sem hefur mikla 

hvatningamöguleika verður að hafa að lágmarki eitt af þremur starfseinkennum 

sem eykur við þýðingamikla reynslu í starfi og með háa einkunn bæði í 

sjálfsmynd verksins og umsögn, sem framleiðir ástand. Heildar 

hvatningamöguleikar starfs geta verið skilgreindir af útreikningi á 

hvatningamöguleikum sem eru reiknaðir með þeirri jöfnu sem sýnd er hér að 

neðan (Hackman og Oldham, 1975, bls. 159-170). 

 

 

 
 

Mynd 3.3 Formúlan um heildarhvatningamöguleika 000formúlan (Hackman og Oldham, 1975, bls. 159-170) 
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Hackman og Oldham trúa því að einstaklingar með sterka hvöt til þess að vaxa í 

starfi munu bregðast jákvæðar við flóknum störfum þar sem þannig störf hafa 

aukna möguleika til þessa að auka við faglega framfarir einstaklingsins. Hins 

vegar munu einstaklingar með veikar þarfir til þess að vaxa í starfi upplifa litla 

innri hvöt frá flóknum og kröfumiklum störfum, annað hvort munu þeir hvorki 

greina þetta sem gildi né tækifærin sem eru til staðar til að auka faglega þróun 

einstaklingsins. Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham staðhæfir að starf 

muni vera þroskandi fyrir starfsmanninn að því marki sem það krefst 

mismunandi hæfileika, hefur merkingu fyrir líf annars fólks og felur í sér ferlið að 

gera verkefni frá upphafi til enda sem líkur með augljósri útkomu og starfið hafi 

tilgang fyrir annað fólk (Lawrence, 2001, bls. 6-8). 

 

Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham reynir að greina einkenni einstaklinga 

og störf hópa sem tengjast mikilvægum niðurstöðum starfs eins og starfsánægju, 

framlagi og fjarveru frá vinnu. Þegar búið er að greina þessa þætti eru þau 

endurhönnuð í þá átt að leiða að endurbótum á hvatningu hjá starfsmönnum sem 

leiðir til jákvæðari útkomu á vinnunni. Hins vegar hefur líkanið verið gagnrýnt 

vegna þess að það mistekst að greina á milli hlutlægra eiginleika starfs og 

vitsmunalegrar skyldu starfs varðandi þessi einkenni. Önnur gagnrýni er sú að 

flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á líkaninu hafa verið gerðar innan 

Bandaríkjanna og annarra vestrænna ríkja. Sambandið á milli eiginleika og 

vitsmunaleg skyldustarfa kunna að vera öðruvísi utan vestræna ríkja og 

menningu þeirra (Roberts og Click, 1981, bls. 66). 
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4. Samanburður 
 
Til að komast að niðurstöðu hvaða kenningar hentuðust best til þess að finna 

hvað hentaði stjórnendum best til þess að hvetja starfsfólk sitt áfram, bar 

höfundur kenningarnar saman. Annars vegar voru þarfakenningar bornar saman 

og hins vegar ferlakenningar. 

4.1. Samanburður á þarfakenningum 
 
Líkindi með kenningum Maslow, McClelland, Herzberg og Ryan og Deci eru að 

þær trúa því að allir starfsmenn hafi þarfir og ef þessum þörfum er ekki mætt 

mun það orsaka neikvæða hvatningu meðal starfsmanna, það er að segja það 

mun draga úr vilja einstaklings til að vinna ákveðið verk. Kenningarnar benda á 

ákveðna þætti sem stjórnendur geta notað til þess að fá starfsmenn sína til að ná 

sjálfþroska, það er að vera besta mögulega útgáfan af sér sem starfsmaður. Allar 

kenningarnar halda því fram að það er ástæða fyrir sérstakri hegðun hjá 

einstaklingum. Síðast en ekki síst þá benda þær á að þarfir einstaklinga eru ekki 

allar eins og mismunandi hlutir hvetja mismunandi fólk áfram. Með þessari 

greiningu hér á ofan á þarfakenningum er hægt að segja að allir þessir höfundar 

hafi verið  frumkvöðlar á sínu sviði og hafa lagt mikið til fræðasamfélagsins þegar 

kemur að hugmyndum um hvatningu.  

