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Útdráttur 

Ýmsir hvatar hafa áhrif á líðan okkar og vinnuhegðun í starfi. Oftast eru hvatningu skipt í 

innri og ytri hvata. Árangurstengd laun eru flokkuð í ytri hvati. Árangurstengd laun 

snúast um það að því meira sem sölufólk selur, því hærri laun fá þeir. Meðvitund 

stjórnenda um mikilvægi starfsánægju og hversu þýðingarmikið það er fyrir árangur 

skipulagsheilda hefur aukist síðastliðin ár. Áhrifaþættir starfsánægju eru margir og ytri 

og innri hvatar spila þar stórt hlutverk. Það má segja að starfsánægja sé sambland af 

persónuleika fólks og starfstengdum breytum. Rannsókn þessi fjallar um 

árangurstengdar launagreiðslur og tengsl ytri hvata við starfsánægju. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig tryggingasöluráðgjafar upplifa 

árangurstengdar launagreiðslur og hvaða áhrif þær hafa í tengslum við starfsánægju. 

Lagðar eru fram tvær rannsóknarspurningar: Hvernig hafa árangurstengd laun áhrif á 

hvatningu og starfsánægju? Hver eru viðhorf til árangurstengdra launa? Rannsakandi 

gerði eigindlega rannsókn og svaraði spurningunum með fræðilegri umfjöllun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í megin atriðum í samræmi við aðrar 

sambærilegar rannsóknir. Rannsóknin sýnir að helsti hvati tryggingarsöluráðgjafa eru 

peningar. Árangurstengingin veitir þeim hvatningu sem leiðir til betri frammistöðu  og 

heildarárangurs og það tengist starfsánægju þeirra. Sveigjanleikinn sem fylgir starfinu 

hefur mikil og jákvæð áhrif á starfsánægju. Einn af helstu neikvæðu þáttunum í 

tengslum við árangurstenginguna er starfsóöryggi. Rannsóknin varpar einnig ljósi á 

viðhorf til árangurstengingar launa. Rannsókn þessi getur nýst stjórnendum 

skipulagsheilda sem eru með árangurstengt launakerfi til að vega og meta hvaða 

hvatning virkar best til að auka starfsánægju. Rannsóknin leggur grunn að frekari 

rannsóknum á árangurstengingu launa fólks í öðrum starfsgreinum. 
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1 Inngangur   

Meðvitund um vægi starfsmanna og mikilvægi starfsánægju er meiri nú til dags og 

einnig hversu þýðingarmikið það er fyrir árangur fyrirtækja. Hugtakið starfsánægja og 

áhrifaþættir hennar hafa verið mikið rannsökuð. Starfsánægja snýst um það hversu 

ánægt fólk er í starfi sínu. Áhrifaþættir starfsánægju eru margir og ytri og innri hvatar 

spila þar stórt hlutverk. Það má segja að starfsánægja sé sambland af persónuleika fólks 

og starfstengdum breytum (Duffy og Richards, 2006). Starfsánægja smitar út frá sér, 

myndar góðan starfsanda og tengist starfshvatningu. Hvatning kemur fram í formi 

hegðunar, viðhorfs og hugsunar. Ánægðir starfsmenn eru líklegri til að leggja sig meira 

fram og sýna vinnunni áhuga til þess að ná árangri (Þekkingarmiðlun, e.d.). Oft eru 

sölumenn á árangurstengdum launum, eins og til dæmis bílasalar, fasteignasalar og 

tryggingaráðgjafar.  

Árangurstengd laun snúast um það að því meira sem sölumenn selja, því hærri laun 

fá þeir. Það má velta fyrir sér að hvaða leyti það skiptir máli fyrir sölufólk að vera á 

árangurstengdum launum? Rannsakandi hefur sjálfur starfað við sölustörf sem voru 

annars vegar árangurstengd og hins vegar ekki árangustengd og hafði það sterk áhrif á 

vinnuhegðun og árangur hans. Vegna þessarar reynslu vildi rannsakandi skoða tengsl 

árangurstengingar við hvatningu og starfsánægju.  

Rannsóknarspurningarnar tvær sem lagðar eru fram í verkefninu eru svo hljóðandi; 

Hvernig hafa árangurstengd laun áhrif á hvatningu og starfsánægju? Hver eru viðhorf til 

árangurstengdra launa? Rannsókn þessi varpar ljósi á upplifun og viðhorf 

tryggingasölumanna gagnvart árangurstengdum launum og hvaða áhrif þau hafa á 

hvatningu í tengslum við starfsánægju. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl 

hvatningar og starfsánægju (Landy og Conté, 2010). Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar 

til að hafa áhrif á starfshvatningu og til að ná sem mestu út úr hverjum og einum. Ein slík 

er að borga fólki eftir árangri. Launin eru þá oft tengd við ákveðna þætti eins og hagnað 

eða fjölda viðskiptavina. Árangurstengd laun fá fólk til að leggja harðar að sér og taka 

skynsamlegri ákvarðanir sem er bæði þeim og fyrirtækinu í hag (Hong og Waheed, 

2011). Líklegt er því að árangurstenging hafi jákvæð áhrif á starfshvatningu og 
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starfsánægju og það leiðir til betri frammistöðu og þar af leiðandi heildarárangur 

starfsmanna og skipulagsheilda.   
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er farið yfir helstu þætti sem tengjast efni ritgerðarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna áhrif árangurstengingar og hvatningu og starfsánægju og 

kanna viðhorf sölumanna til árangurstengdra launa. Orðið hvatning (e. motivation) er 

skilgreint ásamt umfjöllun um starfstengda hvatningu (e. work motivation) og innri og 

ytri hvatningu í starfsumhverfi.  

Farið er yfir helstu hvatakenningar, þarfakenningar og ferliskenningar í tengslum 

við starfsánægju (e. job satisfaction). Í framhaldi af því er fjallað um mannauðsstjórnun 

(e. human resource management) og frammistöðu (e. performance) starfsmanna. Því 

næst er farið í árangurstengd laun og tegundir þeirra. Þá er að finna í kaflanum 

umfjöllun um árangursstjórnun (e. performance management), hvatakerfi (e. incentive 

system) sem tæki stjórnenda til að ná settum markmiðum, árangursmælikvarða og 

vankanta á árangurstengdum launum. Að lokum er fjallað um starfsánægju (e. job. 

satisfaction) sem er einn mikilvægasti þátturinn í starfsumhverfinu.  

 

2.1  Skilgreining á hvatningu 

Svarið við rannsóknarspurningum verkefnisins liggur að miklu leyti til í orðinu hvatning. 

Styrkur (e. strength), stefna (e. strategy) og úthald (e. endurance) eru hugtök sem snúa 

beint að orðinu hvatning. Hvatning gefur styrk svo að einstaklingurinn trúi á sjálfan sig. 

Hvatning veitir orku til að framkvæma hlutina og þess vegna er stefna mikilvægt ferli í 

átt að settum markmiðum til að viðhalda þeim krafti og úthaldi sem þarf. Flestar 

skilgreiningar á orðinu hvatningu og hvatakenningar koma að þessum þremur þáttum 

(Landy og Conte, 2010).   

 

Steers og Porter skilgreina hana á þessa leið: 

Hvatning er kraftur sem hefur þrennskonar hlutverk: Hún veitir okkur orku 
og veldur því að einstaklingurinn hefst handa; hún gefur atferlinu stefnu í átt 
að tilteknum markmiðum; og hún viðheldur þeim krafti sem þarf til þess að 
ná þessum markmiðum. 
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(Steers og Porter, 1991:179).  

 

Hvatakenningar sem fjalla um hvatningu í starfi snúast um það að ánægðir 

starfsmenn leggi sig meira fram miðað við óánægða starfsmenn. Hvatning er mikilvægt 

tól í árangursríkri stjórnun og er því nauðsynlegt fyrir stjórnendur að vita nákvæmlega 

hvað hvetur fólk áfram í störfum sínum. Þess vegna er lykilþáttur stjórnandans að þekkja  

starfsfólk sitt vel. Þekking og hæfni starfsfólks er ekki mikils virði ef það finnur ekki fyrir 

hvatningu, vilja eða löngun hjá sér til að ná árangri í starfi. Þegar hvatningin er hins 

vegar til staðar, er starfsfólk líklegra til að standa sig betur og ná markmiðum sínum 

(Aldag og Brief, 1979). 

Hvatning og frammistaða eru beintengd. Þegar starfsmaður finnur fyrir hvatningu, 

getur hún haft áhrif á frammistöðu hans ásamt því að geta haft áhrif á og vellíðan og 

starfsánægju (Crouse, 2005). Það getur verið einstaklingsbundið hvaða hvatning hentar 

hverjum og einum og það getur líka verið mjög mismunandi hversu mikla hvatningu 

hver og einn þarf. Það sem hvetur einn getur verið letjandi fyrir annan. Auk þess er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að halda góðu sambandi við starfsmenn sína og veita þeim 

athygli. Þegar stjórnandi  hefur þekkingu og kunnáttu á mismunandi hvatakenningum og 

hvatakerfum eru mun meiri líkur á því að hann noti réttar aðferðir til að stuðla að 

árangursríkri hvatningu. Rétt hvatning stuðlar að starfsánægju og betri frammistöðu og 

þar með eykst árangur.  

Hvatning er hæfileikinn til að framkvæma sem jafnframt er frammistaðan og hér 

er jafna í því samhengi: 

  

Frammistaða = Hvatning x Færni  (Crouse, 2005) 

 

Samkvæmt Crouse (2005) verður frammistaðan lítil ef færnin er lítil, sama hversu 

mikil hvatningin er til staðar. Einnig hafa aðrir utanaðkomandi þættir áhrif á 

frammistöðu, til dæmis, vinnan sjálf, starfsumhverfið og vinnuaðstæður.  

Hvatning er afl sem hefur áhrif á hugsun, viðhorf og hegðun fólks. Þeir sem eru 

ánægðir í starfi afkasta oftast meiru og sýna áhuga, ákveðni og metnað í að ná árangri 

og settum markmiðum. Ef ekki er næg hvatning til staðar í starfi, getur það komið fram í 
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áhugaleysi, leti, metnaðarleysi, óstundvísi og fjarvistum ásamt vandamálum sem 

tengjast slæmum samskiptum og samvinnu á vinnustað (Dessler, 2005).   

 

2.2  Innri hvatning  

Hvatningu má skipta í tvo þætti; innri og ytri hvatning. Innri hvatning kemur frá 

einstaklingnum sjálfum, eitthvað huglægt (e. subjective) sem hann langar að gera á eigin 

forsendum og veitir honum vellíðan og ánægju. Innri hvatning er ekki drifinn áfram af 

ytri þrýstingi eða umbun (e. rewards) Armstrong (2009). Innri hvatar eru meðal annars 

samskipti við samstarfsfélaga og tækifæri starfsmanns til að vaxa og dafna í starfi. Innri 

hvatning snýst um það sem starfsmaðurinn hefur ánægju af í starfi og það sem starfið 

sjálft felur í sér, en ekki síst að hann finni fyrir mikilvægi og tilgangi starfsins (Steers, 

Porter og Bigley, 1996). Þegar starfsmaður upplifir sigurtilfinningu í starfi eða þegar 

hann nær valdi eða tökum á einhverju eða einfaldlega þegar honum finnst skemmtilegt í 

vinnunni þá upplifir hann innri hvatningu sem hefur jákvæð áhrif á hegðun og 

frammistöðu hans (Ryan og Deci, 2000).  

Stjórnendur geta haft mikil áhrif á innri hvatningu því þeir þurfa að sjá til þess að 

störf séu nógu krefjandi og áhugaverð og hæfi starfsfólki sínu. Talið er að innri hvatning 

skili sér mun betur þegar til lengri tíma er litið en bæði innri og ytri hvatning geta verið 

árangursrík til að stjórna hegðun og ná einhverju fram (Armstrong, 2009). Sem dæmi um 

innri hvatningu má nefna námsmann sem er í námi sem hefur ákveðið gildi fyrir hann. 

Hann upplifir innri þrá til að ná árangri því honum finnst námið vera mjög mikilvægt. 

Honum finnst líka virkilega skemmtilegt í náminu, frábærir námsfélagar og góðir 

kennarar. Það eru góðar líkur á því að þessum námsmanni eigi eftir að ganga vel í næstu 

prófatörn miðað við vin hans sem finnst hundleiðinlegt í náminu og honum lyndir ekki 

við neinn í skólanum.  

 

2.3 Ytri hvatning 

Öfugt við innri hvatningu, kemur ytri hvatning utanaðfrá og fær einstaklinga til að 

framkvæma ákveðna hluti sem skilar þeim einhverri útkomu. Það getur verið ýmiskonar 

umbun, svo sem laun eða hlunnindi eins og til dæmis bónusar, afslættir, bílahlunnindi, 
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sími, líkamsræktarkort eða jafnvel sérstök frí. Árangurstengd laun falla undir ytri 

hvatningu. Samkeppni er einnig dæmi um ytri hvatningu því hún hvetur einstaklinga til 

að ná ákveðnu markmiði eða sigri. Samkvæmt Deci (1975) geta ytri þættir stundum 

framkallað betri frammistöðu en þó einungis til skamms tíma. Armstrong (2009) er sama 

sinnis og telur að ytri hvatning hafi jákvæð og öflug áhrif en það dugi skammt. Dæmi um 

ytri hvatningu er til dæmis þegar foreldrar segja unglingnum sínum að ef hann stendur 

sig vel á bílprófinu fái hann ákveðna fjárhæð til að safna sér upp í bíl. Unglingurinn 

finnur jafnvel fyrir innri hvatningu vegna þess að honum finnst gaman að læra að aka en 

hann leggur sig þó enn meira fram vegna þess að foreldrar hans ætla að umbuna honum 

fyrir góðan árangur. 

Rannsóknir hafa sýnt að ytri hvatning, eins og árangurtengd launakerfi getur bætt 

starfsandann á milli samstarfsfélaga og hjálpað fólki að tengja saman frammistöðu sína 

og hvatninguna. Einnig hefur verið sýnt fram á jákvæð áhrif ytri hvata á starfsánægju 

(Danish og Usman, 2010). 

Fjöldi rannsókna hefur þó bent á hvernig ytri hvatning getur dregið úr innri hvatningu 

(Deci, 1973). Deci og Ryan (2000) telja að ytri hvatning geti ekki aðeins dregið úr innri 

hvatningu einstaklinga heldur geti það einnig virkað neikvætt á hvatningu þegar fólk 

vinnur saman í hópum að ákveðnum markmiðum. Kochan (2002) telur að fé geti ekki 

breytt hegðun starfsmanna til langs tíma, hann telur að peningur hvetji starfsfólk aðeins 

til þess að sækja sér enn meiri peninga og grafi þannig undan þeirra innri hvatningu sem 

til staðar er. Ef starfsmenn fá ekki næga hvatningu, innri sem ytri, verða starfsmenn 

pirraðir, afkastageta þeirra minnkar og velta fyrirtækisins minnkar (Hong, Waheed, 

2011).  

 

2.4 Starfstengd hvatning 

Starfstengd hvatning er háð frammistöðu starfsmanna og öðrum þáttum eins og 

kunnáttu, hæfni, þekkingu, viðhorfi, umhverfi og aðstæðum (Blanchard og Thaker, 

2007). Frammistaða starfsmanns er háð því að hann hafi þá kunnáttu, hæfni og 

þekkingu sem þarf til að ná árangri í starfi. Hvatning drífur starfsmenn til að nota hæfni 

sína sem best og þess vegna er hvatning talin vera einn lykilþáttur þegar kemur að 
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frammistöðu starfsmanna og getu þeirra til að ná árangri í sínum störfum (Arndís 

Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Hvatning er hornsteinn þess að starfsmaður nái settum markmiðum og stöðugt þarf 

að huga að hvatningu í skipulagsheildum. Það geta verið margir mismunandi þættir sem 

hvetja einstakling í starfi og einnig getur það verið einstaklingsbundið hvað hvetur fólk, 

en eitt vitum við og það er að hvatning bætir frammistöðu (Bartram, 2004). Þannig má 

álykta að betri frammistaða auki framleiðni (e. productivity) starfsmanns. 

Craig C. Pinder er einn helsti fræðimaður starfstengdrar hvatningar. Hann telur það 

vera mjög einstaklingsbundið hvað hvetur starfsmenn áfram en hvatningin er bæði hið 

innra og ytra með einstaklingnum. Skilgreining hans á starfstengdri hvatningu er á þá 

leið að hún snúist um þrjá áhrifavalda. Hvatning starfsmanna tengist stefnu að einhverju 

ákveðnu markmiði, mismikill áhugi á að leggja sig fram við vinnuna sem felur í sér 

ákveðinn styrk og mismikið úthald hvatningarinnar (Pinder, 2008). Hugmyndir hans 

byggjast að mörgu leyti á öðrum kenningum eins og jafnvægiskenningunni og 

jafngildiskenningunni. Mynd 1. sýnir tengsl hugtakanna þriggja; stefna, styrkur og úthald 

við starfstengda hvatningu. 

 

Mynd 1: Víddir starfstengdrar hvatningar (Pinder, 2008). 
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2.5 Hvatakenningar 

Hér verður farið í helstu hvatakenningar fræðimanna. Þarfakenningar (e. need 

theories) ganga út á það að fólk hafi lífeðlisfræðilega og sálfræðilega þörf sem örvar 

atferli. Umhverfisþættir spila stóran þátt og þarfirnar geta verið miklar sem litlar. 

(Ramlall, 2004). Þekktustu þarfakenningarnar eru þarfapýramídi Maslows, Claytons 

Alderfers og David McClellands.  

Hegðunarkenningar (e. behavioral) tengjast starfshvatningu meðal annars með 

styrkingu, umbun og markmiðasetningu. Má nefna styrkingarkenningar sem skoða 

hvaða hlutverk umbun hafa á hvatningu. 

Markmiðabundnar kenningar (e. goal setting theories) fjalla um það að setja 

starfsmönnum hæfilega ögrandi markmið. Síðast en ekki síst eru það 

skynsemiskenningar (e.rational choice theories) sem fjalla um að almenn skynsemi 

gegnir við val á starfshvatningu. Þar má helst nefna jafngildiskenningu (e. equity theory) 

Adams og væntingarkenningu (e. expectancy theory) Vroom (Landy og Conte, 2010). 

Bæði hegðunarkenningar og markmiðabundnar kenningar falla undir ferliskenningar.   

2.5.1 Þarfakenningar 

 

Þarfakenning Maslows 

Maslow skipti mannlegum þörfum í fimm þrepa pýramída. Tvö neðstu þrepin, líkamleg 

þörf og öryggisþörf, teljast til lægri þarfa en eru jafnframt grunnþarfir mannsins og 

koma á undan öllum öðrum þörfum. Maslow telur að hægt sé að fullnægja 

grunnþörfunum með ytri hvataþáttum eins og til dæmis fullnægjandi launum eða 

ýmsum umbunum. Efstu þrjú þrepin eru félagslegar þarfir (e. belogning and social 

needs), viðurkenningarþarfir (e. esteem and status needs) og sjálfsbirtingarþarfir (e. 

self-actualization and fulfillment needs). Fólk vill sífellt fara hærra í pýramídanum 

samkvæmt Maslow. Þó er nauðsynlegt að byrja að uppfylla grunnþarfir áður en það 

færist upp stigann (Riggio, 2003).     

Maslow telur að það sé auðveldlega hægt að yfirfæra þarfapýramídann yfir á 

vinnustaðinn og þar af leiðandi tengist pýramídinn hugtakinu starfsánægja sem bendir 

til þess að starfsfólk þarf að fá ásættanleg laun og starfsöryggi áður en það kemst ofar í 

pýramídann og öðlist virðingu (Landy og Conte, 2010). Kenningin hefur þó verið 



 

17 

gagnrýnd meðal annars fyrir að vera of almenn og að ekki sé nákvæm lýsing á því 

hvernig eigi að nota hana í starfi (Gottvassli, 1999). Mynd 2. sýnir hvernig þarfapýramídi 

Maslows getur verið yfirfærður á vinnustað. 

 

    Þrep í þarfapýramída Maslows    Dæmi um atferli starfsmanns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Þarfapýramídinn sem hvati á vinnustað (Jones, 2007). 

 

ERG kenning Clayton Alderfers 

Kenning Alderfers (1969) byggir að hluta til á þarfapýramída Maslows. Alderfer notaði 

kenningu Maslows en til hliðsjónar, bætti hana og lagði svo fram sína eigin kenningu. 

Hann taldi að þarfirnar vera þrjár talsins en ekki fimm. Þörf eitt er tilvistarþörf (e. 

excistence need), þörf tvö er tengslaþörf (e. connections need) og þörf þrjú er 

vaxtarþörf (e. need of growth). Tilvistarþarfir samsvara tveimur neðstu þrepum 

þarfapýramída Maslows, lífeðlisþörfum og öryggisþörfum. Önnur þörf Alderfers eða 

tengslaþörf samsvarar að mestu leyti til félagslegu þörfum Maslows og að hluta til 

viðurkenningarþörfinni. Að lokum er það vaxtaþörfin sem er sambærileg tveimur efstu 

þrepum þarfapýramídans, viðurkenningarþarfir og sjálfsbirtingarþarfir. Kenning 

Alderfels segir mismunandi þarfir geta verið virkar á sama tíma og þær þurfa ekki að 

koma í ákveðinni röð sem er ekki í samræmi við kenningu Maslow (Rollinson, 2005). 

 

*Möguleiki á starfsþróun   
*Möguleiki á einstaklingsþróun 

 

Sjálfsbirtingarþörf 

Viðurkenningarþörf 

Félagsþörf 

Öryggisþörf 

Grunnþarfir 

*Titlar og stöðutákn 
*Endurgjöf 

*Hópavinna og jákvæður liðsandi 
*Samræming vinnu og einkalífs 

*Starfsöryggi og tryggingar 
*Tryggar vinnuaðstæður 

*Sanngjörn laun 
*Launahvatar 
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Árangurskenning McClellands 

Kenning Davids C. McClellands fjallar um starfstengda hvatningu og leggur áherslu á 

fjórar megin þarfir (Steers, Porter og Bigley, 1996). Þetta eru þörf fyrir árangur, 

samkeppni og markmið, þörf fyrir völd eða vera áhrifavaldur, þörf fyrir nánd og félagsleg 

tengsl og að lokum þörf fyrir sjálfstæði eða vera stjórnandi. McClelland telur að fólk hafi 

þróað með sér þarfir vegna áreitis frá umhverfinu í tengslum við jákvæðar og neikvæðar 

afleiðingar og þar af leiðandi læri starfsmenn að góður árangur hefur jákvæðar 

afleiðingar. Hann telur mögulegt að þjálfa upp árangursþörf hjá þeim sem ekki hafa 

hana fyrir (McClelland, 1965). Þarfirnar geta verið mjög einstaklingsbundnar og 

missterkar sem hefur áhrif á starfshvatningu milli manna. Sterkasta þörfin hefur áhrif á 

það hvernig starfsfólk metur möguleikana að ná árangri í starfi (Steers, Porter og Bigley, 

1996).  

