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Útdráttur		

Markmið	ritgerðarinnar	var	að	kanna	hvort	stjórnendur	væru	meðvitaðri	um	að	nýta	sér	

markmiðasetningu	og	hvatningu	eftir	að	hafa	 lokið	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	og	

ef	 svo	væri	hvaða	áhrif	það	hefði	 fyrir	 viðkomandi	 skipulagsheild.	 Leitað	var	 svara	við	

eftirfarandi	rannsóknarspurningu:	Hvaða	áhrif	hefur	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	á	

markmiðasetningu	og	hvatningu	leiðtoga	innan	skipulagsheilda?		

Til	þess	að	svara	rannsóknaspurningunni	var	gerð	eigindleg	rannsókn.	Tekin	voru	átta	

viðtöl	 við	 stjórnendur	 sem	 höfðu	 útskrifast	 af	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 og	

störfuðu	annarsvegar	í	einkareknum-	og	hinsvegar	ríkisreknum	skipulagsheildum.		

Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 hafði	 áhrif	 á	 bæði	

markmiðasetningu	 og	 hvatningu	 leiðtoga	 innan	 skipulagsheilda.	 Námskeiðið	 hjálpaði	

viðmælendum	að	þróa	og	bæta	 leiðtogahæfni	sína.	Viðmælendur	urðu	meðvitaðri	um	

hvernig	þeir	setja	sér	árangursrík	markmið	eftir	námskeiðið.	Þeir	brutu	markmiðin	frekar	

niður	í	smærri	viðráðanlegri	verkefni	sem	varð	til	þess	að	þeir	upplifðu	aukna	hvatningu	

í	 starfi.	 Námskeiðið	 hafði	 einnig	 þau	 áhrif	 að	 viðmælendur	 urðu	 meðvitaðri	 um	 að	

hvatning	væri	gott	stjórntæki	sem	hefur	góð	áhrif	á	frammistöðu	starfsmanna	og	skilar		

skipulagsheildinni	auknum	árangri.	
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1 	Inngangur		

Skipulagsheildir	eru	alltaf	að	leita	leiða	til	þess	að	bæta	árangur	sinn.	Góðir	og	áhrifaríkir	

stjórnendur	 spila	 þar	 stórt	 hlutverk.	 Þeir	 þurfa	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 framtíðarsýn	

skipulagsheildarinnar	 sé	 skýr	 og	 að	 miðla	 henni	 áfram	 til	 starfsfólks.	 Framtíðarsýnin	

inniheldur	 markmið	 og	 verkefni	 sem	 stjórnandinn	 þarf	 að	 útdeila	 til	 starfsmanna	 og	

hvetja	 þá	 svo	 áfram	 til	 þess	 að	 árangur	 náist.	 Til	 þess	 að	 stuðla	 að	 sameiginlegri	

framtíðarsýn	 og	 samrýmdum	 vinnubrögðum	 er	æskilegt	 að	 stjórnendur	 hljóti	 svipaða	

þjálfun	með	reglulegu	millibili.	Dale	Carnegie	er	eitt	af	þeim	fyrirtækjum	sem	býður	upp	

á	 slíka	 þjálfun	 fyrir	 stjórnendur.	 Stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 er	 ætluð	 öllum	

stjórnendum	 sem	 vilja	 efla	 leiðtogahæfileika	 sína	 og	 þar	 af	 leiðandi	 stuðla	 að	 betri	

árangri	fyrir	skipulagsheildina.		

Ástæða	 þess	 að	 stjórnendandaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 varð	 fyrir	 valinu	 sem	

rannsóknarverkefni	er	vegna	þess	að	höfundur	hefur	sjálfur	sótt	Dale	Carnegie	námskeið	

og	fann	hvað	það	hafði	 jákvæð	áhrif	á	bæði	sig	og	umhverfi	sitt.	Þar	af	 leiðandi	fannst	

höfundi	 áhugavert	 að	 kanna	 hvaða	 áhrif	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 hefði	 á	

stjórnendur	og	hver	ávinningurinn	væri	fyrir	skipulagsheildir	að	senda	stjórnendur	sína	á	

slíkt	námskeið.		

Markmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 kanna	 hvaða	 áhrif	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	

hefur	 á	 markmiðasetningu	 og	 hvatningu	 leiðtoga	 innan	 skipulagsheilda.	 Það	 verður	

leitast	við	að	kanna	hvort	stjórnendur	séu	meðvitaðri	um	að	nýta	sér	markmiðasetningu	

og	 hvatningu	 sem	 stjórnunartæki	 eftir	 námskeiðið	 og	 ef	 svo	 er	 hvaða	 áhrif	 það	hefur	

fyrir	 skipulagsheildina.	 Því	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni:	Hvaða	

áhrif	hefur	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	á	markmiðasetningu	og	hvatningu	leiðtoga	

innan	skipulagsheilda?		

Til	þess	að	 leita	svara	við	rannsóknarspurningunni	var	gerð	eigindleg	rannsókn.	Það	

voru	 tekin	 viðtöl	 við	 átta	 stjórnendur	 sem	 starfa	 hjá	 íslenskum	 skipulagsheildum.	

Helmingur	 viðmælenda	 starfar	 hjá	 ríkisrekinni	 skipulagsheild	 á	 meðan	 hinn	

helmingurinn	 starfar	 hjá	 einkarekinni	 skipulagsheild.	 Allir	 viðmælendurnir	 eiga	 það	
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sameiginlegt	 að	 hafa	 mannaforráð	 og	 hafa	 lokið	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	

síðastliðin	tvö	ár.	

Höfundur	veit	ekki	 til	þess	að	neinar	 rannsóknir	á	meistarastigi	við	 íslenska	háskóla	

hafi	verið	gerðar	á	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	á	Íslandi	og	telur	mikilvægt	að	bæta	

úr	því.	Þessi	rannsókn	hefur	bæði	fræðilegt	og	hagnýtt	gildi.	Rannsóknin	hefur	fræðilegt	

gildi	þar	sem	niðurstöður	hennar	varpa	ljósi	á	hvaða	aðferðir	íslenskir	stjórnendur	nota	

við	 markmiðasetningu	 og	 hvatningu	 til	 þess	 að	 auka	 árangur	 skipulagsheilda.	

Rannsóknin	 hefur	 einnig	 hagnýtt	 gildi	 fyrir	 fyrirtækið	 Dale	 Carnegie	 á	 Íslandi.	

Niðurstöðurnar	 veita	 Dale	 Carnegie	 endurgjöf	 á	 námskeiðið	 og	 fyrirtækið	 getur	 nýtt	

niðurstöðurnar	við	það	að	þróa	og	betrumbæta	námskeiðið.	Það	skal	þó	hafa	í	huga	að	

um	 hentugleikaúrtak	 er	 að	 ræða	 og	 því	 ber	 að	 líta	 á	 niðurstöðurnar	 sem	 ákveðna	

vísbendingu	 um	 áhrif	 stjórnendaþjálfunar	 en	 ekki	 er	 hægt	 að	 fullyrða	 að	 úrtakið	

endurspegli	viðhorf	allra	þátttakenda	sem	hafa	farið	í	gegnum	þjálfunina.		
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2 Stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie		

Dale	Carnegie	býður	upp	á	námskeið	sem	kallast	„stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie“	og	

er	 ætlað	 verkefnastjórum,	 verkstjórum,	 hópstjórum,	 sviðsstjórum,	 deildarstjórum	 og	

öðrum	stjórnendum	sem	vilja	 auka	árangur	 skipulagsheildar	 sinnar.	 Fyrsta	námskeiðið	

var	 haldið	 í	 apríl	 árið	 2013	 og	 nú	 hafa	 182	 stjórnendur	 útskrifast	 af	 því	 (Unnur	

Magnúsdóttir	 munnleg	 heimild,	 2.	 maí	 2016).	 Námskeiðið	 leggur	 áherslu	 á	 að	

stjórnendur	 þrói	 leiðtogahæfni	 sína.	 Stjórnendur	 öðlast	 þekkingu	 og	 læra	 aðferðir	 til	

þess	 að	 leiða	 teymi	 í	 átt	 að	 hámarksárangri	 fyrir	 skipulagsheildina	 (Dale	 Carnegie	

þjálfun,	e.d.).	

Ávinningur	af	námskeiðinu	er	margþættur	en	áherslan	er	lögð	á	að	auka	sjálfstraust	

og	frumkvæði.	Efla	samvinnu	á	öllum	stigum	innan	skipulagsheildarinnar.	Koma	auga	á	

góðan	árangur	starfsmanna	og	nota	hvatningu	til	þess	að	hvetja	þá	áfram.	Einnig	er	lögð	

áhersla	 á	 að	 stjórnendur	 setji	 árangursmarkmið	 í	 takt	 við	 heildaráætlanir	 og	

framtíðarsýn	skipulagsheildarinnar	(Dale	Carnegie	þjálfun,	e.d.).	

Námskeiðið	 er	 í	 heildina	 sex	 vikur	 og	 er	 fyrirkomulagið	 þannig	 að	 námskeiðið	 er	

haldið	einu	sinni	í	viku	í	þrjá	og	hálfan	tíma	í	senn.	Með	því	að	dreifa	námskeiðinu	niður	

á	 sex	vikur	gefur	það	stjórnendum	færi	á	að	æfa	aðferðirnar	 sem	kynntar	eru	 í	hverri	

viku	 á	milli	 tíma.	 Þetta	 fyrirkomulag	 á	 að	 tryggja	 breyttar	 venjur	 hjá	 stjórnendum	 og	

þannig	aukna	hæfni	(Dale	Carnegie	þjálfun,	e.d.).	

Námskeiðið	er	byggt	upp	þannig	 að	hverjum	 tíma	er	 skipt	upp	 í	 tvo	hluta	þar	 sem	

ákveðin	 þemu	 eru	 tekin	 fyrir	 (Dale	 Carnegie	 þjálfun,	 e.d.).	 Námskeiðið	 spannar	 breitt	

svið	 og	 kemur	 inná	 margar	 ólíkar	 aðferðir	 sem	 stjórnendur	 geta	 nýtt	 sér	 til	 þess	 að	

stuðla	 að	 hámarksárangri	 fyrir	 skipulagsheildina.	 Allir	 stjórnendur	 standa	 frammi	 fyrir	

þeirri	 áskorun	 að	 finna	 leiðir	 til	 þess	 að	 hvetja	 starfsmenn	 sína	 áfram	 til	 að	 vinna	 að	

sameiginlegu	markmiðið	skipulagsheildarinnar	(Carnegie,	2015).	Höfundur	ákvað	því	að	

leggja	 áherslu	 á	 þrjú	 þemu	 sem	 koma	 fram	 á	 námskeiðinu	 en	 þau	 eru	 leiðtoginn,	

markmiðasetning	og	hvatning.	
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2.1.1 Leiðtoginn	

Hugtakið	 leiðtogi	hefur	verið	skilgreint	á	ótal	marga	vegu.	Samkvæmt	Hughes,	Ginnett	

og	 Curphy	 (2006)	 er	 leiðtogi	 sá	 einstaklingur	 sem	 mótar	 framtíðarsýn,	 veitir	

starfsmönnum	innblástur	og	hvetur	það	áfram	í	átt	að	settum	markmiðum.	Yukl	(2010)	

benti	 á	 að	 einstaklingar	 væru	 ekki	 leiðtogar	 nema	 þeir	 hefðu	 fylgjendur.	 Leiðtogar	 fá	

ekki	fylgjendur	innan	skipulagsheildarinnar	vegna	stöðu	þeirra	í	skipuritinu.	Leiðtogar	fá	

fylgjendur	með	því	að	hrífa	fólk	með	sér.	Þeir	hafa	eldmóð,	þekkja	fylgjendur	sína	og	ná	

að	draga	það	besta	fram	í	hverjum	og	einum	(Dubrin,	2007).	Samkvæmt	Kreitner	(2007)	

eru	leiðtogar	með	skýra	framtíðarsýn,	góða	samskiptatækni	og	kunna	að	dreila	ábyrgð.	

Þrátt	fyrir	fjölda	mismunandi	skilgreininga	á	hugtakinu	eiga	þær	flestar	sameiginlegt	að	

líta	á	leiðtogann	sem	einstakling	sem	hefur	hæfileika	til	þess	að	hvetja	aðra	áfram	í	átt	

að	sameiginlegu	markmiði	(Alvesson	og	Sveningsson,	2003;	Dubrin,	2007).	

Á	námskeiðinu	er	farið	yfir	mikilvægi	þess	að	stjórnendur	hafi	skýra	framtíðarsýn	og	

geti	miðlað	henni	áfram	til	starfsmanna	sinna.	Framtíðarsýnin	þarf	að	innihalda	raunhæf	

markmið	sem	hvetja	 starfmenn	áfram	 í	átt	að	árangri.	Stjórnendur	geta	ekki	ætlast	 til	

þess	að	starfsmenn	muni	ná	markmiðunum	ef	framtíðarsýn	skipulagsheildarinnar	hefur	

ekki	verið	nægilega	vel	kynnt	(Carnegie,	2015).	

Fram	kemur	að	einn	mikilvægasti	eiginleiki	stjórnanda	sé	hæfileikinn	til	þess	að	vinna	

með	fólki,	því	þegar	það	kemur	að	því	að	hrinda	ákvörðunum	í	framkvæmd	er	það	fólkið	

sem	skiptir	höfuðmáli.	Stjórnandinn	getur	aldrei	framkvæmt	öll	verkefnin	einn	síns	liðs	

heldur	þarf	hann	alltaf	að	fá	starfsmennina	í	lið	með	sér	til	þess	að	hrinda	verkefnum	í	

framkvæmd.	Starfsmenn	eru	því	 taldir	verðmætasta	auðlind	skipulagsheilda	(Carnegie,	

2015).	

Það	er	mikilvægt	fyrir	stjórnanda	sem	ætlar	að	ná	árangri	að	vera	góður	í	mannlegum	

samskiptum.	 Stjórnendur	 þurfa	 að	 geta	 tjáð	 sig	 á	 skilvirkan	 hátt	 ásamt	 því	 að	 getað	

hlustað	á	aðra.	Það	er	talið	mikilvægt	að	stjórnendur	hafi	náið	og	skilningsríkt	samband	

við	starfsmenn	því	það	muni	bæta	getu	þeirra	til	þess	að	skapa	starfsumhverfi	sem	laðar	

fram	fylgni	frekar	en	hlýðni	(Carnegie,	2015).		

2.1.2 Markmiðasetning	

Leiðtogahæfileikar	 felast	 í	því	að	skapa	framtíðarsýn	og	áætlun	til	ná	henni.	Eitt	af	því	

sem	 námskeiðið	 leggur	 áherslu	 á	 er	 að	 stjórnendur	 bæti	 hæfni	 sína	 í	 því	 að	 setja	
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árangursmarkmið	 í	 takt	 við	 heildaráætlun	 skipulagsheildar.	 Áætlunin	 þarf	 að	 vera	

markviss	 og	 styðja	 við	 framtíðarsýn	 skipulagsheildarinnar.	 Þegar	 stjórnendur	 vinna	 að	

áætlanagerð	þurfa	þeir	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	markmiðin	þurfa	að	vera	raunhæf.	

Leiðtogar	vita	að	án	raunhæfra	markmiða	verður	skipulagsheildin	stefnulaus.	Raunhæf	

markmið	 eru	 grunnur	 flestra	 mikilvægra	 stjórnunarákvarðana.	 Leiðtogar	 útdeila	 svo	

verkefnunum	 til	 starfsmanna	 sem	 hafa	 hæfileika	 og	 getu	 til	 að	 ljúka	 þeim.	 Leiðtogar	

verða	 að	 mála	 upp	 stóru	 myndina	 fyrir	 starfsmenn	 á	 skýran	 hátt	 svo	 að	 allir	 séu	

meðvitaðir	 um	 að	 hvert	 einasta	 verkefni	 sé	 hluti	 af	 heildaráætlun	 sem	mun	 leiða	 til	

langtíma	árangurs	fyrir	skipulagsheildina	(Carnegie,	2015).	

Á	námskeiðinu	eru	stjórnendur	kynntir	fyrir	aðferð	við	markmiðasetningu	sem	kallast	

SMART.	 Aðferðin	 á	 að	 auðvelda	 stjórnendum	 að	 setja	 sér	markmið	 sem	 skila	 góðum	

árangri	 (Drucker,	1955).	 Samkvæmt	SMART	aðferðinni	þurfa	markmið	að	vera	 sértæk,	

mælanleg,	hafa	aðgerðaráætlun,	vera	raunhæf	og	tímasett	eins	og	fram	kemur	í	töflu	1.	

Helsti	 kosturinn	 við	 SMART	 aðferðina	 er	 hversu	 einföld	 hún	 er	 og	 þar	 af	 leiðandi	 eru	

einstaklingar	fljótir	að	tileinka	sér	hana	(Carnegie,	2015;	Mealiea	og	Latham,	1996)		

Tafla	1.	SMART	(Mealiea	og	Latham,	1996)	

Sértækt	 Markmiðið	 þarf	 að	 vera	 skýrt	 og	 afmarkað	 þannig	 að	 einstaklingurinn	
skilji	hvað	markmið	er	og	hvað	það	er	ekki.	Þó	að	markmiðið	sé	nákvæmt	
þarf	 það	 samt	 að	 hafa	 ákveðinn	 sveigjanleika	 um	 það	 hvernig	
einstaklingurinn	ætlar	að	ná	því.	

Mælanlegt	 Það	verður	að	vera	hægt	að	mæla	afraksturinn	með	einhverjum	hætti.	

Aðgerðaráætlun	 Útbúa	 þarf	 áætlun	 um	 hvernig	 ná	 skal	markmiðinu.	 Aðgerðaráætlunin	
þarf	að	vera	nákvæm	og	ítarleg	þar	sem	markmiðið	er	bútað	niður	skref	
fyrir	skref.	