Eftir að hafa grandskoðað kenningarnar, bera þær saman og gagnrýna 

þær er ljóst að þarfakenning David McClelland er sú sem auðveldast væri að 

yfirfæra á raunverulegar aðstæður. Ástæðan er sú að McClelland trúir því að 

þarfir einstaklingsins breytist vegna breytinga á lífsupplifunum og tekur hann 

með inn í myndina mismunandi menningarheima sem gerir hana raunverulegri 

en hinar kenningarnar. Maslow trúði aðeins á stigveldiskerfi þarfa, Herzberg 

trúði eingöngu á viðhaldsþætti og hvatningaþætti en hvorugur gerði ráð fyrir 

mismunandi menningarheimum sem einnig skýra hegðun einstaklinga. Kenning  

Ryan og Deci var gagnrýnd fyrir að gera áhrif minni verkefna ekki nógu góð skil 

sem og þeim sem krefjast sjálfsstjórnar og aga. Einnig fjallaði kenningin ekki um 

að innri hvatning einstaklingsins gæti dregið athygli frá markmiðum 

fyrirtækisins. Þar með sagt er kenning McClelland mjög hentugt verkfæri til 

hvatninga sem hægt væri að nota í nútímasamfélagi þar sem það hentar öllum 
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stofnunum eða fyrirtækjum og einnig tekur kenningin til þátta sem Herzberg, 

Maslow og Ryan og Deci nefndu ekki í sínum kenningum.  

 

 4.2. Samanburður á ferlakenningum 
 

Í ferlakenningum sem hér er fjallað um er verið að takast á við einstaklinga sem, 

þegar hvattir eru, skynja að viðleitni sín muni leiða til þeirra umbunar sem leitast 

er eftir og hvernig, með líkindareikningi, hægt er að auka við hvatningu 

starfsmanna. 

Væntingakenningin, jafngildiskenningin og starfseinkennalíkanið eru 

unnin út frá sálfræðilegri nálgun að hvatningu. Fyrstu tvær kenningarnar lýsa því 

hvernig einstaklingur muni aðlagast aðstæðum þegar hann skynjar að viðleitni 

hans muni geta unnið honum þá niðurstöðu sem er í samræmi við væntingar 

hans. Forsendan er sú að einstaklingur reikni út kostnað og ávinning til að 

ákvarða hvað ferill skal taka. Heildar hvatningarmöguleikar 

starfseinkennalíkansins eru til að auka við innri hvatningu til starfsins og ætti 

starfið að uppfylla eitt eða fleiri af þeim þrem sálfræðilegum þáttum sem settir 

eru fram í líkaninu. 

Líkindi eru á milli ferlakenninga Vroom og Adams. Báðar kenningarnar 

halda því fram að fólk muni bera saman vinnuframlag sitt og umbun við aðra 

einstaklinga. Jafngildiskenning Adams leggur til að fólk muni breyta 

framleiðslustigi þess sem það leggur í eitthvað ákveðið verk til þess að gera það 

sanngjarnt frá sínum sjónarhóli séð. Til dæmis ef einstaklingur fær sömu 

launahækkun á þessu ári og hann fékk í fyrra þótt hann hafi lagt minna á sig 

þetta árið segir kenningin að hann muni halda áfram að minnka vinnuframlagið 

sitt. Væntingakenning Vrooms byggir hvatningu starfsmannsins á því að umbuna 

starfsmanninn vegna vel unninna starfa. Starfseinkennalíkan Hackman og 

Oldham er byggt á þeirri hugmynd að verkið sjálft sé lykillinn að hvatningu 

starfsmannsins. Líkanið segir að það séu fimm starfseinkenni; fjölbreytni, 

sjálfsmynd, mikilvægi, ábyrgðarleg reynsla og umsögn, sem hafa áhrif á þrjár 

mikilvægar tegundir sálfræðilegs ástands, en tegundirnar eru þýðingamikil 

reynsla, ábyrgðafull reynsla og þekking á niðurstöðum. Tegundir sálfræðilegs 

ástands hafa svo áhrif á útkomu vinnunnar (starfsánægju, hvatningu á 

vinnustaðnum og fjarveru). Starfseinkennin fimm geta verið lögð saman sem 
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ákveðið form af hvatningarstigi fyrir starfið, sem getur verið notað sem vísitala 

sem segir um hversu líklegt sé að starfið hafi áhrif á viðhorf og hegðun 

starfsmannsins. 