McClelland heldur því fram að bestu stjórnendur skipulagsheilda, væru þeir sem 

hefðu ríka þörf fyrir mælanlegan árangur. Þeir komi verkefnum í framkvæmd og séu 

líklegir til að ná árangri í störfum sínum. Ástæðan fyrir því er að aðalmarkmiðið er að ná 

mælanlegum árangri. Hins vegar gætu þeir stundum verið of kröfuharðir við starfsfólk 

sitt í þeirri trú að það séu gædd sömu hæfileikum og færni og þeir sjálfir (Businessballs, 

e.d.).  

McClelland telur að þeir sem búi yfir hefðu árangursþörf séu líklegir til að vera 

árangursríkir frumkvöðlar og eigi auðveldara með að taka mikilvægar ákvarðanir án þess 

að vera sífellt að hugsa um hvort öðrum líki við þá eða ekki. Þörfin fyrir völd 

endurspeglar þörf einstaklinga til að hafa áhrif og hvetja aðra til að ná árangri. 

McClelland telur að einstaklingar með mikla valdaþörf og litla félagsþörf séu 

árangursríkustu stjórnendurnir (Riggio, 2003).  

                Takmarkanir eru á gildi kenningar McClelland vegna þess að hann rannsakaði 

aðeins annað kynið, karlmenn og drengi (Pinder, 2008).  

 

Tveggja þátta kenning Herzbergs 

Fræðimaðurinn Frederick Herzberg hélt því fram árið 1966 að einungis væri um tvær 

grunnþarfir að ræða en ekki fimm og að þarfirnar væru ekki háðar hver annarri eins og 

Maslow heldur fram. Herzberg telur að starfsánægja og starfsóánægja séu tvær 
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sjálfstæðar en mismunandi víddir (e. dimensions) (Herzberg, 1987). Andstætt 

þarfakenningum Maslows, Alferfelds og McClellands beinir Herzberg athyglinni að sjálfu 

starfinu en ekki einstaklingnum. Hann heldur því fram að einkenni starfsins geti annað 

hvort auðveldað eða komið í veg fyrir starfstengdar þarfir (Latham, 2007). Samkvæmt 

Herzberg (1987) eru ákveðnir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju fólks og kallar hann 

þá hvatningarþætti. Samkvæmt honum snúast hvatningarþættirnir um eðli starfsins, 

ábyrgð starfsmannsins og möguleika hans á viðurkenningu og afrekum sem kallast innri 

þættir. Aðrir þættir eru ytri þættir og geta þeir haft áhrif á óánægju og eru nefndir 

viðhaldsþættir. Sem dæmi um viðhaldsþætti má nefna starfsumhverfið, vinnuaðstæður, 

hvernig stjórnun er háttað, launakerfi og stefna skipulagsheildarinnar. 

Herzberg telur að vinnan sjálf sé helsti hvatinn en ekki ytri þættir eins og laun, 

yfirmenn eða vinnuaðstæður. Herzberg ályktar sem svo að ef stjórnendur vilji halda 

starfsfólki sínu ánægðu og viðhalda hvetjandi starfsumhverfi þá þurfi að huga að 

viðhaldsþáttunum. Starfsfólk verði að fá mannsæmandi laun, hljóta góða framkomu og 

það yrði að finna fyrir öryggi. Hann sagði að þessir þættir gætu komið í veg fyrir óánægju 

en gætu í raun ekki skapað hvetjandi starfsumhverfi. Til að starfsmenn finni fyrir 

hvatningu og leggi meiri orku í vinnuna sína þarf vinnan að vera mikilvæg viðkomandi. 

Starfsmaður þarf að finna fyrir ábyrgð, viðurkenningu og finna að hann geti þróast 

(Riggio, 2003). 

Kenningin hefur verið gagnrýnd fyrir það að beina sjónum sýnum ekki nægilega vel að 

einstaklingsmun, af því að kenningin snýst of mikið um einkenni starfsumhverfisins en 

ekki hvað lýtur að einstaklingnum sjálfum (Steers, Porter og Bigley, 1996). 

 

2.5.2 Ferliskenningar 

 

Styrkingarkenningin 

Kenningin um styrkingu (e. reinforcement theory) er meðal annars byggð á kenningu B. 

F. Skinner um virka skilyrðingu. Skinner gat sýnt fram á að dýr lærðu að haga sér á 

ákveðinn hátt í kjölfar styrkingar og taldi hann að hægt væri að styrkja og kenna 

ákveðna hegðun og það átti ekki einungis við um manninnn heldur allar dýrategundir 

(Stajkovic og Luthans, 2003). Hægt er að nota nokkrar aðferðir til að annars vegar 
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styrkja æskilega hegðun og hins vegar draga úr óæskilegri hegðun. Með jákvæðri 

styrkingu er reynt að styrkja hegðun með því að fá jákvæða afleiðingu í kjölfar hennar. 

Með neikvæðri styrkingu er hegðun styrkt með því að fjarlægja óæskilega þáttinn eftir 

að hegðunin hefur átt sér stað. Með slokknun er reynt að draga úr ákveðinni hegðun 

með því að fjarlægja þáttinn sem er styrkjandi. Í fjórða lagi er það refsing sem er 

óþægileg niðurstaða fyrir starfsmanninn (Landy og Conte, 2010).                                                          

Þegar styrkja á hegðun, þarf að huga að tvennu. Annars vegar að tíðni styrkingar og 

hins vegar tímanum sem líður á milli þess sem hegðun er styrkt. Það eru fjórar aðferðir 

styrkinga sem koma að tíðni og eru þær skilgreindar á eftirfarandi hátt: Regluleg 

hlutfallsstyrking sem styrkir viðbragð aðeins eftir ákveðinn fjölda viðbragða þannig að 

því oftar sem manneskja bregst við, því meiri umbun fær hún. Dæmi: Starfsmaður fær 

launin sín greidd eftir miðað við hversu mikið hann afkastar. Óregluleg hlutfallsstyrking 

styrkir viðbragð eftir óútreiknanlegan fjölda viðbragða. Dæmi: Fjárhættuspil. Regluleg 

tímastyrking styrkir viðbragð eftir ákveðinn tíma og viðbragð verður tíðara eftir því sem 

nær dregur að umbun verður gefin. Dæmi: Starfsmaður fær regluleg föst laun hver 

mánaðamót. Óregluleg tímastyrking styrkir viðbragð á óútreiknanlegum tímabilum og 

skapar hæg en stöðug viðbrögð. Dæmi: Óreglulegar bónus greiðslur (Landy og Conte, 

2010). Hlutfallsstyrkingar eru almennt meira hvetjandi og framkalla aukna frammistöðu 

starfsmanna miðað við tímastyrkingar. Styrkingar eru almennt viðurkenndar og eru 

aðferðir þeirra notaðar í skipulagsheildum út um allan heim (Stajkovic og Luthans, 

2003). 

 

X og Y kenning Douglas McGregor 

Árið 1960 taldi Douglas McGregor að einungis væru tvær aðferðir til að stjórna fólki, 

aðferð X og aðferð Y. Hugmyndir hans eru settar fram sem andstæður. Kenning X er 

neikvætt sjónarhorn mannlegs eðlis, það að einstaklingum þyki ekki gaman að vinna og 

það þurfi að neyða þá til þess með því að beita refsingu (Kreitner, 2009).  

Kenningin heldur því fram að flestir kjósi að láta stjórna sér og velji öryggi fram yfir 

allt annað. Einstaklingum skorti ábyrgðartilfinningu og hafi lítinn metnað. Kenning Y gaf 

jákvæðari mynd af mannlegu eðli. Það að vinnan sé eins og leikur eða hvíld. 

Einstaklingar eru ekki latir í eðli sínu, heldur hafa innbyggða hvöt. Þeir hafa sjálfstjórn og 



 

21 

eftirlit með sjálfum sér í verkum sínum. Vilja taka á sig ábyrgð, hafa hugmyndir og 

frumkvæði til nýrra verkefna í vinnunni. Kenning Y segir til um innri hvata eins og 

viðurkenningu eða starfstitil á meðan kenning X gerir frekar ráð fyrir peningalegum 

hvata (Kreitner, 2009).  

 

Væntingarkenning Wrooms 

Væntingarkenning (e. expectancy theory) Vrooms snýr einkum að ytri þáttum 

hvatningar og beinir sjónum að innra hugsanaferli sem hefur áhrif á hvatningarástand 

einstaklingsins. Lykilhugtök kenningarinnar eru fyrst og fremst verðmæti umbunar sem 

hefur ákveðið gildi í huga starfsmannsins sem hann tengir við ákveðna umbun. Í öðru 

lagi er það að sýnd viðleitni framkallar ákveðna frammistöðu og í þriðja lagi að 

frammistaða þarf að tengjast ákveðinni umbun (Landy og Conte, 2010). Til þess að 

starfsmaður verði áhugasamur og finni fyrir hvatningu, þannig að hann verji tíma sínum í 

það og leggi sig fram verður að vera umbun sem einstaklingurinn metur mikils út frá 

sínum gildum. Þess vegna er mikilvægt að umbun sé fjölbreytt. Þar að auki verður 

starfsmaðurinn að hafa trú á því að hann geti fengið umbunina. Væntingarkenningin 

byggir á því að skipulagsheildir setji upp skýra sýn þannig að starfsmaðurinn sé ekki í 

neinum vafa með hvað hann þarf að gera til þess að öðlast þessa umbun sem er í boði. 

Ef það er eitthvað sem truflar þessa sýn þá eru einstaklingar líklegir til þess að vera 

áhugalausir (Beardwell og Claydon, 2010). 

Þeir Isaac, Pitt og Zerbe framkvæmdu rannsókn sem snerist um að reyna að tengja 

saman væntingarkenninguna og hugmyndir stjórnunar. Þeir sýndu fram á að samskipti 

stjórnandans gæti haft áhrif á það hvort vinnuumhverfið ýtti undir hvatningu. Helstu 

niðurstöður voru þær að góð frammistaða á sér stað þegar komið er á 

hvatningarumhverfi (e. incentive environment). Þannig umhverfi hvetur starfsfólk til 

þess að ná þeirri frammistöðu sem það þarf að ná og jafnvel hafa meiri trú á eigin getu. Í 

sambandi við marktæka bætingu á frammistöðu hefur hún skapandi nálgun til 

vandamálalausna. Við gerum þetta með því að þróa hæfileika okkar til þess að hafa áhrif 

á aðra með því að nota meginreglur væntingarkenningarinnar (Isaac, Zerbe og Pitt, 

2001). 
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Jafngildirkenningin 

Jafngildiskenningin (e. equity theory) snýst um sanngirni. Adams hélt því fram að 

starfsmenn beri saman þann ávinning sem þeir fá á móti því sem þeir leggja fram, 

kunnáttu, hæfni, tíma og öðru framlagi. Starfsmenn verða áhugasamari ef þeir skynja 

réttlæti og sanngirni og verða áhugalausari ef þeir skynja ójafnvægi. Skipulagsheildum er 

ráðlagt að taka þau skref að vera fullviss um það að umbunarkerfi þeirra sé sanngjarnt, 

stöðugt notað og nægilega gegnsætt þannig að starfsmennirnir geti séð sjálfir hvernig 

ákvarðanir eru teknar um umbunarkerfið (Beardwell og Claydon, 2010). 

Rannsókn sem gerð var árið 2012 af Shore og Strauss snerist um að leggja áherslu á 

áhrif framlags og niðurstöðu byggða á jafngildiskenningu Adams á viðhorfum til vinnu. 

Skapaðar voru aðstæður þar sem ráðnir voru fjórir hönnuðir. Tveir þeirra fengu litla 

umbun og tveir fengu mikla umbun. Þessir aðilar báru sig saman við ýmist ytri eða innri 

viðmið og gáfu til kynna upplifun sína með viðhorfum sínum. Niðurstöðurnar voru þær 

að utanaðkomandi áhrif, sem sagt launin höfðu meiri áhrif á viðhorf til vinnu heldur en 

framlag til vinnunar og að innri samanburður á umbun hafði miklu meiri áhrif á viðhorf 

til vinnu en samanburður á ytri aðstæðum (Shore og Strauss, 2012).  

 

Markmiðakenning Locke og Latham 

Fræðimennirnir Edwin Locke og Gary Latham settu fram markmiðakenninguna (e. goal-

setting theory) og telja að markmið hafi áhrif á frammistöðu starfsfólks á fjóra vegu: Í 

fyrsta lagi með því að láta starfsmenn beina sjónum sínum að þeim hlutum sem skipta 

máli. Í öðru lagi virka markmið eins og hvatar og gefa fólki einhvern tilgang. Í þriðja lagi 

hafa þau jákvæð áhrif á þrautseigju og geta þannig minnkað líkurnar á því að fólk gefist 

upp á krefjandi verkefnum. Í fjórða lagi valda markmið því að fólk nýti hæfileika sína 

betur (Locke og Latham, 2002).  

Samkvæmt þeim Locke og Latham (2002) er markmiðasetning viðurkennd sem og 

gagnleg kenning. Kenningin um markmiðasetningu fjallar um það að starfsmaður öðlast 

hvatningu til að ná markmiðum sem hann setur ásamt stjórnanda sínum. Markmiðin 

eiga að vera hæfilega krefjandi og sértæk. Auk þess þarf starfsmaðurinn að skuldbinda 

sig til að ná markmiðunum. Locke og Latham hafa rannsakað kenninguna í yfir 40 ár. Í 

rannsóknum sínum Locke hefur meðal annars sýnt fram á tengsl milli markmiða og 
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árangurs. Kenningin er byggð á fjöldamörgum rannsóknum yfir 25 ára tímabil. 

Samkvæmt kenningunni hafa markmið áhrif á hegðun og markmið þarf að innihalda 

fjóra þætti til að markmiðasetning skili hámarksárangri: Krefjandi markmið, sértæk 

markmið, þátttaka starfsfólks og vitneskja um niðurstöðu.  

Locke hefur rannsakað og skilgreint markmiðasetningu enn frekar, en mismunandi 

erfiðleikastig hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. Hæfilega erfið markmið framkalla 

betri frammistöðu en auðveld markmið orsaka litla áreynslu vegna þess að það er 

auðvelt að ná þeim. Markmið sem er ómögulegt að ná leiða til slakari frammistöðu þar 

sem einstaklingurinn byrjar að upplifa það að hlutirnir gangi ekki upp. Sértæk og erfið 

markmið leiða til betri frammistöðu í einföldum frekar en flóknum verkefnum og hindra 

frammistöðu í frumlegum og flóknum verkefnum þegar starfsmenn hafa ekki skýra 

áætlun um hvernig eigi að leysa markmiðin. Endurgjöf eykur áhrifin á sértæk og erfið 

markmið en markmið og endurgjöf þurfa að vinna saman og  (Landy og Conte, 2010). 

Markmiðin eiga að vera krefjandi en líka raunhæf vegna þess að óraunhæf markmið 

geta hamlað góðri frammistöðu (Pride, Hughes og Kapoor, 2010). Kreitner talar um að 

markmiðasetning gegni einu af lykilhlutverkum varðandi hvatningu starfsmanna og fara 

á eftir fjórum meginþáttum: Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að beina athygli starfsmannsins 

að ákveðnu markmiði. Í öðru lagi eiga markmiðin að hvetja starfsmanninn til að leggja 

hart að sér. Í þriðja lagi er mikilvægt að vera með metnaðarfull markmið sem krefjast 

endurtekinnar hegðunar sem stuðlar að þrautseigju. Í fjórða og síðasta lagi eru það 

markmið sem sýna raunverulega stöðu og mynd af óskastöðu sem ýta undir 

stefnumótun og áætlunargerð (Kreitner, 2009). 

3 Mannauðsstjórnun 

Í þessum kafla er mannauðsstjórnun (e. human resource management) kynnt. Farið er 

yfir upphaf stjórnunar mannauðs (e. human resource) innan skipulagsheilda ong gerð er 

nákvæð grein fyrir skilgreiningu hugtaksins mannauður. Hugtökin starfsmannastjórnun 

og mannauðsstjórnun eru útskýrð og borin saman og í lokin er fjallað um stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun og mannauðsstjórnun eins og hún þekkist i dag.    
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Á 18. öld settu fræðimennirnir Charles Babbage og Robert Owen fram hugmyndir sínar 

um að starfsmenn væru mikilvægir fyrir árangur skipulagsheilda og að heilsa og líðan 

starfsmanna hefði bein áhrif á frammistöðu þeirra (Griffin, 2007). Upphaf 

mannauðsstjórnunar sem fræðigrein hefst á 20. öldinni og er hún því enn tiltölulega ný 

fræðigrein og eru skiptar skoðanir á því hvernig eigi að skilgreina hugtakið. Ágætt er að 

skoða orðið mannauður fyrst, en eins og nafnið gefur til kynna þá snýr hlutverk 

mannauðsstjórnunar að mannauðnum innan skipulagsheilda. Mannauðurinn er auðlind 

fyrirtækja, alveg eins og fjármag og aðföng. Í mannauðnum býr þekking, hæfni, hvatning 

og færni og er talin vera ein dýrmætasta auðlind fyrirtækja. Mannauðurinn vex og 

styrkist með aukinni þekkingu og reynslu starfamanna. Mikilvægt er að halda í skilvirkt 

og reynslumikið starfsfólk til að ná betri heildarframmistöðu og eins er mikilvægt að 

huga að hvatningu starfsfólksins því það getur hjálpað til við að gera fyrirtækið verði 

samkeppnishæfara og arðmeira (Danish og Usman, 2010). Oft er vísað í skilgreiningu 

Barney (1995) sem vildi meina að mannauður væri sambland af reynslu, kunnáttu, 

dómgreind og áhættuvilja starfsmanna, en ekki síst persónueinkennum þeirra. Hér á 

hann við starfsfólk skipulagsheilda og þeirra þekkingu, hæfni og hegðun og ekki síst 

reynslu og almennu viðhorfi. 

Á 9. og 10. áratugnum komu tveir bandarískir frumkvöðlahópar fram með nýjar 

mannauðsstjórnunarkenningar sem byggðu á því að mannauðurinn væri lykillinn að 

árangri fyrirtækja og sá þáttur sem hefur mest áhrif á markmið og framtíðarsýn 

skipulagsheilda. Annars vegar var það Michigan-hópurinn sem lagði áherslu á 

stefnumótandi áætlanagerð og mikilvægi framkvæmdaferlis í sambandi við 

starfsmannamál og hins vegar var það Harvard-hópurinn sem lagði ríka áherslu á að 

starfsfólkið væri auðlind fyrirtækisins sem nauðsynlegt væri að huga og hlúa að. Þessir 

hópar eiga það sameiginlegt að setja mannauðinn í fyrsta sæti, þeir töldu að 

fyrirtækjamenning væri grundvöllur þess að ná settum markmiðum og mikilvægt væri 

að samþætta mannauðsstjórnun við rekstrarleg markmið (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003).   

Fræðimennirnir Quinn, Anderson og Finkelstein (1999) fjalla um mannauðinn sem 

hugræna hæfni og færni (e. intellect) innan skipulagsheilda . Þeir skipta því í fjóra flokka 

en þeir eru: Hugræn kunnátta (e. cognitive knowledge), þróuð færni (e. advanced skill), 

kerfisfærni eða skilningur (e. systems understanding) og að lokum sjálfviljug 

sköpunargáfa (e. self-motivated creativity).   



 

25 

Þeir sem sáu um starfsmannahald í fyrirtækjum kölluðust lengi starfsmannastjórar, 

en síðustu áratugi hefur orðið algengara að þeir sem sjá um starfsmannahald séu 

kallaðir mannauðsstjórar enda heufr starfið þróast og eðlilegt að starfsheitið geri það 

líka. Sumir telja að þetta sé eðlileg þróun en aðrir segja að hugtakið mannauðsstjórnun 

sé bylting frá því sem áður var í stjórnun og utanumhaldi starfsmanna (Beardwell og 

Clayton, 2010). Fræðimennirnir Beer og Spector (1985) hafa haldið því fram að hugtakið 

hafi tekið stakkaskiptum frá því að vera starfsmannastjóri yfir í að vera mannauðsstjóri 

og að mannauðsstjórnun sé æðri og betri en starfsmannastjórnun. Þessu eru ekki allir 

sammála, meðal annars segir Legge (1995) að um sé að ræða jákvæða þróun á starfinu 

og ber hann saman hugtökin starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. 

Samanburðurinn sýnir fram á að mörg grundvallaratriðin séu þau sömu innan hugtaka. 

Bæði hugtökin leggja ríka áherslu á samþættingu og þróun starfsmanna og tengingu við 

markmið skipulagsheildarinnar í átt að árangri auk þess að mikilvægt er að hafa rétta 

fólkið í réttum störfum. Einnig segja hugtökin til um það, að bæði millistjórnendur og 

framlínustjórnendur bera ábyrgð á frammistöðu starfsmanna sinna.  

Auk þeirra Beer og Spector (1985) og Legge (1995) hafa fjöldamörg líkön verið sett 

fram þar sem hugtökin eru borin saman. Þau hafa verið borin saman við kenningar 

Beers og Spectors (1985) og sett fram fimm þemu byggð á því (Beardwell og Clayton, 

2010): 

 

• Skipulagning (e. planning perspective)  

Hefðbundið starfsmannahald tekst á við skammtímaáætlanir skipulagsheildarinnar 

en mannauðsstjórnun vinnur með langtímaáætlanir að leiðarljósi. Það þýðir í raun að  

starfsmannahald snýst um að takast á við aðstæður (e. reactive) en 

mannauðsstjórnun leitast við að vera framvirk (e. proactive). 

