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Útdráttur 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis, til meistaraprófs í mannauðsstjórnun, var að rannsaka 

hvatningu og umbun í starfi og kanna hvort starfsmenn upplifi að hvatning hafi áhrif á 

frammistöðu í starfi. Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsókn í formi viðtala. Tekin voru 

tíu viðtöl, eitt við gæðastjóra fyrirtækisins sem um ræðir og eitt við framleiðslustjóra þess í 

þeim tilgangi að fá betri innsýn í störf starfsmanna og hvatningarkerfið sem stuðst er við í 

deild skipulagsheildarinnar. Tekin voru fjögur viðtöl við núverandi starfsmenn deildarinnar og 

fjögur viðtöl við fyrrum starfsmenn sömu deildar. Viðtölin voru tekin í október og nóvember 

2018 og voru viðmælendur á aldrinum 19-55 ára, þrjár konur og fimm karlar. Deildin sem 

rannsökuð var er eina deildin innan skipulagsheildarinnar sem styðst við hvatningarkerfi. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar notaðist rannsakandi við hálfopin og opin viðtöl og 

hentugleikaúrtak. Ritgerðinni var skipt upp í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að bæði fyrrum starfsmenn og núverandi 

starfsmenn telja flestir að bæði innri og ytri hvatning þurfi að vera til staðar til að ná fram 

bættri frammistöðu starfsmanna. Niðurstöður leiða í ljós að bæði innri og ytri hvatning sé til 

staðar innan deildarinnar sem var rannsökuð.  

 Rannsóknin sýnir fram á að hvatningarkerfið sem notað er sé nauðsynlegt fyrir 

starfsmenn deildarinnar. Viðmælendur eru allir sammála því að þeir hefðu afbragðs yfirmann 

sem hvetti þá áfram og sé duglegur að hrósa þeim fyrir vel unnin störf. Einnig kemur fram að 

yfirmaðurinn sé duglegur að leiðbeina starfsmönnum á jákvæðan hátt um það sem betur 

mætti fara í starfi.  

Lykilorð: Innri og ytri hvatning, hvatningarkerfi. 
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Abstract 

The goal of this thesis, for a Masters degree in Human Resource Management, was to study 

incentives and rewards at work and investigate whether employees experience the 

motivation that impacts on performance at work. The study was based on qualitative 

research in the form of interviews. Ten interviews were taken, one with the Quality Manager 

of the company in question and one with its Production Manager for the purpose of gaining 

a better insight into the work of the employees and the incentive system supported by the 

organization. There were four interviews with the current staff members and four interviews 

with former employees of the same department. The interviews were taken in October and 

November of 2018 and were interviewees aged 19-55 which included  three women and five 

men. The faculty investigated is the only division within the organizational structure based 

on motivation systems. In the course of the study, the examiner used half-open and open 

interviews and suitability tests. The thesis was divided into two parts, theoretical part and 

research component. 

The main findings of the study are that both former employees and current employees 

consider that both internal and external incentives must be available to achieve improved 

employee performance. The results show that both internal and external incentives are 

present within the department under investigation. 

The study shows that the motivation system used is necessary for the employees of the 

department. Interviewees all agree that they have a good director who encourages them 

and is eager to praise them for well-done work. It also states that the director is efficient in 

guiding employees in a positive way about matters that can be done better. 

Keywords: Internal and external motivation, motivation system. 
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1 Inngangur 

Fræðimenn og rannsakendur á sviði stjórnunarfræða telja að mannauðurinn sé helsti lykillinn 

að aðlögunarhæfni, vexti og samkeppnisforskoti í krefjandi og síbreytilegu rekstrarumhverfi 

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2003).  

Starfsmenn eru mikilvæg auðlind innan skipulagsheilda þegar kemur að árangri innan 

þeirra. Segja má að mannauðurinn sem vinnur innan skipulagsheildarinnar sé hennar helsta 

auðlind og geri hana að því sem hún er. Mikilvægt er að stjórnendur leyfi starfsmönnum 

sínum að njóta sín og nýta þá þekkingu og styrkleika sem þeir búa yfir til fulls.    

Gerðar hafa verið margar rannsóknir sem gefa til kynna að hvatning auki ánægju hjá 

starfsmönnum, þar sem hún hefur bein áhrif á frammistöðu og afköst starfsmanna. Fyrirtæki 

notast flest við laun, bónusa, stöðuhækkanir eða gjafir til hvatningar í starfi í þeim tilgangi að 

ná fram settum markmiðum skipulagsheildar. Samkvæmt Shukla (2012) er mikilvægt að 

stjórnendur bjóði starfsmönnum sínum rétt laun miðað við hvert starf innan 

skipulagsheildar. Störfin þurfa að vera í samræmi við afköst starfsmanna, svo hægt sé að ná 

árangri með launum.  

Crouse (2005) bendir á það að þegar starfsmaður fær hvatningu frá stjórnendum sínum, 

getur það haft áhrif á frammistöðu, starfslíðan og ánægju í starfi. 

Erfitt getur þó reynst að útskýra hvernig hvatning raunverulega virkar þar sem 

einstaklingar upplifa hvatningu með mismunandi hætti. Oft er hvatningu skipt í tvo þætti, 

það er innri hvatningu og ytri hvatningu. Fræðimennirnir Aguinis, Gottfredson og Joo (2012) 

telja mikilvægt að stjórnendur í nútímasamfélagi veiti starfsmönnum sínum innblástur og 

hvetji þá áfram til árangurs í starfi. Þegar starfsmenn sýni aukin afköst í starfi beri 

stjórnendum að veita starfsmönnum sínum hvatningu og umbun fyrir störf sín. Með þessum 

hætti aukist líkur skipulagsheilda á að stækka og dafna.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Upplifa starfsmenn að hvatning hafi áhrif á frammistöðu? 

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Samtals tíu einstaklingar 

voru fengnir í viðtöl, gæðastjóri, framleiðslustjóri vöruhússins, fjórir starfsmenn ásamt 
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fjórum fyrrum starfsmönnum. Tilgangurinn var að fá betri innsýn í störf starfsmanna og 

hvatningarkerfið sem stuðst er við í einni deild skipulagsheildarinnar.  

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

ritgerðarinnar verður fjallað um mikilvægi mannauðsins og helstu kenningar um hvatningu. 

Einnig verður greint frá þeim rannsóknum sem snúa að hvatningu og hvaða hvatning sé 

líklegust til að hvetja starfsmenn áfram. Í rannsóknarhlutanum er farið yfir þá aðferðafræði 

sem notast er við í framkvæmd rannsóknarinnar. Að lokum er umræðukafli, þar sem fjallað 

er um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við fræðilega hluta ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegt yfirlit  

Í þessum kafla er farið yfir þau viðfangsefni sem tengjast ritgerðinni. Tilgangurinn með 

rannsókninni var að svara rannsóknarspurningunni: Upplifa starfsmenn að hvatning hafi áhrif 

á frammistöðu?  

Margar nýjar kenningar sem snúa að hvatningu hafa litið dagsins ljós, margar þeirra eru 

vel þekktar hjá stjórnendum skipulagsheilda. Fræðimennirnir Hughes, Ginnet og Curphy 

(2005) telja að þeir stjórnendur sem kynni sér ólíkar kenningar taki betri ákvarðanir varðandi 

val á hvatningarkerfi innan fyrirtækis.  

 Samkvæmt Mullins (2013) hefur það tíðkast að gefa starfsmönnum ýmiss konar gjafir til 

þess að hvetja þá áfram í starfi. Hann telur það vera hluta af hvatningarkerfi fyrirtækja og 

geta bæði flokkast til innri og ytri hvatningar. Það stjórnast af eðli gjafarinnar, ástæðum 

hennar og hver gefur hana.   

Mikilvægt er að stjórnendur hvetji starfsmenn sína svo árangur náist í starfi. Því þurfa 

stjórnendur að átta sig á mikilvægi hvatningar og hvernig hún tengist starfsánægju og 

umbunarkerfi. Skilningur á hvatningu á vinnustað og starfsánægju er lykillinn að bættum 

árangri (Pardee, 1990). Gerðar hafa verið margar rannsóknir um hvatningu sem benda til 

þess að flestir starfsmenn hafi áhuga, vilji bæta sig í starfi og geri ávallt sitt besta til þess að 

auka afköst sín. Mikilvægt er að stjórnendur þvingi ekki starfsmenn sína til betri afkasta 

heldur gefi þeim frekar ástæðu  til þess að bæta sig (Stone, 2007). 