Aðrar hvatningakenningar, líkt og þarfakenningar, gera ekki ráð fyrir 

mismunandi persónueinkennum einstaklinga. Það gerir væntingakenning 

Vroom, en kenningin tekur tillit til einstakra viðhorfa og mismunandi 

persónuleika sem vantar þegar skoðaðar eru þarfakenningar en þær gera ráð 

fyrir að fólk sé flest allt í grunnin alveg eins. Væntingakenningin leggur áherslu á 

að einstaklingar muni vera hvattir áfram þegar þeir trúa því að það sem þeir 

leggja í eitthvað ákveðið verk muni leiða til þeirrar niðurstöðu sem þeir sækjast 

eftir.  

  Eftir að hafa borið saman ferlakenningarnar og gagnrýni á þessar 

kenningar er ljóst að væntingakenning Vroom er sú kenning sem auðveldast væri 

að aðlaga að starfsaðstæðum í dag. Hún innheldur marga þætti sem stjórnendur í 

fyrirtækjum í dag geta innleitt í stjórnunarhætti sína svo hægt sé að hvetja 

starfsmenn áfram. Einnig ákvarða starfsmenn ekki aðeins gjörðir sínar frá innri 

hvötum heldur gerir kenningin ráð fyrir að einstaklingar séu rökhugsandi og 

hegðun einstaklingsins er byggð á meðvitaðri ákvörðun sem hann byggir á eigin 

væntingum um útkomu. Ekki hefur reynt nógu mikið á líkan Hackman og Oldham 

og hafa flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á líkaninu verið framkvæmdar í 

hinum vestræna heimi og því ekki verið sannreyndar. Jafngildiskenning Adams 

hefur verið gagnrýnd fyrir að greina ekki á milli ólíkra einstaklinga og 

mismunandi menningarheima og á eftir að rannsaka þau sambönd enn frekar. 
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5. Niðurstöður 
 
Eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki innleiða hjá sér til þess að ná árangri er 

farsæl mannauðstjórnun. Með því að halda vel utan um starfsfólk sitt eru 

fyrirtæki að fjárfesta í einni verðmætustu auðlind sinni. Þannig gefst þeim kostur 

á að ná samkeppnisforskoti í nútímasamfélagi. Með farsælli mannauðstjórnun er 

hægt að skapa gott samband milli fyrirtækisins og starfsfólksins. Starfsfólki þarf 

að líða vel í vinnunni og þarf að geta tjáð sig og óhikað deilt þeim hugmyndum 

sem það hefur. Einnig er nauðsynlegt að starfsfólk fái aðstoð til að bæta við sig 

þekkingu og þroskast í starfi. Með þessum leiðum er hægt að láta starfsmanninn 

auka við afköst sín sem eykur við farsæld fyrirtækisins. Það starfsfólk sem líður 

vel í vinnunni er frekar tilbúið að leggja sig fram við að hjálpa fyrirtækinu að 

dafna og ná velgengni. Fyrirtæki þurfa að finna með hvaða leiðum sé best að 

umbuna starfsfólki sínu. Þær tvær leiðir sem koma til greina eru með 

fjárhagslegum og ófjárhagslegum leiðum. Ef starfsmönnum er umbunað fyrir vel 

unnin störf eru þeir líklegri til þess að leggja meira á sig sem og þeir haldast 

lengur í starfi hjá sama fyrirtæki. Fólk hefur ósvikin áhuga á að leggja sig allt 

fram. Eina sem þarf til þess að það leggi sig fram er að hvetja fólk áfram á réttann 

hátt. Einstaklingar eru mismunandi og er nauðsynlegt að hafa í huga þegar leita á 

réttu leiðanna til að hvetja er að einstaklingar eru hvattir áfram af mismunandi 

hlutum. 