Raunhæft	 Markmið	þurfa	að	vera	raunhæf	fyrir	þann	sem	á	að	ná	þeim.	Markmiðið	
þarf	 að	 vera	 hæfilega	 krefjandi	 fyrir	 einstaklinginn.	 Ef	markmiðið	 er	 of	
erfitt	er	einstaklingurinn	líklegri	til	að	gefast	upp	og	ef	að	markmiðið	er	
of	auðvelt	getur	það	virkað	letjandi	á	einstaklinginn.	

Tímasett	 Markmiðið	þarf	 að	hafa	ákveðin	 tímamörk.	Án	 tímamarka	er	 freistandi	
fyrir	 einstaklinginn	 að	 fresta	 aðgerðum.	 Tímamörkin	 þurfa	 að	 vera	
raunhæf	 og	 með	 ákveðinn	 sveigjanleika	 þar	 sem	 aðstæður	 geta	 tekið	
breytingum.	
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Í	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 er	 einnig	 lögð	 áhersla	 á	 að	 stjórnendur	 séu	

meðvitaðir	um	að	til	þess	að	ná	sem	bestum	árangri	við	markmiðasetningu	er	ekki	nóg	

að	 markmiðin	 séu	 SMART	 heldur	 þurfa	 stjórnendur	 einnig	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 allir	

starfsmenn	skilji	hvernig	á	að	framkvæma	þessi	markmið.	Því	er	mikilvægt	að	hafa	alla	

starfsmenn	með	í	ráðum	þegar	kemur	að	markmiðasetningu.	Starfsmenn	þurfa	að	vera	

meðvitaðir	 um	 hvaða	 kröfur	 eða	 skilyrði	 þarf	 að	 uppfylla	 til	 þess	 að	 ná	 settum	

markmiðum.	Starfsmenn	þurfa	að	vita	nákvæmlega	hvaða	hluta	af	verkefninu	þeir	eigi	

að	 framkvæma	 og	 hvernig	mismunandi	 hlutar	 tengjast	 saman.	 Allir	 ættu	 að	 gera	 sér	

grein	fyrir	þeim	aðstæðum	sem	gætu	hindrað	að	markmiðin	náist.	Starfsmenn	verða	líka	

að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 þeir	 eru	 að	 vinna	 að	 verkefnum	 sem	 eru	 hluti	 af	

heildaráætlun	 og	 því	 verða	 allir	 að	 leggjast	 á	 eitt	 og	 vinna	 saman	 til	 þess	 að	

heildaráætlunin	klárist	innan	ákveðins	tímaramma	(Carnegie,	2015).	

Stjórnendur	þurfa	 einnig	 að	 fylgjast	með	 framvindu	 verkefna	hjá	 starfsmönnum	og	

passa	 að	 allir	 starfsmenn	 séu	 að	 ná	 þeim	markmiðum	 eða	 verkefnum	 sem	 þeim	 var	

úthlutað.	Stjórnandi	þarf	að	hafa	góða	samskiptatækni	og	vera	tilbúinn	til	þess	að	hlusta	

á	 og	 bjóða	 fram	 aðstoð	 við	 að	 leysa	 verkefni	 ef	 eitthvað	 fer	 úrskeiðis.	 Til	 þess	 að	

heildaráætlunin	náist	verða	allir	starfsmenn	að	skila	sínu,	því	er	mikilvægt	að	þeir	geti	

leitað	 til	 stjórnenda	 svo	 að	 mistök	 séu	 leiðrétt	 í	 tíma	 svo	 það	 hafi	 ekki	 áhrif	 á	

heildarniðurstöðuna.	Stjórnandi	þarf	því	að	veita	starfsmönnum	reglulega	eftirfylgni	og	

endurgjöf	og	vera	tilbúinn	að	bregðast	hratt	og	vel	við	þegar	eitthvað	óvænt	kemur	upp	

(Carnegie,	2015).	

2.1.3 Hvatning	

Eitt	af	markmiðum	stjórnendaþjálfunar	Dale	Carnegie	er	að	nota	hvatningu	til	þess	að	

auka	árangur.	Stjórnendur	eru	látnir	velta	því	fyrir	sér	hvaða	aðferðir	þeir	geta	notað	til	

þess	að	hvetja	sitt	starfsfólk	áfram.	Fólk	er	mismunandi	og	margt	sem	stjórnendur	þurfa	

að	 taka	með	 í	 reikninginn.	 Það	þarf	 ólíkar	 aðferðir	 til	 þess	 að	hvetja	 ólíka	 starfsmenn	

áfram	(Carnegie,	2015).	

Á	námskeiðinu	kemur	fram	að	ekkert	væri	 jafn	hvetjandi	og	uppörvandi	en	hrós	og	

viðurkenningarorð.	 Í	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 er	 því	 lögð	 áhersla	 á	 að	

stjórnendur	 séu	 duglegir	 við	 að	 nota	 hrós	 til	 hvatningar.	 Stjórnendur	 þurfa	 einnig	 að	

vera	 meðvitaðir	 um	 hvernig	 þeir	 hrósa	 starfsmönnum	 svo	 að	 það	 skili	 tilætluðum	
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árangri.	 Dale	 Carnegie	 bjó	 til	 aðferð	 sem	hann	 taldi	 gott	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	maður	

hrósar	einstaklingi	sem	kallast	viðurkenningarformúlan.	Viðurkenningarformúlan	leggur	

áherslu	á	að	við	rökstyðjum	hrósið	svo	það	verði	trúverðugt	og	einstaklingar	átti	sig	á	því	

að	við	séum	einlæg	í	viðurkenningu	okkar	(Carnegie,	2015).	

Á	námskeiðinu	eru	stjórnendur	 látnir	gera	ýmsar	æfingar	sem	felast	meðal	annars	 í	

því	að	hrósa	og	veita	starfsmönnum	hvatningu.	Þetta	er	gert	til	þess	að	stjórnendur	fái	

æfingu	 í	 að	 hrósa	 í	 sínu	 raunverulega	 vinnuumhverfi	 og	 stuðla	 þannig	 að	 því	 að	

lærdómurinn	sitji	eftir.	Áhersla	er	lögð	á	að	hrósið	sé	einlægt	og	þannig	í	samræmi	við	

afrek	starfsmannsins.	Ef	stjórnandi	er	duglegur	við	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram	fyrir	

vel	unnin	störf	skapar	það	jákvætt	starfsumhverfi	á	vinnustaðnum	(Carnegie,	2015).	

2.2 Aðferðafræði	námskeiðsins	
Aðferðafræði	 námskeiðsins	 byggir	 á	 kenningum	 Dale	 Carnegie	 um	 að	 varanlegar	

breytingar	á	hegðun	taki	tíma.	Einstaklingar	þurfa	að	fara	í	gegnum	ákveðið	ferli	til	þess	

að	 breyta	 hegðun.	 Námskeiðið	 er	 ekki	 skyndilausn	 í	 formi	 fyrirlestra	 heldur	 er	 það	

hannað	 til	 þess	 að	aðstoða	einstaklinga	 við	að	þróa	og	bæta	 leiðtogahæfileika	 sína	 til	

framtíðar.	 Þessi	 aðferðafræði	 hjálpar	 einstaklingum	 á	 kerfisbundinn	 hátt	 að	 bæta	

leiðtogahæfni	sína	til	frambúðar	svo	hún	verði	að	ævilöngum	vana.	Dale	Carnegie	kallar	

þetta	 ferli	 „hring	 bættrar	 frammistöðu“	 og	 samanstendur	 af	 fjórum	 þáttum	 sem	 eru	

viðhorf,	þekking,	þjálfun	og	hæfni	(Carnegie,	2010).		

	

	

Mynd	1:	Hringur	bættrar	frammistöðu	(Carnegie,	2010)	
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Nauðsynlegt	er	að	einstaklingar	fari	á	námskeiðið	með	jákvætt	viðhorf	og	opinn	huga.	

Viðkomandi	þarf	að	trúa	því	að	námskeiðið	muni	hjálpa	honum	við	það	að	þróa	og	bæta	

leiðtogahæfni	 sína	 til	 framtíðar.	 Þegar	 á	 námskeiðið	 er	 komið	 deila	 leiðbeinendur	

námskeiðsins	þekkingu	sinni	og	aðferðum	til	 stjórnenda.	Stjórnendur	 fá	 síðan	verkefni	

sem	þeir	eiga	að	spreyta	sig	á	í	raunverulegum	aðstæðum.	Verkefnin	eru	í	takt	við	þær	

aðferðir	 sem	 leiðbeinendur	 hafa	 kynnt	 á	 námskeiðinu.	 Dale	 Carnegie	 leggur	 mesta	

áherslu	á	þjálfunina	því	að	þekkingin	situr	betur	eftir	ef	hún	er	prófuð.	Það	er	ekki	nóg	

að	einstaklingar	hafi	þekkinguna	og	kunni	aðferðirnar	heldur	þurfa	þeir	að	prófa	að	nýta	

þekkinguna	 og	 aðferðirnar	 sem	 þeir	 hafa	 lært.	 Með	 því	 að	 prófa	 að	 nýta	 þær	 til	 að	

takast	 á	 við	 nýjar	 áskoranir	 öðlast	 einstaklingar	 nýja	 hæfni	 til	 þess	 að	 nota	 í	

raunverulegum	aðstæðum.	Í	framhaldinu	eru	einstaklingar	hvattir	til	þess	að	setja	sér	ný	

markmið	 um	 bætta	 hæfni	 og	 halda	 áfram	 að	 þroskast	 og	 bæta	 sig	 sem	 einstaklingar	

(Carnegie,	2010).	
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3 Markmiðasetning	

Eitt	af	hlutverkum	leiðtoga	er	að	setja	markmið	í	takt	við	heildaráætlun	og	framtíðarsýn	

skipulagsheildar.	 Leiðtoginn	getur	ekki	náð	heildarmarkmiði	 skipulagsheildarinnar	einn	

síns	liðs,	heldur	þarf	hann	að	deila	verkefnum	og	ábyrgð	til	starfsmanna	sinna.	Með	því	

að	 deila	 niður	 verkefnum	 verða	 starfsmenn	 virkir	 þátttakendur	 í	 starfsumhverfinu	 og	

samhugur	 myndast	 innan	 fyrirtækisins,	 þar	 sem	 allir	 eru	 að	 vinna	 saman	 að	

heildaráætlun	skipulagsheildarinnar	(Hughes,	o.fl.,	2006).		

3.1 Hvað	er	markmið?	
Samkvæmt	 íslenskri	 orðabók	 er	 orðið	markmið	 skilgreint	 sem	 „tilgangur	 eða	 eitthvað	

sem	keppt	er	að“	(Íslensk	orðabók,	2002).	Bryan	og	Locke	(1969)	skilgreindu	að	markmið	

væri	það	sem	einstaklingur	eða	skipulagsheild	reynir	að	áorka.	Markmið	eru	eins	konar	

leiðbeiningar	 um	hvernig	 eigi	 að	 ná	 ákveðinni	 niðurstöðu.	Markmiðasetning	 getur	 því	

virkað	 sem	hvatning	 fyrir	 þann	 sem	 vinnur	 að	markmiðunum	og	 lykilatriði	 er	 að	 nota	

rétta	tegund	af	markmiðum	sem	hentar	hverju	sinni	(Bryan	og	Locke,	1969)		

3.2 Mismunandi	tegundir	markmiða	
Það	eru	til	mismunandi	gerðir	af	markmiðum	eftir	því	hver	tilgangur	þeirra	er.	Það	fer	

eftir	 tilgangi	 og	 aðstæðum	 hvernig	markmið	 skal	 setja	 hverju	 sinni.	 Ef	 notuð	 er	 röng	

tegund	af	markmiðum	getur	það	leitt	til	neikvæðrar	niðurstöðu	(Latham	og	Seijts,	2006).		

Til	 þess	 að	markmiðasetning	 sé	 sem	 skilvirkust	 skal	 forðast	 að	nota	huglæg	markmið.	

Huglæg	markmið	 eru	 í	 flestum	 tilfellum	mjög	 almenn	og	 erfitt	 að	mæla.	 Til	 dæmis	 ef	

skipulagsheild	myndi	setja	sér	markmið	um	að	bæta	árangur	sinn.	Slíkt	markmið	er	mjög	

almennt	 og	 erfitt	 að	mæla	 og	 fylgjast	 með	 hvort	 markmið	 hafi	 í	 raun	 og	 veru	 náðst	

(Locke,	 Saari,	 Shaw	og	 Latham,	 1981).	Hlutlæg	markmið	 eru	 vænlegri	 til	 árangurs	 þar	

sem	 þau	 eru	 nákvæmari	 og	 skýrari	 en	 huglæg	 markmið.	 Hlutlægt	 markmið	 er	 vel	

skilgreint	 og	 það	 er	 til	 áætlun	 um	 hvernig	 og	 hvenær	 eigi	 að	 ná	 ákveðnu	 markmiði	

(Weinberg	og	Gould,	2003).		
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3.3 Áhrif	markmiðasetningar	á	frammistöðu	starfsmanna		
Samkvæmt	 Locke	 og	 Latham	 (2002)	 hefur	 markmiðasetning	 áhrif	 á	 frammistöðu	

starfsmanna	með	ferns	konar	hætti.	Í	fyrsta	lagi	tekst	starfsmönnum	að	einblína	betur	á	

þau	atriði	sem	skipta	raunverulega	máli.	Starfsmenn	gleyma	sér	síður	 í	smáatriðum	og	

einblína	 á	 heildarmyndina.	 Í	 öðru	 lagi	 virkar	 markmiðasetning	 sem	 hvatning	 fyrir	

starfsmenn	 og	 gefa	 þeim	 ákveðin	 tilgang	 innan	 skipulagsheildarinnar.	 Það	 hefur	 verið	

sýnt	 fram	 á	 að	 mikilvægi	 og	 erfiðleikastig	 markmiða	 skipti	 máli	 í	 því	 samhengi.	 Í	

rannsókn	sem	Bandura	og	Cervone	 (1983)	gerðu,	kom	 fram	að	 starfsmenn	sem	 fengu	

krefjandi	markmið	voru	líklegri	til	að	skila	meiri	árangri	en	þeir	starfsmenn	sem	fengu	of	

auðveld	markmið.	Starfsmenn	vilja	vita	að	þeir	skipti	máli	og	hafi	einhvern	tilgang	innan	

skipulagsheildarinnar.	 Í	 þriðja	 lagi	 hefur	 markmiðasetning	 jákvæð	 áhrif	 á	 seiglu	

starfsmanna.	Þegar	starfsmenn	eru	með	raunhæf	og	skýr	markmið	minnka	líkurnar	á	því	

að	 þeir	 gefist	 upp	 á	 verkefnunum	þegar	 þeir	 lenda	 í	 erfiðleikum	með	þau.	 Það	 er	 því	

mikilvægt	 að	markmiðunum	 sé	 skipt	 niður	 í	minni	 verkefni	 sem	 eru	 viðráðanleg	 fyrir	

starfsmennina.	 Í	 fjórða	 lagi	 hefur	 markmiðasetning	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanna	

með	þeim	hætti	að	starfsmenn	nýta	hæfileika	sína	betur.	Starfsmenn	eru	 líklegri	til	að	

aflar	 sér	 frekari	 upplýsinga	 og	 auka	 þannig	 þekkingu	 sína	 til	 að	 leysa	 verkefnin	 og	 ná	

þannig	settum	markmiðum	(Locke	og	Latham,	2002).	

3.4 Kenningin	um	markmiðasetningu	
Í	 rannsókn	 sem	 Edwin	 Locke	 gerði	 árið	 1968	 kemur	 fram	 að	 það	 eru	 tengsl	 á	 milli	

markmiðasetningar	og	árangurs	(Locke,	1968).	Kenningin	um	markmiðasetningu	byggir	

á	um	fimmhundruð	rannsóknum	sem	framkvæmdar	voru	í	ólíkum	löndum	á	tuttugu	og	

fimm	ára	tímabili.	Kenningin	um	markmiðasetningu	byggist	á	því	að	starfsmenn	upplifi	

hvatningu	þegar	þeir	setja	sér	markmið	(Locke,	1991;	Pride,	Hughes	og	Kapoor,	2010).	

Markmið	 hefur	 áhrif	 á	 hegðun	 starfsmanna	 og	 þurfa	 þau	 að	 innihalda	 fjögur	 atriði	 til	

þess	að	hámarks	árangur	náist	(Locke	og	Latham,	1990).	Í	fyrsta	lagi	þurfa	markmið	að	

vera	krefjandi.	Krefjandi	markmið	skila	meiri	árangri	en	þau	sem	eru	of	auðveld	þar	sem	

starfsmenn	 leggja	 meira	 á	 sig	 til	 þess	 að	 ná	 þeim	 (Kreitner,	 2007).	 Í	 öðru	 lagi	 þurfa	

markmiðin	 að	 vera	 nákvæm.	 Markmiðin	 þurfa	 að	 vera	 vel	 skilgreind	 og	 innihalda	

upplýsingar	um	hvað	markmiðið	feli	 í	 sér	og	hver	tilgangur	þess	sé.	Nákvæm	markmið	

skila	 betri	 árangri	 en	ónákvæm	markmið.	 Í	 þriðja	 lagi	 þurfa	 starfsmenn	að	 taka	þátt	 í	
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markmiðasetningunni.	 Starfsmaður	 þarf	 að	 vilja	 taka	 þátt	 í	 því	 að	 ná	 settu	markmiði,	

ekki	vera	skikkaður	til	þess.	Starfsmaður	þarf	að	samþykkja	markmiðið	og	gera	það	að	

sínu	 svo	 að	 það	 skili	 árangri.	 Í	 fjórða	 lagi	 þarf	 starfsmaðurinn	 að	 fá	 endurgjöf	 frá	

yfirmanni	sínum	um	hvernig	til	tókst	að	ná	ákveðnu	markmiði.	Starfsmaðurinn	þarf	að	fá	

að	 vita	 hvort	 hann	hafi	 staðið	undir	 væntingum	 sem	 til	 hans	 voru	 gerðar,	 hvort	 hann	

farið	 fram	 úr	 þeim	 eða	 þurfi	 að	 bæta	 sig	 á	 einhvern	 hátt.	 Það	 er	 mælt	 með	 að	

starfsmaður	 fái	endurgjöf	 frá	yfirmanni	nokkrum	sinnum	áður	en	verkefninu	 lýkur,	því	

þá	 hefur	 starfsmaður	 tækifæri	 á	 að	 bæta	 og	 laga	 það	 sem	 betur	mætti	 fara	 áður	 en	

lokaniðurstöðu	er	skilað	(House	og	Mitchell,	1974;	Locke,	1968;	Pride,	o.fl.,	2010).	