Gerðar hafa verið margar rannsóknir sem sýnt hafa að tengsl séu á milli starfsánægju og 

hvatningar (Landy og Conte, 2017). Endurtekinn árangur hefur verið talin auka hvatningu 

innan skipulagsheildar og líklegra er að saga árangurs hvetji þá til aukinnar áhættu og mæti 

þeim kröfum sem liggja fyrir sem snúa að nýjum markmiðum (Springer og Jan, 2011). 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) hefur það markmið að starfsmenn 

innan skipulagsheildar finni tilgang með vinnunni og það skili betri árangri. Þegar 

skipulagsheildir hvetja starfsmenn sína auka þeir framleiðni starfsmanna með áhrifaríkum 

hætti (Steward og Brown, 2009). Mannauðsstjórnun er talin mikilvæg innan skipulagsheilda. 
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Með henni er hægt að bæta árangur starfsmanna, hegðun og frammistöðu. 

Mannauðsstjórnun veitir starfsmönnum sínum hvatningu og innblástur í starfi og eflir þá til 

þess að ná settum markmiðum. Með þessum hætti nær skipulagsheildin og starfsmennirnir 

sjálfir að dafna (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2011).  

Samkvæmt Michigan-líkaninu snýst mannauðsstjórnun í megindráttum um ákveðið ferli 

við að velja rétta starfsmenn, þjálfa þá, meta frammistöðu þeirra og umbuna þeim með það 

að markmiði að frammistaða þeirra sé sem árangursríkust. Harvard-hópurinn er ekki sama 

sinnis. Meðlimir hans segja að mannauðsstjórnun snúist minna um skynsemis- eða rökhyggju 

og forskriftaraðferðafræði (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Samkvæmt Gylfa Dalmann 

Aðalsteinssyni (2003) er mannauðsstjórnun meginundirstaða stjórnunar og velgengni 

fyrirtækja. Mannauðurinn (e. human resource) er talinn helsta auðlind skipulagsheildar, þar 

sem hann gerir hana að því sem hún er. Flestar skipulagsheildir leggja mikla áherslu á að 

mannauðnum sé sýnd virðing í þeim tilgangi að starfsmenn upplifi ánægju í starfi.   

Samkvæmt Lumley, Coetzze, Tladinyane og Ferreira (2011) ber stjórnendum að sýna 

starfsmönnum sínum hollustu með því að treysta þeim og hafa sanngirni ávallt að leiðarljósi, 

ásamt því að þeir finni fyrir að þeir séu hafðir með í ákvarðanatökum innan fyrirtækis. 

 Starfsmenn eru mismunandi einstaklingar sem búa  yfir ólíkri þekkingu og hæfni. 

Einstaklingar safna saman þekkingu með mismunandi hætti, til dæmis með hlutbundinni 

þekkingu og þekkingu sem byggð er á reynslu. Þekking sem byggist á reynslu skapar yfirleitt 

sérstöðuna og það gerir öðrum fyrirtækjum erfitt með að líkja eftir og verða eins (Inga Jóna, 

2003). Mikilvægt er að starfsmenn geti nýtt þekkingu sína og styrkleika í starfi og fái að njóta 

sín.  

2.2 Hvatning 

Michael Armstrong setti fram skilgreiningu um hvatningu (e. motivation). Hann segir 

hvatningu vera kraft sem stýrir ákveðinni hegðun, viðheldur henni og fær einstaklinga til að 

sýna ákveðna hegðun (Armstong, 2006). Hugtakið hefur verið skilgreint á marga mismunandi 

vegu í gegnum árin. Hvatning skilgreinist sem hvöt til að hvetja starfsmenn til að starfa með 

ákveðnum hætti eða til að bæta hneigð til ákveðinnar hegðunar. Hvatning er skilgreind sem 

innra ástand einstaklings sem styður hann áfram til bættrar frammistöðu og hvetur 

einstaklinginn til þess að framfylgja löngunum sínum og grunnþörfum (Pardee, 1990). Talið 

er að hvatning einkennist af þremur hlutverkum. Fyrsta hlutverkið er að hvatning veitir orku. 
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Annað hlutverkið einkennist af því að starfsmenn hefjist handa við vinnu. Þriðja hlutverkið er 

að gefa ferlinu stefnu að tilteknum markmiðum sem leysa úr læðingi kraftinn til þess að ná 

settu markmiði (Landy og Conty, 2017).  

Mikilvægt er að stjórnendur leitist eftir að ráða rétta starfsmenn í störfin sem þeir ætla að 

fylla. Þeir þurfa að huga að því að einstaklingurinn sýni starfinu áhuga, hafi rétt gildi og hafi 

þá eiginleika sem tengjast starfinu. Það telst mikilvægur grunnur fyrir stjórnendur, svo hægt 

sé að nýta styrkleika starfsmanna sem best (Hughes, Ginnett og Curphy, 2005). 

Ef hvatningu skortir eiga starfsmenn það til að sýna óstundvísi og áhugaleysi, fjarvistir 

aukast og ýmis samstarfsvandamál koma upp (Kovach, 1987). Þegar starfsmenn eru hvattir 

áfram í starfi eru þeir á sama tíma að hjálpa skipulagsheildum að komast af. Rannsóknir hafa 

sýnt að þegar laun starfsmanna fara hækkandi, þá verður peningaleg umbun minni hvatning. 

Þegar störf eru áhugaverð er það talið gefa af sér meiri hvatningu en fjárhagsleg umbun gerir 

(Lindner, 1998).  

Fræðimaðurinn Kovach (1987) bendir á að þegar stjórnendur séu hvetjandi þá eru 

starfsmenn almennt ánægðari í starfi. Einnig telur hann að starfsmenn sem upplifa sig 

ánægða í starfi skili meiri afköstum en þeir starfsmenn sem upplifa sig óánægða í starfi. 

Samkvæmt Pinder (2008) skilgreinir hann hvatningu sem megináhrifavald, sem komi bæði 

hið innra og ytra með einstaklingnum.   

Innri hvatning (e. intrinsic motivation) snýr að því að starfsmaður finni löngun innra með 

sér, til dæmis til að auka þekkingu sína á starfinu sínu. Ánægja, forvitni og það að starfsmenn 

vilji sýna framför í starfi, hvetur starfsmenn fremur áfram en umbun (Accariya og Khalil, 

2016). Þegar markmið skipulagsheilda er að aðlaga aðferðir sem snúa að innri hvatningu, er 

gott að búa til menningu sem inniheldur traust, viðurkenningu og sjálfstæði. Innri þættir hafa 

mikið vægi þegar kemur að hvatningu. Starfsmenn upplifa innri hvatningu mikilvægari en ytri 

hvatningu, þar sem ytri hvatning er til dæmis fjárhagsleg umbun eða gjafir (Singh, 2016).  

Þegar starfsmaður upplifir velgengni í starfi, sigur í starfi eða finnst hann ná tökum á 

einhverju tengdu starfinu, þá er það innri hvatningin sem hefur áhrif á frammistöðu hans og 

hegðun (Ryan og Deci, 2000).  

Samkvæmt Brooks (2006) kemur fram að starfsmenn sem upplifa hvatningu í starfi nái 

árangri, þar sem þeir eru fullir orku og ákafa og eiga auðveldara með að venjast breytingum 

innan skipulagsheildar. Ef starfsmenn fá ekki hvatningu er líklegt að þeir verði 
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ósamvinnuþýðir, óstundvísir og bregðist við með neikvæðum hætti. Þeir gætu einnig 

upplifað hindranir innan starfsins sem þeir telja sig ekki geta yfirstigið.  

Ytri hvatning (e. extrinsic motivation) er hvatning frá umhverfinu, eins og stöðuhækkanir, 

gjafir og fjárhagsleg umbun. Starfsmenn sem eru hlynntari ytri hvatningu eru oft hræddari 

við refsingu, læra af áskorunum, reynslu og ævintýrum (Accariya og Khalil, 2016). 

Stjórnendur geta hvatt starfsmenn áfram með hærri launum, stöðuhækkunum, ferðalögum 

eða áhugaverðum störfum. Þegar refsingu er beitt getur það tengst atvinnumissi, engri von 

um stöðuhækkun eða ósamlyndum samstarfsmönnum (Gellerman, 1996). Stjórnendur 

notast oft við ytri hvatningu í þeim tilgangi að lokka einstaklinga til þess að auka 

frammistöðu sína í starfi og ná árangri. Skipulagsheildir geta stýrt því hvernig þær nota ytri 

hvatningu, til dæmis með því að skoða hvaða aðferð virkar best. Til þess að koma til móts við 

þessa ytri hvatningu, þurfa starfsmenn að vita hvaða þætti beri að uppfylla. Það mun gagnast 

til þess að aðstoða við að draga fram getu og hæfileika starfsmanna innan vinnustaðar 

(Turner, 2017). Fræðimaðurinn Armstrong (2009) segir ytri hvatningu hafa jákvæð áhrif en 

dugi ekki til lengdar.  