Hvatningakenningar hafa lagt grunninn fyrir stjórnendur skipulagsheilda 

hvaða leiðir þeir geta farið til þess að hvetja starfsmenn sína áfram. Ýmsar 

kenningar hafa litið dagsins ljós og hefur mörgum þeirra verið tekið jákvætt á 

meðan aðrar hafa verið gagnrýndar og þar á meðal af höfundunum sjálfum. Ekki 

er hægt að segja með vísu hvor flokkur hvatningakenninga er betri, það er að 

segja hvort þarfakenningar eða ferlakenningar virki betur. Báðir þessir flokkar 

leita leiða til þess að hvetja starfsfólk áfram en fara mismunandi  að því.  

Þarfakenningar leggja áherslu á mikilvægi starfsins og með hvaða 

áskorunum og ábyrgð sé hægt að þroska einstakling í starfi, og hvaða ákveðnu 

þarfir stýra og hvetja atferli einstaklingsins. Samkvæmt þarfakenningunum hafa 

allir starfsmenn þarfir og ef þeim er ekki mætt mun það hafa áhrif á hvatningu 

þeirra. Ef starfsmenn eru ekki hvattir mun það leiða til þess að áhugi og vilji 
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þeirra til þess að hjálpa fyrirtækinu að ná þeim markmiðum sem nauðsynlegt er 

til að halda samkeppnisforskoti minnkar. 

Þarfir starfsmanna eru mismunandi samkvæmt ferlakenningum og er því 

mikilvægt að einhæfa ekki þegar kemur að leiðum til þess að finna hvatningu 

meðal starfsmanna. Ferlakenningar notast við sálfræðilegan þátt hjá 

starfsfólkinu sjálfu til þess að mynda hvata. Ef að starfsfólk er hvatt skynjar það 

að ef það leggur sig fram mun það fá þá umbun sem þeir eru að leitast eftir. 

Einnig benda ferlakenningar á að ef að umbunakerfi sé ekki breytilegt eftir 

frammistöðu starfsmanna mun það hafa neikvæð áhrif, það er að segja ef að 

starfsmenn fá sömu launahækkun tvisvar fyrir mismunandi árangur mun það 

hafa neikvæð áhrif á frammistöðu þeirra. Því þykir mikilvægt að starfsmenn fá 

umbun út frá þeirri vinnu sem þeir skila af sér hverju sinni. 

Því að engin ein leið er best fyrir stjórnendur til að hvetja starfsfólk sitt 

áfram. Fólk er mismunandi eins og það er margt og leggur mismunandi áherslur 

á hvaða umbun það vill fá. Til dæmis er eldra fólk líklegra til að leita eftir öðruvísi 

umbun er ungt fólk sem horfir frekar til fjárhagslegrar umbunar. Eldra fólk vill 

oftar en ekki fá umbun sem tekur á bættu starfsumhverfi, frjálsari vinnutíma, 

ábyrgð, stöðuhækkunum og þess háttar. Vissulega fylgja auknar fjárupphæðir 

sumu af þessu en það er þó ekki það sem einstaklingarnir eru að leitast eftir. 

 

Eftir að hafa skoðað hvatningakenningar vel, þótti hentugast að velja eina 

ferlakenningu og eina þarfakenningu sem auðveldlega væri hægt að innleiða inn 

í nútímafyrirtæki, bera kosti þeirra saman og með því finna svar við 

rannsóknarspurningunni. Engin önnur kenning eða aðferð sem skoðuð var gæti 

talist röng en aðeins er hér verið að einblína á hvaða leiðir séu hentugastar fyrir 

stjórnendur nútímafyrirtækja.  