3.5 Skilar	markmiðasetning	árangi?		
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	markmiðsetning	skiptir	máli	og	skilar	árangri	ef	hún	er	notuð	

rétt	 (Bandura	 og	 Simon,	 1977;	 Locke,	 1991).	Markmið	 sem	 eru	 nákvæm	 og	 krefjandi	

skila	 betri	 árangri	 en	 þau	 sem	 eru	 óljós	 og	 auðveld	 (Bandura	 og	 Simon,	 1977).	 Við	

markmiðasetningu	 þarf	 að	 huga	 að	 ýmsum	 þáttum	 ef	 hún	 á	 að	 vera	 rétt	 gerð.	

Stjórnendur	þurfa	til	að	mynda	að	velja	mismunandi	tegundir	markmiða	og	huga	vel	að	

þeim	 atriðum	 sem	 markmiðin	 þurfa	 að	 innihalda	 svo	 að	 hámarks	 árangur	 náist.	

Markmiðin	þurfa		að	vera	raunhæf,	krefjandi,	nákvæm	og	mælanleg.	Það	er	ekki	nóg	að	

markmiðin	 séu	 vel	 skilgreind	 heldur	 þurfa	 starfsmennirnir	 sem	 eiga	 að	 vinna	 eftir	

markmiðunum	 að	 samþykkja	 þau.	 Yfirmaðurinn	 þarf	 einnig	 að	 veita	 stuðning	 og	

reglulega	 endurgjöf	 um	 stöðu	 markmiðanna.	 Í	 lokin	 þegar	 markmiðunum	 er	 náð	 er	

mikilvægt	 að	 yfirmaður	 fari	 yfir	 niðurstöðuna	 með	 starfsmönnum	 sínum	 og	 veiti	

hvatningu	eða	umbun	í	takt	við	frammistöðu	(Locke,	o.fl.,	1981).	
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4 Hvatning		

	Til	eru	ótal	skilgreiningar	á	hugtakinu	hvatning.	Crouse	(2005)	skilgreindi	hvatningu	sem	

innri	kraft	sem	drífur	einstaklinginn	áfram	til	þess	að	ná	settum	markmiðum	og	er	einn	

af	lykilþáttum	í	árangursríkrar	stjórnunar.	Hann	greindi	einnig	frá	því	að	hvatning	veitir	

einstaklingi	tilgang	og	eykur	vilja	hans	til	þess	að	uppfylla	þær	væntingar	sem	gerðar	eru	

til	 hans.	 Armstrong	 (1994)	 lýsir	 hvatningu	 sem	 markmiðadrifinni	 hegðun	 og	 það	 sé	

áskorun	stjórnanda	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram.		

Talið	er	að	starfsmenn	sem	finna	fyrir	hvatningu	á	vinnustaðnum	frá	yfirmönnum	og	

samstarfsfólki	 séu	 fullir	 af	 orku	 og	 ánægðir	 í	 starfi.	 Þeir	 eru	 áreiðanlegir	 starfskraftar	

sem	eiga	 gott	með	 að	 aðlagast	 breytingum	 innan	 skipulagsheildarinnar.	Hins	 vegar	 er	

talið	að	þeir	starfsmenn	sem	skorti	hvatningu	á	vinnustað	sínum	séu	ekki	eins	ánægðir	í	

starfi,	ósamvinnuþýðir	og	eigi	erfitt	með	að	aðlagast	breytingum	(Brooks,	2003).		

Riggio	(2008)	skilgreindi	hvatningu	sem	orkugjafa	hegðunar	og	benti	á	að	það	væru	

tengsl	á	milli	hvatningar	starfsmanna	og	frammistöðu	þeirra	á	vinnustað.	Hann	tekur	þó	

fram	að	þetta	 sé	ekki	 algilt	 þar	 sem	margir	 aðrir	þættir	 gætu	haft	 áhrif.	 Þrátt	 fyrir	 að	

starfsmaður	 fái	mikla	hvatningu	á	vinnustaðnum	geta	samt	þættir	eins	og	 reynsluleysi	

og	 skortur	 á	 þekkingu	 haft	 gríðarleg	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanna.	 Því	 þurfa	

stjórnendur	ávallt	að	horfa	á	heildarmyndina	þegar	kemur	að	frammistöðu	starfsmanna.		

Einstaklingar	 eru	 ólíkir	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 beita	 sömu	 hvatningaraðferð	 á	 alla.	

Stjórnendur	 þurfa	 því	 að	 nota	 mismunandi	 leiðir	 til	 þess	 að	 hvetja	 starfsmenn	 sína	

áfram.	Það	er	því	mikilvægt	fyrir	stjórnendur	að	búa	yfir	þeim	hæfileika	að	geta	lesið	vel	

í	 starfsmenn	 sína	 og	 hvatt	 þá	 áfram	 með	 viðeigandi	 hætti	 sem	 hentar	 hverju	 sinni.	

Stjórnendur	 þurfa	 að	 vera	 meðvitaðir	 um	 hvernig	 hægt	 sé	 að	 ná	 fram	 því	 besta	 úr	

hverjum	starfsmanni	(Muchinsky,	2003).	

4.1 Kenningar	um	hvatningu	
Fræðimenn	 (Herzberg,	 Mausner	 og	 Snyderman,	 1959;	 Maslow,	 1943;	 Wroom,	 1964)	

hafa	sett	fram	kenningar	um	hvatningu	og	hvað	það	er	sem	hvetur	einstaklinga	áfram	í	

starfi.	 Kenningarnar	 eru	 notaðar	 til	 að	 skilja	 betur	 hvað	 það	 er	 sem	 að	 hvetur	

einstaklinga	áfram	og	hvaða	þörfum	er	verið	að	fullnægja.		
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4.1.1 Þarfapýramídi	Maslow	

Abraham	 Maslow	 setti	 fram	 kenninguna	 um	 þarfapýramídann	 árið	 1943.	 Kenningin	

varpar	ljósi	á	þarfir	og	hvatir	einstaklinga.	Maslow	raðar	þörfum	einstaklinga	upp	í	fimm	

þrepa.	 Fyrstu	 tvö	 þrepin	 innihalda	 grunnþarfir	 einstaklinga	 en	 næstu	 þrjú	 þrep	

skilgreindi	hann	sem	vaxtaþarfir	einstaklings	(Maslow,	1943).	

	

	

Mynd	2:	Þarfapýramídi	Maslow	(Maslow,	1943)	

Fyrsta	þrepið	í	þarfapýramída	Maslow	eru	líkamlegar	þarfir	eins	og	vatn,	matur,	svefn	

og	skjól.	Þetta	eru	þarfir	sem	eru	lífsnauðsynlegar	til	þess	að	einstaklingar	geti	 lifað	af.	

Þegar	einstaklingur	hefur	fullnægt	þessum	þörfum	kemst	hann	upp	á	annað	þrep	sem	er	

öryggisþörf	sem	felur	 í	sér	þörf	fyrir	öryggi,	stöðugleika	og	frelsi.	Næsta	þrep	á	eftir	er	

svo	 félagsþörf	 sem	 er	 þörf	 einstaklings	 fyrir	 vináttu	 og	 að	 tilheyra	 samfélagi.	 Þegar	

einstaklingur	hefur	fullnægt	þeirri	þörf	færist	hann	upp	á	næsta	þrep	sem	er	þörf	fyrir	

viðurkenningu,	en	þar	spilar	inn	í	að	einstaklingur	hafi	gott	sjálfstraust	og	beri	virðingu	

fyrir	 sjálfum	 sér	 og	 öðrum.	 Efsta	 stig	 pýramídans	 er	 þörfin	 fyrir	 sjálfsþroska	 eða	

lífsfyllingu.	Samkvæmt	Maslow	er	það	æðsta	markmið	einstaklinga	að	ná	á	upp	á	efsta	

þrep	 pýramídans.	 Það	 þrep	 er	 þó	 ekki	 endanlegt	 því	 að	 þar	 er	 einstaklingur	 ávallt	 að	

leita	leiða	til	að	bæta	sig	og	er	í	stöðugri	sjálfsskoðun	(Kreitner,	2007;	Maslow,	1943).	

Kenning	 Maslow	 getur	 nýst	 stjórnendum	 við	 hvatningu	 starfsmanna.	 Stjórnandinn	

verður	 að	 átta	 sig	 á	 því	 á	 hvaða	 þrepi	 starfsmaður	 er	 í	 þarfapýramídanum.	 Því	 að	 ef	

ákveðinni	þörf	er	nú	þegar	fullnægt	virkar	hún	ekki	lengur	hvetjandi	fyrir	starfsmanninn.	

Þá	verður	stjórnandi	að	horfa	á	næsta	þrep	fyrir	ofan	í	pýramídanum	og	einbeita	sér	að	
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þeim	þörfum	sem	einstaklingurinn	sækist	eftir	og	hvetja	hann	áfram	í	að	uppfylla	þær	

þarfir	og	ná	markmiðum	sínum.	(Beardwell	og	Clayton,	2007).		

4.1.2 Væntingarkenning	Vroom	

Victor	 H.	 Vroom	 setti	 fram	 væntingarkenningunna	 árið	 1964.	 Samkvæmt	 Vroom	 fer	

frammistaða	 starfsmanna	 eftir	 þeim	 væntingum	 sem	 þeir	 gera	 til	 umbunar.	 Vroom	

greindi	 frá	 því	 að	 væntingar	 starfsmanna	 hefðu	 áhrif	 á	 hegðun	 þeirra	 og	 þeir	myndu	

leggja	 sig	alla	 fram	 í	 starfi	ef	þeir	væru	meðvitaðir	um	 jákvæða	umbun	 í	 lokin	eins	og	

launahækkun,	 stöðuhækkun	 eða	 einhverskonar	 fríðindi.	 Dæmi	 um	 þetta	 væri	 ef	

starfsmaður	sæi	fram	á	að	fá	launahækkun	ef	frammistaða	hans	sé	afburða	góð	við	að	

ná	 ákveðnu	 markmiði,	 þá	 muni	 hann	 leggja	 sig	 allan	 fram	 við	 að	 ná	 því	 markmiði.	

Starfsmenn	eru	þó	mismunandi	og	hafa	því	ólíkar	 væntingar	 til	 umbunar.	 Stjórnendur	

þurfa	því	að	hafa	 í	huga	að	sama	umbunin	er	ekki	 jafn	hvetjandi	 fyrir	alla	starfsmenn.	

Það	er	einnig	mikilvægt	 fyrir	 stjórnendur	að	átta	 sig	á	því	hvers	virði	umbunin	er	 fyrir	

starfsmanninn	þegar	hann	hefur	náð	settu	markmiði	(Vroom,	1964).	

Samkvæmt	væntingarkenningu	Vroom	þurfa	 stjórnendur	að	vera	meðvitaðir	um	að	

starfsmenn	munu	leggja	meira	á	sig	í	starfi	ef	markmiðin	eru	skýr,	raunhæf	og	krefjandi	

og	ef	þeir	vita	nákvæmlega	til	hvers	er	ætlast	af	þeim.	Starfsmennirnir	þurfa	einnig	að	

hafa	þá	þekkingu	og	hæfni	 sem	 	þarf	 til	 þess	að	ná	markmiðinu.	 Skipulagsheildir	hafa	

farið	þá	leið	að	bjóða	starfsmönnum	uppá	endurmenntun	eða	sent	þá	á	ýmis	námskeið	

til	þess	að	auka	hæfni	og	þekkingu	þeirra.	Stjórnendur	þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	að	

vinnan	 er	 hvetjandi	 fyrir	 starfsmenn	 þegar	 þeir	 sjá	 fram	 á	 að	 ná	 settu	 markmiði	 og	

öðlast	þá	umbun	sem	þeir	höfðu	væntingar	um	í	upphafi.	(Kreitner,	2007;	Vroom,	1964).	

4.1.3 Tveggja	þátta	kenning	Herzberg	

Frederick	 Herzberg	 setti	 fram	 tveggja	 þátta	 kenninguna	 árið	 1959.	 Kenningin	 leggur	

áherslu	á	með	hvaða	hætti	stjórnendur	eigi	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram.	Samkvæmt	

kenningunni	 skiptist	 hvatning	 upp	 í	 tvo	 flokka	 sem	 nefnast	 hvatningarþættir	 og	

viðhaldsþættir.	 Hvatningarþættir	 eru	 þættir	 sem	 tengjast	 starfinu	 sjálfu	 á	 meðan	

viðhaldsþættir	 tengjast	 vinnuumhverfinu.	 Hvatningarþættirnir	 virka	 hvetjandi	 og	 hafa	

áhrif	á	starfsánægju	starfsmanna.	Dæmi	um	hvatningarþætti	eru	viðurkenning,	ábyrgð,	

stöðuhækkun	 og	 starfsþróun.	 Viðhaldsþættir	 eru	 þeir	 þættir	 sem	 geta	 dregið	 úr	
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hvatningu	ef	þeir	eru	ekki	til	staðar	en	hafa	þó	ekki	áhrif	á	starfsánægju.	Dæmi	um	við-

haldsþætti	 eru	 laun,	 vinnuaðstæður,	 stefna	 og	 stjórnunarhættir	 innan	 skipulags-

heildarinnar.	Samkvæmt	tveggja	þátta	hvatakenningu	Herzberg	kemur	því	fram	að	við-

haldsþættirnir	eru	nauðsynlegir	 fyrir	 starfsmenn	en	 stjórnendur	þyrftu	alltaf	að	 stuðla	

að	 hvatningarþáttum	 líka	 til	 þess	 að	 tryggja	 hvatningu	 og	 ánægju	 starfsmanna	

(Herzberg,	o.fl.,	1959;	Kreitner,	2007).		

4.2 Innri	og	ytri	hvatning	
Hvatning	er	það	sem	hvetur	einstaklinga	til	þess	að	setja	sér	markmið	og	beina	hegðun	í	

átt	að	árangri.	Einstaklingar	eru	ólíkir	og	því	eru	mismunandi	þættir	sem	hvetja	þá	áfram	

til	 að	 ná	 settum	 markmiðum.	 Eitt	 af	 lykilhlutverkum	 góðs	 stjórnanda	 er	 að	 hvetja	

starfsfólk	 sitt	 áfram	 (Muchinsky,	 2003).	 Stjórnendur	 þurfa	 að	 vera	meðvitaðir	 um	 að	

ólíkir	 einstaklingar	 þurfa	 ólíka	 hvatningu.	 Enginn	 starfsmaður	 er	 eins	 og	 því	 verða	

stjórnendur	 að	 nota	 mismunandi	 tegundir	 af	 hvatningu.	 Hvatningu	 má	 skipta	 niður	 í	

innri	og	ytri	hvatningu	sem	geta	báðar	verið	áhrifaríkar	leiðir	til	þess	að	stjórna	hegðun	

(Ryan	og	Deci,	2000).		

4.2.1 Innri	hvatning	

Innri	 hvatning	 er	 verknaður	 sem	 framkvæmdur	 er	 af	 starfsmanninum	 sjálfum	

ánægjunnar	 vegna.	 Innri	 hvatning	 er	 óáþreifanleg	 umbun	 líkt	 og	 að	 fá	 viðurkenningu	

eða	 hrós	 fyrir	 vel	 unnin	 störf	 eða	 fá	meiri	 ábyrgð	 í	 starfi	 og	 fá	 að	 takast	 á	 við	 nýjar	

áskoranir.	Það	verður	þó	að	hafa	í	huga	að	starfsmenn	eru	eins	mismunandi	og	þeir	eru	

margir	og	því	eru	ólíkir	innri	hvatar	sem	virka	fyrir	hvern	og	einn	þeirra	(Mullins,	2010).		

Armstrong	 (1994)	 greindi	 frá	 því	 að	 það	 væru	 fjögur	 atriði	 sem	 skipta	 höfuð	máli	

þegar	kemur	að	innri	hvatningu.	Í	fyrsta	lagi	er	það	að	starfsmaður	fái	að	nýta	hæfileika	

sína	 til	 þess	 að	 ná	 árangri	 í	 starfi.	 Í	 öðru	 lagi	 er	 það	 að	 stjórnendur	 deili	 ábyrgð	 til	

starfsmanna	og	 í	þriðja	 lagi	er	að	starfsmenn	séu	með	 í	markmiðasetningu	og	hafi	um	

það	að	segja	hvaða	leið	verði	farin	til	þess	að	ná	settu	markmiði.	Í	fjórða	og	síðasta	lagi	

skiptir	það	máli	að	starfsmenn	fái	endurgjöf	frá	yfirmönnum	sínum.		

4.2.2 Ytri	hvatning		

Ytri	 hvatning	 er	 verknaður	 sem	 starfsmaður	 framkvæmir	 vegna	 þess	 að	 hann	 er	

meðvitaður	 um	 þá	 umbun	 sem	 hlýst	 af	 verknaðinum.	 Ytri	 hvatning	 er	 áþreifanleg	
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umbun	 líkt	 og	 laun,	 stöðuhækkun,	 fríðindi.	 Þessi	 áþreifanlega	 umbun	 hjálpar	

starfsmönnum	 við	 að	 öðlast	 viðurkenningu	 og	 skynja	 að	 vinna	 þeirra	 sé	 metin	 af	

yfirmönnum.	 Þó	 ber	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 ytri	 hvatning	 til	 dæmis	 peningar	 virka	

mismunandi	á	starfsmenn	(Mullins,	2010).		