2.3 Hvatakenningar 

Fræðimenn hafa sett fram margar kenningar um hvatningu, þar sem fram kemur hvernig 

stjórnendur geti hvatt starfsmenn sína. Þó hefur reynst erfitt að rannsaka hvatningu. 

Samkvæmt Riggio (2003) hafa hinar ýmsu nálganir leitt í ljós hvað það er sem knýji 

starfsmenn áfram í starfi. Starfsmenn hafa allir mismunandi áherslur og væntingar hvað 

hvatningu varðar.  

Til eru margar kenningar sem byggja á hvatningu. Má þar nefna þarfakenningu Maslows, 

árangurskenningu McClellands, tveggja þátta kenningu Herzbergs, ferilskenningar, kenningu 

X og Y, væntingarkenningu Vrooms, jafngildiskenningu Adams og atferliskenningar. Hér á 

eftir munu vera gerð skil á þessum kenningum. 

2.3.1 Þarfakenningar Maslows 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow setti fram þarfakenningu sína (e. Maslow´s hierarchy of 

needs) árið 1943. Maslow skipti þörfunum í fimm þætti og raðaði þeim upp í stigskiptri röð í 

pýramída, þar sem þarf að fullnægja einni þörf til að næsta þörf geti tekið við. Þörfin sem er 

neðst í pýramídanum er líkamleg þörf, þar fyrir ofan er þörfin fyrir öryggi, svo kemur 
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félagsleg þörf, því næst þörf fyrir viðurkenningu og efsta þörfin í pýramídanum er 

sjálfsbirting (Landy og Conty, 2017). Hér fyrir neðan er mynd af þarfapýramída Maslows til 

útskýringar.  

 

 

Mynd 1: Þarfapýramídi Maslows (Landy og Conty, 2017).  

Maslows pýramídinn er notaður til þess að skilgreina þarfir einstaklinga. 

Fræðimenn sem rannsökuðu hvatningu í starfi og ályktuðu um notkun þarfapýramída 

Maslows, töldu að notkun þarfapýramídans gerði ráð fyrir að stjórnendur teldu þörf á að 

fullnægja þyrfti lægsta stiginu fyrst og síðan koll af kolli (Springer og Jan, 2011).  

Fræðimaðurinn Jenkin 2011 telur auðvelt sé að tengja þarfapýramída Maslows við 

starfstengda þætti. Laun og hlunnindi eru lægra stigs þættir, starfsöryggi, teymisvinna, staða 

og nám flokkast sem hærra stigs þættir. Til að tryggja að starfsmenn sækist ekki aftur í lægra 

stigs þætti þarf að stuðla að því að starfsmenn í hærra stigs þáttum njóti starfsánægju. Til 

þess að starfsmenn skili meiri afköstum, þurfa markmiðin að vera margþætt og meiri líkur 

eru á því að starfsmenn starfi samkvæmt hærri þáttum, ef þeirra eigin persónulegu markmið 

og markmið fyrirtækisins fara saman (Springer og Jan, 2011).  

2.3.2 Árangurskenning McClellands 

Davids C. McClellands setti fram árangurskenninguna (e. Achievement motivation) árið 

1965,  en hún snýr að starfstengdri hvatningu. Kenningin byggir á þremur mikilvægum 

þörfum, sem eru: Árangur, félagsleg tengsl og völd (Landy og Conte, 2017). Þessar þarfir geta 
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verið bæði einstaklingsbundnar, missterkar og geta haft áhrif á starfshvatningu á milli 

einstaklinga. Ein þörf getur verið yfirsterkari öðrum þörfum og getur verið áhrifavaldur í því 

hvernig starfsmenn meta tækifærin svo árangur náist í starfi (Steers, Porter og Bigley, 1996).  

Fjöldi rannsókna hafa sýnt að einstaklingar leitast eftir mismunandi þáttum, sumir vilja 

viðurkenningu á meðan aðrir sækjast eftir möguleikanum á að þróa sig í starfi og enn aðrir 

sækjast eftir félagslegum tengslum. Aðrir velja samvinnu fram yfir samkeppni (Riggio, 2008). 

2.3.3 Tveggja þátta kenning Herzbergs 

Frederick Herzberg setti fram tveggja þátta kenninguna (e. Two factor theory) árið 1959. 

Þættirnir tveir eru viðhaldsþáttur (e. hygiene needs) og hvatningarþáttur (e. motivator 

needs). Viðhaldsþátturinn samsvarar neðsta laginu í þarfapýramída Maslows, það er 

líkamlegum þörfum. Hvatningarþátturinn samsvarar lögunum þar fyrir ofan í pýramída 

Maslows (Riggio, 2003). Viðhaldsþátturinn snýr að ytri þáttum starfsins og má þá nefna til 

dæmis launakjör, vinnuaðstæður, starfsöryggi og aðbúnað. Viðhaldsþátturinn getur ekki 

orsakað ánægju en hann getur komið í veg fyrir óánægju. Hvatningarþátturinn stuðlar að því 

að starfsmenn fái ábyrgð innan starfsins, fái að þróa sig áfram í starfi, umhyggju, sjálfstæði, 

endurgjöf, viðurkenningu og hvatningu (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959).   

 

 

Mynd 2: Viðhaldsþáttur og hvatningarþáttur Herzbergs (Riggio, 2008). 
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Tveggja þátta kenningin segir að ef stjórnendur ætli að skapa ánægju á vinnustað og halda 

henni við með hvatningu þurfi tvennt að gerast. Stjórnendur þurfa að hafa viðhaldsþáttinn í 

lagi svo hægt sé að útrýma starfsóánægju. Starfsmenn þurfa að upplifa starfsöryggi, 

sanngjörn laun og stjórnendur þurfa að koma fram við starfsmenn af virðingu. Til þess að 

starfsmenn skili betri árangri og afköstum, þarf svo hvatningarþátturinn að vera til staðar. 

Ekki er nóg að annar þátturinn sé í lagi, heldur þarf að huga að báðum þáttum svo ánægja 

skapist í starfi (Riggio, 2003). Herzberg komst að þeirri niðurstöðu að starfsánægja og 

starfsóánægja starfsmanna tengist ekki, heldur stafi af mismunandi áhrifum og þáttum. Með 

því að vinna með innri þáttinn er hægt að uppfylla starfsánægju starfsmanna (Accariya og 

Khalil, 2016).   

2.3.4 Kenning X og Y 

Fræðimaðurinn Douglas McGregor setti fram tvær kenningar árið 1960. Kenningarnar 

kallaði hann kenningu X og kenningu Y og fjölluðu þær um stjórnun og viðhorf. Samkvæmt 

McGregor þurfa stjórnendur að velja hvora aðferðina þeir vilja nota til þess að stjórna 

starfsmönnum sínum (Kreitner, 2009). Kenning X segir að starfsmenn forðist starfið ef 

tækifæri gefst eða ef starfsmönnum þykir starfið leiðinlegt. Starfsmennirnir sýni lítinn 

metnað, skorti ábyrgðartilfinningu og leitist eftir öryggi. Hafa þarf eftirlit með starfsmönnum, 

neyða flesta til starfa og ógna þeim með refsingu. Kenningin Y er gagnstæða við kenningu X. 

Starfsmenn sinna starfi sínu vel og líta á starfið sem hvíld eða leik. Starfsmenn eru í eðli sínu 

ekki latir, heldur hafa orðið það af reynslu sinni. Þeir hafa meiri sjálfstjórn og eftirlit í þeim 

verkefnum sem þeir taka fyrir. Þeir hafa frumkvæði þegar kemur að nýjum verkefnum, segja 

frá þeim hugmyndum sem upp koma og taka meiri ábyrgð þegar við á (Landy og Conty, 2017 

og Kreitner, 2009). 