 

• Stjórnun (e. management perspective) 

Starfsmannahaldið hefur þá sýn að starfsmenn séu hluti af breytilegum kostnaði sem 

halda þarf í lágmarki. Helstu verkefnin eins og ráðningar, nýliðaþjálfun, almenn 

þjálfun og eftirlit eru útfærðar með það að leiðarljósi. Mannauðsstjóri telur að 

starfsfólkið sé verðmæt auðlind sem stuðlar að auknum árangri 
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skipulagsheildarinnar. Markmiðið er að stuðla að starfsþróun og starfsánægju á 

vinnustað. Starfsmannahald leggur áherslu á hlýðni starfsfólks en mannauðsstjórnun 

á hollustu þess. 

 

• Starfsmannatengsl (e. employment relations perspective) 

Starfsmannatengsl í starfsmannahaldi tengist á vissan hátt hugmyndafræðinni um 

heildarhyggju (e. corporatism) sem byggist á starfi stéttarfélaga í samningagerð. Í 

framhaldi af því mótast gjarnan ein heild gagnvart hagsmunum vinnuveitanda. 

Starfsmannatengsl í mannauðsstjórnun leggur áherslu á einstakling og þannig er hver 

starfsmaður metinn eftir aðstæðum skipulagsheildarinnar. Þessi aðferð breytir 

hlutverki stéttarfélaga frá því að vera mótherji í samstarfsaðila.  

 

• Kerfi (e. structure/systems perspectives) 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum starfsmannahaldsins er að mynda stöðugleika innan 

skipulagsheildarinnar með ákveðnum ferlum og skipulagi. Þannig er 

starfsmannahaldið nátengt miðstýringu í heildarskipulaginu. Eitt af mikilvægust 

hlutverkum mannauðsstjórnunar er að sjá til þess að umhverfið og þarfir 

starfsfólksins fari saman. Einnig er nauðsynlegt að skipulagsheildin sé sveigjanleg og 

aðlögunarhæf svo starfsfólkið þrífist vel. 

 

• Hlutverk (e. role perspective) 

Starfsmannahald er með ákveðna sérfræðinga sem sjá um mikilvægar ákvarðanir í 

starfsmannamálum en mannauðsstjórnun deilir þeirri ábyrgð með 

framlínustjórnendum. Sefna mannauðs innan skipulagsheildar á fyrst og fremst að 

vera í höndum forstjóra og framlínustjórnenda og engir aðrir millistjórnendur eiga að 

koma þar að. 

 

 Lengi vel, og í raun enn þann dag í dag, fólst hlutverk mannauðsstjóra í því að fara 

eftir skipunum fjármálastjóra sem oftast nær snerust um að auka virði og hagnað 

fyrirtækisins. Mannauðsstjórar höfðu lítil sem engin völd á skilgreiningu stefnu 
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fyrirtækja í átt að árangri eða á aðferðirnar sem farið var eftir til þess að ná settum 

árangri (Beardwell og Claydon, 2010). Í dag skiptir mannlegi þátturinn mun meira máli 

en samkvæmt eigindlegri rannsókn Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og Bjargar 

Ársælsdóttur, þar sem meðal annars var rannsakað hlutverk mannauðsstjóra, verja 

mannauðsstjórar miklu meiri tíma í mannauðstengd málefni, til dæmis 

upplýsingamiðlun og ráðgjöf til starfsfólks og stjórnenda (Gylfi Dalmann og Björg 

Ársælsdóttir, 2011). 

Í dag er talað um þrjú undirsvið mannauðsstjórnunar: Innri mannauðsstjórnun (e. 

micro human resource management), stefnumiðaða mannauðsstjórnun (e. strategic 

human resource management) og alþjóðlega mannauðsstjórnun (e. international 

human resource management). Innri mannauðsstjórnun nær utan um ráðningar, 

móttöku nýliða (e. recruitment), þjálfun, starfsþróun (e. professional development), 

frammistöðumat ( e. performance evaluation) og umbun. Alþjóðleg mannauðsstjórnun 

felur í sér mannauðsstjórnun skipulagsheilda sem eru með starfsstöðvar og starfsemi í 

hinum ýmsu löndum. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun er tengsl skipulagðra aðgerða og 

mannauðs sem hafa það markmið að auðvelda skipulagsheildum að hámarka árangur 

sinn og ná settum markmiðum (Lengnick-Hall o.fl. 2009). Mynd 3. sýnir samband 

mismunandi aðgerða sem tengja mannauðinn við heildarstefnu skipulagsheilda.  
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Mynd 3: Stefnumiðuð mannauðsstjórnun innan skipulagsheildar. (Schwind, Das og Wagar, 
2010).   

 

Mannauðsstjórnun og stefnumiðuð mannauðsstjórnun eru svipuð hugtök, en 

standa þó ekki alveg fyrir það sama. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun miðar að því að 

halda utan um starfsþróun, efla þekkingu og færni starfsfólks ásamt því að setja stefnu, 

áætlanir og aðgerðir skipulagsheildarinnar með árangur þess í fyrirrúmi. Árangursrík 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun samþættir mannauðsstefnu við heildarstefnuna með 

því að stuðla að því að starfsmenn hafi fjölþætta þekkingu, færni og hæfni með það að 

markmiði að auka velgengni fyrirtækisins (Caldwell o. fl. 2011).  

Síðastliðin ár hafa starfsumhverfi skipulagsheilda vaxið hratt og í kjölfarið hafa 

mannauðsstjórar þurft að takast á við fjölbreyttari og flóknari verkefni. Mannauðsstjórar 
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vinna bæði að skammtíma- og langtímaverkefnum og setja skýr markmið um leið og þeir 

stýra bæði fólki og ferlum. Helstu verksvið mannauðstjóra í dag eru meðal annars 

ráðningar, starfsþróun, frammistöðumat, nýliðaþjálfun, stefnumótunarvinna, 

vinnustaðagreiningar, ráðgjöf, fræðsla, umbun, hvatning, starfsmannasamtöl og 

launamál svo fátt eitt sé nefnt.  

 

3.1 Frammistaða  

Margir fræðimenn hafa velt fyrir sér hugtakinu frammistaða (e. performance) og meiri 

áhugi á hugtakinu hefur aukist síðastliðin ár og stjórnendur hafa gert sér aukna grein 

fyrir mikilvægi þess í árangri fyrirtækja.  

Eitt helsta markmið skipulagsheilda er að ná árangri á sínu sviði. Það kemur svo í hlut 

starfsmanna að sjá til þess að ná tilskildum árangri og þar gegnir frammistaða stóru 

hlutverki. Fyrirtæki leggja því áherslu á að frammistaða starfsmanna sinna sé viðunandi. 

Þess ber að geta að oft ruglast fólk á hugtökunum frammistaða og árangur (e. success). 

Campell o.fl. (1993) skýra muninn þannig að frammistaða er hegðun sem kemur til með 

að leiða til ákveðins árangurs. Einstaklingar geta stjórnað sinni eigin hegðun að mestu 

leyti og þar með talið frammistöðu sinni en ekki þó endanlegum árangri. Hegðun 

endurspeglar það sem einstaklingurinn gerir í sínu vinnuumhverfi og þarf að samræmast 

markmiðum skipulagsheildar. Árangurinn þarf að vera mælanlegur svo hegðunin geti 

talist hluti af frammistöðu.  

Stjórnendur skipulagsheilda ætlast til að starfsmenn standist fyrirfram settar kröfur 

varðandi frammistöðu vegna þess að árangur fyrirtækisins veltur meðal annars á því. En 

þó starfsmaðurinn sýni fram á góða frammistöðu, geta aðrir þættir einnig haft áhrif á 

árangur fyrirtækja (Campell o.fl., 1993). Frammistaða er skýrð á tvo vegu, annars vegar 

verkefnatengd frammistaða (e. task performance) og hins vegar huglæg frammistaða (e. 

cognitive performance). Verkefnatengd frammistaða snýr að færni starfsmannsins 

varðandi tæknilegar hliðar starfsins. Huglæg frammistaða felur í sér þá þætti sem snúa 

að skipulagsheildinni eins og félagslegum þáttum og bættum verkferlum. 

Fræðimennirnir Sonnentag og Frese (2002) hafa sett fram þrjú mikilvæg atriði sem 

tengjast þessum tveimur skilgreiningum á frammistöðu: 
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• Aðferðir sem snúa að verkefnatengdri frammistöðu geta verið mismunandi eftir 

störfum en aðgerðir sem tengjast huglægri frammistöðu eru mjög svipaðar í 

flestum starfsgreinum. 

• Verkefnatengd frammistaða tengist færni en huglæg frammistaða er tengd 

persónuleika og hvata. 

• Verkefnatengd frammistaða tengist ákveðinni hegðun eða athöfn en huglæg 

frammistaða er einstaklingsbundin.   

 

Hvatning hefur ótvírætt jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna samkvæmt þeim 

Ryan og Deci (2000) og telja þeir að einn helsti eiginleiki hennar sé að hún geti haft 

jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna. Rannsókn Blanchards og Thakers (2007) sýndi 

fram á að bætt frammistaða sé hins vegar háð því hvort starfsfólk notaði hæfni sína, 

kunnáttu og þekkingu til þess að geta náð markmiðum sínum og þar spilar hvatningin 

stórt hlutverk (Blanchard og Thaker, 2007). Mynd 4. sýnir hvernig frammistaða tengist 

öðrum mikilvægum þáttum.   

 

Mynd 4: Frammistaða og forsendur hennar (Blanchard og Thaker, 2007).   
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4 Árangurstengd laun 

Árangurstengdar launagreiðslur má rekja allt aftur til 1760 fyrir Krist þegar Hammurabi 

konungur Babýloníumanna skráði reglur og lög um lágmarkslaun og launahvata í 

lagasafn sem var skrifað á tveggja og hálfs metra háan stein. Það var svo ekki fyrr en árið 

1901 að maður að nafni Gustav Jéquier fann steinhelluna í Persíu og er hún nú 

aðgengileg á Louvre-safninu í París (Owen, 2013).  

Peningar eða laun eru mikilvægt afl og hafa áhrif á ánægju fólks. Tvö neðstu þrepin í 

þarfakenningu Maslows eru líkamlegar þarfir og öryggisþarfir og geta þær uppfyllt 

peningaþörfinni. Sjálfsbirtingarþörfin er efsta þrepið í pýramída Maslows. Laun geta 

fullnægt efsta þrepinu vegna þess að einstaklingar geta meðal annars keypt sér hluti til 

að vinna sér inn álit annarra. Laun eru oft efst í huga starfsmanna við val á atvinnu. 

Fjárhagsleg hvatning veitir jákvæða hvatningu Ef starfsfólks er með miklar væntingar um 

fjárhagslega umbun, þá mun fjárhagslegur hvati virka sem góður hvati (Armstrong, 

2009). Flest fyrirtæki greiða starfsmönnum sínum eingöngu föst grunnlaun en sum eiga 

möguleika á að greiða árangurstengd laun að auki fyrir góða frammistöðu. 

Árangurstenging launa hefur verið notuð í ýmsum starfsgreinum, eins og  

fjármálafyrirtækjum, fiskvinnslufyrirtækjum, margvíslegum sölustörfum og svo mætti 

lengi telja. 

Hægt er að skilgreina árangurstengd laun á margvíslegan hátt. Að vera á 

árangurstengdum launum þýðir tenging fjárhagslegrar umbunar við frammistöðu 

starfsmannsins og árangur skipulagsheildarinnar. Fræðimennirnir Milkovich og Newman 

halda því fram að árangurstengd laun þýði laun og aðrar umbanir sem fyrirtækið veitir 

starfsfólki sínu fyrir vinnu. Hluthafar horfa stundum öðrum augum á launagreiðslur til 

stjórnenda því þeir vilja að launin þeirra endurspeglai árangur fyrirtækisins, þess vegna 

er oft notast við árangurstengd launakerfi til að stýra stjórnendum í rétta átt (Verweire 

og Berghe, 2006). Önnur skilgreining er svona;  

Árangurstengd laun fela í sér tengingu fjárhagslegrar umbunar við   
frammistöðu og framlags í formi afkasta til markmiða fyrirtækis. 

 

(Boddy, 2008.) 
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Green og Heywood (2008) sýna fram á það í rannsóknum sínum að árangurstengd 

laun hefðu jákvæð áhrif á starfsánægju, útborguð laun, starfsöryggi og vinnutíma. Helsti 

neikvæði þátturinn sem fólk upplifði var óánægja með starfið sjálft.   

    

4.1 Tegundir árangurstengdra launa 

Árangurstengd laun eru annars vegar greidd aukalega ofan á grunnlaun og hins vegar   

alfarið sem árangurstengd laun án fastra grunnlauna. Þegar kemur að árangurstengdum 

launum, verðum við að byrja á að spyrja okkur hvað viljum við meta og hvað erum við 

tilbúin til þess að greiða fyrir árangur (Armstrong, 2009). Árangurstengdar 

launagreiðslur geta verið í formi beinna peninga eða annarra hlunninda eða umbunar. 

Dæmi um fjárhagslega umbun (e. financial rewards) eru reglulegir bónusar, 

söluprósentur, hlutabréf, bílar, máltíðir, afslættir, niðurgreiðslur á kostnaði til og frá 

vinnu og fleira. Síðan er það umbun sem er ekki í formi fjármagns (e. non- financial 

rewards) en það er til að mynda viðurkenning, traust, starfstitill, tækifæri til þjálfunar og 

frekara náms, ábyrgð, tækifæri til starfsþróunar, sveigjanlegur vinnutími, auka frítími, 

vinnuöryggi og fleira. Þessi atriði má samt ekki flokka sem umbun í formi fjármagns, því 

líkelgt er að því að með ákveðnum starfstitlum fáist hærri laun, tækifæri til frekari 

lærdóms sem færa starfsmanninum seinna hugsanlega tækifæri til hærri launa 

(Verweire og Berghe, 2006). Peterson og Luthans (2006) gerðu rannsókn á því hvernig 

mismunandi umbun starfsmanna hefði áhrif á tekjur fyrirtækis, gæði þjónustu og 

starfsmannaveltu. Rannsakaðir voru 21 skyndibitastaður. Bæði var notast við 

fjárhagslega umbun og ekki fjárhagslega umbun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

báðir þættir höfðu jákvæð áhrif á tekjur fyrirtækis, þjónustu og starfsmannaveltu en 

fjárhagsleg umbun hafði þó meiri áhrif (Peterson og Luthans, 2006).  

Tegundir árangurstengdra launa fara eftir tegund skipulagsheildar og það þarf að 

tengja launakerfið við stefnu fyrirtækisins eins og áður sagði. Það þarf að þróa 

árangurstengt launakerfi innan hverrar skipulagsheildar og það getur verið mismunandi 

eftir því hvaða starfsemi það er, en í flestum tilfellum er hægt að fara eftir eftirfarandi 

grunnatriðum: Byrja þarf á því að skilgreina ákveðin grunnlaun (e. base pay). Síðan þarf 

að tengja mismunandi störf við launin sem kallast flokkun (e. grading). Næsta skref er að 

ákveða hækkunarþrep (e. salary increases) sem meðal annars er byggt á starfsaldri og 
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frammistöðu. Að lokum þarf að ákveða fríðindi starfsmannsins (e.employee benefits), 

en það er oftast drifið af ytra umhverfi og er mismunandi hverju sinni (Verweire og 

Berghe, 2006). 

Ýmist eru launin tengd við ákveðna þætti, eins og hagnað, framlegð fyrirtækisins, 

arðsemi eiginfjár eða fjölda viðskiptavina. Sumir fræðimenn telja að það sé heppilegt að 

veita starfsfólki fjárhagslega umbun fyrir árangur fyrirtækisins miðað við önnur fyrirtæki 

á samkeppnismarkaði. Betra sé að veita bónus fyrir raunverulegan árangur fyrirtækisins 

heldur en að fara eftir ytri aðstæðum markaðsins sem starfsfólk getur sjaldan haft áhrif 

á eða í raun stjórnað á neinn hátt. Einnig getur hluti af launum starfsfólks verið tengdur 

við hagnað í sinni deild. Svo er ýmsa hvatningu hægt að fá ef fólk fær að leysa úr 

krefjandi og skemmtilegum verkefnum, en ef starfsfólk er ánægt í starfi eru meiri líkur 

að afköst þeirra aukist  (Kári Friðriksson, 2008).   

Rannsóknir þeirra Jensen og Murphy (1990) leiddu í ljós að ef árangur stjórnenda og 

fyrirtækja væri meiri þá myndu meðallaun stjórnenda fara hækkandi. Með hækkandi 

launum til stjórnenda er aðeins verið að umbuna þeim fyrir aukinn árangur, en ekki 

almennum sarfsmönnum. Þannig þýðir árangurstenging að stjórnendur fá almennt 

hærri laun vegna þess að það er tenging á milli hagsmuna fyrirtækis og mögulegum 

umbunum til stjórnenda og hluthafa (Jensen og Muphy, 1990). Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að árangurstengd launakerfi auka afköst, frammistöðu og heildarlaun 

starfsmanna (Green og Heywood, 2008).   

   

4.2 Bónusar, fríðindi og hlunnindi 

Hægt er að nota tvenns konar ytri hvata, bæði fjárhagslega og ófjárhagslega. 

Fjárhagslegir hvatar eru notaðir sem bein hvatning og segja til um hversu mikið 

starfsmaður getur unnið sér inn í framtíðinni fyrir að standa sig vel í vinnunni (Milkovich 

o.fl., 2011). Dæmi um þessa hvata má sjá á mynd 5. 
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Mynd 5. Tegundir hvata (Milkovich o.fl. 2011)  

 

Til að hægt sé að nota peninga sem skilvirkan hvata er nauðsynlegt að laun tengist 

góðri frammistöðu starfsmannsins. Peningar hvetja þá í raun til góðrar frammistöðu því 

frammistaða gegnir lykilhlutverk í að fá fjárhagslegu umbunina. Ef frammistaða og 

peningar eru ekki tengd munu peningar ekki virka sem skilvirkur hvati (Deci, 1973). 

Bónusgreiðslur í formi peninga eru ein tegund hvata. Þá er hluti launa greiddur sem 

bónusgreiðsla ofan á grunnlaun fyrir ákveðinn árangur sem náðst hefur. Bónusar eru 

alltaf hluti af hagnaði fyrirtækis og ýmist greiddir út einu sinni eða oftar á ári. Starfsfólk 

er tilbúið að leggja sig meira fram í vinnunni til þess að ná umbun eða bónus, en minni 

líkur eru að það leggi sig meira fram þó það fái kauphækkun (Alden, 2007). Fríðindi og 

hlunnindi eru hluti af ytri hvatningu og flokkast undir ófjárhagslega umbun. Dæmi um 

það eru ýmsir afslættir, styrkir til líkamsræktar, matur eða afnot af bíl, síma eða tölvu. 

Hlunnindi fara oft eftir eðli vinnustaðarins. Sum hlunnindi eru þau sömu út starfsferilinn, 

en önnur er hægt að semja um, eins og til dæmis aukið orlof, eða fæðingarorlof, áskriftir 

að tímaritum, stytting á vinnutíma, sveigjanlegri vinnutíma eða aðgang að barnagæslu.  

 

4.3 Árangursstjórnun og hvatakerfi 

Árangursstjórnun hjálpar æðstu stjórnendum til að ná stefnumiðuðum markmiðum 

skipulagsheilda og tengist bæði markmiðum einstaklinga og einstakra deilda. Í fyrsta lagi 

eru það bæði stjórnandinn og starfsmaðurinn sem setja ákveðin markmið, bæði 

hegðunartengd markmið og árangursmarkmið, það er að segja hvernig starfsmaðurinn 
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vinnur vinnuna og hver útkoman er. Í öðru lagi tekur árangursstjórnun mið af 

frammistöðu einstaklinga bæði í fortíð og framtíð. Í þriðja lagi krefst árangursstjórnun 

þess að stjórnendur sjái til þess að vinnulag starfsmanna sé í samræmi við markmið 

skipulagheildarinnar í átt að forskoti á samkeppnismarkaði. Í fjórða lagi byggir hún á 

markmiðssetningu og mati á árangri. Í fimmta lagi er árangursstjórnun í höndum þeirra 

sem taka þátt í ferlinu (Aguinis, Joo og Gottfredson, 2011).  

Mikilvægt er að meta frammistöðu einstaklinga og fyrirtækis í heild svo hægt sé að 

gera mat á því hvort eða hversu mikill árangur hafi náðst. Því er mikilvægt að leggja 

áherslu á árangursmælikvarða sem koma með rétta sýn á árangur starfsfólks eða 

fyrirtækisins í heild sinni. Ýmsar aðferðir eru notaðar við að meta árangur og virði 

fyrirtækja eins og ROI (e. Return on investment), ROA (e. return on assets) og sumar 

skipulagsheildir tengja árangurstengdar launagreiðslur við aukið innra virði fyrirtækis til 

lengri tíma (Bogle, 2008).   

Samkvæmt þeim Verweire og Berghe (2006) snúast árangurstengd laun um tengsl 

fjárhagslegrar umbunar við frammistöðu og afkasta starfsmanna að markmiðum 

fyrirtækis. Auk þess er mikilvægt að hafa skýra sýn og tengja markmið fyrirtækisins við 

árangurstengdar launagreiðslur. Auk þess er mikilvægt að mannauðssvið komi að 

uppbyggingu hvata- og launakerfis starfsmanna. Árangurstengd launakerfi eru flókin að 

uppbyggingu og eru mismunandi eftir skipulagsheildum. Vel skilgreind hvatakerfi hvetur 

starfsfólk til að vinna stöðugt að því að bæta árangur og ná settum markmiðum. 

Æskilegt er að byggja hvatakerfi sem felur í sér hagsmuni stjórnenda og eigenda 

fyrirtækis. Umbun stjórnenda og starfsmanna felst í föstum launum annars vegar og 

árangurstengdum greiðslum hins vegar (Verweire og Berghe, 2006).  

Notast er við viðeigandi árangursmælikvarða, það getur verið raunhagnaður 

fyrirtækis, kaupréttur eða mat á gæðum þjónustu. Svo eru sett ákveðin viðmið, til 

dæmis eins og að taka mið af þeim árangri sem önnur fyrirtæki ná. Standa þarf vel að 

innleiðingu hvatakerfa og bónuskerfa og fræðsla og hvatning þurfa að vera samhliða. 