Ytri	 hvatning	 verður	 til	 vegna	 þess	 að	 yfirmaður	 setur	 starfsmanni	 fyrir	 ákveðið	

verkefni	þar	sem	hann	er	búin	að	ákveða	fyrirfram	þá	umbun	sem	starfsmaðurinn	hlýtur	

fyrir	 það	 verkefni.	 Ytri	 hvatning	 verður	 því	 ekki	 til	 vegna	 þess	 að	 starfsmaður	 hefur	

ánægju	af	verkefninu	heldur	vegna	þess	að	hann	er	meðvitaður	um	þá	umbun	sem	hann	

hlýtur	við	að	klára	verkefnið	(Ryan	og	Deci,	2000).		

Hegðun	 vegna	 ytri	 hvatningar	 er	 yfirleitt	 ekki	 stjórnað	 að	 frumkvæði	 starfsmanna	

heldur	utanaðkomandi	ástæðu	eins	og	að	hljóta	umbun.	Því	er	ytri	hvatning	talin	henta	

vel	fyrir	störf	eða	verkefni	sem	krefjast	ekki	frumkvæði	eða	sköpunargáfu	(Kwok	og	Gao,	

2005).		

4.3 Hvernig	hvatning	virkar	best	fyrir	starfsmenn?	
Það	er	mikilvægt	 fyrir	starfsmenn	að	 finna	 fyrir	hvatningu	á	vinnustað.	Hvatning	hefur	

áhrif	 á	ánægju	og	 frammistöðu	starfsmanna	sem	hefur	þar	af	 leiðandi	áhrif	 á	árangur	

skipulagsheildarinnar	 í	 heild	 sinni.	 Góður	 stjórnandi	 gerir	 sér	 grein	 fyrir	 mikilvægi	

jákvæðrar	 hvatningar	 og	 að	 hann	 þurfi	 að	 beita	 ólíkum	 hvatningaraðferðum	 á	

starfsmenn	 því	 að	 það	 sem	 virkar	 fyrir	 einn	 virkar	 ekki	 endilega	 fyrir	 þann	 næsta.	

Hvatning	 í	 formi	peninga	getur	 til	 að	mynda	virkað	vel	 fyrir	 einn	 starfsmann	á	meðan	

hvatning	á	borð	við	aukna	ábyrgð	eða	viðurkenningu	hefur	meira	vægi	fyrir	annan.	Það	

er	því	mikilvægt	 fyrir	 stjórnendur	að	hafa	mismunandi	hvatningarkerfi	 í	 gangi	 (Staren,	

2009).	

Það	 er	 lykilatriði	 fyrir	 stjórnendur	 skipulagsheilda	 að	 ráða	 inn	 réttu	 starfsmennina,	

sem	 hafa	 þá	 hæfni,	 gildi,	 hugarfar	 sem	 passa	 við	 framtíðarsýn	 og	 markmiðasetningu	

skipulagsheildarinnar.	Það	að	ráða	inn	rétta	starfsfólkið	er	talin	vera	undirstaða	þess	að	

geta	hvatt	 starfsmenn	skipulagsheildarinnar	 til	árangurs.	Starfsmenn	vænta	þess	að	 fá	

hvatningu	og	umbun	fyrir	framlag	sitt	og	það	er	því	mikilvægt	að	væntingar	starfsmanna	

um	hvatningu	og	umbun	sé	 í	 takt	við	þá	stefnu	sem	ríkir	 innan	skipulagsheildarinnar	 í	

þeim	efnum	(Hughes,	o.fl.,	2006).		
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Það	 er	mikilvægt	 að	 stjórnendur	 hafi	 starfsmenn	með	 í	markmiðasetningu	 því	 það	

virkar	afar	hvetjandi	þegar	starfsmenn	hafa	stjórn	á	sínum	eigin	örlögum.	Ef	starfsmenn	

taka	þátt	 í	markmiðasetningunni	eru	þeir	meðvitaðir	um	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	og	

hvaða	 hvatning	 og	 umbun	 sé	 í	 boði	 fyrir	 verknaðinn.	 Þessi	 hvatningaraðferð	 er	 talin	

mjög	áhrifarík	þegar	hún	er	 rétt	gerð.	Það	skiptir	máli	að	stjórnendur	hitti	 starfsmenn	

sína	 reglulega	 og	 fari	 yfir	 stöðu	 verkefnanna,	 gefi	 endurgjöf	 og	 setji	 sömuleiðis	 ný	

markmið.	 Markmiðin	 þurfa	 að	 vera	 skýr,	 krefjandi,	 tímasett	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	

mælanleg	svo	þau	skili	tilsettum	árangri	(Staren,	2009).		

4.4 Endurgjöf		
Samkvæmt	 Locke	 og	 Latham	 (2002)	 eru	 tvö	 lykilatriði	 sem	 skipta	 máli	 þegar	 kemur	

hvatningu	 starfsmanna.	 Það	 er	 að	 starfsmaðurinn	 fái	 krefjandi	 markmið	 og	 skilvirka	

endurgjöf	á	frammistöðu	frá	yfirmanni	sínum.		

Endurgjöf	er	stjórnunartæki	sem	stjórnendur	geta	nýtt	sér	bæði	til	að	hvetja	starfs-

menn	 áfram	 fyrir	 góða	 frammistöðu	 og	 hins	 vegar	 	 leiðrétt	 ranga	 eða	 slæma	

frammistöðu.	 Það	 er	mikilvægt	 fyrir	 stjórnendur	 að	 veita	 starfsmönnum	 reglulega	 og	

uppbyggilega	endurgjöf	vilji	þeir	ná	því	besta	fram	í	þeim	(Craig,	2008).	

Endurgjöf	stjórnenda	getur	bæði	verið	formleg	og	óformleg.	Formleg	endurgjöf	er	til	

dæmis	þegar	stjórnandi	hittir	starfsmann	á	eins	árs	fresti	og	tekur	hann	í	starfsmanna-

viðtal	 þar	 sem	 farið	 er	 yfir	 frammistöðu	 hans	 yfir	 árið.	 Dæmi	 um	óformleg	 endurgjöf	

væri	 hins	 vegar	 þegar	 starfsmaður	 hefði	 staðið	 sig	 afar	 vel	 við	 úrlausn	 á	 ákveðnu	

verkefni	 og	 stjórnandi	 veitti	 því	 eftirtekt	 og	 hrósaði	 honum	 fyrir	 (Jones	 og	 George,	

2003).		

Craig	(2008)	greindi	frá	nokkrum	atriðum	sem	stjórnendur	ættu	að	hafa	í	huga	þegar	

kemur	að	endurgjöf	til	starfsmanna	svo	að	hún	verði	árangursrík.	Endurgjöfin	verður	að	

vera	viðeigandi	og	 í	 takt	við	framlag	starfsmannsins.	Endurgjöfin	þarf	að	vera	nákvæm	

og	skýr	 svo	að	starfsmaður	geri	 sér	grein	 fyrir	því	hvaða	 frammistöðu	er	verið	að	 lofa	

eða	gagnrýna.	Stjórnandi	ætti	að	leggja	áherslu	á	það	jákvæða	og	stinga	uppá	leiðum	til	

endurbóta	ef	það	er	eitthvað	sem	betur	má	fara	(Craig,	2008)	

Stjórnendur	 verða	 að	 vera	meðvitaðir	 um	 að	 sama	 endurgjöfin	 hentar	 ekki	 öllum.	

Einstaklingar	eru	ólíkir	og	þurfa	því	mismikla	og	ólíkar	aðferðir	við	endurgjöf.	Það	sem	

getur	 virkað	 hvetjandi	 á	 einn	 starfsmann	 getur	 virkað	 letjandi	 á	 annan.	 Það	 er	 því	



	

26	

nauðsynlegt	að	hanna	endurgjafakerfi	sem	tekur	tillit	til	ólíkra	þarfa	og	hentar	hverjum	

og	einum	starfsmanni	(Kilton,	2003).		

4.5 Hvatning	hjá	ríkisreknum	og	einkareknum	skipulagsheildum	
Einkareknar	skipulagsheildir	eru	að	öllu	 jöfnu	reknar	af	hluthöfum	á	meðan	eignarhald	

ríkisrekna	 skipulagsheilda	 er	 oft	 á	 tíðum	dreift	 og	 óljóst.	 Stjórnendur	 í	 einkageiranum	

eru	því	meira	háðir	árangri	og	arðsemi	skipulagsheildarinnar	heldur	en	stjórnendur	hjá	

hinu	 opinbera.	 Stjórnendur	 í	 einkageiranum	 hafa	 oftast	 meiri	 sveigjanleika	 en	

stjórnendur	hjá	hinu	opinbera	og	þá	sérstaklega	til	þess	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram	

með	fjárhagslegum	hvötum	(Boyne,	2002).	

Samkvæmt	 rannsókn	 þeirra	 Buelens	 og	 Broeck	 (2007)	 kom	 fram	 að	munur	 væri	 á	

hvatningu	 starfsmanna	 eftir	 því	 hvort	 þeir	 störfuðu	 hjá	 ríkisreknum	 eða	 einkareknum	

skipulagsheildum.	Manolopoulos	 (2008)	 greindi	 frá	 því	 að	 allir	 starfsmenn	 sækist	 eftir	

starfsöryggi	 og	 þörf	 fyrir	 sjálfsþroska	 óháð	 hvaða	 geira	 þeir	 starfa	 í.	 Starfsmenn	 í	

einkareknum	skipulagsheildum	væru	hins	vegar	áhugasamari	um	fjárhagslegan	ávinning	

heldur	 en	 starfsmenn	 hjá	 ríkisreknum	 skipulagsheildum.	 Það	 kom	einnig	 í	 ljós	 að	 það	

skipti	starfsmenn	hjá	ríkisreknum	skipulagsheildum	meira	máli	að	þjóna	samfélaginu	og	

gæta	hagsmuna	þess	heldur	en	hjá	starfsmönnum	hjá	einkareknum	skipulagsheildum.		

Hvatning	 skiptir	 miklu	máli	 þegar	 kemur	 að	 frammistöðu	 starfsmanna.	 Rannsóknir	

sýna	að	ytri	hvatning	á	borð	við	 fjárhagslega	hvata	skipti	 starfsmenn	hjá	einkareknum	

skipulagsheildum	meira	máli	en	starfsmenn	í	ríkisreknum	skipulagsheildum.	Stjórnendur	

verða	að	hafa	í	huga	að	það	eru	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	hvatningu	starfsmanna	

eins	og	 til	dæmis	aldur,	kyn	og	persónuleiki.	Því	 skal	 forðast	að	einblína	aðeins	á	eina	

breytu	 og	 sjá	 heldur	 heildarmyndina.	 Góður	 stjórnandi	 þekkir	 starfsfólkið	 sitt	 vel	 og	

notar	mismunandi	leiðir	til	þess	að	mæta	þörfum	hvers	og	eins,	því	skal	forðast	að	horfa	

aðeins	á	eina	breytu	og	sjá	heldur	heildarmyndina.	(Carrigan,	2011).		
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5 Aðferð	og	framkvæmd	rannsóknar	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 þá	 aðferð	 sem	 notuð	 var	 við	 framkvæmd	

rannsóknarinnar.	Fjallað	verður	um	hönnun	á	viðtalsrammanum	sem	lagt	var	upp	með	í	

viðtölunum	og	einnig	verður	gerð	grein	 fyrir	því	hvernig	val	á	viðmælendum	fór	 fram.	

Eftir	það	verður	farið	yfir	það	hvernig	gagna	var	aflað	og	hvernig	úrvinnsla	og	greining	

þeirra	fór	fram.		

5.1 Rannsóknaraðferð	
Notast	var	við	eigindleg	aðferðafræði.	Eigindleg	aðferðafræði	er	vel	til	þess	fallin	að	fá	

dýpri	 skilning	á	upplifun	og	viðhorfi	einstaklinga.	Með	eigindlegri	aðferðafræði	er	 lögð	

áhersla	 á	 dýpt	 og	 skilningi	 á	 viðfangsefninu	 frekar	 en	 fjölda	 svara.	 Það	 skal	 þó	 hafa	 í	

huga	að	með	eigindlegri	aðferðafræði	er	ekki	verið	að	alhæfa	um	ákveðið	þýði	heldur	er	

áhersla	 lögð	 á	 að	 ná	 fram	 upplifun	 og	 skilningi	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 öðlast	 dýpri	

skilning	á	viðfangsefninu	(Esterberg,	2002).		

5.2 Viðtalsrammi		
Í	 viðtölunum	 var	 stuðst	 við	 viðtalsramma	 sem	 höfundur	 hannaði	 sjálfur	 með	

viðfangsefni	 ritgerðar	og	 rannsóknarspurninguna	 í	 huga.	 Það	má	 sjá	 viðtalsrammann	 í	

heild	 sinni	 í	 viðauka	 1.	 Viðtalsramminn	 inniheldur	 spurningar	 sem	 voru	 samdar	 til	 að	

varpa	ljósi	á	rannsóknarspurninguna.	Viðtalsramminn	inniheldur	um	tuttugu	spurningar	

sem	höfundur	 skipti	 niður	 í	 fjögur	mismunandi	 þemu.	 Fyrsta	þemað	 snýr	 að	hlutverki	

stjórnenda	og	leiðtogahæfni.	Annað	þemað	lítur	á	hvaða	aðferðir	stjórnendur	nota	við	

markmiðasetningu	 og	 hvort	 þær	 hafi	 tekið	 einhverjum	 breytingum	 eftir	 námskeiðið.	

Þriðja	 þemað	 skoðar	 hvatningu	 og	 þá	 hvernig	 stjórnendur	 nota	 hvatningu	 til	 þess	 að	

hvetja	 starfsmenn	 sína	 áfram	 til	 þess	 að	 ná	 settum	 markmiðum.	 Fjórða	 og	 þemað	

kannar	hvaða	ávinningi	það	skilar	fyrir	skipulagsheildir	að	bjóða	stjórnendum	sínum	upp	

á	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie.		

5.3 Viðmælendur	
Viðmælendur	 rannsóknarinnar	 voru	 átta	 stjórnendur	 frá	 tveimur	 ólíkum	 skipulags-

heildum.	Fjórir	viðmælendurnir	starfa	hjá	ríkisrekinni	skipulagsheild	á	meðan	hinir	fjórir	

starfa	hjá	einkarekinni	 skipulagsheild.	Af	átta	viðmælendum	voru	sex	karlkyns	og	 tveir	
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kvenkyns.	Viðmælendur	þurftu	að	uppfylla	ákveðin	skilyrði	 til	þess	að	geta	tekið	þátt	 í	

rannsókninni.	Þeir	þurftu	að	hafa	mannaforráð	og	að	hafa	lokið	stjórnendaþjálfun	Dale	

Carnegie	á	síðast	liðnum	tveimur	árum.	Þetta	var	gert	til	þess	að	ekki	var	væri	of	langt	

um	liðið	frá	því	að	viðmælendur	hefðu	tekið	námskeiðið	en	hefðu	samt	haft	nægan	tíma	

til	þess	að	sjá	hvort	einhverjar	breytingar	hefðu	átt	sér	stað	eftir	námskeiðið.		

Hvorki	skipulagsheildirnar	né	viðmælendurnir	voru	valdir	af	handahófi	og	því	er	um	

hentugleikaúrtak	að	ræða.	Rannsóknin	var	unnin	í	samstarfi	við	Dale	Carnegie	á	Íslandi	

og	með	þeirra	hjálp	komst	höfundur	í	samband	við	viðmælendur.	Öllum	viðmælendum	

voru	sendar	staðlaðar	upplýsingar	í	tölvupósti	sem	má	sjá	í	viðauka	2	þar	sem	greint	var	

frá	 tilgangi	 og	 markmiði	 rannsóknarinnar.	 Í	 framhaldinu	 var	 svo	 ákveðinn	 staður	 og	

stund	fyrir	viðtölin.		

5.4 Gagnaöflun	
Viðtölin	voru	öll	tekin	á	vinnustað	viðkomandi	viðmælanda	í	byrjun	apríl	2016.	Viðtölin	

tóku	mislangan	tíma,	allt	frá	19	mínútum	upp	í	64	mínútur,	flest	voru	þau	þó	á	bilinu	30-

40	mínútur.	Rannsakandi	er	þó	á	þeirri	skoðun	að	lengd	viðtalsins	skipti	ekki	höfuð	máli	

heldur	þær	upplýsingar	sem	komu	fram	í	viðtalinu.		

Áður	en	viðtölin	fóru	fram	lærði	höfundur	viðtalsrammann	að	mestum	hluta	utan	af	

en	studdist	þó	við	hann	í	viðtölunum.	Öll	viðtölin	hófust	á	því	að	rannsakandi	kynnti	sig	

og	 greindi	 stuttlega	 frá	 rannsóknarefninu.	 Rannsakandi	 fékk	 síðan	munnlegt	 samþykki	

frá	 viðmælanda	 um	 að	 hljóðrita	 viðtalið	 með	 upptökutæki.	 Tekið	 var	 fram	 að	 nafn	

viðmælanda	eða	skipulagsheildarinnar	kæmi	hvergi	fyrir	í	ritgerðinni	og	það	yrði	séð	til	

þess	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	einstök	svör.	Þá	var	einnig	tekið	fram	að	öllum	gögnum	

yrði	eytt	á	viðeigandi	hátt	þegar	ritgerðinni	verður	skilað.	Í	framhaldinu	var	viðmælandi	

beðinn	 um	 að	 kynna	 sig	 og	 hlutverk	 sitt	 innan	 skipulagsheildarinnar.	 Síðan	 var	

viðmælandi	 spurður	 spurninga	 sem	 tengdust	 rannsóknarspurningunni	 þar	 sem	 leitast	

var	við	eftir	fremsta	megni	að	kanna	upplifun,	reynslu	og	skoðun	viðmælanda	til	þess	að	

auka	skilning	á	rannsóknarefninu.		