2.3.5 Væntingarkenning Vrooms 

Victor H. Vroom setti fram væntingarkenninguna (e. Vroom‘s expectancy theory) árið 

1964.  Væntingarkenningin snýst um að starfsmenn taki afstöðu til þeirrar umbunar sem 

hefur komið í kjölfar góðs árangurs í starfi (Landy og Conte, 2017). Fjallað er um það í 

kenningunni að maðurinn sé skynsemisvera og láti skynsemina ráða við ákvarðanatöku í 

starfi. Einstaklingar viti að laun og umbun ákvarðist af frammistöðu í starfi. Hvatinn sé hið 

innra með einstaklingnum og sé drifinn áfram af skynsemi mannsins (Muchinsky, 2006). 
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Samkvæmt kenningunni eru þeir starfsmenn sem eiga von á umbun, til dæmis launahækkun, 

stöðuhækkun eða bónus, líklegri til að leggja meira á sig (Schultz, 2002).  

Kenningin samanstendur af þremur meginathöfnum, sem eru: Framlag, frammistaða og 

afrakstur. Það sem einstaklingurinn gefur af sér fær hann til baka. Þegar starfsmaður fær 

hvatningu eykst framlag hans til starfsins sem stjórnast af umbun og væntingum (Vroom, 

1964).  

Margir fræðimenn telja að væntingarkenningin sé sú hentugasta þegar hvetja á 

starfsmenn á vinnustað, starfsmönnum er umbunað eftir frammistöðu.  

Aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt kenninguna. Þeir telja hana ekki henta vel til hvatningar, 

þar sem hún er notuð til hvatningar starfsmanna í formi umbunar og launa. Með því minnki 

vægi þeirra þátta sem hafa áhrif og skipta máli, sem dæmi þegar einstaklingar eru í góðu 

starfsumhverfi og í áhugaverðu starfi (Riggio, 2008).  

2.3.6 Jafngildiskenning Adams 

Atferlisfræðingurinn Adam setti fram jafngildiskenninguna (e. Equity theory) árið 1965 en 

hún snýst um sanngirni. Fram kemur í kenningunni að þegar komið er fram við starfsmenn af 

sanngirni, þá öðlist þeir hvatningu. Starfsmenn hafa oft ákveðnar væntingar til vinnuveitenda 

þegar kemur til dæmis að launum, viðurkenningu, áhugaverðum verkefnum og umbun. 

Starfsmenn sem allir starfa í sambærilegu starfi, búa yfir ólíkri menntun, hæfni, þekkingu og 

reynslu og því þurfa stjórnendur að meta starfsmenn sína til þess að sanngirni sé höfð að 

leiðarljósi (Riggio, 2003).  Ef starfsmaður fær vitneskju um að komið sé fram við hann af 

ósanngirni, sem dæmi fái hann lægri laun en jafn hæfur samstarfsmaður, gæti það haft þau 

áhrif að framlag hans til starfsins minnki (Riggio, 2008).  

2.4 Starfstengd hvatning – hvað hvetur starfsmenn í starfi?  

Í nútímasamfélagi eru fyrirtæki og starfsmenn þeirra mismunandi. Ein meginbreytingin er 

tengsl starfsmanna við starfið og væntingar starfsmanna. Skipulagsheildir hafa mismunandi 

hvatningarleiðir til að hvetja starfsmenn sína. Gagnlegt getur verið fyrir stjórnendur að 

hverfa frá þeim stöðluðu hugmyndum um hlutverk þeirra væntinga sem hafa áhrif til 

hvatningar starfsmanna, þegar stjórnendur eru að fást við starfsmenn í þeim tilgangi að 

skipulagsheildin skili af sér árangri (Singh, 2016).   
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Starfsmenn hafa mismunandi viðhorf um hvatningu, þarfir og langanir. Það eru ólíkir 

þættir sem hvetja hvern og einn áfram. Fyrirtæki þurfa að hafa vel mótaða stefnu sem 

umbunar starfsmönnum með tilliti til þess hversu mikið starfsmenn gefa af sér til starfsins. 

Því má líta á umbun sem megináherslu þegar gerður er ráðningarsamningur við starfsmann 

(Amstrong, 2009). Mismunandi er hvernig starfstengd hvatning birtist, hún getur varað stutt 

eða lengi eða verið mikil. Leggja þarf mat á starfstengda hvatningu með tilliti til þess hvernig 

hún birtist og hvernig hún beinist að þeim verkefnum sem við eiga. Munurinn getur verið 

mismunandi hjá einstaklingum og háð kyni, aldri, launum eða starfsháttum. Stjórnendur 

þurfa því að þekkja hvar styrk- og veikleikar hjá starfmönnum þeirra liggja og eftir hverju þeir 

leitast í starfi sínu (Kovach, 1987). Hér fyrir neðan má sjá myndræna uppsetningu sem sýnir 

helstu áhrifavalda starfstengdrar hvatningar.   

 

 

Mynd 3: Þrír áhrifavaldar starfstengdrar hvatningar (Pinder, 2008). 

 

Craig. C. Pinder (2008) er einn af helstu fræðimönnum um starfstengda hvatningu. Hann 

segir að starfstengd hvatning hafi þrjá áhrifavalda, sem eru: Stefna, styrkur og úthald. Hann 

segir að það sé einstaklingsbundið hvað hvetji starfsmenn áfram, að hverju hvatningin 

beinist og hver stefnan sé. Áhugi skipti máli, því þar liggi styrkurinn hjá einstaklingnum. 

Einnig skipti máli hversu lengi hvatningin varir og er þá átt við úthald starfsmanna. Pinder 

telur hvatningu bæði koma frá hinu innra og ytra hjá einstaklingum.  
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2.4.1 Starfsmannasamtöl 

Á mörgum vinnustöðum er notast við starfsmannasamtöl, sem er viðurkennt 

stjórnunartæki innan fyrirtækja. Tilgangur þeirra er að skapa samtal á milli stjórnenda og 

starfsmanna, svo hægt sé að stuðla að aukinni starfsánægju og árangri. Rætt er um 

frammistöðu, samskipti við samstarfsaðila, helstu markmið og framtíðarsýn starfsmanna. 

Umræður spinnast í kringum frammistöðumat starfsmannsins, sem er grunnur samtalsins. Ef 

stjórnandi stendur rétt að viðtalinu, getur það bætt samskiptin á milli hans og 

starfsmannsins. Þá er starfsmaður líklegri til að koma þeim væntingum, skoðunum og 

upplýsingum til stjórnenda sem leitast er eftir með viðtölunum (Torrington, 2011).  

2.5 Rannsóknir á hvatningu og umbun 

Í gegnum árin hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvað hvetji starfsmenn til 

árangurs í starfi. Hvatning er einstaklingsbundin og því mismunandi hvaða þættir hvetja 

hvern og einn áfram (Armstrong, 2009; Elvar Már Ásgeirsson, 2015; Inga Jóna, 2003; Kovach, 

1987 og Muchinsky, 2003).  

Samkvæmt Wiley (1997) hafa verið gerðar margar rannsóknir síðastliðin 40 ár á því hvað 

það sé sem hvetji starfsmenn áfram. Hann bendir á að helstu hvatarnir sem virka best á 

starfsmenn sé til dæmis áhugaverð störf, að vera metinn að verðleikum og góð laun. 

Una Sveinsdóttir (2009) gerði rannsókn þar sem hún rannsakaði viðhorf til hvatningar hjá 

íslenskum stjórnendum, bæði hjá þeim sem starfa innan einkageirans og hjá hinu opinbera. 

Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að munur sé á því hvernig stjórnendur líta á 

hvatningu til starfsmanna sinna innan einkageirans annars vegar og hjá hinu opinbera hins 

vegar. Stjórnendur voru sammála því að umbun hvetti starfmenn mest áfram í starfi, en þar 

á eftir var það hrós.  

Ragnheiður Þengilsdóttir og Þóra Christiansen (2012) gerðu rannsókn sem kannaði viðhorf 

stjórnenda og starfsmanna á hvað það sé sem hvetji starfsmenn áfram í stóru fyrirtæki hér á 

landi, rannsóknin tengdist einnig starfstengdri hvatningu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að starfsmenn og stjórnendur hafi ólíka sýn á starfshvatningu og einnig kom fram að 

munur er á milli kynja, aldurs og menntunar. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að 

segja að starfsmenn telji að vinna þeirra sé vel metin, launin séu góð, starfsmenn vilja sjá 

árangur af starfi sínu, þeir vilja fá að vinna að áhugaverðum verkefnum og í svörum 

starfsmanna er augljóst að þeir vilji fá að öðlast tækifæri til þess að auka færni sína. Það sem 
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þótti eftirtektarvert í niðurstöðum rannsóknarinnar var það að stjórnendur virðast vanmeta 

mikilvægi þess að fá góð laun á meðan hinn almenni starfsmaður telur þann þátt 

mikilvægastan. Annað sem vakti athygli í niðurstöðum rannsóknarinnar var að stjórnendur 

vanmeti hlutfallslega mikilvægi þess að auka færni í starfi (Ragnheiður Þengilsdóttir og Þóra 

Christiansen, 2012).  