Árangurstenging launa getur einnig hamlað samvinnu í stórum skipulagsheildum og ýtt 

undir óánægju hjá lægra settu starfsfólki vegna bónusa annarra starfsmanna eða 

yfirmanna. Þess vegna meðal annars, getur verið erfitt fyrir millistjórnendur að stýra 

þeim vel (Beer og Spector, 1985).  
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4.4 Árangursmælikvarðar 

Til þess að tryggja árangur hafa ýmsar aðferðir verið þróaðar sem gefa sýn á markmið, 

frammistöðu og árangrur starfsmanna og fyrirtækja. Algengt er að nota mælikvarða og 

skorkort og rétt notkun þeirra getur hjálpað til við stefnumiðaða mannauðsstjórnun sem 

og aðrar aðgerðir skipulagsheildar. Dæmi um mælikvarða eru 360 gráðu mat, EFQM 

líkanið (e. European foundation for quality management) og stefnumiðað árangursmat, 

en einkum verður fjallað um stefnumiðað árangursmat og stefnukort í þessum kafla.  

Stefna er beintengd mælikvörðum og er langtímaáætlun fyrirtækis, greining á 

ákveðnu ferli þar sem sett er fram lýsing á þeim árangri sem fyrirtæki stefnir á og 

hvernig skuli ná þeim markmiðum (Snjólfur Ólafsson, 2005). Það hefur sýnt sig að 

fyrirtæki með skýra stefnu nái frekar markmiðum sínum og er stefnumótunarvinnan 

talin eitt helsta viðfangsefni stjórnenda í dag. Samkvæmt Porter (2008) er vel útfærð 

stefna einn mikilvægasti þátturinn í samkeppnisforskoti fyrirtækis og á hún að stuðla að 

því að samkeppnishæfni fyrirtækisins sé nýtt til forystu á markaði. 

Með stefnumiðuðu árangursmati er átt við þá aðferðafræði að nýta 

árangursmælikvarða til að meta árangur stefnu fyrirtækja. Þá er yfirlýstri stefnu 

fyrirtækis komið yfir á mælanlegt form svo hægt sé að meta hvort stefnan skili 

tilætluðum árangri (Kaplan og Norton, 2008). 

Til að fyrirtæki geti sett sér stefnu til framtíðar er mikilvægt að fyrirtækið viti hvað 

það stendur fyrir, hvað það er og hvað það vill verða. Skýr og skráð gildi fyrirtækisins, 

hlutverk þess og  framtíðarsýn eru þannig lykilatriði í mótun stefnu þar sem hver þáttur 

felur í sér að svara lykilspurningum til framtíðar. Það ætti því að vera fyrsta verk 

stjórnenda að skrásetja þau (Kaplan og Norton, 2008): 

 

• Gildi (e. values) skýra þau grunngildi sem fyrirtækið vill að sé einkennandi fyrir 

verk þeirra. Hver eru viðhorf fyrirtækisins? 

• Hlutverk (e. mission) segir frá því hvers vegna fyrirtækið er til staðar og 

ramminn utan um stefnuna, það er hvers vegna er fyrirtækið til og hvað það 

vill gera? 

• Framtíðarsýn (e. vision) snýst um að draga upp mynd af því hvar fyrirtækið sér 

fyrir sér að það verði í framtíðinni. Í sýninni á að felast hvatning og sameining 
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fyrir starfsmenn, stjórnendur og aðra hagsmunaaðila. Hvar sér fyrirtækið sig 

staðsett eftir 10-15 ár?  

 

Stefna fyrirtækisins er svo mótuð á grunni þessara þriggja þátta. Sýnilegar leiðir að 

þeim árangri sem fyrirtækið hefur sett sér, mat á því sem þegar er gert vel og hvað þurfi 

að bæta til að markmiðin náist. Fyrirtækið ætti þannig að fara í algjöra naflaskoðun, 

vinna þarf í greiningu tækifæra og ógnana, styrkleika og veikleika og nýta afurðar þeirra 

vinnu við gerð stefnu fyrirtækis.  

Í stefnumiðuðu árangursmati er áhersla lögð á notkun stefnu- og skorkorta.  

Stefnukort eru gjarnan notuð til að lýsa yfirlýstri stefnu skipulagsheildar. Stefnukort 

gerir starfsmönnum grein fyrir helstu leiðum sem best er að fara eftir til að fylgja réttri 

stefnu og þeirra framlag er liður í því að stefnan verði að veruleika (Kaplan og Norton, 

2008). Kortið sýnir  helstu þætti stefnunnar og hvernig orsakasambandið er þeirra á 

milli. Til eru ólíkar útgáfur af slíkum kortum en yfirleitt eru æðstu markmiðin höfð efst á 

kortinu og þá koma undirmarkmið og árangursþættir fyrir neðan þau. Orsakasambandið 

á milli þáttanna er svo lýst með örvum sem merkja „stuðlar að“ (Snjólfur Ólafsson, 

2005).  

Skorkort inniheldur sömu markmið og stefnukortið gerir en þó er bætt við tenginu 

við árangur stefnunnar. Það lýsir því hvernig eigi að mæla árangur meginmarkmiða 

stefnunnar. Gefin er upp mælikvarði fyrir hvern þátt ásamt viðmiðum um ásættanlegan 

árangur sem og tillögur til úrbóta ef þörf er á. Vel skilgreindir mælikvarðar eru lykilatriði 

í mati á árangri stefnu fyrirtækis. Þeir gefa fyrirtækjum kost á að fylgjast með þróun 

stefnunnar og hvort unnið sé að því að ná markmiðum stefnu þess (Pateman, 2004).  

Kaplan og Norton (2008) skipta árangursmælikvörðum í fortíðarmælikvarða (e. lag) 

og leiðandi mælikvarða (e. lead). Í þeim fyrrnefndu er fortíðin til dæmis metin með 

fjárhagslegum mælingum og niðurstöðum viðhorfskannanna. Það þarf þó ekki að spá 

fyrir um það sem koma skal. Leiðandi mælikvarðar eiga hins vegar að gefa vísbendingar 

um framtíðina með því að meta orsakir og gefa þannig tækifæri til að bregðast við í 

tíma.  

Sem dæmi um fortíðarmælikvarða má nefna Liker-skala, sem er gjarnan notaður fyrir 

viðhorfskannanir þar sem spurningalisti inniheldur svarmöguleika frá einum til fimm, þar 
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sem fimm stendur þá fyrir til dæmis fyrir „mjög sammála“. Viðmið við niðustöður slíkra 

mælinga er talsvert mismunandi eftir eðli mælikvarðanna en Likert-skalanum er þó 

hægt að skipta  upp í þrjú bil; styrkleikabil, starfshæft bil og aðgerðabil. Þannig þarf að 

huga að því að í aðgerðum sé mælingin á aðgerðarbili. Algengast er að notast sé við 

eftirfarandi skilgreiningu á bilunum þremur; 

 

Styrkleikabil:   4,20 - 5,00 

Starfshæft bil:  3,70 - 4,19 

Aðgerðabil:    1,00 - 3,69  

 

Ef niðurstaða mælist á aðgerðabili hefur viðunandi árangur ekki náðst og þörf er á 

aðgerðum. Byrja þarf á því að greina vandann áður en hægt er að hrinda lausn í 

framkvæmd. Mikilvægt er að fara í gegnum nokkur skref í átt að betri árangri eins og lýst 

er á mynd 6.  

Fyrst þarf að skilgreina vandann og afmarka mögulegar orsakir hans. Þá eru lagðar til 

grundvallar hugsanlegar lausnir og þær metnar áður en besta lausnin er valin. Áætlun 

um skilvirkustu leiðina til aðgerða er sett fram áður en mögulegri lausn er hrint í 

framkvæmd. Þá er nauðsynlegt að meta árangur nýrrar lausnar og vera tilbúinn til að að 

endurtaka ferlið ef þörf er á (Kaplan og Norton, 2008). Á mynd 6 er sýnt ágætt dæmi um 

hvernig ferli úrbóta gæti litið út. 
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Mynd 6: Ferli til úrbóta (Tollstjórinn í Reykjavík, 2003). 

 

4.5 Innleiðing stefnu 

Innleiðingarferlið er lykillinn að góðum árangri skipulagsheilda. Þegar innleiða á stefnu 

er mikilvægt að sannfæra alla starfsmenn og stjórnendur um stefnuna og að hún muni 

leiða fyrirtækið í átt að settum markmiðum. Góð upplýsingamiðlun þarf að vera til 

staðar og auk þess þarf oft að þjálfa starfsfólk til nýrra verka (Li, Guohui og Eppler, 

2008).  

Innleiðing stefnunnar er vandasamt skref ferlisins en með innleiðingu stefnu er átt 

við hvernig stefnu fyrirtækis verður hrundið í framkvæmd út frá þeim auðlindum sem til 

staðar eru (Gray og Larson, 2010). Innleiðing fyrirtækis fer eftir aðstæðum hverju sinni 

og innra skipulagi fyrirtækisins. Nauðsynlegt er að útfæra stefnuna vel og þróa 

mikilvæga ferla í takt við stefnuna. Í innleiðingarferlinu er notast við 

árangursmælikvarða til að koma stefnunni skýrt til skila og tengja hana við reksturinn. 

Það má skipta innleiðingunni í tvo þætti: Í fyrsta lagi er það mótun innleiðingaráætlunar, 

en hún ætti að innihalda röð verkefna, aðgerða, tengsla- og orsakasamband þeirra á 

milli, árangursviðmið, mat á kostnaði og loks tímasetningar. Í öðru lagi er áætluninni 

hrint í framkvæmd, en þá er mikilvægt að eftirfylgni sé á öllum stigum (Kaplan og 

Norton, 2008). Stefnan þarf að vera vel útfærð og í átt að þörfum fyrirtækisins og 
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starfsmanna. Góð stefna getur haft mjög góð áhrif á frammistöðu og skilað góðum 

árangri bæði hjá starfsmönnum og fyrirtæki (Hong og Waheed, 2011).   

 

4.6 Vankantar á árangurstengdum launum 

Árangurstenging launa skilar ekki alltaf árangri. Helstu ástæðurnar fyrir því eru, ef kerfin 

eru of flókin en það hefur þau áhrif að starfsfólk skilur ekki nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim (Verweire og Berghe, 2006). Ef starfsmaður kann ekki að tengja umbun 

við ákveðna hegðun eins og væntingarkenningin heldur fram, minnka líkurnar á því að 

hegðun endurtaki sig.  

Árangurstengd laun geta haft neikvæð áhrif og jafnvel skaðað samskipti á 

vinnustöðum. Ein af ástæðunum fyrir því er samkeppni milli ólíkra deilda eða starfsfólks 

sem sinna mismunandi verkefnum. Þetta á sérstaklega við á vinnustöðum þar sem sum 

verkefni eða störf eru árangurstengd en önnur ekki, það getur skapað óánægju hjá 

starfsfólki og haft neikvæð áhrif á starfsandann (Kári Friðriksson, 2008). Rangar áherslur 

í árangurstengingu geta leitt til rangra ákvarðana og að auki geta skammtímamarkmið 

orðið ríkjandi og unnið gegn langtímasjónarmiðum skipulagsheildarinnar (Kári 

Friðriksson, 2008). Árangurstengd laun geta minnkað starfsánægju. Í fyrsta lagi getur 

árangurstengingin ekki skilað árangri, hvatakerfin geta verið óraunhæf og of tengd 

raunhagnaði. Í öðru lagi getur of mikið álag valdið streitu, sérstaklega þegar það eru 

hópar sem vinna að ákveðnu markmiði, það getur skapað hópþrýsting sem getur skapað 

vanlíðan hjá sumum, þó svo laun hækki. Í þriðja lagi getur það skapað ótta og vanlíðan 

við að missa vinnuna ef árangurstengingin er háð hagnaði fyrirtækisins og hagnaður fer 

minnkandi. Í fjórða lagi getur árangurstenging skapað vanlíðan hjá þeim sem afkasta 

minnst, það er að segja selja minnst miðað við samstarfsfélagana. Í fimmta lagi getur 

árangurstenging grafið undan innri hvatningu, eins og að vilja standa sig vel í vinnunni 

(Green og Heywood, 2008).  
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5 Starfsánægja 

Áður en hugtakið starfsánægja (e. job satisfaction) varð til, var talið að einungis laun 

hefðu áhrif á ánægju starfsfólks, þ.e.a.s. fengi starfsfólk fullnægjandi laun dygði það til 

að allir væri glaðir. Á þriðja áratug tuttugustu aldar voru framkvæmdar einstakar 

kannanir á starfsánægju en þá voru yfirmenn ávallt spurður út í starfsánægju starfsfólks 

sín en starfsfólkið var ekki spurt beint. Það var ekki fyrr en í byrjun fjórða áratugarins 

sem rannsóknir á starfsánægju hófust fyrir alvöru og blésu lífi í hugtakið starfsánægja. 

Meðal fyrstu rannsókna sem gerðar voru á starfsánægju sýndu að 12% starfsfólks á 

vinnustað var óánægt og einnig kom í ljós að fólk sem var með einhverja sérmenntun 

var almennt ánægðara í starfi. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að starfsánægja væri 

tengd bæði vinnunni sjálfri og persónuleika einstaklinga  (Landy og Conte, 2010). 

 Síðastliðin ár hefur áhugi fyrir rannsóknum á starfsásnægju aukist gífurlega og í dag 

eru til yfir 10.000 vísindalegar greinar um starfsánægju. Starfsánægja er eitt af því 

mikilvægasta á vinnustöðum, hún skapar góðan starfsanda og smitar út frá sér. Ýmsir 

þættir hafa mikil áhrif á starfsánægju einstaklinga. Eitt er að einstaklingar viti hvernig 

þeir standa sig, svo það má leiða líkur að því að reglulegar árangursmælingar á 

frammistöðu hafi góð áhrif á þann þátt. Einnig er félagslegi þátturinn mikilvægur því að 

ólíklegt er að einstaklingur sem finnst hann ekki vera hluta af heildinni upplifi mikla 

starfsánægju (Landy og Conté, 2010).   

Armstrong (2009) skilgreinir starfsánægju sem þær tilfinningar og viðhorf sem 

starfsmaður hefur til starfsins. Þegar starfsmaður upplifir jákvæð viðhorf og góðar 

tilfinningar á vinnustað er það vísir að starfsánægju. Á hinn bóginn, ef hann er með 

neikvæð viðhorf til starfsins og slæmar tilfinningar, má telja víst að hann upplifi óánægju 

í starfi. Starfsandi og starfsánægja séu nátengd. Starfsánægja og starfsóánægju 

endurspegla viðhorf til starfsanda sem er tilfinning og upplifun starfsmanna fyrir því að 

hafa hlotið viðurkenningu og að tilheyra hópi sem vinnur markvisst að ná ákveðnum 

markmiðum (Armstrong, 2009).  

Margar rannsóknir styðja að það séu tengsl milli starfsánægju og hegðunar 

starfsmanna. Má þar nefna að starfsfólk sem upplifir starfsánægju er síður líklegt til að 

koma seint í vinnu eða vera frá vinnu. Einnig eru jákvæð tengsl á milli frammistöðu og 

starfsánægju. Auk þess hefur verið sýnt fram á tengsl milli starfsánægju og almennrar 
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vellíðunar. Rannsóknir á starfsánægju með tilliti til reksturs og afkomu fyrirtækja hafa 

sýnt fram á jákvæð tengsl (Landy og Conté, 2010). Kaur (2012) rannsakaði áhrifaþætti 

starfsánægju hjá tryggingasölumönnum hjá hinu opinbera og í einkageiranum sem leiddi 

í ljós að árangurstengd laun hafa jákvæð áhrif á starfsánægju.  

Rannsókn sem var gerð í Indlandi sýnir fram á þá þætti sem hafa mest áhrif á 

starfsánægju tryggingasölumanna í tryggingafyrirtækjum. Um er að ræða megindlega 

rannsókn þar sem notast var við Likert-skalann. Í ljós kom að starfsmenn höfðu bæði 

jákvæðar og neikvæðar tilfinningar til starfsins. Helstu jákvæðu þættirnir voru góð laun, 

möguleiki á starfsframa eða hærri starfstitli, gott stjórnskipulag og góðar 

vinnuaðstæður. Helstu neikvæðu þættirnir voru lélegur starfsandi og samskipti við 

samstarfsfélaga og starfsóöryggi (Uddin o. fl. 2016). 

 

5.1 Áhrifaþættir starfsánægju 

Margir þættir stuðla að starfsánægju og vellíðan í starfi. Má þar nefna samskipti á 

vinnustað, fullnægjandi laun, áhuga á starfi, starfsumhverfi, stjórnun, stöðuhækkanir, 

starfsþróun, hvatningu, sveigjanleika og starfsöryggi. Starfsánægja segir til um það 

hvernig fólki líður í vinnunni og hvernig því líður með sjálft starfið sitt. Ánægðir 

starfsmenn sýna ekki aðeins fram á betri frammistöðu í starfi heldur mælast þeir með 

hærra þjónustustig sem leiðir til ánægðari viðskiptavina. Margar rannsóknir sýna fram á 

tengsl á milli starfsánægju og launa, álags í vinnu, valdeflingu, fyrirtækisstefnu, 

frammistöðu, árangurs, starfsþróunar, sambands við samstarfsfélaga og 

vinnuumhverfis. (Hong og Waheed, 2011). 

Rannsókn þeirra Cornelissen, Heywood og Jirjahn (2010) á starfsánægju í tengslum 

við árangurstengingu launa leiddi í ljós ómarktækan mun á starfsánægju starfsmanna 

sem voru á árangurstengdum launum og þeim sem voru ekki á árangurstengdum 

launum. Hins vegar leiddi rannsókn þeirra einnig í ljós að starfsmenn á 

árangurstengdum launum, sem höfðu meira umburðalyndi fyrir áhættu upplifðu meiri 

starfsánægju en þeir sem höfðu lítið umburðalyndi fyrir áhættu. Money og Graham 

(1999) gerðu rannsókn á starfsánægju sölumanna á árangurstengdum launum og báru 

saman Ameríkana og Japani. Meðal annars kom í ljós að það sem hafði mest áhrif á 

starfsánægju hjá Ameríkönum voru launin en hjá Japönum voru það góð samskipti milli 
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starfsfélaga sem skiptu mestu máli hvað varðaði starfsánægju. Einnig er það áhugavert 

að fram kom að Japanir myndu hugsanlega neita bónus eða hvers lags launatengdri 

umbun í ljósi þess að þeir vilja ekki vera öðruvísi en hinir sölumennirnir og til þess að 

verða ekki útundan í hóp. 

Önnur rannsókn sem kannaði starfsánægju á meðal líftryggingaráðgjafa sýndi fram á 

að yfirmenn sem voru á hærri launum upplifðu yfir höfuð meiri starfsánægju varðandi 

flesta þætti starfsánægju miðað við þá sem voru lægra settir á lægri launum. Allir 

upplifðu þeir þó starfsöryggi á vinnustað og að hærri starfstitill myndi veita þeim meiri 

starfsánægju. Einnig kom í ljós að góð samskipti á milli samstarfsfélaga og hvatning frá 

yfirmönnum hefði líka góð áhrif á starfsánægju (Jagannathan og Sundar, 2011). 

Rannsókn þeirra McCausland, Pouliakas og Theodossious (2005), sem könnuðu 

tengsl milli árangurstengdra launa og starfsánægju, sýndi meðal annars fram á að 

árangurstengd laun hefðu einungis góð áhrif á starfsánægju ef að starfsmaðurinn var 

með há laun. Starfsmenn sem voru á lágum launum upplifðu árangurtenginguna á 

neikvæðan hátt.  

 

5.2 Tengsl starfsánægju og starfshvatningar 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli hvatningar og starfsánægju. Starfsánægja er 

tilfinningalegt viðbragð sem leiðir af sér aðgerð eða hugsun sem tengist starfinu. 

Starfshvatning er aftur á móti ferlið sem kemur hegðun af stað. Mikilvægt er að skilja 

muninn á þessum tveimur hugtökum svo það sé auðveldara að skilja að starfshvatning 

leiðir til starfsánægju, sem svo leiðir til betri frammistöðu starfsmanna (Hong, Waheed, 

2011). Gerð var rannsókn í Pakistan á áhrif umbunar á starfsánægju og hvatningu 

starfsfólks. Alls tóku 220 manns þátt í rannsókninni. Í ljós kom að umbun í formi 

árangurstengdra launagreiðsla hafði mest áhrif miðað við marga aðra starfstengda 

hvata. Einnig kom í ljós að aukin ytri hvatning jók innri hvatningu og starfsánægju 

(Danish og Usman, 2010).  

Samkvæmt mörgum rannsóknum, skipa laun stóran sess í lífi sölumanna og þeir 

sem meta peninga mikils eru mun ánægðari með launin og starfið sitt þegar launin 

hækka (Hong, Waheed, 2011). Samkvæmt þarfakenningu Maslows eru laun flokkuð sem 

grunnþörf, eins og líkamlegar þarfir og öryggisþarfir. Hann telur að þegar þessum 
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grunnþörfum sé náð, muni launahækkun ekki hvetja starfsfólk frekar, en til þess að auka 

starfsánægju og frammistöðu, yrðu stjórnendur að nota hvata eins og starfsþróun og 

tækifæri á að vaxa í starfi, vegna þess að starfsfólk metur það meira heldur en laun 

(Ramlall, 2004).  

Sölumenn á árangurstengdum launum sem eru yfir meðallaunum eru almennt 

ánægðari en þeir sem eru undir meðallaunum. Þeir sem eru ánægðir með 

árangurstengdu launin sín eiga yfirleitt góð samskipti við bæði yfirmenn sína og 

samstarfsfélaga (Green og Heywood, 2008). 

Hong og Waheed (2011) gerðu könnun á starfsánægju sölumanna í Malasíu sem 

studdi þarfakenningu Herzbergs. Könnunin leiddi í ljós að starfsfólk mat ytri hvata eins 

og launin og vinnuumhverfi mun meira heldur en innri hvata. Einnig sýnir hún fram á 

það að ánægt starfsfólk stendur sig betur í vinnunni en þeir sem eru óánægðir og ánægt 

starfsfólk hefur jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja með því að veita framúrskarandi 

þjónustu sem skilar ánægðari viðskiptavinum. Rannsóknir sýna að 75% viðskiptavina 

segja þjónustuna hafa mikil áhrif á ákvörðun þeirra um að kaupa vöruna eða þjónstuna 

(Hong og Waheed, 2011). Til að halda starfsánægju mæla þau Hong og Waheed með því 

að gefa sölumönnum sveigjanlegan vinnutíma, tengja frammistöðu við umbun og sjá til 

þess að sölufólk fái tækifæri til þess að vaxa í starfi. Auk þess er mikilvægt að huga bæði 

að ytri og innri hvatningu til þess að stuðla að ánægju starfsmanna (Hong og Waheed, 

2011).  