5.5 Úrvinnsla	og	greining	gagna	
Upptökurnar	 frá	 viðtölunum	 voru	 vistaðar	 í	 tölvu	 og	 vélritaðar	 upp	 samdægurs	 eða	

deginum	eftir.	Það	var	gert	 til	þess	að	ganga	úr	 skugga	um	að	efni	og	aðstæður	væru	
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ferskar	 í	 minni	 rannsakanda.	 Eftir	 það	 voru	 gögnin	 lesin	 ítrekað	 yfir	 og	 leitað	 eftir	

ákveðnum	þemum	og	mynstrum	sem	birtust	við	greininguna.	Þegar	búið	var	að	fara	yfir	

öll	viðtölin	kom	í	ljós	að	um	20	þemu	voru	að	ræða.	Þessi	þemu	voru	skoðuð	betur	með	

tilliti	til	rannsóknarspurningarinnar	og	þá	var	ákveðið	að	velja	þrjú	megin	þemu	en	þau	

eru	 leiðtoginn,	 markmiðasetning	 og	 hvatning.	 Undir	 hverju	 þema	 eru	 svo	 nokkur	

undirþemu	sem	styðja	við	þessi	þrjú	megin	þemu.		
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6 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Niðurstöðunum	var	skipt	

niður	 í	þrjú	megin	þemu	sem	eru	eftirfarandi:	Leiðtoginn,	markmiðasetning,	hvatning.	

Með	þemunum	verður	 leitast	við	að	svara	rannsóknarspurningunni	en	hún	snýr	að	því	

hvaða	 áhrif	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 hefur	 á	 markmiðasetningu	 og	 hvatningu	

leiðtoga	innan	skipulagsheilda.		

Hér	fyrir	neðan	má	sjá	svör	viðmælenda	úr	viðtölunum	fléttuð	saman	við	innskot	frá	

höfundi	 til	 túlkunar	og	greiningar	á	niðurstöðum.	Tilvitnanir	eru	munnlegar	heimildir	 í	

viðmælendur	og	eru	allar	 settar	 inn	án	breytinga	og	því	kann	 talsmáti	viðmælenda	að	

vera	sérkennilegur	á	prenti.		

6.1 Leiðtoginn		
Í	þemanu	Leiðtoginn	var	kannað	hvert	meginhlutverk	 leiðtoga	er	að	mati	viðmælenda.	

Einnig	 verður	 skoðað	 hvort	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 hafi	 aukið	 leiðtogahæfni	

viðmælendanna	að	þeirra	eigin	mati.	

6.1.1 Hlutverk	Leiðtoga		

Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	meginhlutverk	 leiðtogans	 væri	 að	 hafa	 skýra	

framtíðarsýn	og	geta	miðlað	henni	til	starfsmanna	og	þannig	fá	alla	með	sér	til	þess	að	

vinna	saman	að	henni.	Einn	viðmælandi	lýsti	þessu	hlutverki	leiðtoga	eftirfarandi:		

Leiðtoginn	er	með	þessa	sterku	sýn...framtíðarsýn...	hann	sér	stóru	myndina	
fyrir	sér	hvernig	honum	langar	að	hafa	hana	eftir	einhvern	ákveðinn	tíma...	
hann	þarf	 svo	 líka	að	hafa	hæfileikann	 til	þess	að	 fólk	hrífist	með	 í	 að	búa	
þetta	til...hann	þarf	að	geta	sagt	fólkinu	hvert	það	er	að	fara	og	hvernig	þau	
ná	því	takmarki...	hann	þarf	að	hafa	afburða	hæfileika	í	að	útskýra	og	koma	
þessari	sýn	á	framfæri	

Annar	viðmælandi	lýsti	mikilvægi	þess	að	leiðtogi	hefði	framtíðarsýn	svona:		

Mér	finnst	númer	eitt,	tvö	og	þrjú	að	leiðtogi	þurfi	að	hafa	sterka	sýn	og	vera	
sá	sem	mótar	hana	og	miðlar	henni	og	kemur	henni	áfram…	því	annars	gerist	
í	raun	og	veru	ekki	neitt	

Flestir	 viðmælendur	 töldu	 einnig	 að	 hlutverk	 leiðtoga	 sömuleiðis	 að	 stuðla	 að	

markmiðasetningu	og	hvetja	starfsmenn	áfram	til	þess	að	ná	settum	markmiðum.	Einn	
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viðmælandinn	orðaði	það	svona	„Hann	þarf	náttúrulega	að	setja	markmið	og	ná	settum	

markmiðum,	hann	gerir	það	með	því	að	hvetja	fólkið	með	eldmóð.“		

Allir	viðmælendur	greindu	frá	því	hvað	hvatning	stjórnenda	skiptir	miklu	máli	til	þess	

að	árangur	náist.	„Stjórnandi	má	ekki	gleyma	líka	leiðtogahlutverkinu	sem	er	að	hvetja	

fólk	 áfram	 og	 svo	 hrósa	 því	 fyrir	 góða	 frammistöðu.“	 Annar	 viðmælandi	 sagði:	

„leiðtoginn	 þarf	 að	 vera	 hvetjandi…	 hann	 þarf	 að	 hvetja	 fólk	 til	 þess	 að	 leggja	 fram	

hugmyndir	og	gagnrýni	og	ýta	undir	það	að	fólk	hugsi	út	fyrir	kassann	og	geri	eitthvað	

svona	ögrandi“.	

6.1.2 „Sá	lærir	sem	lifir“	

Allir	 viðmælendur	 töldu	að	 stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	hefði	hjálpað	þeim	við	að	

bæta	á	leiðtogahæfileika	sína.	Eins	og	einn	viðmælandi	orðaði	það	„Já	auðvitað	skerpir	

þetta	á	manni...	sá	lærir	sem	lifir.“	Það	kom	í	ljós	að	flestum	viðmælendum	fannst	efni	

námskeiðsins	vera	kunnuglegt	en	töldu	jafnfram	mjög	gagnlegt	að	rifja	það	upp.	„Ég	var	

kannski	 ekki	 að	 fá	 eitthvað	 alveg	 glænýtt...	 en	 þú	 ert	 alltaf	 að	 skerpa	 á	 þessum	

hugsunum	og	minna	þig	á.“	Annar	viðmælandi	orðaði	það	svona:		

Það	er	 ekki	 eins	 og	maður	hafi	 ekki	 vitað	margt	 af	 þessu	 fyrirfram	en	það	
þarf	alltaf	að	rifja	upp...	og	eitthvað	situr	vonandi	eftir	 í	manni	sem	maður	
getur	 tileinkað	 sér	 í	 daglegum	 störfum	 sem	 leiðtogi...	þetta	 var	 í	 rauninni	
bara	mjög	þörf	áminning.	

Allir	 viðmælendurnir	 voru	 sammála	 um	 að	 þeir	 hefðu	 áttu	 auðveldara	með	 að	 gegna	

hlutverki	 leiðtoga	 eftir	 að	 námskeiðinu	 lauk.	 Þeir	 þættir	 sem	 viðmælendur	 töldu	 að	

námskeiðið	hafi	styrkt	þá	hvað	mest	sem	leiðtoga	var	áhersla	á	hvatningaraðferðir	og	að	

þeir	 hafi	 fyllst	 eldmóði	 og	 innblæstri	 um	 að	 bæta	 sig	 sem	 leiðtogar	 innan	

skipulagsheildarinnar.		

Námskeiðið	snýst	náttúrlega	um	að	efla	persónuna	og	bæta	leiðtogahæfni	…	
þetta	vakti	mig	heilmikið	 til	 umhugsunar	um	hlutverk	mitt…	og	ég	held	að	
hvatning	 og	 hvatastjórnunin	 hafi	 staðið	 upp	 úr	 og	 verið	 mikilvægasti	
þátturinn	fyrir	mig	persónulega.		

6.2 Markmiðasetning	
Í	þemanu	markmiðasetning	verður	skoðað	hvaða	áhrif	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	

hafði	 á	 markmiðasetningu	 og	 hvort	 viðmælendur	 höfðu	 breytt	 um	 áherslur	 við	

markmiðasetningu	eftir	námskeiðið.	Það	var	skoðað	hvort	viðmælendur	höfðu	tileinkað	
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sér	 SMART	 aðferðina	 við	 markmiðasetningu.	 Einnig	 var	 athugað	 hvort	 viðmælendur	

töldu	 að	 markmiðasetning	 hefði	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanna	 og	 árangur	

skipulagsheilda.		

6.2.1 Áhrif	stjórnendaþjálfunar	Dale	Carnegie	á	markmiðasetningu		

Sex	af	átta	viðmælendum	greindu	frá	því	að	þeir	hefðu	alla	tíð	verið	duglegir	við	að	setja	

sér	markmið	bæði	í	tengslum	við	vinnuna	og	í	einkalífi.	Allir	viðmælendur	voru	sammála	

um	að	það	væri	mikilvægt	að	setja	sér	markmið	og	námskeiðið	hafi	verið	góð	áminning	

um	það.		

Ég	hef	alltaf	sett	mér	markmið	sjálfur...	en	það	sem	breyttist	var	kannski	að	
ég	 fór	 að	 flokka	 þau	 betur...	 en	 ég	 hef	 alltaf	 skrifað	markmið	 niður...	 eða	
svona	síðustu	fimmtán	tuttugu	árin...		

Mér	 finnst	 alltaf	 hægt	 að	 skerpa	 á	markmiðasetningunni	 og	 þetta	 var	 góð	
áminning	um	það...	það	er	ekki	það	að	ég	vissi	ekki	að	þetta	væri	lykilatriði...	
heldur	minnti	þetta	mann	algörlega	á	það	aftur...	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	viðmælendur	telja	sig	nú	hugsa	meira	um	hvernig	

þeir	 setja	 sér	markmið	 og	 að	 stjórnunarstíllþeirra	 hefur	 einnig	 tekið	 breytingum	 eftir	

námskiðið.	Ein	af	helstu	breytingunum	sem	allir	 viðmælendur	höfðu	 tileinkað	sér	eftir	

námskeiðið	 var	 sú	 að	 þeir	 voru	 duglegri	 við	 það	 að	 brjóta	 langtímamarkmiðin	 niður	 í	

skammtímamarkmið.	Það	að	brjóta	niður	markmiðin	í	smærri	einingar	upplifðu	þeir	sem	

aukna	hvatningu.	Þeir	greindu	frá	því	að	það	væri	hvetjandi	að	ná	litlum	sigrum	frá	degi	

til	dags.	Viðmælendurnir	orðuðu	þetta	vissulega	hver	á	sinni	hátt	en	hér	má	sjá	nokkur	

dæmi	um	það:		

Það	er	mikilvægt	að	hafa	markmiðin	raunhæf	og	að	hafa	þau	fleiri	heldur	en	
færri.	Það	geta	verið	einhver	svona	heildar-	eða	langtímamarkmið	en	svo	er	
alltaf	 nauðsynlegt	 að	 brjóta	 þau	 niður	 í	 minni	 verkþætti...	 og	 þannig	 ná	
einhverjum	árangri...	það	er	mjög	mikilvægt	

Námskeiðið	 undirstrikaði	 að	 það	 er	mikilvægt	 að	 setja	 sér	markmið…	 eftir	
það	hef	ég	verið	að	setja	mér	fleiri	heldur	en	færri	markmið	en	ég	hafði	gert	
áður…	 það	 er	 að	 segja	 jafnvel	 bara	 styttri	 tíma	markmið…	 það	 er	 ákveðin	
hvatning	 í	 að	 ná	 einhverju...	 þannig	 í	 raun	 að	 brjóta	 þau	 niður	 í	 minni	
verkefni...	 frekar	en	að	 sjá	ekki	neinn	árangur	eða	ná	ekki	neinu	markmiði	
fyrr	en	kannski	eftir	3	ár...	þá	er	betra	að	ná	einhverju	í	næstu	viku	og	svo	í	
mánuðinum	og	svo	framvegis...	
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Það	 er	 mikilvægt	 að	 verkefnin	 séu	 bútuð	 niður...	 öll	 verkefni	 eru	 vegferð	
með	mörgum	tímapunktum	eða	svona	vörðum	á	leiðinni...	í	staðinn	fyrir	að	
ætla	gleypa	bara	verkefnið	 í	einum	grænum	og	verða	svo	vonsvikin	ef	það	
næst	ekki	allt	í	einu...	það	er	betra	að	vera	búin	að	búta	það	niður	í	smærri	
verkefni...	

Að	 ætla	 sér	 ekki	 um	 og	 of...	 þannig	 að	 taka	 þetta	 í	 bitum	 sem	 eru	
raunhæfir...	 ég	 held	 að	 það	 sé	 dálítið	 stórt	 atriði...	 það	 á	 allavega	 við	 um	
mig...	 bara	 það	 að	 ná	 að	 strika	 yfir	 eitthvað,	 tókst,	 búið,	 næsta...	 það	 er	
orkugefandi...	það	eru	svona	smá	verðlaun...	og	ef	það	gerist	oftar...	minni	
bitar	 þá	 finnur	 þú	 að	 þú	 ert	 að	 skila...	 þannig	 ekki	 bara	ætla	 breyta	 öllu	 í	
einu...	 svo	 tekst	 það	 ekki	 og	 þá	 koma	 vonbrigði...	 taktu	 þetta	 í	
viðráðanlegum	bitum...	þá	gerist	það...	

Maður	verður	að	setja	sér	langtíma	sýnina	og	markmiðin	fyrst...	eins	og	við	
ætlum	að	á	fimm	ára	tímabili	að	ná	þessu...	eða	svona	langtíma	markmið	og	
svo	falla	önnur	markmið	undir	það...	

Tveir	 viðmælendur	 hugsuðu	 markmiðasetningu	 sem	 verkefnabókhald.	 Það	 er	 að	

segja	 markmiðasetningin	 innihélt	 öll	 þau	 verkefni	 sem	 hann	 þyrfti	 að	 komast	 yfir	 og	

flokkaði	þau	svo	upp	í	svokallað	bókhald	eftir	forgangsröðun	og	öðrum	þáttum.		

Ég	kalla	þetta	verkefnabókhald...	markmiðasetning	er	 svolítið	 svona	yfirsýn	
fyrir	 mann	 um	 öll	 verkefnin...	 ég	 stillti	 þessu	 upp	 í	 “Excel	 „þar	 sem	 sum	
verkefnin	eru	til	5	ára	önnur	til	eins	árs	og	þannig...	svo	koma	minni	verkefni	
eða	markmið	þar	undir...	sem	styðja	við	stærri	verkefnin...	

Ég	hef	bara	gert	þetta	í	svona	Excel	skjali...	ég	stilli	þá	upp	lykilþáttunum	sem	
eru	liðir	í	langtímamarkmiðunum	eða	verkefnunum...	og	svo	tíni	ég	til	undir	
það	skammtímamarkmiðin	og	svo	markmið	þar	undir...	

Ofangreindar	 niðurstöður	 sýna	 að	 stjórnendaþjálfun	Dale	 Carnegie	 hefur	 jákvæð	áhrif	

þegar	kemur	að	markmiðasetningu	stjórnenda	innan	skipulagsheilda.	Einnig	kemur	fram	

að	viðmælendur	gátu	allir	yfirfært	áhrifin	á	einkalífið,	einsog	einn	viðmælandinn	orðaði	

það:	 „Ég	 tók	 þetta	 lang	mest	 út	 frá	 vinnunni	 en	 því	 er	 ekki	 að	 leyna	 að	 þetta	 getur	

hjálpað	þér	mjög	mikið	í	einkalífinu	líka…	sérstaklega	markmiðasetningin	og	hvatningin.“	

Já	að	sjálfsögðu	er	hægt	að	færa	þetta	yfir	á	einkalífið	líka...allt	sem	gott	er	
nýtist	heimafyrir	og	í	vinnunni...	ég	held	að	námskeiðið	hafi	hjálpað	mér	að	
sjá	 þetta	 kannski	meira	 í	 samhengi...	 þegar	 þú	 ert	 að	 setja	 þér	markmið...	
þegar	kemur	að	samskiptum	og	þegar	þú	ert	að	hrósa...	

6.2.2 SMART	markmið	

Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	að	viðmælendur	þekktu	allir	 SMART	aðferðina	og	 sögðust	

vera	meira	meðvitaðir	um	hvernig	árangursrík	markmið	ættu	að	vera	eftir	námskeiðið.	
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Allir	 viðmælendur	 sögðust	 hafa	 SMART	 aðferðina	 á	 bakvið	 eyrað	 þegar	 þeir	 væru	 að	

setja	sér	markmið	en	höfðu	þó	allir	sinn	stíl.	Einn	viðmælandinn	orðaði	þetta	svona	„ég	

skoða	kannski	hvort	markmiðin	 falli	 inn	 í	þá	katagoríu	en	 svo	nota	ég	bara	minn	stíl.“	

Annar	viðmælandi	orðaði	þetta	svona:		

Já...	þetta	var	kynnt	fyrir	okkur	á	námskeiðinu	og	auðvitað	reynir	maður	að	
nota	það	sko…	ég	nota	nú	kannski	ekki	beint	aðferðafræðina...	en	það	sem	
ég	nota	við	markmiðasetningu	er	svona	í	anda	þess	sko.	

Ég	ætla	 bara	 vera	 algörlega	 heiðarleg...	 ég	 set	 þetta	 ekki	 upp	 í	 SMART	 og	
athuga	hvort	það	sé	mælanlegt	og	alveg	eftir	aðferðinni	en	ég	er	samt	alveg	
að	horfa	á	þessa	þætti.	

Allir	viðmælendur	töluðu	um	mikilvægi	þess	að	markmið	séu	raunhæf.	Eins	og	einn	

viðmælandinn	sagði:	„Það	er	lykilatriði	að	markmiðin	séu	raunhæf.“	Aðrir	viðmælendur	

orðuðu	þetta	svona:		

Ég	hef	verið	að	fókusera	meira	á	það	sem	er	virkilega	raunhæft	að	ná…	vera	
fókuseraðri	 á	 að	 cancela	 einhverju	 sem	 er	 ekki	 raunhæft	 að	 ná…	 það	 á	
ekkert	að	fara	á	áætlunina	mína	nema	ég	geti	séð	það	klárast...	