Elvar Már Ásgeirsson (2015) leitaðist eftir því í lokaverkefni sínu við að svara hver væri 

besta hvatningarleiðin fyrir stjórnendur. Hann skoðaði innri og ytri hvatningu og samkvæmt 

niðurstöðum hans kom í ljós að erfitt getur reynst að finna leið til hvatningar sem hentar 

öllum. Einstaklingar eru mismunandi og það er persónubundið hvað hvetur starfsmenn 

áfram. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að finna réttu leiðina að hverjum og einum til þess að 

ná árangri. Skipulagsheildir verða að leita réttu leiðanna til þess að umbuna starfsmönnum 

sínum. Þeir starfsmenn sem fá umbun fyrir góðan árangur í starfi haldast almennt lengur í 

starfi og skila meiri afköstum.  

Gov (2015) rannsakaði tengslin á milli innri og ytri hvatningar. Fram kom í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að umbun er flókin og ruglingsleg og að tengslin á milli ánægju með laun og 

innri hvatningar eru flókin. Stjórnendur skipulagsheilda geta þurft að skapa aðferðir sem 

leiða til hvatningar, hvort sem það er eftir aðstæðum eða eftir starfsmönnunum hverju sinni. 

Því verða stjórnendur að fara þá leið sem virkar hvetjandi fyrir starfsmenn. Þegar 

skipulagsheildir vilja ná fram árangri er best að spyrja starfsmenn að því hvaða hvatning virki 

best. Mikilvægt er að hlusta vel og vandlega á starfsmenn og uppfylla þarfir þeirra eftir bestu 

getu. Þetta er talið mikilvægt atriði þegar kemur af því að búa til stefnu fyrirtækja, þegar 

nota á umbun og til að jafnvægi sé rétt á milli innri og ytri umbunar. 

Markova og Ford (2011) gerðu rannsókn á áhrifum umbunar í starfi starfsmanna í 

þekkingariðnaði. Þegar umbun inniheldur ekki peninga tengist það aukinni innri hvatningu og 

eykur líkurnar á bættri frammistöðu og nýsköpun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

umbun hefur áhrif á innri hvatningu. Mælt er með ákveðnum klukkustundum sem eytt er í 

vinnu. Fjöldi klukkustunda tengist afköstum starfsmanna og nýsköpun. Fjárhagsleg umbun 

sem ekki inniheldur peninga og umbun sem inniheldur peninga  sýnir tengsl á milli afkasta 

starfsmanna og nýsköpunar. Því er hægt að segja að umbun hafi óbein tengsl við innri 

hvatningu. Þeir starfsmenn sem upplifa hvatningu í starfi eru reiðubúnir til þess að eyða 

meiri tíma í vinnu en starfsmenn sem ekki fá fjárhagslega umbun en vinna lengur. Þau 
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hvatningarkerfi sem hönnuð eru með markvissum hætti auka innri hvatningu en draga ekki 

úr henni, sem er skilyrði fyrir nýsköpun og skapandi ferlis innan skipulagsheilda. 

Skipulagsheildir sem notast ekki við fjárhagslega umbun eru líklegri til að hafa starfsmenn 

sem viðhalda áhuga í starfi og eykur samvinnu starfsmanna. Sú umbun kostar ekki eins mikið 

fyrir fyrirtækið og peningaleg hvatning. 

Fræðimaðurinn Armstrong (2009) fer yfir þrjá helstu þætti sem eru mikilvægir þegar 

kemur að umbun. Byrja þarf á því að umbuna starfsmanni í þeim tilgangi að gildi 

stofnunarinnar séu höfð að leiðarljósi, með tilliti til fjármagns stofnunarinnar. Í öðru lagi þarf 

stjórnandi að veita starfsmanni umbun sem samræmist því sem umbunin gefur af sér til 

fyrirtækisins. Í þriðja lagi ber stjórnanda að umbuna starfsmanni á réttlátan hátt í þeim 

tilgangi að skýrt komi fram hvað skili árangri. Armstrong talar einnig um að mikilvægt sé að 

þróa starfshætti og stefnur fyrirtækisins sem styður afköst og frammistöðu starfsmanna, svo 

að markmiðum sé náð. Hafa þarf í huga að launin séu samkeppnishæf, umbunin sé aðlaðandi 

og virki hvetjandi. Enn eru það kenningar um innri og ytri hvatningu sem gilda.  Jafnvægi á 

milli þessara tveggja kenninga getur verið lykilatriði þegar kemur að árangri stjórnenda 

(Singh, 2016).  

2.6 Hvatakerfi og hefðbundnar hvatningaraðferðir  

Skipulagsheildir hafa margar birtingarmyndir í hvatakerfum sem eru notuð til skamms- 

eða lengri tíma. Hér á landi hafa  tíðkast hin ýmsu hvatakerfi í gegnum árin. Tilgangurinn með 

slíkum kerfum er að samþætta hagsmuni bæði starfsmanna og hluthafa (Ingvi Þór Elliðason, 

2013). Erfitt getur verið að skapa hvatakerfi sem leiðir til betri árangurs og því er mikilvægt 

að vanda valið vel þegar valdir eru mælikvarðar sem henta til hvatningar starfsmanna. 

Skipulagsheildir notast við hvatakerfi í þeim tilgangi að greiða starfsmönnum árangurstengd 

laun, þar sem notast er við ákveðna mælikvarða (Jensen, Murphy og Wruck, 2004). Þær 

skipulagsheildir sem styðja vel við bakið á starfsmönnum sínum og veita þeim gott 

starfsumhverfi eru líklegri til að ýta undir góða frammistöðu hjá starfsmönnum sínum 

(Sardzoska og Tang, 2012). 

Til þess að fyrirtæki geti náð góðum árangri á meðal starfsmanna, verða stjórnendur að 

vera hvetjandi og veita þeim umbun sem viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Með þeim hætti 

aukast líkur fyrirtækja á að stækka og dafna. Hægt er að hvetja starfsmenn áfram með 

mörgum mismunandi hvatningarleiðum, en oft eiga stjórnendur erfitt með að finna hvaða 
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leið hentar hverjum og einum. Margar hvatningaraðferðir hafa verið notaðar til að umbuna 

starfsmönnum, má þar nefna fjárhagslega umbun, árangurstengingu launa, hrós, gagnrýni, 

endurgjöf, launabónusa og gjafir. 

2.6.1 Fjárhagsleg umbun og árangurstengd laun 

Fjárhagsleg umbun (e. monetary rewards) getur haft góð áhrif þegar hvetja á starfsmenn 

til aukinnar frammistöðu. Það getur einnig skilað sér í bættri frammistöðu skipulagsheilda 

(Aguinis, Joo og Gottfredson, 2013). Ein tegund umbunar er árangurstengin launa. Hún er 

notuð í þeim tilgangi að starfsmaður fái umbun ef hann nær ákveðnum árangri í starfi eða 

framkvæmir fyrirfram skilgreint verkefni (Jensen, Murphy og Wruck, 2004).  

Fræðimennirnir Akthtar, Aziz, Hussain, Ali og Salman (2014) rannsökuðu tengslin á milli 

ólíkra þátta félagslegrar umbunar. Þeir skoðuðu persónulega eiginleika, laun, eðli starfs og 

stjórnunar. Rannsóknin var gerð á 150 starfsmönnum sem unnu í mismunandi bönkum í 

Pakistan. Fram kom í niðurstöðunum að tengslin á milli hvatningar starfsmanna og 

fjárhagslegrar umbunar séu jákvæð. Þær skipulagsheildir sem veittu  fjárhagslega umbun 

sýndu meiri hvatningu á meðal starfsmanna en aðrar skipulagsheildir. Það kom einnig fram í 

niðurstöðunum að hvatning starfsmanna og eðli starfsins er greinanlegt, þó var einnig 

sjáanlegt samband á milli hvatningar og stjórnar, en ekki mikið. 