6 Aðferð 

Við rannsóknina er notast við eigindlega aðferðafræði. Ástæðan er sú að leitast var eftir 

því að öðlast skilning á upplifun og skoðun þátttakenda á viðfangsefninu. Í eigindlegri 

aðferðafræði er ekki ætlast til að niðurstaðan sé tölulega marktæk og tilgátur eru ekki 

prófaðar. Notast er við minna úrtak og fleiri breytur (Merriam, 2009). Þátttakendur voru 

markvisst valdir til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum og var því notast við 

blöndu af þægindaúrtaki og snjóboltaúrtaki. Rannsakandinn hannaði spurningalista sem 

myndi gagnast vel til að fá viðmælendur til gefa góða mynd af upplifun og viðhorfi þeirra 

til árangurstengdra launa. Spurningalistinn er í viðauka verkefnisins. 
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Rannsakandinn hefur sjálfur starfað sem sölukona í árangurstengdu starfsumhverfi 

sem hafði mikil áhrif á hegðun hans á vinnustað. Rannsakandinn hefur því mikinn áhuga 

á því að kafa vel ofan í viðfangsefnið og þess vegna varð eigindleg aðferðafræði fyrir 

valinu, nánar tiltekið aðferð sem kallast fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði byggir á 

djúpviðtölum með opnum og hálfopnum spurningum. Upplifun einstaklingsins er 

aðleiðsla sem tekur mið að reynslu og viðhorfi hans. Túlkun rannsakandans sprettur af 

gögnunum með því að greina viðtölin  (Merriam, 2009).  

Siðfræði er mikilvæg í rannsóknum og var rannsakandi meðvitaður um þá 

siðferðislegu ábyrgð sem fylgdi verkefninu. Rannsakandi setti sig í samband við 

mannauðsstjóra og sölustjóra tryggingasölufyrirtækja sem bentu á mögulega 

viðmælendur. Í framhaldi af því var sendur tölvupóstur til hugsanlegra viðmælenda, 

ástæður bréfsins skilgreindar og tengsl þess sem hafði bent á þá. Afrit af þeim tölvupósti 

er í viðauka verkefnisins. Í póstinum tilgreindi rannsakandi þau einkenni sem 

viðmælandi þurfti að uppfylla til að falla undir skilgreininguna sem sett hafði verið. Ekki 

leið á löngu þar til jákvæð svör fóru að berast og rannsakandi óskaði eftir upplýstu 

samþykki um það sem sneri að viðtölunum. Í viðtölunum var gætt að heiðarleika 

gagnvart einstaklingunum og málefninu. Viðmælendur voru frá tveimur vinnustöðum á 

höfuðborgarsvæðinu, annar var stærra tryggingafyrirtæki en hinn var minna 

tryggingamiðlunarfyrirtæki. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 24. febrúar – 13. mars 2017 

og í öllum tilfellum fóru þau fram á vinnustað viðmælenda. 

 

6.1 Þátttakendur og gagnaöflun 

Þáttakendur áttu það allir sameiginlegt að vera tryggingasöluráðgjafar og voru allir 

alfarið á árangurstengdum launum. Eins höfðu allir þátttakendur einhvern tímann á 

starfsævi sinni verið í starfi sem var ekki árangurstengt. Staða allra var sú sama en fjórir 

komu úr tryggingamiðlunarfyrirtæki en hinir fjórir komu úr stærra tryggingafyrirtæki. 

Rannsakandi studdist að mestu við hálfopin og opin viðtöl þar sem upplifun þátttakenda 

skipti máli við túlkun og greiningu á rannsóknarefninu. Það gekk vel að nálgast 

viðmælendur og viðtölin gengu mjög vel, viðmælendur tóku vel í rannsóknarefnið og 

viðtölin voru afslöppuð og skemmtileg. 
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Í upphafi hvers viðtals var viðmælanda greint frá að fyllsta trúnaðar væri gætt og að 

upptöku yrði eytt í lok rannsóknarinnar. Í framhaldi af því var safnað 

bakgrunnsupplýsingum um viðmælanda. Spurt var um grunnmenntun, reynslu og 

ástæðu fyrir vali á starfi. Í framhaldi af því var farið yfir tilgang verkefnisins og viðtalsins.  

 Þátttakendur voru átta talsins, sjö karlmenn og ein kona, á aldrinum 37 - 57 ára. Sá 

sem hafði verið styst í starfi sem tryggingasölumaður var búinn að vera í 9 ár en sá sem 

hafði starfað lengst var búinn að vera í 25 ár. Lengd viðtala var á milli 23.45 mínútur til 

42.07 mínútur. Þau voru hljóðrituð á Iphone, afrituð, kóðuð, greind og sett í þemun. 

Tilgreint var að í lok rannsóknarinnar yrðu viðtölum eytt.  

 

6.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsakandi ígrundaði vel tilgang rannsóknarinnar. Í framhaldi af því hannaði hann 

rannsóknarspurningar og viðtalsrammann í samráði við leiðbeinanda sinn. 

Spurningarnar í viðtölunum endurspegla tilfinningar og viðhorf viðmælenda. 

Viðtalsramminn á að svara tilgangi rannsóknarinnar en markmið hennar er að skoða 

hvað tryggingasölufólk finnst um árangurstengd laun og einnig almennt viðhorf þeirra til 

þess. Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningarnar: 

 

• Hvernig hafa árangurstengd laun áhrif á hvatningu og starfsánægju?  

• Hver eru viðhorf til árangurstengdra launa? 

 

Í viðtölum geta samtöl tekið óvæntar stefnur og kemur það þá í hlut rannsakanda að 

bregðast við með viðeigandi spurningum. Þær spurningar eru ekki bornar fram hér og 

rétt er að taka fram að í sumum tilfellum svaraði viðmælandi mörgum spurningum í einu 

og því þótti ekki ástæða til að spyrja allra spurninganna beint út.  
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7 Niðurstöður 

Niðurstöður viðtalanna átta eru settar fram í átta þemum sem greind voru úr svörum 

viðmælendanna sem voru átta talsins. Þau eru sveigjanleiki, markmið, starfsöryggi, 

hvatning, samskipti, árangurstenging launa, frammistaða og starfsánægja. Þessi þemu 

eru byggð á því sem tryggingasöluráðgjafarnir töldu helst hafa áhrif á starfsánægju sína 

og viðhorf þeirra til árangurstengdra launa. Viðmiðið var að minnst fjórir viðmælendur 

nefndu hugtakið til að það yrði tilgreint sem þema. Það má finna bæði beinar og óbeinar 

tilvitnanir viðmælenda. Markmiðið var að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

rannsakandinn lagði af stað með í upphafi. 

 

7.1 Sveigjanleiki 

Sveigjanleiki var ekki sérstaklega ræddur af hálfu rannsakanda, en viðmælendur vildu 

greinilega koma með innlegg hvað hann varðaði. Samkvæmt þeim Hong og Waheed 

(2011), er sveigjanleiki mikilvægur þáttur í starfi til að halda starfsánægju. Allir vor 

viðmælendur sammála um það að sveigjanleikinn væri stór þáttur í starfinu sem þeim 

líkaði mjög vel. Viðmælandi A sagði að eitt það besta við starfið væri sjálfræðið og 

sveigjanleikinn. Viðmælandi B vildi sagði að sveigjanleikinn væri aðalkosturinn við 

starfið, það væri svo fínt að geta skotist hingað og þangað og þegar maður væri með 

veikt barn, þá væri það ekkert mál. Viðmælandi D tjáði sig um sveigjanleikann í starfi á 

þennan hátt: 

 

Ég elska sveigjanleikann, að geta stjórnað mér sjálfur, ég þoli ekki þegar 
einhver er að stjórna mér, ég hugsa að ég gæti ekki farið að vinna svoleiðis, 
fara að vinna í Álverinu, nei...ég bara gæti það ekki. Ég er voðalega...af þvi að 
ég er það sjálfstæður. 

 

Þegar viðmælandi E var spurður út í hvað væri það helsta sem veitti honum 

starfsánægju, sagði hann að það væri ágæt laun, góð aðstaða og sveigjanlegur 

vinnutími. Viðmælandi F tjáði sig um gildi sveigjanleika í starfinu á eftirfarandi hátt: 

 



 

48 

Í þessu starfi er maður raunverulega töluvert eigin herra, umm, ég stjórna 
því hvenær ég kem í mæti í vinnu og fer úr vinnu. En eee til þess að ná  
árangri þarf maður að hafa ákveðna viðveru og ef þú hefur hana ekki þá 
nærðu ekki árangri. Og það er það aðhald sem að dugar og dugar gagnvart 
sjálfum mér og mínum vinnuveitanda, þannig að ef að þetta aðhald væri mér 
ekki nægjanlegt þá væri eg löngu búinn að finna mer annað starf...en eee 
fyrir mig er þetta mjög mikilvægt, því þá get ég eee...gefið í þegar ég þarf á 
því að halda, þá vinn ég lengur, því ég þarf alltaf að skila mínu, þarf að 
hringja i ákveðinn hóp manna sem liggur fyrir hver mánaðarmót, þarf að 
vera ákveðið til staðar og...ég veit hvað þarf til þess og þetta að hafa 
möguleikann að skjótast i burtu uuu...mjög gott að hafa sveigjanleikann og 
þannig hentar þetta mér afskaplega vel. 

 

Viðmælandi H hafði sterka skoðun á sveigjanleikanum: 

 

 

Það skiptir öllu máli, þú gerir bara það sem þér sýnist og stendur og fellur 
bara með því, auðvitað ef það er fjarvera, þá auðvitað læturðu vita af þér, 
bara virðing og annað. En það er þú veist þú getur bara farið þegar þér sýnist 
og komið þegar þér sýnist. Það er  náttúrulega gríðarlega flott...Þú veist 
þegar það er gott veður, þá ferðu bara að veiða, að skíða eða í golf. Þarft 
ekkert að spyrja neinn annann...Það er algjör klassi sko, en kannski ekki hollt. 

 

Sveigjanleiki er einn helsti áhrifaþáttur starfsánægju og veitir starfsmönnum vellíðan í 

starfi. Sveigjanleikinn er ein af þeim umbunum sem eru ekki í formi fjármagns en hefur 

sannarlega áhrif á starfsánægju (Verweire og Berghe, 2006). 

 

7.2 Markmið 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að markmið séu mjög mikilvæg fyrir 

sölumenn í tryggingaráðgjöf. Allir sem einn voru viðmælendurnir sammála um að 

markmiðasetning væru nauðsynleg í starfinu og góð hvatning til að ná markmiðum. 

Þegar rannsakandi spurði þá út í hver setti markmiðin fyrir þá, sögðu allir 

viðmælendurnir átta að þeir settu sér sjálfir markmið og enginn annar. Það er í samræmi 

við markmiðakenningu þeirra Locke og Latham (2002) sem fjallar um það að 

starfsmaður öðlast hvatningu til að ná markmiðum sínum, en þó ekki í samræmi við það 

að starfsmaðurinn setji sér markmið ásamt stjórnanda sínum. Viðmælandi A nefndi að 

hann setti alltaf sín eigin markmið og að það gengi ágætlega að ná þeim, hann sagðist 
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ekki setja sér óraunhæf markmið og skrifaði þau ekkert endilega alltaf niður. Einnig 

nefndi hann að markmiðin skiptu hann öllu máli og að þau hvettu hann áfram. 

Viðmælandi B kom inn á það að þegar hann setti sér metnaðarfull markmið þá keppi 

hann að þeim og nái ágætum árangri, þó svo hann nái ekki markmiðinu. Þannig að það 

má leiða líkur að því að þótt markmið séu mjög metnaðarfull og óraunhæf, þá geti þau 

bætt frammistöðu sölumanna, þó svo markmiðum sé ekki náð. Þegar viðmælandi D var 

spurður út í markmið þá voru svörin svona: 

 

Ég skrifa niður markmiðin mín frá A til Ö, byrja alltaf á því hver einustu 
áramót hvern mánuð fyrir sig, hvernig þetta á að vera þetta ár. Eg  bara þarf 
að lifa og ég á fjölskyldu og við þurfum að lifa...og við þurfum að ná bara, ná 
í skottið á okkur og ég set mér bara það markmið að ég, sem ég veit að er 
raunhæft sem ég get náð, ekki bara eitthvað sem er alveg faraway, alltaf 
gert það, alltaf verið með niðurskrifað markmið og byrjaður alltaf að telja 
einn mánuður í einu, árið yfir allt, ef einn mánuðurinn dettur niður og 
markmiðin út af veikindum eða sumarfríi eða einhverju slíku...þá reyni ég að 
bakka það upp með næsta mánuði á eftir...Bara til að halda línunni. Ef ég sé 
að ég er ekki að ná markmiðinu, þá bara gef ég meira í, þá er ég bara að 
vinna miklu meira, þá bara djöflast menn, það bara snýst um það. Ef ég næ 
markmiðinu 15. hvers mánaðar, þá bara hægi ég á mér og er bara 
latur...líður rosa vel með það líka. 

 

Rannsakandinn komst að því að allir viðmælendur settu sér ekki einungis sín eigin  

markmið heldur brutu þeir þau niður á skipulagðan hátt svo að það dreifði álaginu, enda 

getur árangurstenging aukið álag í starfi. Viðmælandi G lýsti hvernig markmiðsetning 

hafði áhrif á hann:  

 

Ég set mér markmið í hverjum einasta mánuði og á hverjum einasta degi 
uuum venjulegast hef ég haft það þannig að ég set ákveðin ársmarkmið, vinn 
upp í þau, brýt svo árið niður í mánuði, og svo mánuðirnir i daga, og...hérna 
það er afskaplega hollt að gera þetta vegna þess að þetta dreifir álaginu og 
gerir það að verkum að markmiðið verður miklu raunsærra og mun 
auðveldara að ná því. 

 

Locke skilgreindi markmiðasetningu þannig að mismunandi erfiðleikastig hefðu áhrif á 

frammistöðu starfsmanna og að hæfilega erfið markmið leiddu til betri frammistöðu en 
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markmið sem væru ómögulegt að ná myndu leiða til slakari frammistöðu. Hér má sjá að 

viðmælandi A fellur undir skilgreiningu Locke samkvæmt hæfilegum markmiðum og 

tengsl við frammistöðu, en viðmælandi B náði góðum árangri þrátt fyrir að setja sér 

óraunhæf markmið sem hann náði ekki. það er því ekki í samræmi við kenningu Locke 

um markmið sem ómögulegt er að ná, í tengslum við frammistöðu. Fimm af átta 

viðmælendum töluðu um það að verkefnin þeirra sem tryggingasöluráðgjafar væru 

frekar einföld. En samkvæmt Locke og Latham leiða sértæk og erfið markmið til betri 

frammistöðu í einföldum verkefnum miðað við flókin verkefni, það má því leiða líkur að 

því að sértæk og erfið markmið séu ákjósanleg fyrir tryggingasöluráðgjafa.  

 

7.3 Starfsöryggi 

Sjö af átta viðmælendum tjáðu sig um það að þeir upplifðu ekki starfsöryggi á sínum 

vinnustað, heldur starfsóöryggi. Samkvæmt þarfakenningu Maslows er starfsöryggi næst 

mikilvægasti þátturinn í tengslum við hvata á vinnustað. Það má því leiða líkur að því að 

starfsöryggi sé ekki sterkur hvati hjá tryggingasölurágjöfum. Einnig hefur verið sýnt fram 

á það að þeir sem starfsmenn sem upplifa starfsöryggi á vinnustað finna fyrir meiri 

starfsánægju (Hong og Waheed, 2011). Viðmælandi A sagði að hann upplifði 

starfsóöryggið sem „stressfaktor“ og viðmælandi G sagði að starfið væri „allt annað en 

öruggt“ Viðmælandi D lýsti sinni upplifun af starfsóöryggi á þennan hátt:  

 

Þetta er líklega óöruggasta starfsumhverfi sem þú getur verið í. Ég meina þú 
bara getur fengið uppsagnarbréf á morgun. Bara við vitum ekkert hvernig 
þetta þróast. Við bara, ég meina maður er bara orðinn vanur þessu, búinn að 
taka svo mörg tímabil upp niður upp niður. 

 

Viðmælandi H lýsir sinni upplifun á svipaðan hátt: 

 

Það er ekkert öruggt, þú veist ekkert hvar þú stendur hvern mánuð. Maður 
verður bara að höndla andlega þáttinn þú veist ef einhver hurð lokast, þá 
bara opnast önnur. Taka þetta þannig, og vera búinn að tryggja þig eitthvað. 
þú veist bæði fjárhagslega og hérna, bara tengslanet og annað. 
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Starfsóöryggið er í samræmi við rannsóknir þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins og 

Akters (2016) en þeir komust að því að einn helsti neikvæði þátturinn í starfi 

tryggingasölumanna í tengslum við starfsánægju væri starfsóöryggi.  Niðurstöðurnar eru 

þó ekki í samræmi við rannsókn þeirra Jagannathans og Sundar (2011) sem leiddi í ljós 

að starfsmenn í líftryggingasöluráðgjöf upplifðu starfsöryggi í sínu starfi í tengslum við 

starfsánægju.  

 

7.4 Hvatning 

Hvatning er mikilvægur þáttur á vinnustað. Þegar viðmælendur voru spurðir út í það 

hver væri þeirra helsti hvati, þá svöruðu sjö af átta viðmælendum að það væru 

peningar. Samkvæmt Deci (1973) hvetja peningar til góðrar frammistöðu því 

frammistaða gegnir lykilhlutverk í að fá fjárhagslegu umbun. Viðmælandi A nefndi það 

að launin væru númer eitt en svo væru aðrir þættir einnig hluti af hvatningunni og sagði:  

 

Já helstu hvatarnir eru náttúrulega bara að hafa í sig og á, það eru hvatarnir 
sem reka mann áfram, það er bara þannig, því þú færð auðvitað engin laun 
ef þú nennir ekki að hreyfa þig. Það er ábyggilega hvatinn, svo náttúrulega 
það er gaman að koma í vinnuna, þetta er fjörugt samfélag, gaman að 
umgangast vinnufélagana, þó það sé kannski ekki hvatinn sem að drífur 
mann áfram, það gerir jú það svolítið, en aðallega er það launin. 

 

Viðmælandi F lýsti helstu hvataþáttum á eftirfarandi hátt: 

 

Helstu hvatarnir eru eðlilega að fá alla vegana þokkalega há laun greidd um 
næstu mánaðarmót, það er náttúrulega bara hvati 1,2,3. Hvati 2 er sá að 
skila bara góðu verki, sinna tryggingartökunum vel og má segja að vera til 
gagns, skipta máli, það er töluverður hvati fyrir mig líka.  

 

Helsti hvatinn hjá viðmælanda C sagði að stærsta hvatningin væri „náttúrulega 

bara að ná sér í pening“ og viðmælandi E sagði að það væri bara einfalt, það væri 

peningar og að maður væri ekki í svona starfi nema að það væri þokkalega vel borgað. 
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar þeirra Uddins, 

Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) þar sem þeir komust að því að einn helsti þáttur 

sem hefur áhrif á starfshvatningar í tengslum við starfsánægju væri launin.    

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að fjórir af átta viðmælendum fengu 

hvatningu frá yfirmönnum sínum en sex af átta fannst það ekki skipta neinu máli fyrir þá 

að fá hvatningu frá yfirmönnum. Viðmælandi A sagði að hann væri ekkert að sækjast 

eftir hvatningu frá yfirmönnum. Viðmælandi C nefndi að það væri ágæt hvatning frá 

yfirmönnum, en hann væri verktaki og ynni hjá sjálfum sér. Miðað við það að meirihluti 

viðmælenda fannst hvatning frá yfirmönnum ekki skipta neinu máli, þá eru 

niðurstöðurnar ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar þeirra Jagannathan, og 

Sundar, (2011) sem sýndi að hvatning frá yfirmönnum skipti starfsmenn máli og yki 

starfsánægju.  

Samkvæmt hvatningarkenningu Herzbergs (Riggio, 2003) þurfa starfsmenn að vera 

þeirra skoðunar að vinna þeirra sé mikilvæg svo þeir finni fyrir hvatningu og leggi meiri 

orku í vinnuna sína. Þegar rannsakandinn spurði út í mikilvægi starfsins, komu í ljós 

ákveðnir þættir sem lýsa innri hvatningu. Flestir töldu þeir starfið vera þeim mikilvægt 

og að þeim liði vel að vita af fólki sem hefur notið góðs af tryggingum sem þeir höfðu 

selt. Viðmælandi C sagði að það væri mikilvægt að trúa á vöruna, og að hann myndi ekki 

selja vöru sem hann tryði ekki á. Viðmælandi D lýsti mikilvægi starfsins á eftirfarandi 

hátt: 

Já rosalega, maður er búinn að brenna sig svo rosalega oft og búinn að lenda 
svo oft í því að maður er búinn að tryggja fólk sem að sjá hvernig 
tryggingarnar virka, maður telur það mjög mikilvægt þegar þú ert með 
einstæðari fjögurra barna móður á Suðurnesjum sem kviknar í tveim dögum 
seinna, þú ert búinn að troða inn á hana einhverja tryggingu skilurðu...svo 
kviknaði í hjá henni og hún fékk bætur upp á 15 milljónir, þetta er svona 
mikilvægið í þessu. Það er gefandi, en ekkert gefandi fyrir þann sem lendir í 
þessu, en svona þú stuðlaðir að því að manneskjan er betur stödd í dag en 
ella. 

 

Allir viðmælendur töldu að hærri starfstitill myndi ekki skipta þá neinu máli og að 

þeir væru ekki að sækjast eftir því. Það er ekki í samræmi við rannsóknir þeirra Uddins, 
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Chowdhurys, Yasmins, Akters (2016) og  Jagannathan og Sundar, (2011) þar sem fram 

kemur að hærri starfstitill sé einn af helstu jákvæði þáttum í tengslum við starfsánægju 

tryggingasölumanna.   