Þegar kemur að þarfakenningum þótti höfundi þarfakenning McClelland  

mjög hentug kenning sem auðvelt væri að innleiða hjá hverskonar 

skipulagsheildum í nútímasamfélagi. Kenningin reiknar með að þarfir 

einstaklinga breytast vegna breytinga í lífsupplifun þeirra en einnig tekur hún á 

mismunandi menningarheimum. Í dag er ekki óalgengt að alþjóðleg fyrirtæki 

ráði starfsmenn frá mismunandi löndum og/eða hafi útibú í mörgum löndum. Er 

því mikilvægt að hægt sé að innleiða hvatningaleið sem nær til allra starfsmanna 

innan fyrirtækisins. 
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Að mati höfundar er væntingakenning Vroom sú ferlakenning sem 

auðveldlega væri hægt að innleiða inn í starfsaðstæður í nútímasamfélagi. 

Ástæðan fyrir því er að hún inniheldur marga þætti sem stjórnendur geta 

auðveldlega innleitt í stjórnunarhætti í dag svo hægt sé að hvetja starfsmenn 

áfram. Kenningin leggur áherslu á að starfsmenn séu rökhugsandi og taki ekki 

ákvarðanir aðeins út frá innri þörfum heldur einnig á meðvitaðri ákvörðun um 

eigin væntingu á útkomu. 

Það sem aðskilur kenningu Vroom frá öðrum kenningum sem höfundur 

hefur tekið fyrir í þessari ritgerð er að væntingakenningin gefur ekki nákvæma 

tillögu hvað það er sem hvetur starfsmenn áfram. Væntingakenningin lýsir 

hinsvegar ferli sem endurspeglar hvaða mismunandi ástæður hvetur 

einstaklinga. Samkvæmt væntingakenningunni þá haga starfsmenn aðgerðum 

sínum ekki aðeins vegna sterkra innri hvata, þarfa sem eru ekki mættar eða 

mismunandi umbun heldur frekar eru einstaklingar skynsamar verur og trú 

þeirra, skilningur og líkindareikningur hafa áhrif á hegðun þeirra. Frá 

sjónarhorni stjórnenda hefur væntingakenningin mikilvæga eiginleika til að 

hvetja starfsfólk sitt. Kenningin greinir nokkra mikilvæga hluti sem hægt er að 

gera til að hvetja einstaklinga áfram, eða með því að breyta væntingum 

einstaklings til frammistöðu miðað við vinnuframlag annarsvegar og væntinga til 

verðlauna vegna frammistöðu hinsvegar. Því er niðurstaða ritgerðarinnar sú að 

væntingakenning Vroom er sú hvatningakenning sem hentar hvað best fyrir 

stjórnendur að innleiða í nútímaskipulagsheild. 
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Lokaorð 
 
Við vinnslu þessa verkefnis hefur höfundar skoðað mismunandi 

hvatningakenningar frá ólíkum tímabilum. Fyrir um öld síðan má segja að 

hugtakið starfsmannahvatning hafi verið nánast óþekkt. Síðan er runnið mikið 

vatn til sjávar. Áhugavert var að sjá þróun kenninga á sviði hvatninga og 

mannauðsstjórnunar frá dögum Elton Mayo og til Deci og Ryan. Athyglisvert var 

að skoða muninn á þarfakenningum annars vegar og ferlakenningum hins vegar. 

Höfundur telur bættur aðbúnaður starfsmanna og betri afköst gríðarlega 

mikilvæg og að þetta tvennt eigi mikinn þátt í hraði efnahagsþróun seinustu 

áratuga. Höfundar fékk góða innsýn í starf stjórnenda og mannauðsstjóra og 

hvað þarf til að hvetja starfsfólk áfram, hvaða leiðir eru til og hvað hentar best. 

Þótti höfundi væntingakenning Vroom afar áhugaverð en einnig nokkuð flókin 

þegar kenning er betur skoðuð. Þó telur höfundar að sú kenning sé til þess best 

fallin að innleiða í nútímaskipulagsheild. 

 

Vinnslan við verkefnið var frábært tækifæri sem á eftir að nýtast í framtíðinni. 

Vona ég þá að verkefnið eigi eftir að auka skilning stjórnenda á mikilvægi 

hvatningar en einnig hversu margbreytilegt hugtakið hvatning er og hversu 

persónulegt það er hvað hvetur einstaklinga áfram. 
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