2.6.2 Hrós, gagnrýni og endurgjöf 

Samkvæmt rannsókn Unu Sveinsdóttur (2009) kemur fram að algengara er að hrós eigi sér 

stað innan einkageirans og hefur það sýnt sig að konur séu líklegri til þess að hrósa en 

karlmenn. Ef starfsmaður stendur sig ekki í starfi, getur stjórnandi aðstoðað starfsmann með 

uppbyggilegum hætti og jákvæðri hvatningu (Armstrong, 2009). Þegar stjórnendur eru 

duglegir að upplýsa starfsmenn um hvers sé ætlast til af þeim, er líklegra að þeir uppfylli 

kröfur fyrirtækisins. 

Samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið á vinnustöðum á Íslandi, er algengasta 

niðurstaðan sú að starfsmenn upplifa að þeir fái ekki nægjanlega gagnrýni frá stjórnendum 

sínum. Gagnrýni sé ekki næg um það hvað betur mætti fara og stjórnendur eru ekki að hrósa 

starfsmönnum nóg (Þekkingarmiðlun, e.d.). Bæði stjórnendum og starfsmönnunum finnst oft 

erfitt að fá gagnrýni, þar sem óvönduð gagnrýni getur auðveldlega haft neikvæð áhrif í 
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samskiptum. Starfsmenn vilja fá hrós fyrir vel unnin störf og helst þarf að fylgja 

rökstuðningur (Þekkingarmiðlun, e.d.). 

Endurgjöf er ein af mörgum aðferðum sem stjórnendur gætu nýtt sér til þess að bæta og 

skýra samskipti starfsmanna. Stjórnendur þurfa að veita starfsmönnum endurgjöf með 

réttum hætti, svo hægt sé að stuðla að bættri skilvirkni og ná þeim markmiðum sem hafa 

verið sett. Samkvæmt rannsóknum hefur það sýnt sig að nákvæm og einlæg endurgjöf á 

frammistöðu starfsmanna, getur leitt til jákvæðra áhrifa (Ingrid Kuhlman, 1999). Endurgjöf 

getur skilað sér í betri starfsanda og frammistöðu í starfi, en til lengri tíma litið gæti neikvæð 

endurgjöf skapað frammistöðuvandamál (Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012; Craig, 2008). 

2.6.3 Launabónus 

Það að fá bónus eða umbun í starfi kallar ekki einungis fram ytri peningalega umbun, 

heldur getur kallað fram jákvæð viðbrögð hjá starfsmönnum. Starfsmenn fá tækifæri til að 

velja starf og verkefni út frá því hvernig bónusinn er. Ákveðnir bónusar geta haft jákvæð áhrif 

á starfsmenn til skemmri tíma. Sumir taka því ákvarðanir um að halda áfram í ákveðnu 

verkefni eða starfi vegna bónusa. Stjórnendur geta nýtt sér að umbuna starfsmönnum með 

fleiri leiðum en með peningum, eins og til dæmis með ferðalögum eða gjöfum. Talið er að 

þeir bónusar sem innihalda háa fjárhæð peninga geti veitt starfsmönnum ytri fullnægju í 

ákveðinn tíma, en duga ekki sem hvatning til lengri tíma litið. Bónusar geta verið gagnlegir 

vegna skammtímaáhrifa þeirra. Til dæmis þegar teymi hefur nóg af krefjandi verkefnum, þá 

getur það fengið bónus fyrir álagið sem því fylgir. Skipulagsheildir sem veita bónusa ættu 

einnig að nýta sér til dæmis stöðuhækkanir og starfsþróun svo hægt sé að viðhalda 

skuldbindingu starfsmanna og hvetja þá áfram. Stuðla þarf að réttlæti þegar veita á bónusa 

eða umbun fyrir velgengni starfsmanna. Því ætti að fylgja frammistöðu starfsmanna eftir í 

árlegu frammistöðumati, svo hægt sé að meta framfarir starfsmanna (Law og Chuck, 2016). 

Kent og Owen (2010) skrifuðu grein þar sem fjallað var um áhættusækni bankanna. Í 

greininni kom fram að háir bónusar hafi hvatt starfsmenn til áhættusækinnar hegðunar sem 

talin er einn helsti áhrifavaldur bankakreppunnar. Það þekkist víða að orsakasamband sé á 

milli þess að taka áhættur og að starfa í banka. Víða um heiminn hefur orðið bankakreppa og 

því hafa menn leyft sér að gagnrýna bónusa sem starfsmenn bankanna hafa fengið, vegna 

áhættunnar sem þeir hafa tekið. Mikilvægt er að draga úr áhættunni svo þetta endurtaki sig 

ekki í aftur í framtíðinni. Bankarnir hafa notast mikið við peningaumbun sem hvatningu svo 
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starfsmennirnir taki mikla áhættu. Bónusar hafa verið notaðir í þeim tilgangi að hvetja 

starfsmenn bankastofnanna til þess að sýna áhættusama hegðun með skammtímahagnað í 

huga. Ef settar eru reglugerðir um bónusa er hægt að minnka hættuna af mikilli áhættutöku 

og færa bankana til fyrra horfs. Í greininni kemur fram að bankabónusar séu helsta afleiðing 

af mikilli áhættu sem tekin er innan bankanna en ekki orsök þeirra.  

Fræðimennirnir Nisar og Tahir (2007) gerðu rannsókn sem snýr að hlutverki 

bónusgreiðslna innan breska fjármálakerfisins. Bónusar tengjast í stóru samhengi viðskiptum, 

til dæmis ráðningu starfsmanna, orðspori skipulagsheildar, gæðum og þjónustu við 

viðskiptavini. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að margir þættir geta spilað inn í hjá 

skipulagsheildum sem notast við bónusgreiðslur. Af þeim þáttum sem fram komu var 

þátturinn sjálfstæði skipulagsheildanna stærstur. Þar á eftir kom stefna stjórnar, 

efnahagslegar skorður, langtímafjárfestingar, krefjandi framkvæmd á samkeppni og 

markmiði. Það er æskilegt að markmið skipulagsheildar og áhugi einstakra starfsmanna  

haldist í hendur. 

Á Íslandi voru sett lög um fjármálafyrirtæki árið 2002. Í 57. gr. þeirra laga kemur fram að 

kaupgreiðslur megi ekki vera hærri fjárhæð en það sem nemur 25% af árslaunum 

viðkomandi án kaupauka (Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). 

2.6.4 Gjafir 

Undarfarin ár hefur það tíðkast að gefa gjafir í þeim tilgangi að umbuna starfsmönnum 

þegar þeir standa sig vel í starfi. Oft eru þessar gjafir í formi gjafabréfa, viðburða og jólagjafa.  

Samkvæmt rannsókn Kube, Maréchal og Puppe (2012), kom í ljós að þegar starfsmönnum 

var skipt í tvo hópa sem fengu mismunandi umbun, annar hópurinn fékk launahækkun og 

hinn gjöf, leiddi það til þess að hópurinn sem fékk gjöfina, skilaði 25% meiri afköstum en 

hópurinn sem fékk launahækkun. Einnig kom í ljós að þegar starfsmenn fengu tækifæri til 

þess að velja á milli peninga eða gjafa, völdu 80% þeirra frekar peninga. Þegar rýnt var nánar 

í niðurstöðurnar kom fram að þeir starfsmenn sem fengu gjöf skiluðu meiri afköstum en þeir 

sem fengu peninga. Skýringin var sú að starfsmenn mátu virði umbunar í formi gjafar meira 

en umbunar í formi peninga, þrátt fyrir að sú umbun hafi verið jafn mikils virði og gjöfin.  

Skipulagsheildir hafa notað jólagjafir sem hluta af umbunarkerfi, þar sem starfsmönnum 

er þakkað fyrir árangur og velgengni á árinu sem er að líða. Því getur verið mikilvægt fyrir 

stjórnendur að velja gjöfina vel, þar sem viðeigandi umbun leiðir til jákvæðari áhrifa, jafnvel 
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hollustu starfsmanna og betri starfsanda. Sumar skipulagsheildir hafa gefið starfsmönnum 

sínum matarkörfur með jólamat og öðru góðgæti. Þegar kemur að gjöfum er erfitt að finna 

eitthvað sem hentar öllum og því hefur verið vinsælast að gefa gjafabréf (Gray, 2008).