Einnig kom í ljós í rannsókninni, þegar rætt var um hvatningu við viðmælendurna, 

að fjarvistir, óstundvísi og veikindi væru nánast óþekkt fyrirbæri hjá þeim. Einn 

viðmælandinn A sagði:  

 

Það þýðir ekkert að sitja heima skilurðu ef þú ert með kvef, þú færð engin 
laun fyrir það, ekki ef þú ert á svona árangurstengdu, eða þú drífur þig í 
vinnuna eins fljótt og mögulega þú getur. 

 

Viðmælandi G var svo hljóðandi:  

 

Það er enginn tilgangur í því að vera heima veikur sko...Ég er sko, við skulum 
bara orða þetta svona, við sem erum á árangurstengdum launum, við 
virðumst vera mun heilsuraustari en annað fólk.  

 

Þetta er í samræmi við það sem Dressler (2005) telur, það er að segja að hvatning sé 

ákveðið afl sem fær einstakling til að hegða sér á ákveðinn hátt og reyna að ná 

markmiðum sínum. Ef ekki er næg hvatning til staðar, getur það meðal annars komið 

fram í óstundvísi og fjarvistum. Því má telja líkelgt að hvatning skili jákvæðri hegðun 

hvað varðar fjarvistir hjá tryggingasölumönnum. Í bók Landy og Conté „Work in the 21st 

century“ kemur fram að margar rannsóknir styðji að það séu tengsl milli starfsánægju og 

hegðunar starfsmanna. Má þar nefna að starfsfólk sem upplifir starfsánægju er síður 

líklegt til að koma seint í vinnu eða vera frá vinnu. Einnig má því leiða líkur á því að þessi 

jákvæða hegðun bendi til starfsánægju tryggingasölumanna. 

 

7.5 Samskipti 

Samkvæmt Hong og Waheed (2011) stuðla góð samskipti að vellíðan og ánægju í starfi. 

Við vinnslu gagnanna kom í ljós að samskiptin voru ólík í tryggingamiðlunarfyrirtækinu 
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annars vegar og tryggingarfélaginu hins vegar. Tryggingarmiðlunarfyrirtækið er minna 

fyrirtæki, engar deildir og nær einungis sjálfstætt starfandi tryggingamiðlarar. Í stærra 

tryggingafyrirtækinu eru margar deildir og þar eru flestir starfsmenn á föstum launum. 

Þar er einungis ein deild sem er með starfsmenn á árangurstengdum launum. Í 

viðtölunum kom í ljós að samskipti á milli samstarfsfélaga voru að mestu leyti góð, en þó 

betri á milli manna í tryggingamiðlunarfyrirtækinu. Ástæðan fyrir því er sú að þar eru 

engar deildir og allir eru jafnir og í sömu stöðum. Flestir töldu að einn af kostum 

starfsins væri góð samskipti við vinnufélaga. Allir viðmælendur sögðu að samskipti milli 

sín og yfirmanna væru góð en frekar lítil. Enginn viðmælandi upplifði pressu frá 

yfirmanni um að ná ákveðnu markmiði eða árangri. Viðmælandi C lýsti upplifun sinni 

varðandi samskipti sín við yfirmennina með eftirfarandi hætti:   

 

Já já, þú veist það eru ágæt samskipti...En þau eru ekkert svona fyrir utan 
hérna vinnustað eða...eða, maður er bara verktaki..Maður er bara að vinna 
hjá sjálfum sér...Þannig jú samskiptin eru ágæt en ekkert mikil þannig, 
skilurðu. 

 

Samkeppni getur ríkt á vinnustöðum þar sem starfsmenn vinna við sölumennsku á 

sama vinnustað sem sjálfstætt starfandi. Samkeppni á milli samstarfsfélaga hafði hvorki 

jákvæð né neikvæð áhrif á samskipti eða starfsánægju. Flestir viðmælendur sögðu að 

samkeppni væri af hinu góða. Viðmælandi G sagði að það a verða ofan á í samkeppni 

væri gríðarlegur hvati en það hefði ekki slæm áhrif á starfsandann. Þetta hafði 

viðmælandi A að segja varðandi hvernig samkeppni hafði áhrif á samskipti og 

starfsanda: 

 

Ég held að það hafi bara góð áhrif...fyrir mig persónulega, ég tek ekkert 
mikinn þátt í því, ég veit bara hvað ég þarf...og ég næ í það...Það skiptir mig 
ekkert máli hvað Jón við hliðina á mér er að gera...Ég...ég gleðst með honum 
og allt það...en það er ekki sko...ég þarf ekkert að vera eitthvað bestur og 
mestur...Ég þarf bara að hafa nóg fyrir mig. 
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Þegar viðmælandi E var spurður út í hvernig hann upplifði samskiptin á vinnustað og 

hvernig samkeppni hefði áhrif á samskipti þá hafði hann þetta að segja: 

 

Það er enginn rosalegur munur nema svona ef það...ef lægðirnar eru aðeins 
og langar þá verða menn svolítið pirraðir sko en þá  ekki út í hvorn annan 
heldur meira bara út í ...út í þá sem stjórna afsláttum og öðru slíku. 

 

Viðmælandi F hafði þetta að segja þegar hann var beðinn um að lýsa samskiptum 

við vinnufélaga: 

 

Bara mjög góð samskipti. Það má segja vinátta, árekstrar eru fátíðir og ef að 
þeir gerast sem er mjög fátítt, þá er leyst úr því hratt og vel, þannig að...og í 
svona starfi þá er ekki annað hægt heldur en að mynda góð tengsl...menn 
þrífast ekki ef umhverfið er ekki vinsamlegt, ef menn eiga  ekki góð samskipti 
við hvern annan þá gengur þetta ekki upp, þannig að það má segja það að 
samskiptin eru á vinanótum og samskeppni raunverulega ...ja hún er...við 
finnum mjög takmarkað fyrir henni, alla vega ekki þannig að hún hindri 
eðlileg samskipti...Þannig að heilt yfir...samskipti við kollega mjög góð. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar um samskipti eru ekki í samræmi við rannsókn 

þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) þar sem þeir komust að því í sinni 

rannsókn að samskipti milli tryggingasölumanna á vinnustað hefði neikvæð áhrif á 

starfsánægju.   

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að góð samskipti á vinnustað hafa jákvæð 

áhrif á starfsánægju. Í niðurstöðum annsóknar þeirra Money og Graham (1999) á 

starfsánægju sölumanna á árangurstengdum launum kom í ljós að það sem hafði mest 

áhrif á starfsánægju hjá Japönum væru góð samskipti milli starfsfélaga og skipti þá hvað 

mestu máli hvað varðaði starfsánægju. Það má því álykta út frá því að viðmælendur 

upplifa góð samskipti milli samstarfsfélaga sinna í sömu deild að það hafi jákvæð áhrif á 

starfsánægju þeirra.   

Fjórir af átta viðmælendum svöruðu því að árangurstengingin hefði áhrif á 

samskipti þeirra við samstarfsfélaga í öðrum deildum. Þegar viðmælandi E var spurður 
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hvort árangurstengingin hefði áhrif á samskiptin við aðra starfsmenn í öðrum deildum 

innan fyrirtækisins hafði hann þetta að segja: 

 

Já sko, málið er að stundum gengur þetta vel og við erum kannski einhverja 
mánuði á...,ég myndi segja háum launum, og þá eru kannski alltof margir, í 
bókhaldi og gjaldkerar og fólk í bakvinnslu...Allt of margir sem sjá uppgjörin 
á þessu og það er kannski móralslega séð ekkert gott, af þvi að við erum líka 
með nokkuð frjálsa mætingu eða þú veist. 

 

Viðmælandi G lýsti samskiptum sínum við samstarfsfélaga sína sem eru í annarri 

deild en hann, á eftirfarandi hátt: 

 

Við sem erum hérna í sölunni, við,...við lendum alltaf kannski...Erum kannski 
svolítið utangarðs, lendum alltaf í smá núningum við þá sem...sem kannski 
eru ekki á sama stað launalega séð. 

 

Það má gera ráð fyrir því að tryggingasöluráðgjafar séu á hærri launum en flestir aðrir 

starfsmenn inn tryggingafyrirtækisins semer með margar deildir. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að fólk með hærri laun séu almennt ánægðari en fólk á lægri launum. Það 

má því segja að út frá því myndist þessi togstreita milli deilda sem hefur neikvæð áhrif á 

samskipti á milli tryggingasöludeildarinnar og annarra deilda.   

 

7.6 Árangurstenging launa 

Samkvæmt hvatningarkenningu Herzbergs munu ytri þættir eins og laun einungis koma í 

veg fyrir óánægju en ekki skapa hvetjandi vinnuumhverfi. Þegar viðmælendurnir voru 

spurðir út í það hvort og hvernig árangurstenging launa hefði áhrif á hvatningu þeirra, 

svöruðu allir nema einn að það hefði góð áhrif, bæði sem hvatning og vellíðan í starfi. 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í árangurstenginguna og tengsl við hvatningu, 

svöruðu flestir á þá leið að hvatningin væri undir manni sjálfum komin og maður 

stjórnaði þessu alveg sjálfur. Sex af átta viðmælendum sögðust fá litla sem enga 

hvatningu frá vinnufélögum. Viðmælandi A talaði um að starfið væri skemmtilegt í 
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tengslum við hvatninguna sem árangurstengingin væri. Þegar starfsmaður segist upplifa 

starfið sitt sem skemmtilegt starf, má leiða líkur að því að hann upplifi starfsánægju. 

Viðmælandi A hafði þetta að segja um árangurstengingu launa í tengslum við hvatningu.  

Já auðvitað gerir það það, maður er ekkert að veigra fyrir sér að keyra landið 
á enda eða fara að vinna á kvöldin eða helgar, maður bara vinnur þegar það 
gefur...Það róir bara þegar það gefur, annars koma engin laun, það er bara 
þannig...og þetta er bara skemmtilegt, maður væri ekki búinn að endast í 
þessu öðruvísi. 

 

Viðmælandi B hafði eftirfarandi að segja um árangurstengingu og hvatningu: 

 

Hún er öll undir þér komin, þú stýrir þetta svolítið mikið inn á það...hvað þú 
þarft mikið að borga...stundum ertu að safna þér upp í eitthvað og þá 
náttúrulega bara...þá náttúrulega þá vinnurðu oft svolítið samkvæmt því, 
tekur betur svona á. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í álag í tengslum við árangurtenginguna, kváðust allir 

hafa á einhverjum tímapunkti fundið fyrir álagi í starfi. Einn viðmælandi sagðist ekki 

lengur finna fyrir álagi, en hinir sögðust finna fyrir álagi af og til, en væru þó búnir að 

vera svo lengi í starfinu að þeir væru búnir að venjast því. Fimm af hverjum átta töluðu 

um að það fylgdi því stundum álag að byrja á núlli hver mánaðamót. Viðmælandi A sagði 

þetta um álag í tengslum við árangurstengingu: 

 

Já já auðvitað er það auðvitað er það, þetta er alltaf spurning um að hafa salt 
í grautinn sko...og og...auðvitað fylgir álag eins og svona svo venst það 
svolítið, maður veit alveg hvernig þetta svona leggst að stærstum hluta,  en 
auðvita þú getur átt núll krónur einn daginn skilurðu og mikið af peningum 
annan daginn...auðvitað fylgir því álag...hvort að maður geti séð fyrir sinni 
fjölskyldu eða ekki...Jú jú en það er svosum ekkert að trufla mann. 

 

Enn fremur sagði hann: 
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Já álagið held ég sko af því að þetta er mikið  álag á mann sjálfan og mann 
nánustu að vera sko vita aldrei, þú veist aldrei sko hvað þú færð útborgað á 
morgun...en auðvitað gegnum árin þá lærist manni að þetta. 

 

Þegar viðmælandi C var spurður út í álag svaraði hann: 

 

Já...nei...ekki í dag skilurðu, þetta var náttúrulega rosa álag þegar maður var 
að byrja að byggja sig upp, eignast íbúð og koma börnunum upp og allan 
þennan pakka skilurðu, þá er maður náttúrulega með hærra markmið. 
Hærra...hvað kallast svona...ja hærri sársaukaþröskuld. Þá reyndi maður 
meira á sig og vildi skila meira af sér skilurðu. Svo eftir því sem maður eldist 
þá fer þetta bara...að detta niður...Nú veit maður...maður er bara orðinn svo 
vanur...Veit hvað maður getur gert svona nokkurn veginn. 

 

Flestir viðmælendur höfðu á orði að þetta starf væri ekki fyrir hvern sem er og að 

það væri oft mjög mikið álag, sérstaklega hjá byrjendum í þessu starfi. Viðmælendur 

nefndu að þeir hefðu séð marga góða sölumenn koma og fara. Það væri oft þannig að 

starfsfólk selji mikið fyrstu mánuðina, en svo þegar ekki gengi eins vel í einn eða tvo 

mánuði, þá hætti það. Allir viðmælendurnir höfðu starfað lengri tíma sem 

tryggingasöluráðgjafar og sögðu að starfið væri mjög sveiflukennt hvað launin varðar. 

Ekki er því ólíklegt að þeir hafi umburðarlyndi fyrir áhættu. Rannsókn þeirra 

Cornelissens, Heywoods og Jirjahns (2010) um starfsánægju í tengslum við 

árangurstengingu launa  leiddi í ljós að starfsmenn á árangurstengdum launum, sem 

voru með meira umburðalyndi fyrir áhættu, upplifðu meiri starfsánægju en þeir sem 

voru með lítið umburðalyndi fyrir áhættu.  

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í það hvort það væri munur á upplifun í 

starfi þegar vel gengi miðað við þegar illa gengi þá sögðu flestir að það hefði klárlega 

áhrif, en þeir væru búnir að vera svo lengi í þessu starfi að þetta væri eitthvað sem þeir 

væru búnir að venjast og þegar það kæmi lægð, þá myndi hún ekki stoppa lengi við, því 

starfið væri svo sveiflukennt. Viðmælandi F sagði að sér liði eðlilega betur þegar vel 

gengi og að slæmur mánuður eða tímabil væru ekki endalok, þetta væri bara lífið og 

maður vissi það og það hefði lítil áhrif og sagði svo að hann hristi það bara af sér. Þetta 

sagði viðmælandi A um árangurstenginguna: 
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Við erum svo svakalega sveiflukennd, jú bæði í launum og öryggi...Um leið 
og eitthvað bjátar á þá erum við komin út af brautinni...Um leið...ef það 
er...og þýðir það líka engir peningar...þá er það sko allir sveltandi heima...sko 
þetta eiginlega helst allt í hendur þannig. 

 

 

Viðmælandi C sagði: 

 

Þá koma alveg þurir tímar inn á milli þar sem maður selur ekki neitt. Ég 
myndi ekki segja að það hafi neitt slæm áhrif en maður þekkir þetta, veit 
þetta, að allt í einu hérna...brotnar þessi fyrirstaða Já og þá koma 
samningarnir inn í hrönnum, þannig að maður er búinn að læra alveg inn á 
þetta...og maður lætur það ekki bögga sig...en ef það kemur langt tímabil 
sem ekkert gengur. Jú jú ég hef oft dottið í þunglyndi og sagt „ Ég á aldrei 
eftir að selja samninga aftur, alveg vonlaust“ Svo er maður bara búinn að 
gleyma því. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í kosti og galla árangurstengingarinnar sagðist 

meirihluti þeirra að helstu kostirnir væru sveigjanlegur vinnutími, góð laun ásamt því að 

árangurstengingin væri mjög drífandi. Helstu gallarnir væru að vera á sveiflukenndum 

launum, að byrja hver einustu mánaðamót á núlli og óöryggi í starfi. 

 

Viðmælandi B tjáði sig um kostina og sagði: „Auðvitað kostur...svona skotist miklu meira 

svona í...ég gæti tekið frí, segjum bara til London á mánudaginn og verið út vikuna.“ 

Þetta sagði hann um gallana: „Sveiflukenndara...Það getur pirrað mann svolítið, því það 

er verra að taka til dæmis fjárhagslegar ákvarðanir út frá því“. Viðmælandi C sagði að 

helsti gallinn við árangurstenginguna væri að byrja hver einustu mánaðamót á núlli en 

kostirnir væru að geta stjórnað sínum eigin launum og sagði: 

 

Kosturinn er sá að þú veist það...að ef þig vantar pening fyrir þessu eða hinu 
að þá geturðu bara tekið sjálfan þig hörku og þá eru í raun engin takmörk 
fyrir því hvað þú ert með í tekjur. Auðvitað hefurðu ekki þol og þrek til að 
halda uppi einhverjum súper launum í langan tíma. En ef þig vantar...ef þú 
ert á einhverju ákveðnu leveli og þú veist það alveg að ef þú vilt fá 100, 200, 
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300, 400, 500, 600  þúsund krónur meira þá gefurðu í og djöflast skilurðu og 
þá hérna hækkarðu launina þín...Þannig að þú stjórnar laununum sjálf. 

 

Viðmælandi D vildi meina að árangurstengingin skapaði drifkraft: 

 

Kostirnir eru árangurstenging er drífandi og skilur meira eftir sig, 
árangurstengingaleysi held ég skapi bara meiri leti, meira Facebook og meira 
Twitter og svona dótarí skilurðu, ef þú ert þú með svona árangurstengingu, 
þú færð meira útborgað, veitir meiri gleði hjá þér og þá líður þér betur, ég 
held það, það er mín skoðun. 

 

Svar viðmælenda F var stutt og skýrt: 

 

Það er nokkuð ljóst svar að kosturinn er sá að þú getur aflað þér mjög góðra 
tekna ef að vel gengur, ókosturinn er sá að þú byrjar alltaf á núlli hver 
mánaðamót. 

 

Viðmælandi G hafði þetta að segja: 

 

Umm kostirnir eru klárlega þannig að ef að árangurstengingin er rétt upp 
sett, þá ertu klárlega á betri launum ef þú stendur þig í starfi...ef þú værir 
annars á venjulegum vinnumarkaði uuu, sem við snertum á áðan...kostir 
fleiri...Ég meina uuu, við göngum lengra í að standa okkur, ég held  það sé 
ekki nokkur spurning. Gallar, ég meina það er ekkert öryggi í þessu. 

 

Rannsakandinn spurði viðmælendur hvort að þeir myndu mæla með 

árangurstengingu. Allir með tölu sögðu þeir að þeir myndu hiklaust gera það, en þó  

hentaði það alls ekki öllu fólki. Viðmælandi D lýsti þessu á þennan hátt: 

 

Já, það er bara drífandi, sölumaður sem er ekki á árangurstengdum launum, 
getur alveg eins bara pakkað í lás og bara...farið og haft það gott 
einhversstaðar, þá skiptir engu máli hvort hann sé að selja eða ekki, það er 
bara þannig, það er bara mitt, sölumennska er bara drífandi árangurstengd, 
það er bara ekkert flóknara en það. 

 

Viðmælandi E sagði: 
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Já, það er svo mikið betra fyrir fyrirtækið, það er miklu meiri hvati í því, meiri 
hvati...þetta er svona, þú vilt náttúrulega...líka ef þú ert að gera margt 
annað, fyrir þá sem eru í einhverju öðru líka og þurfa einhvern sveigjanleika, 
þá er er þetta voða gott sko, en fyrir svona ferkantaða einstaklinga sem eru í 
einhverju afmörkuðu þá kannski skiptir það minna máli sko. 

 

Viðmælandi F sagði að að árangurstengingin væri frábær en ekki fyrir 

þá sem gætu ekki lifað við óvissu: 

 

Fyrir mig, þá myndi ég náttúrulega mæla með því en ég veit það að menn 
eru mjög misjafnlega gerðir og þetta fyrirkomulag hentar alls ekki öllum og í 
gegnum tíðina hef ég séð mjög marga koma að tryggingasölu og fæsta haldið 
út, flestum hefur liðið illa í þessari óvissu...og umm og það er eiginlega 
mergur málsins að...að fólki almennt líður illa í óvissuástandi og það að vera 
trygginasölumaður með enga tryggingu, er óvissuástand, það er bara þannig, 
en eee, fyrir þá sem að hafa sjálfstraust og telja sig geta gert þetta og 
höndlað þessa óvissu, þá má segja að þetta sé ideal. 

  

7.7 Frammistaða 

Samkvæmt þeim Verweire og Berghe (2006) fela árangurstengd laun í sér tengingu 

fjárhagslegrar umbunar við frammistöðu og afkasta starfsmanna í átt að markmiðum 

fyrirtækis. Meirihluti viðmælenda töldu að árangurstenging launa hefði góð áhrif á 

frammistöðu í starfi. Eins og fram hefur komið má skipta frammistöðu í verkefnatengda 

frammistöðu sem snýst um tiltekna hegðun eða hlutverk og huglæga frammistöðu sem 

fer eftir hverjum og einum ásamt því að vera einnig tengd persónuleika og hvatningu. 

Tryggingasöluráðgjafar falla undir báða flokkana, en sérstaklega má tengja þá við 

huglæga frammistöðu. Viðmælandi H hafði þetta að segja um árangurstengingu í 

tengslum við frammistöðu og árangur:  

 

Já hann er bara, það snýst allt um það, það er ekkert pláss fyrir farþega í 
þessu umhverfi sko. Það er ekkert svoleiðis, það er bara lykillinn að 
þessu...Ég gæti aldrei unnið við þetta starf á föstum launum, það þyrfti svo 
ofboðslega há laun til að geta það, ég væri aldrei með ambition í það, að 
loka sölum þó ég væri með góð laun, það er kikk sko í þessu. 
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Þegar viðmælandi C var spurður út í hvernig árangurstenging launa hefði áhrif á 

frammistöðu sagði hann: 

 

Já...maður er náttúrulega búinn að vera svo lengi í þessu, þetta er bara, 
maður veit bara að ef maður, maður veit líka að ef manni vantar peninga 
fyrir einhverju þá er bara að spýta í lófana og hérna...gera aðeins meira. 
Maður stjórnar þessu sjálfur...stjórnar sjálfur hvað maður er með í laun. 