Ég	hef	kannski	 sett	markmið	en	þau	hafa	ekkert	verið	sérstaklega	raunhæf	
og	 þess	 vegna	 hefur	 ekki	 gengið	 neitt	 sérstaklega	 vel	 að	 koma	 þeim	 á	
koppinn...	en	eftir	námskeiðið	lít	ég	öðruvísi	á	það	hvernig	ég	set	markmiðin	
upp...	ég	pæli	meira	í	því	og	reyni	að	passa	að	hafa	þau	raunhæf...	

6.2.3 Hefur	markmiðasetning	áhrif	á	frammistöðu	starfsmanna?	

Allir	 viðmælendur	 voru	 sannfærðir	 um	 það	 að	 markmiðasetning	 hefði	 áhrif	 á	

frammistöðu	 starfsmanna	 sinna.	 Þeir	 eru	 sammála	 um	 að	 það	 sé	 mikilvægt	 að	 allir	

starfsmenn	 væru	 meðvitaðir	 um	 þau	 markmið	 og	 verkefni	 sem	 liggja	 fyrir.	 Þeir	 tóku	

einnig	tekið	fram	að	markmiðin	þurfa	að	vera	nákvæm,	skýr	og	krefjandi	til	þess	að	þau	

skiluðu	árangri.	Það	voru	tveir	viðmælendur	sem	orðuðu	þetta	svona:		

Það	 er	 mikilvægt	 að	 starfsmenn	 mæti	 í	 vinnuna	 með	 nákvæm	 og	 skýr	
markmið	yfir	verkefni	dagsins…	það	getur	auðvitað	alltaf	breyst	ef	eitthvað	
kemur	upp	á	…	en	markmið	og	verkefni	dagsins	verða	að	vera	til	staðar	það	
er	alveg	klárt.	

Við	erum	með	fundi	vikulega	þar	sem	er	farið	yfir	þau	markmið	og	verkefni	
sem	framundan	eru	 ...	hvað	þarf	að	gera...	og	hvað	má	betur	fara...	svo	að	
allir	séu	á	sömu	blaðsíðu...	
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Viðmælendur	 bentu	 á	 að	markmiðasetning	 virkar	 hvetjandi	 fyrir	 starfmenn	 ef	 þau	

eru	 skýr,	 raunhæf	 og	 nægilega	 krefjandi.	 Einn	 viðmælandinn	 greindi	 frá	 aðferð	 sem	

hann	notar	 til	þess	að	markmiðin	virki	hvetjandi	 fyrir	 starfsmenn.	Hann	 fór	þá	 leið	að	

hafa	markmiðin	sýnileg	og	var	svo	duglegur	við	að	láta	starfsmenn	vita	þegar	ákveðinn	

árangur	náðist.	Hann	orðaði	þetta	svona:		

Ég	fer	þá	leið	að	birta	markmiðin	og	hverju	við	ætlum	að	ná	svo	það	sé	alveg	
skýrt	 og	 ég	 finn	 það	 virkar	 hvetjandi	 fyrir	 starfsmenn	 að	 vita	 nákvæmlega	
hvað	liggur	fyrir	hvert	við	erum	að	fara	og	hverju	við	ætlum	að	ná...	tölurnar	
eru	svolítið	svona	uppi	þær	eru	kannski	ekki	alveg	upp	um	alla	veggi	hérna	
en	svolítið	svona	 í	umræðunni...	svo	fara	út	póstar	um	hvað	er	að	ávinnast	
og	ég	held	að	þetta	sé	að	hafa	áhrif	á	pepp...	að	minnsta	kosti	hjá	þeim	sem	
koma	að	þessu	verkefni.	

6.2.4 Skilar	markmiðasetning	árangri?	

Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	markmiðasetning	skilaði	árangri.	Viðmælendur	

tóku	 fram	 að	 markmiðasetning	 þarf	 að	 vera	 vönduð	 til	 þess	 að	 hún	 skili	 árangri.	

Markmiðin	þurfa	að	vera	skýr,	raunsæ,	krefjandi	og	mælanleg.	Það	var	einnig	tekið	fram	

að	viðkomandi	 starfsmaður	þarf	einnig	að	hafa	nægan	 tíma	 til	þess	að	 fá	að	vinna	að	

markmiðinu	til	að	það	ná	tilsettum	árangri.	Viðmælendur	töldu	að	það	væri	engin	vafi	á	

því	að	það	væri	tengsl	á	milli	markmiðasetningar	og	árangurs.	Einn	viðmælandinn	orðaði	

það	svona:		

Já	það	er	alveg	klárt...	það	er	alveg	augljóst	að	markmiðasetning	skili	árangri	
og	 er	 í	 raun	 alveg	 nauðsynleg...	 það	 þarf	 að	 vera	 skýr	 markmiðasetning	
annars	veit	fólk	síður	til	hvers	er	ætlast	af	því...	

Annar	viðmælandi	orðaði	þetta	á	þennan	veg:		

já	 algörlega..	 það	 er	 bara	 svo	merkilegt	 þegar	 þú	 ert	 búin	 að	 setja	 hlutina	
niður	 á	 blað...	 þó	 að	 þú	 sért	 kannski	 ekki	 alveg	 að	 skoða	 þetta	 blað	 á	
hverjum	 degi	 þá	 er	 þetta	 grafið	 inn...	 þá	 held	 ég	 að	 það	 sé	 bara	 komið	 í	
undirmeðvitundina	og	tala	nú	ekki	um	ef	þú	þarft	að	sýna	það	öðrum...	það	
er	að	segja	ef	það	eru	aðrir	sem	þurfa	að	vinna	eftir	þessu	markmiði...	þá	er	
lykilatriði	 að	þeir	 viti	 að	hverju	þeir	eru	að	 stefna...	hvað	þarf	 að	nást...	 ef	
þeir	vita	það	ekki	þá	hefur	það	náttúrulega	áhrif	á	það	sem	á	að	nást...	það	
hefur	áhrif	ég	er	bara	alveg	sannfærð	um	að	það	skili	auknum	árangri.		

Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	það	skipti	máli	að	starfsmenn	hafi	eitthvað	

um	það	 að	 segja	 hvernig	 farið	 er	 að	 því	 að	 ná	markmiðum.	 Þeir	 töldu	 að	 starfsmenn	
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leggi	 meira	 á	 sig	 ef	 þeir	 hefðu	 um	 það	 að	 segja	 hvaða	 leið	 væri	 valin	 til	 þess	 að	 ná	

markmiði.	Tveir	viðmælendur	orðuðu	þetta	svona:		

Já	 ég	 held	 það...	 og	 ég	 held	 að	 það	 skipti	 líka	máli	 að	 starfsmennirnir	 séu	
með	 í	 því	 að	 vinna	 að	markmiðasetningunni...	 að	 allir	 séu	 að	 vinna	 að	 því	
sama	og	fái	eitthvað	um	það	sagt	hvernig	markmiðunum	er	náð...	þá	held	ég	
að	fólk	sé	tilbúið	að	leggja	meira	á	sig	og	skila	árangri...	

Það	 eru	 kannski	 tíu	 leiðir	 til	 þess	 að	 ná	 ákveðnu	 markmiði	 eða	 eitthvað	
álíka...	og	það	skiptir	máli	að	fólk	geti	fengið	að	hafa	skoðun	á	því	hvaða	leið	
er	valin...	að	það	fái	að	leysa	það	á	sinn	hátt...	eins	og	því	hentar...	

Einn	viðmælandinn	benti	á	að	það	væri	ekki	aðeins	gott	fyrir	starfsmanninn	sem	ætti	

að	leysa	verkefnið	að	fá	að	vera	með	í	markmiðasetningunni	heldur	væri	það	einnig	gott	

að	ræða	mögulegar	úrlausnir	saman	í	stærri	hóp.	Það	kæmi	oft	ný	sýn	á	markmiðin	og	

jafnvel	nýjar	leiðir	til	þess	að	leysa	þau.		

Heildin	 er	 sterkari	 en	 einstaklingurinn...	 því	 er	 áhrifaríkt	 að	 fleiri	 en	 einn	
komi	 að	markmiðasetningunni...	menn	 geta	 þá	 deilt	 hæfileikum...	 í	 hverju	
þeir	 eru	 góðir	 til	 þess	 að	 koma	 þessu	 saman...	 og	 ná	 bestu	 mögulegu	
lausninni...	

6.3 Hvatning	
Í	 þemanu	 hvatning	 var	 skoðað	 hvaða	 áhrif	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 hafði	 á	

hvatningu	stjórnenda	til	starfsmanna.	Það	var	skoðað	hvort	viðmælendur	notuðu	ólíkar	

hvatningaraðferðir	á	ólíka	starfsmenn.	Það	var	einnig	skoðað	hvort	viðmælendur	töldu	

mun	 vera	 á	 hvatningaraðferðum	 hjá	 ríkisreknum	 eða	 einkareknum	 skipulagsheildum.	

Síðast	en	ekki	síst	er	fjallað	um	endurgjöf	og	eftirfylgni	verkefna.	

6.3.1 Áhrif	stjórnendaþjálfunar	Dale	Carnegie	á	hvatningu	

Á	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 kemur	 fram	 að	 ekkert	 sé	 jafn	 hvetjandi	 fyrir	

einstakling	og	að	fá	hrós	og/eða	viðurkenningarorð.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	

í	ljós	að	allir	viðmælendur	töldu	að	hvatning	hefði	jákvæð	áhrif	og	skipti	miklu	máli	fyrir	

árangur	starfsmanna.	Viðmælendur	voru	allir	sammála	um	að	þeir	væru	duglegri	við	að	

hrósa	 starfsmönnum	 eftir	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie.	 Viðmælendur	 orðuðu	 það	

meðal	annars	svona:	„Ég	er	meðvitaðri	um	að	endurgjöf	og	hrós	er	gott	stjórntæki“	og	

„Ég	nota	hrós	og	það	í	rauninni	jókst	töluvert	eftir	námskeiðið.“				
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Ég	held	að	eitt	af	því	sem	ég	hef	tekið	með	mér	af	námskeiðinu	er	að	reyna	
gefa	 fólki	 endurgjöf	 og	 hrósa	 þegar	 það	 hefur	 staðið	 sig	 vel	 og	 einhverju	
markmiði	hefur	verið	náð	og	 jafnvel	þó	að	eitthvað	náist	ekki…	að	samt	þá	
benda	á	það	 sem	vel	hefur	 farið	og	 reyna	þá	að	hvetja	 fólk	áfram	 í	næstu	
verkefni...	

Já	ég	er	svona	meðvitaðari	um	það...	það	er	kannski	þegar	maður	er	að	vinna	
með	einhverjum	að	 láta	vita	að	þeir	hafi	 staðið	 sig	vel...	og	maður	 sér	 líka	
alveg	þegar	maður	gerir	það	að	þeir	peppast	meira	upp...	þú	ert	að	byggja	
upp	sjálfstraustið…	þannig	já	ég	nýti	það	klárlega	meira	eftir	námskeiðið...	..		

Ég	 var	 rosaleg	meðvituð	 um	það	 fyrst...	 það	 var	 náttúrulega	 svolítið	mikið	
verið	 að	 vinna	með	 það...	 þetta	 var	 fín	 áminning	 og	 við	 gerðum	 ákveðnar	
æfingar	með	þetta	sem	skiluðu	sér	algörlega...	maður	sá	bara	hvað	hrós	er	
gott	stjórntæki	fyrir	stjórnendur...	ég	nýti	mér	þetta	mikið	í	dag...	

Það	kom	einnig	fram	á	námskeiðinu	að	stjórnendur	þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	að	

það	 skiptir	máli	 hvernig	 þeir	 hrósa	 svo	 að	 það	 skili	 tilætluðum	árangri.	 Dale	 Carnegie	

leggur	 áherslu	 á	 að	 einstaklingar	 rökstyðji	 hrósið	 svo	 það	 verði	 trúverðugt	 og	 skili	

tilsettum	 árangri.	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 lögðu	 allir	 viðmælendur	

aukna	áherslu	á	að	rökstyðja	hrósið	sem	þeir	gæfu	starfsmönnum	þegar	það	á	við.	Einn	

viðmælandinn	sagði:	„það	þarf	líka	alveg	að	vera	ljóst	fyrir	hvað	það	var	sem	viðkomandi	

fékk	hrós	fyrir	og	skilji	og	upplifi	það...	af	hverju	hann	fékk	hrósið.“		

Ég	legg	meiri	áherslu	á	að	rökstyðja	hrósið	eftir	námskeiðið...	því	að	ég	vill	að	
starfsmaðurinn	átti	sig	á	því	af	hverju	hann	fékk	hrósið…	og	hrósið	má	heldur	
ekki	vera	klisjugjarnt	eða	innantómt	sko...	ég	hef	samt	ekkert	endilega	verið	
að	úða	hrósi	yfir	þá	en	ég	horfi	kannski	öðruvísi	á	þetta	eftir	námskeiðið...	og	
ég	er	að	gefa	meira	hrós	og	meiri	hvatningu	og	tala	meira	við	þá	upp	á	hvað	
þeir	 gerðu	 vel	 og	 svoleiðis	 sko...	 þannig	 að	 ég	 nota	 það	 mikið	 úr	 þessu	
námskeiði...	það	var	mjög	gott...	og	mér	finnst	það	hafa	skila	árangri...	

Já	það	er	 gríðarlega	mikilvægt	að	 rökstyðja	hrósið…	ég	hef	 alveg	 séð	hvað	
það	virkar	betur…	eða	það	er	að	seigja	þegar	það	á	við	sem	er	kannski	ekki	
alltaf	en	þegar	það	er	möguleiki	þá	nota	ég	tækifærið…	það	var	kannski	líka	
svolítið	 þannig	 að	 ég	 var	 heldur	 spar	 á	 hrós	 til	minna	 undirmanna	 ef	 þeir	
voru	bara	vinna	vinnuna	sína	og	gera	hana	vel…	en	ég	hef	notað	hrós	meira	
eftir	námskeiðið…	

Einn	 viðmælandi	 benti	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 hrósið	 eða	 að	 viðurkenningin	 kæmi	 á	

réttum	 tíma.	 Það	 skilaði	 bestum	 árangri	 ef	 hrósið	 kæmi	 beint	 í	 framhaldi	 af	 góðri	

frammistöðu	starfsmans.	Ef	það	væri	 látið	bíða	til	næsta	dags	eða	slíkt	myndi	það	ekki	

skila	tilsettum	árangri	og	gæti	jafnvel	virkað	þveröfugt.		
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...það	var	líka	gott	að	skilja	það	að	hvatning	eða	hrósið	þarf	alltaf	að	koma	á	
réttu	mómenti	svo	það	verði	ekki	hjákollótt	eða	að	það	missi	marks..	og	ég	
reyni	að	ná	mómentunum	þegar	þau	eru...	þegar	ég	fæ	tækifærið...	að	grípa	
þau	á	réttu	tækifærunum	þannig	að	það	sé	ekki	svona	yfirborðslegt...		

þú	 þarft	 svolítið	 að	 grípa	mómentið	 akkurat	 þegar	 þú	 sérð	 árangurinn	 og	
koma	þá	inn	og	segja	viðeigandi...	að	láta	þá	viðkomandi	starfsmann	vita	að	
hann	hafi	staðið	sig	vel	og	þá	helst	að	passa	að	gera	það	alveg	um	leið...	ekki	
koma	 eitthvað	 löngu	 seinna	 og	 segja	 eitthvað	 þá...	 þá	 held	 ég	 að	 það	 sé	
alveg	ömurlegt	sko...		

6.3.2 Mismunandi	hvatning	fyrir	ólíka	starfsmenn	

Í	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	er	lögð	áhersla	á	að	stjórnendur	séu	meðvitaðir	um	að	

fólk	er	ólíkt	og	því	þurfi	að	nota	ólíkar	hvatningaraðferðir	til	þess	að	hvetja	það	áfram.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	

öllum	þætti	gott	að	fá	hrós	og	viðurkenningu	en	það	þyrfti	að	fara	öðruvísi	að	hverjum	

starfsmanni	fyrir	sig	þegar	kæmi	að	hvatningu.	Það	krefst	þess	að	stjórnendur	þurfi	að	

þekkja	vel	inná	starfsmenn	sína	og	vita	hvaða	hvatningaraðferð	virki	best	fyrir	hvern	og	

einn.	Tveir	viðmælendur	orðuðu	þetta	svona:		

Ég	 held	 að	það	 sé	 alveg	 á	 hreinu	 að	þú	þurfir	 að	nota	ólíkar	 aðferðir...	 ég	
held	að	öllum	finnist	gaman	að	fá	hrós	og	það	sé	tekið	eftir	þeim	og	það	sem	
þeir	 gera	 vel...	 ég	 held	 að	 engum	 finnist	 það	 leiðinlegt...	 held	 samt	 að	 þú	
þurfir	að	lesa	í	fólk	og	nota	ólíkar	aðferðir	við	að	hrósa	því...	

já	ég	tel	að	það	þurfi	ólíkar	aðferðir	við	að	hvetja	mismunandi	einstaklinga...	
þú	gerir	það	auðvitað	bara	þegar	þú	þekkir	þá...	þú	ert	að	vinna	með	þessu	
fólki	alla	daga...	þekkir	það	og	mjög	vel	marga	hverja	og	þú	ferð	náttúrlega	
mismunandi	 leiðir	að	þeim...	samskiptin	eru	bara	örlítið	mismunandi	á	milli	
manna...	 en	 allir	 þurfa	 endurgjöf	 og	 hvatningu	 og	 eftir	 þeim	 sé	 tekið...	
þannig	er	bara	manneskjan	hún	er	félagsvera...		