 Samkvæmt Ríkisskattstjóra á Íslandi hefur það þótt í lagi að gefa gjafir svo mikið sem 

gjöfin sé ekki metin hærra en tækisfærisgjöf þá er hún orðin skattskyld (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Hér á landi hafa fyrirtæki gefið gjafir sem tengjast ákveðnum viðburðum, eins og til dæmis 

jólum og starfsafmælum, einnig eru gefnar gjafir vegna jákvæðrar umbunar. Á meðal gjafa 

sem gefnar eru hjá íslenskum fyrirtækjum má nefna matarkörfur, gjafakort, ferðatöskur, 

íslensk hönnun, utanlandsferðir og gjafabréf í verslunum (Suðurnes, 2016). Það hefur hins 

vegar oft á tíðum reynst vera á gráu svæði hvar mörkin liggja þegar kemur að gjöfum. Því er 

mikilvægt að skipulagsheildir bregðist rétt við og setji sér ákveðnar reglur og raunhæf dæmi 

hvernig best sé að bregðast við ef talin er þörf á því. Lagaskylda hefur til dæmis hvílt á 

sveitarfélögum hér á landi um að setja sér ákveðnar reglur, þær geta tekið á þeim 

siðferðislegu álitaefnum varðandi gjafir (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011).  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá því hvaða aðferðafræði var notuð við gerð rannsóknarinnar. 

Miklu máli skiptir að velja rétta aðferð til þess að rannsakandi nái fram því sem hann leitar 

svara við (Merriam, 2009). Farið verður yfir hvernig rannsakandinn valdi þátttakendur í 

rannsóknina og hvernig gagnasöfnuninni var háttað. Einnig verður farið yfir réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Rannsakandi notaðist við þemagreiningu og kóðun við gerð 

rannsóknarinnar. Því næst verður stuttlega farið yfir skráningu og úrvinnslu gagna og í lok 

kaflans verður farið yfir helstu annmarka rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Tilgangurinn með því að nota eigindlegar rannsóknir er sá að uppgötva kenningar. Eigindleg 

rannsókn er unnin með opnum huga og án nokkurra kenninga. Því er notast við 

greiningaraðferðina grunduð kenning í þessari rannsókn. Í grundaðri kenningu aflar 

rannsakandinn gagna og býr til kenningu út frá því sem er í gögnunum, án þess að vera með 

kenningu í huga (Esterberg, 2002). Aðleiðsla (e. inductive reasoning) er hluti af eigindlegri 

rannsóknaraðferð og leiðir hún rannsakandann að kenningu. Rannsóknaraðferðir byggjast á 

félagslegum veruleika sem er upplifum þeirra einstaklinga sem verið er að skoða hverju sinni. 

Það er því talið betra að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að komast að 

einstaklingsbundnu mynstri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum eru 

tekin viðtöl við einstaklinga og markmið viðtalanna er að fá fram persónulega reynslu þeirra, 

gögnin geta til dæmis verið upplifanir þeirra og orð. Einnig er ætlunin að afla nýrra 

upplýsinga (Esterberg, 2002).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum skiptir vettvangur miklu máli þegar rannsóknin er 

gerð. Talið er betra að rannsóknin sé gerð í nærumhverfi, því þá verði skilningur 

rannsakandans dýpri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsakandi verður að hafa það í huga að sýna hlutleysi og leggja sínar skoðanir á 

málefninu til hliðar, svo þær hafi ekki áhrif á það sem rannsakað er. Markmið með 

eigindlegum aðferðum er að sjá hvernig einstaklingar túlka hlutina, hvernig þeir lýsa 
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aðstæðum og hvaða merkingu þeir leggja í aðstæður sínar og reynslu. Rannsakandi öðlast 

betri innsýn í aðstæður einstaklinga og fær betri heildarsýn sem er mikilvægt þegar viðkvæm 

málefni sem varða einstaklinga eru rannsökuð (Esterberg, 2002).  

Til að svara rannsóknarspurningunni voru þátttakendur markvisst valdir með því að nota 

hentugleikaúrtak. Þegar rannsakandi hafði lokið við fræðilega hluta ritgerðarinnar var sendur 

tölvupóstur þar sem óskað var eftir viðtölum, auk þess sem rannsakandi útbjó 

spurningarlista í samræmi við rannsóknarspurninguna. Rannsakandi bjó til viðtalsramma sem 

var ætlað að hjálpa honum við að fá fram upplifun og viðhorf viðmælenda til hvatningar og 

umbunar í starfi. Þegar svar barst frá fyrirtæki var bókaður viðtalstími við viðmælendur. 

Viðtal er ein mikilvægasta rannsóknaraðferð eigindlegra aðferða. Mikilvægur þáttur 

viðtals er viðtalsvísirinn. Markmið rannsóknarinnar og rannsóknaspurninganna stýra 

viðtalsvísinum og er því mikilvægt að safna opinberum gögnum til að kynna sér viðfangsefnið 

sem ætlað er að rannsaka. Það auðveldar gerð viðtalsvísisins (Kvale og Brinkmann, 2009; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Viðtalsramminn er í viðauka verkefnisins. 

3.2 Þátttakendur og gagnaöflun 

Rannsakandi nálgaðist þátttakendur sína með því að setja sig í samband við gæðastjóra og 

kynnti rannsóknina og óskaði eftir samþykki fyrir viðtölum við starfsmenn. Rannsakandi fékk 

leyfi til að taka viðtöl við starfsmenn deildar sem er með hvatningarkerfi. Í rannsókninni var 

notast við hentugleikaúrtak, þar sem framleiðslustjóri hjálpaði rannsakanda við að velja 

þátttakendur sem féllu undir þau skilyrði sem sett voru í upphafi rannsóknar (Esterberg, 

2008). Allir þátttakendur voru viljugir til að taka þátt í rannsókninni og átti framleiðslustjóri 

stóran þátt í því að tala við þá og útskýra fyrir þeim næstu skref rannsakanda. 

Framleiðslustjóri hringdi í fyrrum starfsmenn og lét þá vita að þeir ættu von á símtali frá 

rannsakanda. Þátttakendur í rannsókninni voru í heildina átta, fimm karlmenn og þrjár 

konur, á aldrinum 19-55 ára. Starfsaldur þátttakenda var allt frá einum mánuði upp í tíu ár. 

Rannsakandi byrjaði á því að taka stutt viðtöl við gæðastjóra og framleiðslustjóra 

skipulagsheildarinnar í þeim tilgangi að fá betri innsýn í störf starfsmanna og 

hvatningarkerfið sem stuðst er við í skipulagsheildinni. Viðtölin tóku allt frá 15 mínútum upp 

í 35 mínútur. Fimm viðmælendur voru af erlendu bergi brotnir. Þrír þeirra töluðu ágæta 

ensku, stuðst var við túlk í einu viðtali og við orðabók í einu. Áður en rannsóknin hófst, vissi 

rannsakandi ekki að fimm starfsmannanna væru erlendir og því var þetta mikil áskorun en á 
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sama tíma mjög skemmtileg rannsóknarvinna. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 26. október til  

8. nóvember 2018. 

Rannsakandi lagði sig fram við að skrá niður á greiningarblöð upplýsingar um aðdraganda 

hvers viðtals og lýsingu á upplifun rannsakanda strax að viðtali loknu. Það var gert með það í 

huga að fyrirbyggja allar mögulegar skekkjur og misminni. Í upphafi hvers viðtals tók 

rannsakandi fram að gætt yrði fyllsta trúnaðar og því var nöfnum viðmælenda breytt og 

forðast að birta upplýsingar sem gætu bent til þeirra. Fyrst voru viðmælendur spurðir 

bakgrunnsspurninga, hver aldur þeirra væri og starfsaldur hjá fyrirtækinu.    

Rannsakandi þurfti að huga að óvæntum stefnum sem gátu átt sér stað á meðan á 

viðtölunum stóð og því var mikilvægt að bregðast við með viðeigandi spurningum. 

Rannsakandi tryggði réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar með því að sinna þessari 

rannsókn með réttu siðferði og hugarfari. Til þess að rannsókn geti talist réttmæt, þarf 

rannsóknin að mæla það sem henni er ætlað að mæla. Rannsakandi reyndi að auka réttmæti 

rannsóknarinnar með því að fá til þátttöku bæði fyrrum starfsmenn deildarinnar og 

starfsmenn sem voru enn við störf. Misjafnt er hvernig einstaklingar upplifa heiminn og því 

leitast rannsakandi við að útskýra og lýsa heiminum út frá því hvernig einstaklingurinn 

upplifir hann. Áreiðanleika er ekki hægt að uppfylla með eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(Merriam, 2009).  