 

Mikilvægt er að meta frammistöðu einstaklinga svo hægt sé að meta hvort árangur 

hafi náðst og til þess að tryggja árangur er oft notast við árangursmælikvarða til að 

fylgjast með markmiðum og árangri starfsmanna (Kaplan og Norton, 2008). Þegar 

viðmælendur voru spurðir út hvernig árangursmælingar hefðu áhrif á frammistöðu og 

hvata, sögðu sjö af átta að það hefði góð áhrif á þá. Viðmælandi A hafði þetta að segja 

um árangursmælingar:  

 

Jú örugglega,  það er auðvitað mælt hvað eg er að selja mikið.   Já auðvitað 
gerir það það...Þetta er einhvern veginn þannig sko...þegar maður er búinn 
að vera í þessu svona lengi, en ég er ekkert eitthvað sko að hugsa um hvað 
fyrirtækið er að gera, það sem skiptir mann mestu máli er hvað maður er að 
gera sjálfur ekki hvað fyrirtækið heitir hvort það sé stórt eða lítið. 

 

Viðmælanda C fannst gott að vita hvar hann stæði: 

 

Já...það er birt öllum...uuu já maður vill vita hvar maður er í 
goggunarröðinni. Já já það myndi...ég held að fólk myndi sakna þess ef það 
væri ekki. Það er gott að vita hvar maður er skilurðu. 

 

Viðmælandi E sagði að þetta myndi hafa jákvæð áhrif til þess að bæta sig:  

 



 

63 

Þá svona...hugsar maður oft...já maður hefði nú getað fylgt einhverjum 
málum betur eftir...en svona þú veist, þetta er bara í fínu lagi...nei, maður 
svona reynir að bæta ákveðna hluti. 

 

Viðmælanda F finnst árangursmælingar skipta miklu máli: 

 

Það má segja það að í gegnum tíðina  hef ég alltaf verið mjög ofarlega og 
vitað hvar ég stend þannig að þetta hefur svosum ekkert 
verið...raunverulega skipt einhverju höfuðmáli, en sko ef að ég fengi  þær 
niðurstöður og ég gerði mér grein fyrir því að ég væri kominn niður fyrir 
toppinn...eitthvað þessa efstu, þá myndi það hvetja mig til þess að gera 
betur, þannig að svona almennt talað, þá mæli ég með því að starfsmenn 
eða sölumenn séu upplýstir um hvar þeir standa einmitt til að fá spark í 
rassinn ef þeir þurfa að taka sig á, það er mikilvægt...þannig að já, ég held 
það sé töluvert mikilvægt í slíkri upplýsingagjöf. 

 

Peningar hvetja til góðrar frammistöðu og frammistaða gegnir lykilhlutverk í að fá 

fjárhagslega umbun. Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannóknir Deci (1973) sem telur 

að nauðsynlegt sé að tengja laun við góða frammistöðu ef nota á sé sem hvata.  

 

7.8 Starfsánægja 

Viðmælendur höfðu ekki mikið velt fyrir sér hugtakinu starfsánægja, en allir voru 

sammála því að ánægja í starfi væri mikilvæg á vinnustöðum. Allir viðmælendur töluðu 

um að ákveðnir þættir höfðu áhrif á ánægju í starfi. Það sem oftast var nefnt var áhugi, 

samskipti við vinnufélaga, samskipti við viðskiptavini, laun, sveigjanlegur vinnutími og 

vinnuaðstæður. Þegar viðmælandi A var spurður út í hvað hefði mest áhrif á 

starfsánægju hjá honum sagði hann: 

 

Áhuginn...Já ég er búinn að vera í þessu í yfir 25 ár, þá hlýtur eitthvað að 
vera skilurðu...að...ekki er það öryggið, Það er,...það er sko ég er búinn að 
eignast mikið af góðum vinum og félögum í þessu, mér finnst gaman að 
setjast hérna niður og spjalla við þá. 
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Eins og fram hefur komið samkvæmt þeim Landy og Conté (2010)  eru sterk tengsl 

á milli þess að starfsfólk sem upplifir sig sem hluta af heildinni upplifir einnig 

starfsánægju. Flestir viðmælendum telja að árangurstengingin sé áhrifavaldur 

starfsánægju, en aðrir telja hana ekki hafa neitt að gera með starfsánægju. Þegar 

viðmælandi E var spurður út í það hvort árangurstengingin hefði áhrif á starfsánægju 

svaraði hann: „Já..sko ef þú værir í svona djobbi á föstum launum, sko þá myndirðu vera 

alveg...myndirðu alveg rykfalla á svona tveimur árum ha, það er lágmark.“ Viðmælandi 

C tjáði sig um árangurstengingu og tengsl við starfsánægju á eftirfarandi hátt: 

 
 

Já, auðvitað oft á tíðum hérna...hefur maður hugsað um að það væri gott að 
vera með eitthvað fast skilurðu, að þurfa ekki að byrja á núlli. Þú veist ef 
maður verður veikur og ef ég fengi hjartaáfall, já ekki með starfsorkuna í lagi 
þá er alltaf erfitt að vera að byrja á núlli í hverjum mánuði, þannig að...en 
yfirleitt er maður fljótur að gleyma því og síðan að...hinn venjulegi 
launamaður hann getur heldur ekkert haft eins góðar tekjur og við þegar vel 
gengur.“ 

 

Sex af átta viðmælendum sögðu að þeir gætu ekki beint sagt að þeir væru með 

ástríðu fyrir starfinu en hún hefði verið meiri þegar þeir hófu störf. Allir viðmælendur 

sögðu þó að það væri mjög mikilvægt að trúa á vöruna eða þjónustuna til þess að geta 

starfað við sölu almennt og geta þrifist í starfinu. Þegar viðmælendur voru spurðir út í 

það hvað væri það skemmtilegasta við starfið vou svörin mismunandi og áhugaverð. 

Viðmælandi E sagði að það skemmtilegasta væri að loka stórum sölum. Viðmælandi H 

var á sama máli: 

 

Það er náttúrulega bara að loka díl, það er kikkið og undirskriftin, það er 
bara einhver sigurvíma sko...Já og henni fylgir að þú ert nákvæmlega með 
krónutöluna þegar kvittað er undir....hvað þetta gefur í vasann. 

 

Viðmælandi C svaraði á annan hátt: 

 

Það eru samstarfsfélagarnir, það er mjög góður andi hérna, förum reglulega 
saman út að borða og ýmislegt sem við gerum saman...Við erum í gönguhóp 
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nokkur saman og svo er það þetta að hérna að maður upplifir sig að vera að 
hjálpa fólki, ég held að það veiti manni mestu ánægjuna. 

 

Viðmælandi F sagði: 

 

Það er fjölbreytnin, þú hittir margt fólk uuu mér þykir gaman að hitta fólk, 
mér þykir gaman að gefa af mér og,...og það er raunverulega það 
skemmtilegasta, það er þessi fölbreytni, þú kynnist mörgu fólki, heyrir 
margar hliðar, og já  það má segja það. 

 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir þeirra Hong og Waheed, 

(2011) sem sýna fram á það að sölumenn sem setja hátt gildi á peninga og eru 

með góð laun eru mun ánægðari með starf sitt. 

 

7.9 Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að skoða viðhorf tryggingasöluráðgjafa til 

árangurstengdra launa ásamt því að skoða tengsl ytri hvata við starfsánægju. Rétt er að 

minnast á að allir viðmælendurnir voru alfarið á árangurstengdum launum. Hér er stutt 

samantekt úr niðurstöðuköflunum. 

 Allir viðmælendur tjáðu sig um það að einn af helstu kostum starfsins væri að 

vera með sveigjanlegan vinnutíma, það gæfi þeim frelsi og sjálfræði í vinnu og ekki síst 

væri það stór hluti af starfsánægju þeirra. Markmiðasetning skiptir gríðarlega miklu máli 

og er stór hluti af hvatningunni. Allir viðmælendur sögðust sjálfir setja sér markmið og 

enginn annar. Markmiðsetning er einnig hluti af því að dreifa álaginu sem fylgir því að 

vera alfarið á árangurstengdum launum. Flestir viðmælendur sögðu að óöryggi fylgdi 

starfinu, en það væri eitthvað sem þeir væru búnir að venjast ásamt sveiflukenndum 

launum og það væru einn af ókostunum  sem kæmu með starfinu. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við niðurstöður þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) sem 

sýna fram á að einn helsti neikvæði þátturinn sem tryggingasölumanna upplifa í 

tengslum við starfsánægju sé starfsóöryggi. Þó er önnur rannsókn ekki í samræmi við 

niðurstöðurnar, en það var rannsókn þeirra Jagannathans og Sundars (2011) sem sýnir 
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að starfsfólk í líftryggingasöluráðgjöf upplifi starfsöryggi í sínu starfi í tengslum við 

starfsánægju. 

Helsti hvataþátturinn reyndist vera launin sjálf. Þetta er í samræmi við Deci (1973) 

sem segir að fé hvetji til góðrar frammistöðu og frammistaða gegnir lykilhlutverk í að fá 

fjárhagslegu umbun. Aðrir hvataþættir sem fram komu eru að góða vinnufélaga og að 

finnast starf sitt mikilvægt. Enginn viðmælandi taldi sig finna fyrir ástríðu gagnvart starfi 

sínu en þó telja þeir mikilvægt að trúa á þjónustuna sem söluvöru. Flestir sögðu að þeir 

væru ekki einungis að sölumenn, heldur væru þeir einnig að ráðgjafar og hluti af starfinu 

fælist í því að hjálpa fólki og það væri sannarlega einn hvataþátturinn í vinnunni. 

Samskipti á milli samstarfsfélaga eru góð þrátt fyrir að það ríki samkeppni á milli þeirra. 

Samskipti á milli deilda í stærra fyrirtækinu virtust hins vegar ekki vera eins góð og 

ástæða þess er há laun tryggingasöluráðgjafanna og sveigjanlegri vinnutími. Að vera á 

árangurstengdum launum getur haft í för með sér álag, en allir viðmælendurnir höfðu 

verið í mörg ár í sama starfi og þess vegna sögðu þeir flestir að þeir væru búnir að 

venjast álaginu. Flestir telja árangurstenginguna vera drífandi og hvetjandi og að þeir 

sem væru á árangurstengingu væru miklu sjaldnar veikir en hefðbundnir launamenn. 

Flestir kváðust þeir finna fyrir mun á líðan þegar vel gengi að selja miðað við þegar illa 

gengi að selja en augljóst er að þegar vel gengur er líðanin betri en ef illa gengur getur 

komið upp pirringur. Meirihluti viðmælenda taldi að árangurstenging launa hafi góð 

áhrif á frammistöðu sem hefur svo áhrif á árangurinn. Reglulegar árangursmælingar og 

frammistöðumat reyndist hafa jákvæð og hvetjandi áhrif á starfsmennina.  

Þegar starfsánægja var rædd kom í ljós að það sem veitti þeim mestu 

starfsánægjuna voru laun, sveigjanlegur vinnutími, áhugi á starfinu, samskipti við 

vinnufélaga, samskipti við viðskiptavini og vinnuaðstæður. Það sem helst hafði neikvæð 

áhrif á starfsánægju var starfsóöryggi, álag og að byrja á núlli um hver mánaðamót. 

Samræmi er á milli rannsóknarinnar og niðurstöðu þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins 

og Akters (2016) sem komust að því að aðalþátturinn sem hafði áhrif á starfshvatningu í 

tengslum við starfsánægju sölumanna væru launin. 
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8 Umræður 

Rannsóknin var takmörkuð við lítinn hóp þátttakenda og því ekki hægt að alhæfa út frá 

svörunum enda aðeins um átta viðmælendur að ræða. Engu að síður er áreiðanleiki 

rannsóknarinnar nokkur og geta opin viðtöl gefið nokkuð góða sýn á upplifun fólks og 

má því draga ákveðnar ályktanir frá niðurstöðunum. Ýmislegt sem fram kemur í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar gefur til kynna tengsl við aðrar rannsóknir  

árangurstengdra launa og starfsánægju (Hong og Waheed, 2011 og Cornelissens, 

Heywoods og Jirjahns, 2010). Í rannsókninni fannst ósamræmi á milli einstakra 

áhrifaþátta starfsánægju miðað við aðrar rannsóknir. Rannsókn þeirra Uddins, 

Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) sýndi samræmi milli helstu þátta starfsánægju 

en ósamræmi einstakra þátta. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja að mestu leyti við 

helstu hvatakenningar samtímans.  

 Í umræðunni er  niðurstöðum rannsóknarinnar fléttað saman við það helsta í 

fræðilega hlutanum og rannsóknarspurningum svarað. Markmið rannsóknarinnar var að 

rannsaka viðhorf tryggingasöluráðgjafa til árangurstengingar launa og skoða ytri hvata í 

tengslum við starfsánægju. Þegar niðurstöður spurninga rannsóknarinnar voru teknar 

saman, kom í ljós að flestir viðmælendurnir eru sammála um helstu þættina sem 

tengdust árangurstengingunni og starfsánægju. 

 

Sveigjanleiki 

Margt áhugavert kom í ljós við vinnslu niðurstaðna og eitt af því er að einn helsti kostur 

þess að vera tryggingasöluráðgjafi reyndist vera sveigjanlegur vinnutími. 

Söluráðgjafarnir meta það mikils og upplifa það sem hluta af starfsánægju og vellíðan í 

starfi. Þeir sögðu að gott væri að geta skotist frá vinnu við hentugleika. Til að ráða við 

þennan sveigjanleika væri sjálfsagi þó nauðsynlegur. Líklegt er að allir viðmælendur búi 

yfir nokkuð góðum aga hvað þetta varðar vegna þess að þeir hafa allir starfað við 

tryggingasöluráðgjöf í að minnsta kosti níu ár. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það 

sem Hong og Waheed (2011) mæla með, þ.e.a.s. að gefa sölumönnum sveigjanlegan 

vinnutíma og tengja frammistöðuna við ytri þætti eins og umbun sem getur veitt 

starfsfólki aukna starfsánægju. Einnig eru niðurstöðurnar í samhengi við Beardwell og 

Clayton (2010) sem fjalla um sveigjanleika í vinnu í „stjórnun starfsfólks“ sem er eitt af 
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fimm þemum sem snúa að árangursríkri mannauðsstjórnun. Auk þess segja þeir 

Verweire og Berghe (2006) að sveigjanleikinn sé sú ófjárhagslega umbun sem hefur 

sannarlega áhrif á starfsánægju. 

 

Markmið 

Allir viðmælendur tjáðu sig um það að þeir settu sér sín eigin markmið og að þei teldu 

það hjálpa sér í starfi. Þó svo að markmiðin væru háleit þá virkaði markmiðasetningin 

engu að síður hvetjandi. Enginn yfirmaður kom að markmiðasetningu með 

starfsmönnunum. Það að setja sér sín eigin markmið endurspeglar hvað sölumennirnir 

eru sjálfstæðir og treysta á sjálfa sig. Það má leiða líkur að því að markmiðasetning séu 

hvetjandi afl sem drífur sölumennina áfram og auki frammistöðu þeirra. 

Viðmælendurnir komu einnig inn á það að álag fylgdi starfinu en markmiðasetningin 

væri góð leið til að fá yfirsýn og dreifa álaginu. Þessar niðurstöður fara saman við 

markmiðakenningu Locke og Latham (2002) sem fjallar um það að starfsmaður öðlist 

hvatningu til að ná markmiðum sínum, en þó eru niðurstöðurnar ekki í samræmi við það 

að starfsmaðurinn setji sér markmið ásamt stjórnanda sínum.  

Þegar hvatning er fyrir hendi er starfsfólk líklegra til að standa sig betur og ná 

markmiðum sínum (Aldag og Brief, 1979). Kreitner (2009) er á svipuðum nótum 

varðandi markmið og telur að markmiðasetning hafi mikil áhrif á hvatningu 

starfsmanna.  

 Færa má rök fyrir því að viðmælendurnir nái almennt góðum árangri í starfi 

einfaldlega vegna þess hve lengi þeir hafa starfað sem tryggingasöluráðgjafar. Meirhluti 

viðmælenda fullyrði að verkefni tryggingasöluráðgjafa væru frekar einföld. Samkvæmt 

Locke og Latham (2002) leiða sértæk og erfið markmið til betri frammistöðu í einföldum 

verkefnum miðað við flókin verkefni, það er því í samræmi við niðurstöðurnar 

rannsóknarinnar að tryggingasöluráðgjafarnir setja sér há eða erfið markmið sem leiðir 

þá til betri frammistöðu og árangurs í starfi.  

 

Starfsöryggi 

Í ljósi fræðanna upplifa starfsmenn meiri starfsánægju ef þeir finna fyrir starfsöryggi 

(Hong og Waheed, 2011). Í rannsókninni var einungis einn viðmælandi sem sagðist finna 
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fyrir starfsöryggi. Allir hinir sem upplifðu starfsóöryggi sögðu það vera einn af helstu 

neikvæðu þáttum starfsins, en þó væru þeir búnir að læra að takast á við það og það 

væri bara hluti af starfinu. Það má því gera ráð fyrir því að starfsóöryggið sem 

tryggingasöluráðgjafarnir upplifa dragi úr starfsánægju þeirra. Starfsóöryggið sem 

viðmælendurnir upplifa kemur heim og saman við rannsóknir þeirra Uddins, 

Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) sem sýna fram á að einn helsti neikvæði 

þátturinn hjá tryggingasölumönnum í tengslum við starfsánægju sé starfsóöryggi. Þó 

kemur ósamræmi fram þegar rannsóknin er borin saman við rannsókn þeirra 

Jagannathans og Sundars (2011) sem leiddi í ljós að starfsmenn sem starfa við 

líftryggingasöluráðgjöf upplifði starfsöryggi í sínum störfum í tengslum við starfsánægju. 

Þeir Green og Heywood (2008) telja að árangurstenging sem er tengd hagnaði 

fyrirtækisins geti skapað ótta og vanlíðan við að missa vinnuna, það má leiða líkur að því 

að tryggingasöluráðgjafar upplifi einmitt að missa vinnuna, því að ef þeir koma ekki inn 

með peninginn, þá minnkar hagnaður fyrirtækisins.   

Starfsöryggi er einn af mikilvægustu þáttunum í tengslum við hvata á vinnustað 

samkvæmt Maslow (Armstrong, 2009). Það má leiða líkur að því að starfsöryggi sé ekki 

sterkur hvati hjá tryggingasölurágjöfum, því annars væru þeir líklega ekki búnir að starfa 

sem slíkir í svo langa tíma og því er sá þáttur ekki í samræmi við kenningu Maslows.   

 

Hvatning 

Rannsóknin leiddi í ljós að helsti hvati tryggingasöluráðgjafa séu launin. Viðmælendur 

meta pening mikils og launin skipta þá miklu máli. Niðurstöðurnar falla að niðurstöðum 

þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) þar sem fram kemur að einn af 

helstu þáttum starfshvatningar í tengslum við starfsánægju séu launin. Samkvæmt Deci 

(1973) er fé mikilvægur til að hvetja til betri frammistöðu og góð frammistaða gegnir 

lykilhlutverk í því að fá fjárhagslegu umbun eða fríðindi. Þeir hvataþættir sem koma á 

eftir launum eru góðir vinnufélagar og það að finna fyrir því að vinna mikilvægt starf. 

Ekki fundu viðmælendur fyrir sérstakri ástríðu gagnvart sölustarfinu en þeim finnst 

mikilvægt að vera góður ráðgjafi og trúa á starfið og töldu það vera hluta af 

hvatningunni til að mæta í vinnuna. Þetta er í samræmi við hvatakenningu Herzbergs 
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(Riggio, 2003) þar sem segir að starfsmenn þurfi að finnast vinnan vera þeim mikilvæg til 

þess að þeir finni fyrir hvatningu og leggi meiri orku í vinnuna sína. 

Á sama tíma leiddi rannsóknin í ljós að flestir viðmælendur fengu ekki hvatningu 

frá yfirmönnum og að þeim fyndist það ekki skipta neinu máli. Þetta er í ósamræmi við 

niðurstöður þeirra Jagannathans og Sundars (2011) sem framkvæmdu rannsókn á 

hvataþáttum sem sýna fram á að hvatning frá yfirmönnum skipti sölumenn miklu máli 

og auki starfsánægju þeirra. Þó svo rannsóknin hafi leitt í ljós að hvatning yfirmanna 

skipti engu máli fyrir tryggingasölurágjafa, þá getur samt vel verið að ef stjórnendur 

tækju virkan þátt í hvatningu og beittu réttum hvataaðferðum myndi það vera 

árangursríkt.  

Rannsóknin er frekar í anda X kenningar Douglas McGregors, en Y kenning gerir 

ráð fyrir innri hvata eins og viðurkenningu eða stöðuhækkun á meðan kenning X gerir 

frekar ráð fyrir peningalegum hvata (Kreitner, 2009). 

 

Samskipti  

Samskipti skipta miklu máli á vinnustað og geta skipt sköpum þegar kemur að vellíðan 

og starfsánægju á vinnustað. Það kom í ljós í rannsókninni að samskipti á milli 

samstarfsfélaga væru góð þó svo það ríki samkeppni þeirra á milli. Samkvæmt Deci og 

Ryan (2000) eru samskipti hluti af innri hvata en samkeppni er hluti af ytri hvata því hún 

hvetur einstaklinga til að ná ákveðnum markmiðum. Sá þáttur í niðurstöðunum er ekki í 

samræmi við rannsóknina sem var gerð í Indlandi þar sem sýnt er fram á að sýndi fram á 

að einn helsti neikvæði áhrifaþáttur starfsánægju tryggingasölumanna sé samskipti við 

samstarfsfélaga (Uddin o. fl. 2016). 

Einnig kom í ljós í rannsókninni að samskipti á milli deilda í stærra fyrirtækinu 

væru ekki eins góð og ástæðan fyrir því reyndist vera há laun tryggingasöluráðgjafanna 

og sveigjanlegri vinnutími miðað við aðra starfsmenn innan fyrirtækisins. Þetta er í 

samræmi við það það sem kemur fram hjá Friðrik Kára (2008) um árangurstengd laun og 

neikvæð áhrif þess á samskipti á vinnustöðum þegar samkeppni myndast milli deilda, 

einkum þar sem sum störf eru árangurstengd og önnur ekki, en það getur skapað 

óánægju hjá starfsfólki og haft neikvæð áhrif á starfsandann.  
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Mikilvægt er fyrir stjórnendur að leggja grunn að góðum samskiptum og halda 

góðum starfsanda á vinnustað, sérstaklega þegar um er að ræða stærri fyrirtæki með 

mörgum deildum þar sem sumar deildir eru með árangurstengd laun og aðrar ekki.  