ég	held	að	það	þurfi	að	nota	ólíkar	aðferðir...	ég	meina	þetta	er	svo	rosalega	
persónubundið...	 sumum	 finnst	 voða	 gott	 að	 allir	 viti	 að	 það	 sé	 verið	 að	
hrósa	þeim	á	meðan	að	aðrir	myndu	bara	fara	algörlega	í	kút	og	það	myndir	
þá	hafa	þau	áhrif	að	það	myndi	draga	frekar	úr	þeim	heldur	en	hitt...	

Einn	 viðmælandinn	 benti	 á	 að	 aldur	 starfsmanna	 gæti	 skipt	 máli	 þegar	 kemur	 að	

hvatningu.	hann	taldi	að	þegar	að	við	eldumst	höfum	við	meiri	þörf	fyrir	viðurkenningu	

heldur	en	fjárhagslega	hvata.	Hann	benti	þó	á	að	það	færi	vissulega	líka	eftir	því	hvernig	

týpa	einstaklingurinn	væri.		
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Eftir	því	sem	við	eldumst	þá	höfum	við	meiri	þörf	fyrir	virðingu	og	sýnileika	
heldur	 en	 bara	 laun	 til	 dæmis...	 en	 það	 er	 munur	 eftir	 týpum	 líka...	 fyrir	
einum	 er	 það	 alveg	 geggjað	 að	 fá	 einkaskrifstofu	 en	 fyrir	 öðrum	 er	 það	
minna	mál	sko...	svo	ég	taki	eitthvað	dæmi.	

6.3.3 Hvatning	hjá	ríkisreknum	og	einkareknum	skipulagsheildum	

Samkvæmt	niðurstöðunum	kemur	í	 ljós	að	viðmælendur	voru	allir	sammála	því	að	það	

væri	munur	á	 tækjum	og	 tólum	sem	 í	boði	 væru	 til	 þess	að	hvetja	 starfsmenn	áfram,	

eftir	 því	 hvort	 að	 um	 ríkisrekið	 eða	 einkarekið	 fyrirtæki	 væri	 að	 ræða.	 Viðmælendur	

töldu	 að	 stjórnendur	 í	 einkageiranum	 hefðu	 meiri	 sveigjanleika	 þegar	 kæmi	 að	

fjárhagslegum	 hvata.	 Viðmælendur	 í	 opinbera	 geiranum	 orðuðu	 þetta	 meðal	 annars	

svona:		

Það	 er	 náttúrlega	 ekki	 þetta	 bónusakerfi	 eða	 eitthvað	 slíkt…	 það	 er	
einfaldlega	ekki	í	boði…	þetta	er	náttúrlega	ekki	hlutafélag	þannig	að	það	eru	
engin	hlutabréf	í	boði	eða	einhverjir	massívir	bónusar	eða	slíkt…	

Það	er	örugglega	munur	á	því	við	höfum	náttúrlega	bara	engin	 tækifæri	 til	
þess	 að	 láta	 í	 ljós	 ánægjuna	með	 einhverjum	 fjárhagslegum	eða	 fýsilegum	
hætti...	 ég	 hef	 ekki	 þau	 tól	 að	 geta	 sagt	 þú	 stóðst	 þig	 svo	 vel	 þennan	
mánuðinn	 að	þú	 færð	hérna	50.000	 krónur	 aukalega...	 eða	eitthvað	 svona	
hvatabundið	kerfi...ég	hef	engin	slík	tól...	

Viðmælendur	 í	 einkageiranum	 orðuðu	 þetta	 á	 þennan	 veg:	 „Ég	 held	 að	 þú	 hafir	

fjölbreyttari	 tæki	 í	 einkareknum	 fyrirtækjum	 heldur	 en	 í	 ríkisreknum	 það	 er	 nokkuð	

augljóst.“	Annar	viðmælandi	sagði:		

Já	ég	held	að	það	sé	klárlega	munur	á	því	hvort	þú	sért	í	einkageiranum	eða	
opinbera…	við	höfum	alveg	möguleikann	á	að	gera	það…	við	höfum	gert	það	
ef	fólk	er	að	vinna	undir	miklu	álagi	eða	staðið	sig	vel…	það	er	ekkert	svona	
skipulag	á	því	sko	meira	bara	svona	spontant	sko…				

Viðmælendur	 voru	 líka	 allir	 sammála	 um	 að	 innri	 hvatning	 á	 borð	 við	 hrós	 og	

viðurkenningu	 færi	 ekki	 eftir	 því	 hvort	 að	 starfsmaður	 væri	 að	 vinna	 í	 einkageiranum	

eða	 þeim	 opinbera.	 Það	 færi	 alfarið	 eftir	 stjórnandanum	 sjálfum	 eins	 og	 einn	 orðaði	

það:	 „Ég	 held	 að	 það	 sé	 kannski	 líka	 bara	 svolítið	 stjórnendabundið…	 óháð	

rekstrarforminu	sko…	sumir	stjórnendur	eru	kannski	betri	í	því	en	aðrir	og	sumir	hvetja	

meira	og	 aðrir	minna.“	Annar	 viðmælandi	 sagði:	 „	 ég	held	 að	það	 sé	enginn	munur	 á	

innri	hvatningunni	það	fer	alfarið	bara	eftir	hvernig	einstaklingur	stjórnandinn	er.“					
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Það	 var	 einn	 viðmælandi	 sem	 starfar	 í	 opinbera	 geiranum	 sem	 benti	 á	 að	 innri	

hvatning	 væri	 sannarlega	 mikilvæg	 og	 þá	 sérstaklega	 í	 opinbera	 geiranum	 þar	 sem	

stjórnendur	hefðu	ekki	tækifæri	til	þess	að	nota	fjárhagslega	hvata.		

Ég	 held	 að	 það	 sé	 gífurlega	mikilvægt	 hjá	 opinberum	 stofnunum	 að	 halda	
þessari	 innri	hvatningu...	 umbunin	er	ekki	 að	koma	 frá	 laununum...	 hún	er	
ekki	 að	 koma	 í	 bónusgreiðslum	 eða	 að	 þú	 sért	 trítaður	 með	 einhverjum	
hætti...	 þannig	 ég	 held	 að	 viðurkenningin	 fyrir	 vel	 unnið	 starf	 og	 að	 þú	
skynjir	 það	 að	 þú	 skiptir	 máli	 sé	 gífurlega	 mikilvægt	 í	 opinberum	
stofnunum...		

Viðmælandi	 sem	 starfar	 hjá	 ríkisrekinni	 skipulagsheild	 benti	 á	 að	 hann	 hefði	 farið	

aðrar	 leiðir	 til	 þess	 að	hvetja	 starfsmenn	 sína	 áfram.	Hann	 sagðist	 reyna	 vekja	 athygli	

þeirra	á	öðrum	hvötum	sem	væru	í	boði	líkt	og	sveigjanlegum	vinnutíma	og	að	skrá	sig	á	

námskeið	sem	væri	oftast	borguð	af	vinnunni.	

...	ég	reyni	líka	vekja	athygli	þeirra	á	öðrum	þáttum...	ég	reyni	til	dæmis	að	
hvetja	þau	til	að	fara	á	námskeið	sem	vinnan	oft	greiðir...	til	þess	að	leita	sér	
þekkingar	og	þetta	er	auðvitað	ákveðin	umbun...	og	svo	að	nýta	sér	ákveðna	
hluti	 sem	eru	hérna	eins	og	 sveigjanlegur	 vinnutími	 og	 aðrir	 hluti	 sem	eru	
kannski	ekki	metnir	beint	 í	peningum	eða	þú	veist	 í	beinhörðum...	en	geta	
samt	verið	að	hvetja	manneskjuna	áfram...	og	mér	finnst	mikilvægt	að	reyna	
selja	 þeim	 þetta	 svolítið...	 og	 ég	 verð	 ekki	 vör	 við	 annað	 en	 þau	 kunni	 að	
meta	það..		

Einn	af	viðmælendum	sem	vinnur	hjá	ríkisrekinni	skipulagsheild	taldi	að	fjarhagslegur	

hvati	væri	ekki	eins	þýðingarmikill	fyrir	starfsmenn	eins	og	hrós	eða	viðurkenning.		

Ég	held	að	 fjárhagur	eða	 fjárhagsleg	hvatning	 sé	kannski	 sú	 sísta	 í	 raun	og	
veru	þegar	kemur	að	því	að	raunverulega	hvetja	 fólk…	allavega	allt	sem	ég	
hef	skynjað	og	lesið	og	stúderað	þá	er	það	kannski	sísta	aðferðin.		

6.3.4 Endurgjöf	

Á	 námskeiðinu	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 stjórnendur	 séu	

meðvitaðir	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 gefa	 starfsmönnum	 sínum	 endurgjöf.	 Stjórnendur	

þurfa	að	hafa	heildarsýn	yfir	markmiðin	og	verkefnin	sem	í	gangi	eru	á	hverjum	tíma	og	

veita	þeim	eftirfylgni.	Það	er	mikilvægt	að	fylgast	með	stöðu	verkefna	og	gefa	endurgjöf.	

Stjórnendur	þurfa	að	gefa	starfsmönnum	ábendingar	um	það	hvort	þeir	séu	á	réttri	leið	

með	að	leysa	verkefnið	og	grípa	inn	í	ef	starfsmaður	hefur	villst	af	leið.	
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Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	

endurgjöf	starfsmanna	væri	mikilvæg	bæði	á	meðan	á	verkefnum	stendur	og	einnig	í	lok	

verkefnisins,	fara	þá	yfir	hvað	gekk	vel	og	hvað	hefði	betur	mátt	fara.		

Mér	 finnst	 mikilvægt	 að	 starfsmenn	 mínir	 fái	 reglulega	 endurgjöf...	
óskastaðan	er	aðvitað	sú	að	þú	byrjar	á	að	setja	fyrir	verkefni	og	svo	tekurðu	
stöðuna	inná	milli	eftir	því	hvernig	verkefnið	gengur...	það	kemur	í	veg	fyrir	
það	að	starfsmaður	 leggi	mikinn	tíma	 í	eitthvað	sem...	eða	 fari	 í	einhverjar	
áttir	sem	þú	vilt	ekki	að	hann	fari	í...	svo	þú	getur	sparað	það...	

Viðmælendur	 greindu	 frá	 því	 að	 endurgjöf	 þeirra	 færi	 algörlega	 eftir	 viðkomandi	

starfsmanni	og	verkefninu.	Eins	og	einn	viðmælandinn	orðaði	það:	„Það	ræðst	mjög	af	

því	hvernig	starfsmaðurinn	er	sem	fær	verkefnið…	maður	reynir	að	lesa	í	starfsmennina.	

Annar	 sagði:	 „Það	 fer	 svolítið	 eftir	 umfangi	 verkefna	 og	 reyndar	 svolítið	 eftir	

starfsmönnum	líka.“					

Um	 helmingur	 viðmælenda	 minntist	 á	 að	 þeim	 finnst	 gott	 að	 fá	 endurgjöf	 frá	

starfsmönnum	sínum.	Að	endurgjöfin	væri	ekki	bara	í	eina	átt	heldur	báðar.		

ég	 held	 það	 sé	 líka	 bara	 gott	 fyrir	 yfirmenn	 að	 fá	 endurgjöf	 frá	
starfsmönnum...	 ég	 held	 að	 það	 sé	 bara	 alltaf	 mjög	 hollt	 að	 geta	 haldið	
áfram	að	læra...	það	er	náttúrulega	það	sem	allir	skólar	og	annað	gengur	út	á	
að	það	að	þú	sért	að	þróast	og	ég	held	að	vinnustaður	sé	ekkert	öðruvísi...	
ég	held	að	það	sé	gott	að	fá	feedback...	bæði	gott	og	slæmt	og	meira	heldur	
en	minna...	

Einn	 viðmælandinn	 greindi	 frá	 því	 að	 honum	þætti	 stundum	erfitt	 að	 finna	 hversu	

mikla	 eftirfylgni	 og	 endurgjöf	 hann	ætti	 að	 gefa	 starfsmönnum	þegar	 kæmi	 að	 styttri	

verkefnum.	Hann	 vildi	 fá	 að	 fylgjast	með	 framgangi	mála	 á	 verkefninu	 án	 þess	 þó	 að	

starfsmaðurinn	myndi	upplifa	það	sem	afskiptasemi	eða	vantraust.		

Þú	verður	að	gefa	reglulega	endurgjöf...	verkefnin	verða	að	vera	lifandi...	en	
það	 er	 vandmeðfarið	 í	 svona	 skemmri	 verkefnum...	 þegar	 þú	 ert	 búinn	 að	
fela	 einhverjum	 það	 að	 vinna	 eitthvað	 verkefni	 og	 hann	 beri	 ábyrgðina	 á	
því...	 að	 menn	 upplifi	 endurgjöfina	 ekki	 sem	 afskiptasemi	 og	 þú	 sért	
bókstaflega	að	anda	ofan	í	hálsmálið	á	viðkomandi...	þetta	getur	verið	svona	
línudans...	bara	það	hvernig	þú	ert	að	koma	inn	og	gefa	feedback	og	fylgjast	
með	sem	þú	þarft	alveg	að	gera...	að	passa	að	það	komi	ekki	þannig	út	að	
viðkomandi	upplifi	það	eins	og	það	sé	verið	að	anda	ofan	í	hálsmálið	á	þér..	
eða	að	það	sé	verið	að	vantreysta	þér	eða	eitthvað	slíkt..	þetta	er	 línudans	
að	treysta	einhverjum	og	fela	honum	ábyrgðina	og	svo	á	móti	að	vera	ekki	
svo	alltaf	að	 skipta	 sér	af	 ..	þú	ert	búinn	að	 setja	út	 keflið	þá	verðurðu	að	
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leyfa	 því	 að	 vera	 þar	 sem	 getur	 verið	 smá	 erfitt	 sko	 en	 það	 verður	 bara	
segjast	alveg	eins	og	er	

Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 endurgjöf	 til	

starfsmanna	 virkaði	 hvetjandi	 og	 leiddi	 til	 þess	 að	 starfsfólkið	myndi	 leggja	 sig	meira	

fram	 við	 að	 ná	 árangri	 í	 vinnunni.	 Einn	 viðmælandinn	 orðaði	 það	 svona:	 „Ef	 þú	 gefur	

pínu	umbun	eða	 endurgjöf…	það	þarf	 ekkert	 að	 vera	mikið…	þá	 færð	þú	það	 tífalt	 til	

baka.“			

Það	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 að	 allir	 viðmælendur	 hefðu	 gefið	

starfsmönnum	sínum	formlega	endurgjöf	 í	skipulögðum	starfsmannaviðtölum,	allavega	

einu	sinni	á	ári	áður	en	þeir	fóru	á	námskeiðið	og	það	hefði	engin	breyting	orðið	þar	á.	

Niðurstöðurnar	sýndu	að	viðmælendur	notuðu	óformlega	endurgjöf	á	borð	við	hrós	

mismikið	fyrir	námskeiðið.	Viðmælendur	töldu	þó	allir	að	þeir	notuðu	hrós	í	meira	mæli	

eftir	 námskeiðið.	 Námskeiðið	 hefði	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 þeir	 væru	meðvitaðri	 um	

mikilvægi	þess	að	gefa	starfsmönnum	endurgjöf.	Einn	viðmælandinn	orðaði	það	svona:	

„Já,	 endurgjöf	 er	 mikilvæg…	 ég	 held	 að	 það	 sé	 bara	miklu	 betra	 fyrir	 alla	 að	 fá	 smá	

feedback…	og	kannski	var	það	eitt	af	því	sem	breyttist	hjá	mér	með	þessu	námskeiði	að	

ég	nota	það	miklu	meira	núna.“					
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7 	Umræða		

Hér	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	settar	í	samhengi	við	fræðilega	umfjöllun	og	

einblínt	 á	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni:	 Hvaða	 áhrif	 hefur	 stjórnendaþjálfun	Dale	

Carnegie	á	markmiðasetningu	og	hvatningu	leiðtoga	innan	skipulagsheilda?		

7.1 Leiðtoginn	
Á	námskeiðinu	er	lögð	áhersla	á	að	þátttakendur	séu	meðvitaðir	um	mikilvægi	þess	að	

leiðtogar	 skipulagsheilda	 hafa	 skýra	 framtíðarsýn	 og	 geti	 miðlað	 henni	 áfram	 til	

starfsmanna.	Hughes,	o.fl.	(2006)	greindu	frá	því	að	leiðtogi	væri	sá	einstaklingur	sem	að	

mótar	framtíðarsýn,	veitir	starfsmönnum	innblástur	og	hvetur	það	áfram	í	átt	að	settum	

markmiðum.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	

því	að	megin	hlutverk	leiðtoga	væri	að	hafa	skýra	framtíðarsýn	svo	allir	starfsmenn	væru	

að	 vinna	 að	 sameiginlegum	 markmiðum.	 Einnig	 kom	 fram	 að	 viðmælendur	 töldu	 að	

leiðtogar	sem	væru	duglegir	við	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram	skilaðu	meiri	árangri	en	

ella.		

Í	 viðtölunum	 sem	 tekin	 voru	 kemur	 fram	 að	 allir	 viðmælendur	 töldu	 að	

stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	hafi	hjálpað	þeim	við	að	 skerpa	á	 leiðtogahæfileikum	

sínum.	 Viðmælendur	minntust	 einnig	 á	 að	 námskeiðið	 hefði	 veitt	 þeim	 innblástur	 og	

eldmóð	til	þess	að	efla	sig	sem	leiðtoga	sem	ekki	er	síður	mikilvægur	árangur.		

7.2 Markmiðasetning	
Hughes,	o.fl.	(2006)	töldu	að	eitt	af	helstu	hlutverkum	leiðtoga	væri	að	setja	markmið	í	

takt	við	framtíðarsýn	skipulagsheildar.	Í	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	er	lögð	áhersla	

á	 skilvirka	 markmiðasetningu	 leiðtoga	 og	 að	 markmiðin	 styðji	 við	 framtíðarsýn	

skipulagsheildarinnar.	Stjórnendur	eru	meðal	annars	kynntir	fyrir	SMART	aðferðinni	en	

hún	 á	 að	 auðvelda	 einstaklingum	 við	 að	 setja	 sér	 árangursrík	 markmið.	 Samkvæmt	

SMART	aðferðinni	eiga	markmiðin	að	vera	sértæk,	mælanleg,	raunhæf,	tímasett	og	hafa	

aðgerðaráætlun	um	hvernig	eigi	að	ná	þeim	(Carnegie,	2015;	Drucker,	1955;	Mealiea	og	

Latham,	1996).	Niðurstöður	rannsóknarinar	sýndu	að	allir	viðmælendur	höfðu	heyrt	um	

SMART	 aðferðina	 en	 enginn	 af	 þeim	hafa	 notast	 beint	 við	 hana	 fyrir	 námskeiðið.	 Það	
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kom	fram	að	flestir	viðmælendur	væru	meðvitaðri	um	máta	markmiðin	sem	þeir	settu	

sér	við	SMART	aðferðina	eftir	námskeiðið.		

Rannsóknir	sýna	að	markmiðasetning	skilar	árangri	ef	að	hún	er	notuð	rétt	(Bandura	

og	 Simon,	 1977;	 Locke,	 1991;	 Locke,	 o.fl.,	 1981).	 Samkvæmt	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	kom	 í	 ljós	að	allir	 viðmælendur	 töldu	að	markmiðasetning	 skipti	máli	

fyrir	 árangur	 skipulagsheilda	 og	 hefði	 jákvæð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanna.	 Allir	

viðmælendur	voru	sammála	um	að	markmiðasetning	skilar	skipulagsheildum	árangri	ef	

að	 rétt	 væri	 staðið	 að	 henni.	 Viðmælendur	 voru	 einnig	 sammála	 um	 að	 árangursrík	

markmið	þyrftu	meðal	annars	að	vera	skýr,	raunsæ,	krefjandi	og	mælanleg.	Locke	(1968)	

lagði	 fram	 kenninguna	 um	 markmiðasetningu	 en	 samkvæmt	 henni	 eru	 tengsl	 á	 milli	

markmiðasetningar	og	árangurs.	Locke	og	Latham	(1990)	tóku	fram	að	markmiðin	þyrftu	

að	vera	nákvæm	og	krefjandi	til	þess	að	þau	myndu	skila	tilsettum	árangri.	Þeir	tóku	líka	

fram	 að	 	 það	 væri	mikilvægt	 að	 starfsmennirnir	 væru	með	 í	markmiðasetningunni	 og	

fengju	 endurgjöf	 frá	 yfirmanni.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 viðmælendur	

töldu	 það	 skipta	 máli	 að	 starfsmenn	 væru	 með	 í	 markmiðasetningunni	 og	 sögðu	 að	

starfsmenn	myndu	leggja	meira	á	sig	ef	að	þeir	hefðu	um	það	að	segja	hvaða	leið	væri	

farin	til	þess	að	ná	markmiðinu.		

Ef	 að	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 skoðaðar	 út	 frá	 rannsóknarspurningunni	

kemur	í	ljós	að	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	hafði	jákvæð	áhrif	á	markmiðasetningu	

leiðtoga	 innan	skipulagsheilda.	Allir	viðmælendur	 tóku	 fram	að	námskeiðið	hefði	verið	

þörf	 og	 góð	 áminning	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 leggja	 áherslu	 á	 og	 eyða	 meiri	 tíma	 í	

markmiðasetningu	 innan	 skipulagsheilda.	 Allir	 viðmælendur	 greindu	 frá	 því	 að	 þeir	

hefðu	byrjað	að	spá	meira	 í	markmiðasetningu	og	hvernig	þeir	settu	sér	markmið	eftir	

námskeiðið.	 Flestir	 viðmælendur	 tóku	 fram	 að	 stíllinn	 þeirra	 við	 markmiðasetningu	

hefðu	 að	 vissu	 leyti	 tekið	 einhverjum	 breytingum.	 Sú	 breyting	 sem	 allir	 viðmælendur	

höfðu	tileinkað	sér	eftir	námskeiðið	var	sú	að	þeir	voru	duglegri	við	að	brjóta	markmiðin	

niður	í	smærri	viðráðanlegri	verkefni.	Viðmælendur	greindu	frá	því	að	með	því	að	brjóta	

markmiðin	niður	 í	viðráðanlegri	verkefni	upplifðu	þeir	aukna	hvatningu	með	því	að	ná	

litlum	sigrum	frá	degi	til	dags.		
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7.3 Hvatning		
Muchinsky	 (2003)	 greindi	 frá	 því	 að	 einstaklingar	 væru	 ólíkir	 og	 að	 því	 gefnu	 þurfa	

stjórnendur	 að	nota	ólíkar	hvatningar	 aðferðir	 á	hvern	og	einn	einstakling.	 Það	er	því	

mikilvægt	 að	 stjórnendur	 geta	 lesið	 í	 starfsmenn	 sína	 og	 áttað	 sig	 á	 því	 hvað	 hentar	

hverju	 sinni	 og	 hvaða	 hvatningaraðferð	 dregur	 það	 besta	 fram	 í	 hverjum	 starfsmanni	

(Staren,	 2009).	 Í	 stjórnendaþjálfun	 Dale	 Carnegie	 er	 tekið	 fram	 að	 stjórnendur	 séu	

meðvitaðir	um	að	fólk	sé	ólíkt	og	því	þurfi	að	hrósa	fólki	á	mismunandi	hátt.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 með	 því	 að	 hvetja	 starfsmenn	 og	 veita	 þeim	

viðurkenningu	 í	 samræmi	 við	 árangur	 skilaði	 sér	 í	 bættri	 frammistöðu	 starfsmanna.	

Viðmælendur	 bentu	 á	 að	 það	 þyrfti	 að	 fara	 öðruvísi	 að	 hverjum	 starfsmanni	 fyrir	 sig	

þegar	 kæmi	 að	 hvatningu	 sem	 krefst	 þess	 að	 stjórnendur	 þurfi	 að	 þekkja	 vel	 hvern	

starfsmann	og	vita	hvaða	hvatningaraðferð	virki	best	fyrir	hvern	og	einn.		

Samkvæmt	Buelens	og	Broeck	(2007)	er	munur	á	hvatninga	aðferðum	sem	eru	í	boði	

fyrir	 starfsmanna	eftir	því	hvort	að	þeir	 starfa	hjá	 ríkisreknu	eða	einkareknu	 fyrirtæki.	

Manolopoulos	 (2008)	 og	 Carrigan	 (2011)	 bentu	 á	 að	 almennt	 hefðu	 starfsmenn	 hjá	

einkareknum	 fyrirtækjum	meiri	þörf	 fyrir	 fjárhaglegan	hvata	heldur	en	 starfsmenn	hjá	

ríkisreknum	 fyrirtækjum.	 Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 það	 væri	 munur	 á	

þeim	tækjum	og	tólum	sem	stjórnendur	hefðu	til	þess	að	hvetja	starfsmenn	áfram	eftir	

því	 hvort	 að	 þeir	 störfuðu	 hjá	 einkarekinni	 eða	 ríkisrekinni	 skipulagsheild.	 Þeir	 sem	

störfuðu	hjá	einkarekinni	skipulagsheild	töldu	sig	hafa	meiri	sveiganleika	til	fjárhagslegra	

hvata	 og	 sögðust	 nýta	 sér	 þann	möguleika	 þegar	 það	ætti	 við.	 Aftur	 á	móti	 þeir	 sem	

störfuðu	 í	 opinbera	 geiranum	 nýta	 sér	 frekar	 ráðstefnuferðir,	 ýmis	 námskeið	 og	

sveigjanlegan	vinnutíma	þegar	við	verður	komist.		

Jones	 og	 George	 (2003)	 greindu	 frá	 því	 að	 endurgjöf	 starfsmanna	 gæti	 verið	

annarvegar	 formleg	 eins	 og	 árlegt	 starfsmannaviðtal	 eða	 hinsvegar	 óformleg	 en	 það	

væri	til	dæmis	óvænt	hrós	fyrir	vel	leyst	verkefni.	Niðurstöðurnar	sýndu	að	viðmælendur	

notuðu	 óformlega	 endurgjöf	 á	 borð	 við	 hrós	 og	 viðurkenningu	 fremur	 lítið	 fyrir	

námskeiðið.	 Eftir	 námskeiðið	 voru	 viðmælendur	 orðnir	 meðvitaðari	 um	 gagnsemi		

óformlegar	endurgjafar	og	notuðu	hana	því	meira	en	fyrir	námskeið.		

Ef	niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	skoðaðar	út	frá	rannsóknarspurningunni	kemur	í	

ljós	 að	 stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	 hafði	 jákvæð	áhrif	 á	 hvatningu	 leiðtoga	 innan	
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skipulagsheilda.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 viðmælendur	 væru	 meðvitaðri	 um	 að	 hrós	

væri	 gott	 stjórntæki	 og	 það	 gæfi	 starfsmönnum	 aukið	 sjálfstraust	 í	 starfi.	 Allir	

viðmælendur	tóku	fram	að	þeir	væru	duglegri	við	að	hvetja	starfsmenn	sína	áfram	eftir	

að	 hafa	 farið	 á	 námskeiðið	 og	 töldu	 að	 hvatning	 hefði	 góð	 áhrif	 á	 frammistöðu	

starfsmanna	og	myndi	 skila	 skipulagsheildinni	 auknum	árangri.	 	Niðurstöðurnar	 sýndu	

einnig	 að	 viðmælendur	 væru	 meðvitaðri	 um	 hvernig	 þeir	 hrósa	 starfsmönnum.	 Allir	

viðmælendur	tók	fram	að	þeir	væru	duglegri	við	rökstyðja	hrósið	þegar	það	ætti	við.	Það	

að	 rökstyðja	hrósið	 væri	 áhrifaríkt	 aðferð	 við	hvatningu,	 það	hefði	meiri	 þýðingu	 fyrir	

starfsmanninn	sem	verið	væri	að	hrósa	og	skilaði	sér	í	bættum	afköstum.		

7.4 Takmarkanir		
Það	 skal	 hafa	 í	 huga	 að	 viðmælendur	 rannsóknarinnar	 voru	 valdir	 með	 hentugleika	

úrtaki	 af	 forsvarsmönnum	Dale	 Carnegie	 á	 Íslandi	 og	 þar	 af	 leiðandi	 er	 ekki	 hægt	 að	

alhæfa	 að	 úrtakið	 endurspegli	 allt	 þýðið.	 Að	 því	 gefnu	 skal	 líta	 á	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 sem	 vísbendingu	 um	 áhrif	 stjórnendaþjálfunar	 Dale	 Carnegie	 á	

markmiðasetningu	 og	 hvatningu	 leiðtoga	 innan	 skipulagsheilda	 en	 ekki	 blákalda	

staðreynd	um	áhrifin.			
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8 Lokaorð		

Markmið	ritgerðarinnar	var	að	kanna	hvaða	áhrif	stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	hefur	

á	 markmiðasetningu	 og	 hvatningu	 leiðtoga	 innan	 skipulagsheilda.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	námskeiðið	hafi	jákvæð	áhrif	á	bæði	markmiðasetningu	

og	hvatningu	leiðtoga	innan	skipulagsheilda.		

Ef	 áhrif	 stjórnendaþjálfunar	 Dale	 Carnegie	 á	 markmiðasetningu	 leiðtoga	 innan	

skipulagsheilda	 eru	 skoðuð	 kemur	 í	 ljós	 að	námskeiðið	 leiddi	 til	 þess	 að	 viðmælendur	

væru	meðvitaðri	um	hvernig	þeir	setja	sér	markmið	og	hvaða	þættir	það	eru	sem	þarf	

að	 hafa	 í	 huga	 svo	 að	markmiðasetningin	 verði	 árangursrík.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	

allir	viðmælendur	 lögðu	meiri	áherslu	á	að	setja	sér	skýr,	raunhæf,	krefjandi	 	markmið	

eftir	 námskeiðið.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 einnig	 að	 námskeiðið	 hefði	 haft	 þau	 áhrif	 að	

þeir	 væru	duglegri	 við	 að	brjóta	markmiðin	niður	 í	 smærri	 viðráðanlegri	 verkefni	 sem	

varð	 til	þess	að	þeir	upplifðu	aukna	hvatningu	 í	 starfi	með	því	að	ná	 litlum	sigrum	 frá	

degi	til	dags.		

Ef	áhrif	stjórnendaþjálfunar	Dale	Carnegie	á	hvatningu	leiðtoga	innan	skipulagsheilda	

eru	 skoðuð	 kemur	 í	 ljós	 að	 viðmælendur	 væru	meðvitaðri	 um	 að	 hvatning	 væri	 gott	

stjórntæki	og	þeir	væru	duglegri	við	nýta	það	eftir	námskeiðið.	Viðmælendur	bentu	á	að	

hvatning	 hefði	 góð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanna	 sem	 skila	 skipulagsheildinni	

auknum	 árangri.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 einnig	 að	 viðmælendur	 væru	 meðvitaðri	 um	

hvernig	 þeir	 hrósa	 starfsmönnum	 eftir	 námskeiðið	 og	 tóku	 fram	 að	 þeir	 lögðu	 aukna	

áherslu	á	að	rökstyðja	hrósið	þegar	við	ætti	við.		

Viðmælendur	 voru	 allir	 sammála	 um	 að	 áhersla	 á	markmiðasetningu	 og	 hvatningu	

stjórnenda	væri	mikilvæg	fyrir	árangur	skipulagsheilda.	Viðmælendur	greindu	frá	því	að	

stjórnendaþjálfun	Dale	Carnegie	hefði	fyllt	þá	eldmóði	og	hjálpað	til	við	að	bæta	og	þróa	

leiðtogahæfni	til	framtíðar.		
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Viðauki	1	-	Viðtalsrammi	

Leiðtogi  

! Hvert er megin hlutverk þitt innan skipulagsheildarinar?  

! Telur að þú eigir auðveldara með að gegna hlutverki leiðtoga eftir námskeiðið?  

! Hvaða eiginleika eða færni teluru að góður leiðtogi þurfi að hafa?  

! Teluru að Dale Carnegie námskeiðið hafi hjálpað þér að þjálfa þessa leiðtogahæfni upp? 

 

Markmiðasetning 

! Með hvaða hætti hefur námskeiðið nýst þér sem stjórnanda þegar kemur að 

markmiðasetingu? 

! Hvaða þætti telur vera lykilþætti þegar kemur að markmiðasetningu? 

! Notar þú SMART markmið? 

! Heldur þú að markmiðasetning hafi áhrif á frammistöðu starfsmanna? Hvernig þá? 

! Skilar markmiðasetning árangri?  Hvernig þá ?  

 

Hvatning  

! Notaru hvatningu til að ná árangri í meira mæli en áður eftir D.C námskeiðið?  

! Hvaða aðferð notar þú til þess að sýna starfsmönnum hvatningu?  

! Hvaða aðferðir telur þú virka best við hvatningu? 

! Virka sömu hvatninga aðferðir á alla strafsmennina? Afhverju? 

! Teluru að það sé munir á hvatningar aðferðum hja ríkisreknum og einkareknum fyrirtækjum?  

! Teluru það mikilvægt fyrir starfsmenn að fá endurgjöf frá yfirmanni sínum? 

! Veitir þú regluleg endurgjöf til starfsmanna?  

 

Ávinningur 

! Hvað telur þú vera aðal ávinning fyrir skipulagsheildina eftir námskeiðið? 

! Hvað telur þú vera aðal ávinning fyrir þig sem stjórnanda eftir námskeiðið? 

! Hvaða telur þú vera aðal ávinning fyrir þig persónulega eftir námskeiðið? 

 

Er eitthvað annað sem þú villt taka fram í sambandi við markmiðasetningu, hvatningu  

eða Dale Carnegie námskeiðið?  
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Viðauki	2	–	Tölvupóstur	til	viðmælanda	

Sæl/l	

	

Anna	María	heiti	ég	og	er	að	vinna	að	lokaverkefni	í	markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	

við	 Háskóla	 Íslands.	 Verkefnið	 er	 unnin	 í	 samstarfi	 við	 Dale	 Carnegie	 á	 Íslandi.	

Leiðbeinandi	verkefnisins	er	Elmar	Hallgríms	Hallgrímsson,	lektor	við	Háskóla	Íslands	og	

Dale	Carnegie	þjálfari.		Elmar	hafði	samband	við	þig	og	sagði	að	þú	hefðir	gefið	leyfi	fyrir	

því	að	taka	þátt	í	verkefninu.	Ég	vil	þakka	þér	kærlega	fyrir	að	sýna	verkefninu	áhuga	og	

leyfa	mér	að	taka	viðtal	við	þig.		

Verkefnið	 snýr	 að	 stjórnendaþjálfun	 sem	 Dale	 Carnegie	 bíður	 uppá	 á	 Íslandi.	

Markmið	verkefnisins	er	að	skoða	ávinning	námskeiðsins,	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	að	

skoða	markmiðasetningu	og	hvatningu	sérstaklega.		

Viðtölin	munu	 taka	um	30-40	mínútur	 og	 verða	hljóðrituð.	 Þess	má	 geta	 að	 fyllstu	

nafnleyndar	verður	gætt	og	farið	verður	með	allar	upplýsingar	sem	trúnaðarmál	svo	ekki	

verður	 hægt	 að	 rekja	 þær	 til	 stofnanna	 né	 einstaklinga.	Upptökum	 veður	 svo	 eytt	 að	

rannsókninni	lokinni.		

Þá	er	að	finna	tíma	fyrir	viðtalið.	Hefur	þú	tök	á	að	hitta	mig	í	næstu	viku?	þriðjudag	5	

apríl,	miðvikudaginn	6	apríl,	fimmtudaginn	7	apríl	eða	föstudaginn	8	apríl?	Gott	væri	að	

fá	hugmyndir	um	tímasetningu	sem	myndi	henta	fyrir	þig	?		

	

					Bestu	kveðjur	

	

								Anna	María	Axelsdóttir		

	 Tölvupóstur	ama6@hi.is	

	 Sími:	848-4532	