 

Árangurstenging launa 

Þegar viðmælendur voru spurðir beint út í það hvernig væri að vera á árangurstengdum 

launum voru svörin jákvæð. Árangurstengingin er að þeirra sögn drífandi og hvetjandi 

og eykur frammistöðu þeirra. Það sem kemur á óvart er að nokkrir komu inn á það að 

tryggingarráðgjafar væru almennt heilbrigðara fólk, það er að segja, þeir verða mun 

sjaldnar veikir en annað starfsfólk. Ástæðan fyrir því hlýtur að vera sú að þegar þeir 

mæta ekki í vinnu er engin laun að fá.  

Flestir viðmælendur sögðu að þeim liði betur þegar vel gengi að selja, en þegar 

illa gengi kæmi stundum upp smá pirringur en þeir hristi það fljótt af sér og það hefði 

engin sérstök áhrif á aðra samstarfsfélaga. Hvatningin sem tengist árangurstengingunni 

er algjörlega undir þeim sjálfum komin. Litla hvatningu fá þeir frá yfirmönnum og þeir 

hvetja hverrn annan mjög lítið áfram. Allir eru svolítið í sínu horni að vinna en þó er 

góður andi á vinnustaðnum og allir nokkuð góðir félagar. Árangurstengingin gefur 

sölumönnunum kost á að geta stýrt sínum launum sjálfir. Nokkrir viðmælendur komu 

inn á það að ef þá vantaði meira fé en vanalega, til dæmis til að kaupa eða gera eitthvað 

sérstakt, ynnu þeir meira en vanalega og seldu þá jafnframt meira. Þetta væri þó aðeins 

mögulegt í takmarkaðan tíma, því þetta væri tíma- og orkufrekt. Árangurstengingin er í 

anda styrkingarkenningar B. F. Skinners sem fjallar meðal annars um jákvæða styrkingu 

þar sem verið er að reyna að styrkja hegðun með því að fá jákvæða afleiðingu í kjölfar 

hennar.  

Eins og áður hefur komið fram er starfið mjög sveiflukennt hvað launin varðar og 

þar af leiðandi má gera ráð fyrir því að starfsmennirnir séu áreiðanlega nokkuð 

umburðarlyndir þegar kemur að áhættu. Þeir geta til að mynda lent í því að hafa ansi há 

laun í einhverja mánuði en svo geta launin hrapað niður á öðrum tímabilum. Engin leið 

er fyrir þá að sjá fyrir hver launin verða næstu mánaðamót. Þessar niðurstöður eru 

nokkuð í samhengi við rannsókn þeirra Cornelissens, Heywoods og Jirjahns (2010) 

varðandi starfsánægju og tengsl við árangurstengd laun sem leiddi í ljós að sölumenn á 
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árangurstengdum launum, sem höfðu meira umburðalyndi fyrir áhættu, upplifðu meiri 

starfsánægju en þeir sem voru með lítið umburðalyndi fyrir áhættu. Viðmælendurnir 

nefndu að þeir hefðu séð marga góða sölumenn koma og fara. Það má leiða líkur á því 

að þeir sem staldra stutt í starfi upplifi einhverja starfsóánægju og hætti því, einnig að 

þeir sem hætti svona snemma eigi erfitt með að vera með sveiflukennd laun og búa við 

áhættusamt launaumhverfi. Hinir sem eru búnir að vera lengi í faginu, hafa meira 

umburðarlyndi fyrir sveiflum og áhættusömu launaumhverfi. Einn helsti kosturinn við að 

vera á árangurstengdum launum er möguleikinn á góðum launum, það er í samhengi við 

rannsóknina þeirra Uddins, Chowdhurys, Yasmins og Akters (2016) á Indlandi þar sem 

kom í ljós að starfsmenn á árangurstengdum launum sem starfa við tryggingasölu töldu 

launin vera einn helsta kostinn að vera á árangurstengdum launum. Einnig kom í ljós í 

rannsókninni að vinna í árangurstengdu launaumhverfi væri ekki gallalaust. Helstu 

gallarnir sem nefndir voru eru álagið sem starfsmenn eru undir, sú staðreynd að byrja á 

núlli hver mánaðamót og starfsóöryggi. Þetta er þó ekki alveg í samræmi við 

rannsóknina á Indlandi sem sýndi fram á að helstu gallar árangurstengingarinnar voru 

lélegur starfsandi, samskipti við samstarfsfélaga og starfsóöryggi. Starfsóöryggið er eini 

þátturinn sem rannsóknirnar eiga sameiginlegt. Niðurstöður rannsóknarinnar um álagið 

í starfinu hanga saman við það sem fræðimennirnir Green og Heywood (2008) sem segja 

að árangurstengd laun geta valdið of miklu álagi og streitu í starfi. 

 

Frammistaða 

Samkvæmt meirihluta viðmælenda hefur árangurstenging launa jákvæð áhrif á 

frammistöðu þeirra. Hvatning hefur áhrif á frammistöðu og góð frammistaða starfsfólks 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju og þar af leiðandi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækisins. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að mikil starfsánægja stuðlar að því að hækka 

þjónustustig fyrirtækja og auka sölu. Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort 

reglulegar árangursmælingar hefðu áhrif á frammistöðu og hvata, svaraði meirihlutinn 

því til að það hefði jákvæð og hvetjandi áhrif. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við það sem Deci (1973) heldur því fram um að 

nauðsynlegt sé að tengja laun við góða frammistöðu ef nota á pening sem hvata. 

Rannsókn þeirra Blanchards og Thakers (2007) sýna fram á að frammistaða starfsfólks er 
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háð því hvort þau noti þekkingu og hæfni sína á til að náð markmiðum og þar spilar 

hvatningin stórt hlutverk. Það má leiða líkur að því að tryggingasöluráðgjafar kunni að 

nota þekkingu og hæfni sína vegna þess að þau telja sig hafa góða frammistöðu, enda 

búin að starfa lengi í sínum fyrirtækjum.  

 

Starfsánægja 

Starfsánægja er hugtak sem starfsfólk veltir ef til vill ekki mikið fyrir sér. Þegar hugtakið 

er hins vegar rætt með markmissum hætti áttar fólk sig fljótt á því að ákeðnir og 

mikilvægir þættir hafa áhrif á starfsánægju. Í rannsókninni kom fram að almennt væru 

tryggingarráðgjafarnir ánægðir í störfum sínum, sem og að þeir finni fyrir hvatningu 

bæði innra með sér og ytra, en aðalhvataþátturinn var ytri hvataþáttur sem voru launin 

sjálf. Samkvæmt þeim Hong og Waheed (2011)  þá leiðir starfshvatning til starfsánægju 

sem leiðir til betri frammistöðu starfsmanna. 

 Þegar starfsánægja var rædd kom í ljós að það sem veitir þeim mesta 

starfsánægju er eins og áður sagði, launin, þar á eftir komu sveigjanlegur vinnutími, 

áhugi á starfinu, samskipti við vinnufélaga, samskipti við viðskiptavini og vinnuaðstæður. 

Það sem helst hafði neikvæð áhrif á starfsánægju var starfsóöryggi, álag og byrja á núlli 

hver mánaðamót, eins og áður hefur komið fram. Flestir viðmælendurnir telja 

árangurstenginguna hafa jákvæð áhrif á starfsánægju. Það er í samræmi við Kaur (2012) 

sem rannsakað hefur áhrifaþætti starfsánægju hjá tryggingasölumönnum og sýnt fram á 

að árangurstengd laun hefur jákvæð áhrif á starfsánægju. Einnig eru niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við rannsókn þeirra Money og Graham (1999) sem sýna 

fram á að árangurstenging launa hafði hvað mest áhrif á starfsánægju bandarískra 

sölumanna. Hins vegar leiddi rannsókn þeirra líka í ljós að það sem hafði mest áhrif á 

starfsánægju japanskra starfsmanna á árangurtengdum launum var að eiga góð 

samskipti við samstarfsfélaga. 

Viðmælendurnir tjáðu sig um það að þeir væru allir á sæmilega háum launum og 

það væri hluti af þeirra starfsánægju, en þeir myndu annars ekki að vinna við starfið 

nema vera á góðum launum. Þetta er í samræmi við rannsókn þeirra McCauslands, 

Pouliakas og Theodossious (2005) sem könnuðu tengsl milli árangurstengdra launa og 
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starfsánægju. Sú rannsókn leiddi í ljós að árangurstenging launa hefði einungis góð áhrif 

á starfsánægju ef starfsfólk væri með góð laun. 

Rannsóknin sem Danish og Usman (2010) framkvæmdu í Pakistan á áhrif 

umbunar á starfshvatningu og starfsánægju leiddi í ljós að umbun í formi 

árangurstengdra launagreiðsla væri helsti hvataþátturinn sem starfsfólk upplifði og 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á hið sama. 

 

8.1 Helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ytri hvatning hefur jákvæð áhrif á 

starfsánægju. Helsti hvatinn er launin, ásamt því að eiga góða samstarfsfélaga. Ekki 

virðist innbyrðis samkeppni hafa neikvæð áhrif á samskipti  starfsmanna í sömu deild. 

Þegar um er að ræða fyrirtæki með margar deildir og aðeins ein eða fáar deildir á 

árangurtengdum launum, getur það haft neikvæð áhrif á samskipti starfsfólks. Þó helsti 

hvatinn séu launin, þá upplifa tryggingarráðgjafar einnig innri hvata, eins og það að 

finnast starfið sitt mikilvægt. Árangurstengd laun virka sem drífandi og hvetjandi þáttur í 

starfi þeirra og auka frammistöðu þeirra.  

Viðmælendurnir fundu innri hvata, eins og það að finnast starfið sitt mikilvægt. 

Árangurstengd laun virka sem drífandi og hvetjandi þáttur í starfi þeirra og auka 

frammistöðu þeirra.  

Sveigjanlegur vinnutími er einn af helstu þáttum starfsánægju þeirra. 

Markmiðasetning er mjög mikilvægur þáttur og virkar hvetjandi. Allir viðmælendur í 

rannsókninni höfðu starfað við tryggingasölu í lengri tíma, má því leiða líkur að því að 

það ríki nokkur starfsánægja í þessu fagi. Viðhorf þeirra til árangurstengdra launa má 

lesa úr þeim átta þáttum sem koma fram í niðurstöðukaflanum, en almennt séð er 

viðhorf þeirra til árangurstengingar ágætt burtséð frá nokkrum neikvæðum atriðum, 

eins og til dæmis starfsóöryggi. Eins má leiða líkur að því að allir viðmælendurnir upplifi 

árangurstenginguna á jákvæðan hátt vegna þess að allir voru búnir að starfs svo lengi 

við fagið. Niðurstöðurnar eru í flestum tilvikum í samræmi við aðrar rannsóknir á ytri 

hvata og starfsánægju sölumanna. Auk þess eru niðurstöður í samræmi við helstu 

hvatakenningar sem komu fram í verkefninu. 
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8.2 Hagnýtt gildi, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl ytri hvata og starfsánægju 

tryggingasöluráðgjafa og viðhorf þeirra til árangurstengdra launa. Rannsakandi vonar að 

niðurstöður þessarar rannsóknar veiti innsýn í hugarheim þeirra sölumanna sem eru 

alfarið á árangurstengdum launum. Rannsóknin gæti mögulega nýst mannauðsstjórum 

fyrirtækja sem vinna með fólki sem er á árangurtengdum launum. Þeir gætu notað 

niðurstöðurnar til að veita starfsfólki sínu réttan stuðning og hvatningu. Auk þess væri 

hægt að nota þær sem hjálpartæki til að meta gildi árangursmælinga. 

Í öllum rannsóknum, hvort sem þær eru eigindlegar eða megindlegar, má gera ráð 

fyrir einhverjum takmörkunum og á það líka við í þessari rannsókn. Eins og í flestum 

eigindlegum rannsóknaraðferðum eru niðurstöður byggðar á viðtölum með opnum eða 

hálfopnum spurningum sem lagðar eru til grundvallar og þar með ekki reynt að alhæfa 

um viðfangsefnið heldur túlkar rannsakandi niðurstöðurnar út frá svörum viðmælenda 

Það má því segja að rannsakandinn sé einnig rannsóknarverkfærið. Viðvera 

rannsakandans á vinnustað viðmælenda getur hugsanlega haft einhver áhrif á 

viðmælendur. Egindlegar rannsóknir byggja á túlkun fárra viðmælenda og þeirra 

upplifun og viðhorf endurspegla ekki skoðun almennings, heldur aðeins þann hóp sem 

er verið að skoða. Þrátt fyrir það getur rannsakandinn öðlast dýpri og víðtækari skilning 

á viðfangsefninu með þessum hætti frekar en öðrum hætti. Einungis var ein kona sem 

var viðmælandi í rannsókninni, það er þá takmörkun á upplifun kvenna á 

árangurstengdum launum. Mætti kanna það frekar með skipulögðum hætti að kanna 

upplifun kvenna á ytri hvata í tengslum við starfsánægju og viðhorf þeirra til 

árangurstengingar.  

Allir þátttakendur höfðu starfað sem tryggingasöluráðgjafar í að minnsta kosti níu ár, 

en það kom fram að þeir höfðu séð marga söluráðgjafa koma og fara. Einnig kom fram 

að yfirleitt stoppaði fólk í minna en ár sem tryggingasöluráðgjafar. Það mætti því 

rannsaka hvernig árangurstenging hefur áhrif á fólk sem er búið að starfa við fagið í 

minna en ár og þannig hugsanlega komast að því hvers vegna það hættir eftir svo 

stuttan tíma og bera niðurstöðurnar svo saman við þá sem endast í starfinu í lengri tíma. 

Einnig mætti skoða hvernig árangurstenging í öðrum sölustörfum hefur áhrif á 

hvatningu og starfsánægju. Enn frekar mætti kanna markvisst árangur þeirra sölumanna 
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sem eru á árangurstengdum launum miðað við þá sem eru ekki á árangurstengdum 

launum ásamt tengsl við starfsánægju. 
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9 Lokaorð 

Í nútímasamfélagi skiptir máli að að huga að starfsánægju og hvetja fólk áfram með 

réttum aðferðum til þess að hámarka árangur þess. Ánægt starfsfólk afkastar skilar betri 

frammistöðu og meiri árangri.  Þegar innleiða á hvatakerfi í fyrirtækjum er mikilvægt að 

huga að því hvaða hvatar henta hverjum. Sami hvati þarf ekki endilega að henta öllum, 

fólk er misjafnt og þess vegna er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að þekkja sitt starfsfólk. 

Þá er hægt að veita þeim stuðning með hvatakerfi og beina þeim í rétta átt svo þau geti 

aukið frammistöðu sína og jafnframt starfsánægju. Árangurstenging launa getur virkað 

sem góður hvati en hún þarf að vera raunsæ og kannski þyrfti að skoða mismunandi 

hvata miðað við starfsaldur. Auk þess er mikilvægt að huga að góðum samskiptum í 

stærri fyrirtækjum þar sem fólk er með ólík hvatakerfi og umbanir. Rannsakandi leggur 

til að bæði innri og ytri hvatar séu skoðaðir samhliða árangurstengingu. Hvatning er öllu 

fólki mikilvæg, hvort sem það á við um vinnu, nám, íþróttir eða einkalíf. Hvati eða 

umbun af einhverju tagi ásamt markmiðasetningu getur skipt sköpun fyrir starfsfólk sem 

starfar við sölu. Eins og kom fram í verkefninu þá mæla viðmælendurnir með 

árangurtengingu launa og telja hana vera drífandi þátt í sölumennsku. Rannsakandi telur 

að fleiri fyrirtæki ættu að taka upp á árangurstengdu launaumhverfi, hvort sem um er 

að ræða sölu á vörum eða þjónustu.  
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Viðaukar 

Viðtalsrammi 

 

Árangurstenging og markmið 

Hvernig myndirðu lýsa þínum vinnustað? 

Er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú valdi þetta starf? 

Hver konar launakerfi er hjá fyrirtækinu? Voru einhverjir valkostir í boði? Hvaða? 

Hvað réði því að þessi leið varð fyrir valinu? 

Hvernig finnst þér árangurstengd laun hafa áhrif á frammistöðu þína? 

Finnst þér markmið skipta máli? Hvernig? 

Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu?  

Hverjar eru helstu hindranir í starfinu? 

Seturðu þín eigin markmið eða koma þau einungis frá fyrirtækinu? 

Upplifirðu pressu frá yfirmönnum? Hvernig þá?  

Finnurðu fyrir álagi í tengslum við árangurstenginguna? Hvernig þá? 

 

Samskipti á vinnustað 

Hvernig myndirðu lýsa samskiptum við samstarfsfélaga, aðra sölumenn í sömu deild? 

En í öðrum deildum? Eru samskiptin öðruvísi? Hvernig þá? 

Hvernig eru samskiptin við forstöðumenn? 

Veita yfirmenn þér hvatningu og hrós? Hvernig þá? 

Hvernig er starfsandinn í árangurstengdu starfsumhverfi? 

Hvernig hefur innbyrðis keppni innanhúss áhrif á starfsandann? Hvernig er hann 

miðað við að vera í sölustarfi sem er ekki árangurstengt? 
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Er munur á samskiptum og starfsanda þegar vel gengur vs. þegar illa gengur að selja? 

Hafið þið unnið saman í hópum að ákveðnum markmiðum? Ef svo hvernig gekk það 

og hvaða áhrif hafði það á hvatningu? 

Veita yfirmenn þig stuðning í starfi? Hvernig þá? 

Upplifirðu þig í öruggu starfsumhverfi? 

 

Hvatning 

Hverjir eru helstu hvatar í þínu starfi?  

Þegar þú hugsar um hvatningu, bæði innri og ytri hvatningu, hvaða þættir telurðu 

vera mikilvæga?  

Hvernig hefur árangurstenging launa áhrif á hvatningu fyrir þig? 

Hvaða önnur hvatakerfi eru innan fyrirtækisins? 

Hvernig hefur sú hvatning, þ.e.a.s. umbun eins önnur fríðindi sem koma með starfinu 

áhrif á þig sem starfmann? Hvernig hefur það áhrif á frammistöðu þína?   

Finnur þú fyrir mun á hvatningu á vinnustað sem er með árangurstengingu vs. ekki 

árangurstenging? Hvernig þá? 

Finnst þér launatengt starfsumhverfi veita þér hvatningu til að vera betri 

starfskraftur? Hvernig þá? 

Upplifirðu mikilvægi starfsins og hvernig hefur það áhrif á árangur þinn? 

Hvernig hefur hvatning áhrif á frammistöðu þína? 

Hvað finnst þér um starfstitla? Myndi það veita þér hvatningu að fá betri starfstitil? 

Þegar þú varðst sölustjóri, fannstu fyrir aukinni hvatningu eða starfsánægju, hvernig 

þá? 

Hvetjið þið sölumenn hvorn annan áfram? Hvernig þá? 

Hver eru markmið fyrirtækisins með hvatakerfinu? 

Hvernig hafa hvatakerfi fyrirtækisins áhrif á árangur sölumanna? 

Hvernig hafa hvatakerfi fyrirtækisins áhrif á árangur fyrirtækisins? 

Eru gerðar reglulegar mælingar? Hvaða þá?  
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Starfsánægja  

Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni í starfi? 

Hefurðu velt fyrir þér hugtakinu starfsánægja og hvað felst í því? 

Verður þú var við umræðu um starfsánægju á vinnustaðnum? Hvernig þá? Hjá 

hverjum? 

Hefurðu ástríðu fyrir vinnunni þinni? 

Hvernig líður þér  að starfa í árangurstengdu launaumhverfi? 

Hvernig líður þér þegar gengur vel? 

Hvernig líður þér þegar ekki gengur vel? 

Ertu almennt ánægð/ánægður í starfi þínu? 

Hver er helsta ástæðan? Af hverju? 

Hvaða áhrif heldurðu að árangurstengt launaumhverfi hafi starfsánægju þína?   

Nærðu að samræma starf þitt og einkalíf? Tekurðu vinnuna þína með heim? 

Hvað er það skemmtilegasta við starf þitt?  

 

Lokaspurningar: 

Hvað myndirðu segja að væru kostir og gallar við árangurstengingu launa á vinnustað 

Myndirðu vilja fara aftur í óárangurstengt sölustarf? Af hverju (ekki)? 

Myndirðu mæla með því að sölumenn væru á árangurstengdum launum? Af hverju 

(ekki)? 
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Póstur    

  

Ágæti starfsmaður,  

 

Ég heiti Ásdís Halldórsdóttir og er nemandi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna að lokaverkefninu mínu sem fjallar um hvatningu og starfsánægju í 

tengslum árangurstengd laun. Verkefnið felst í því að taka viðtöl við einstaklinga sem 

starfa í árangurstengdu launaumhverfi og hafa áður starfað í sölustarfi sem var ekki 

árangurstengt. Tilgangurinn er að kanna hvaða áhrif hvatning hefur á starfsánægju og 

viðhorf þeirra til árangurstengdra launa.  

Ég er að leita að sölumönnum eða tryggingarráðgjöfum. Ef það á við þig, langar mig 

til að biðja þig um að deila með mér reynslu þinni og upplifun. Þátttaka þín er mér mjög 

mikils virði. Viðtalið er tekið upp og ég reikna með að það taki ca. 30 mínútur. Nöfn 

þátttakenda koma hvergi fram, verða ekki rekjanleg og fyllsta trúnaðar verður gætt 

gagnvart þeim sem koma fram í viðtölunum. Ég mun leita eftir upplýstu samþykki 

þátttakanda og niðurstöður verða kynntar með hagsmuni þeirra og virðingu að 

leiðarljósi. 

Ég vona að rannsóknin geti nýst sem innlegg í fræðilega umræðu um starfshvatningu 

og starfsánægju sölumanna og tryggingaráðgjafa sem og almennra sölustarfa. 

Leiðbeinandi minn er Þórður S. Óskarsson Ph. D., aðjunkt við Viðskiptafræðideild HÍ, 

thord@hi.is                                       

 

Með vinsemd og virðingu,  

 

Ásdís Halldórsdóttir   

Nemandi í mannauðsstjórnun MS.c. 

Háskóla Íslands 

ash55@hi.is 

7772383 
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