3.3 Þemagreining og kóðun 

Rannsakandi byrjaði á því að greina viðtölin línu fyrir línu og gerði athugasemdir um það 

hvað honum fannst mest áberandi og gæti hjálpað til við að svara rannsóknarspurningunni 

sem lagt var upp með. Til þess að finna mynstur í texta er notast við opna kóðun. Þegar 

unnið er með opna kóðun fer að myndast mynstur sem leiðir rannsakanda að grundaðri 

kenningu (Unnur Edda Óttarsdóttir, 2013). Mikið samspil er á milli greiningar og gagnagrunns 

og eftir dálítinn tíma fer yfirleitt að myndast mynstur. Yfirleitt er reynt að finna eitthvað í 

textanum til að búa til kenningu. Greining fer fram samhliða gagnasöfnun. Greining leiðir í 

ljós þemu sem leiða rannsakanda að nýjum hugmyndum, en rannsakandi hefur unnið með 

opnar kenningar í huga en ekki fyrirfram ákveðnar tilgátur. Þegar þessu er lokið eru helstu 

þemu og hugtök úr greiningunni greind í flokka og síðan eru þessir flokkar rannsakaðir enn 

frekar (Kvale Brinkmann, 2009). 
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Tilgangurinn með kóðun er að létta rannsakanda greininguna og flokka saman efni til þess 

að auðvelda yfirferð, auka yfirsýn og skýra markmið rannsóknarinnar. Þó getur verið 

vandasamt að kóða flokka og gögn, því skilningur og sjónarmið rannsakanda getur breyst á 

meðan á rannsókninni stendur (Gill, 2000).  

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Rannsóknin hófst með gerð rannsóknaráætlunar og fræðilegri gagnasöfnun haustið 2018. 

Búinn var til viðtalsrammi í lok september 2018 og tekin voru viðtöl í október og nóvember 

sama ár. Fyrstu fimm viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælenda, tvö á heimili viðmælenda 

og eitt viðtal á heimili rannsakanda. Rannsakandi notaðist við hálf opnar og opnar spurningar 

við gerð viðtalsrammans í þeim tilgangi að þátttakendur gætu svarað og opnað sig um 

málefnið óhindrað. Viðtölin voru síðan hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Að loknum 

viðtölum voru viðtölin afrituð ýtarlega og skrifuð upp orðrétt í tölvu, sum á ensku og önnur á 

íslensku, ásamt hugleiðingum rannsakanda. Þegar rannsakandi var búinn að afrita öll 

viðtölin, þýddi hann viðtölin sem voru á ensku yfir á íslensku. Þegar afrituninni var lokið voru 

viðtölin kóðuð með litaþemum, valinn var einn litur fyrir hvert þema. Rannsakandi notaðist 

við opna kóðun við greininguna á viðtölunum. Þegar notast er við opna kóðun, þá les 

rannsakandi viðtölin yfir aftur og aftur til að finna út þau þemu sem við eiga. Með þessari 

aðferð er hægt að finna hvað er sameiginlegt með viðtölunum og hvað er það ekki 

(Esterberg, 2008). 

3.5 Annmarkar rannsóknar 

Í þessari rannsókn er ekkert alhæfingargildi, þar sem rannsakandi notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Rannsakandi ber mikla ábyrgð þegar notast er við eigindlega 

aðferðafræði, þar sem framkoma rannsakanda getur skipt miklu máli fyrir niðurstöðurnar. 

Rannsakandi notaðist við dagbók, viðtöl, fyrri rannsóknir og greiningarblöð til að gera 

rannsóknina sem best úr garði. Áður en viðtölin voru tekin, upplýsti rannsakandi 

viðmælendur sína um tilgang rannsóknarinnar og að gætt yrði fyllsta trúnaðar við 

viðmælendur. Til þess að gæta fyllsta trúnaðar við viðmælendur, var nöfnum viðmælenda 

breytt ásamt upplýsingum sem mögulega mætti rekja til viðmælenda. Rannsakandi fékk 

mjög góðar viðtökur frá gæðastjóra fyrirtækisins, sem sýndi rannsókninni mikinn áhuga. 

Hægt er að segja að styrkleikar rannsóknarinnar komi frá viðmælendum rannsóknarinnar, 

sem sýndu allir jákvæð viðbrögð og voru allir viljugir til að gefa sér tíma til að segja frá 
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upplifunum sínum og viðhorfum um hvatningu og umbun í starfi. Áhugi rannsakanda á því að 

fjalla um hvatningu og umbun kviknaði þegar Þórður Snorri Óskarsson, aðjúnkt við Háskóla 

Íslands, fjallaði um viðfangsefnið í kennslustund sem rannsakandi sat vorið 2018. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum viðtalanna sem tekin voru við átta 

starfsmenn innan einnar deildar. Þar sem þátttakendur þessarar eigindlegu rannsóknar voru 

aðeins átta er vert að taka það fram að ekki er hægt að alhæfa um þær niðurstöður sem 

fram komu. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að svara rannsóknarspurningunni sem lagt 

var upp með í byrjun rannsóknarinnar. Þegar afritun viðtalanna var lokið skoðaði 

rannsakandi öll gögn og greindi þemun úr svörum viðmælenda og voru þemun þrjú talsins. 

Fyrsta þemað var hvatning með tvö undirþemu sem voru innri hvatning og ytri hvatning, 

annað þemað var hvatakerfi og þriðja þemað var líðan starfsmanna á vinnustað. 

Rannsakandi þemagreindi kóðana eftir því hvort þeir flokkuðust sem innri eða ytri hvatning. 

Innri hvatning innihélt fjóra undirkóða: Hvatning af hálfu yfirmanns, hvatning af hálfu 

samstarfsmanna, viðurkenning í starfi og hrós, gagnrýni og endurgjöf. Ytri hvatning hafði 

undirkóðana laun og gjafir. Annað þemað sem var valið var hvatakerfi og hafði undirkóðann 

bónuskerfi. Síðasta þemað var líðan starfsmanna og undirkóðar þess voru menning og þróun 

í starfi.  

4.1 Hvatning 

Hvatning getur haft jákvæð áhrif á starfsmenn með þeim hætti að þeir vilji gera betur og 

sýna bætta frammistöðu í starfi. Hvatning er fyrra þemað í rannsókninni og var markmið 

rannsakanda að skoða hvaða hvatningarleiðir virkuðu best til þess að hvetja starfsmenn 

áfram í starfi og hvaða umbun hentaði þeim best. Því voru viðmælendur spurðir hvort þeim 

þætti innri eða ytri hvatning mikilvægari. Viðmælendurnir voru flestir sammála um að bæði 

innri og ytri hvatning þyrfti að vera til staðar. Tveir viðmælendur sem upplifðu ytri hvatningu 

mikilvægari tóku það skýrt fram í viðtölunum á meðan aðrir töldu yfirleitt báða þættina 

verða að vera til staðar.  

Þegar Gunnar var spurður hvort væri mikilvægara innri hvatning eða ytri þá svaraði hann 

á eftirfarandi hátt:  

Ehhhmmm ... Að mínu mati er bæði innri og ytri hvatning mikilvæg en það fer 

samt eftir einstaklingnum líklega ... Eins og til dæmis fyrir suma sem koma aðeins 
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til starfa að sumri til eða um jólin þá eru þeir einstaklingar kannski meira að 

fókusa á þetta fjárhagslega ... á meðan þeir sem eru í fastri vinnu til lengri tíma 

vilja að báðir þessir þættir séu til staðar ... ég myndi halda að þeir einblíni meira á 

innri hvatningu en aðrir starfsmenn sem eru bara í hlutastarfi ... En í þessari vinnu 

myndi ég vilja hafa báða þessa þætti til staðar þó ytri þátturinn sé mikilvægari 

fyrir mér. 

Steinar tók í sama streng og sagði að bæði innri og ytri hvatning væri mikilvæg en að hún 

færi svolítið eftir einstaklingnum. Hann tók dæmi um að sumir einstaklingar hugsuðu aðeins 

um peninginn og að þá væri ytri hvatningin mikilvægari fyrir þann starfsmann. Hann sagði 

einnig að ef starfsmaður vildi geta þróað sig áfram í starfi og hugsaði um starfið sitt sem 

framtíðarstarf hjá fyrirtækinu, þá væri innri hvatningin mikilvæg líka. Hann benti á það ef 

starfsmaður vildi læra meira og skilja meira, þá hefði sá einstaklingur meira færi á 

möguleikum innan skipulagsheildarinnar. Steinar ítrekaði að þetta færi eftir einstaklingnum 

sjálfum, en fyrir honum þyrfti bæði innri og ytri hvatning að vera til staðar. Hólmfríður talaði 

um að peningar væru ekki það eina sem skipti máli. Hún sagði: „Ég myndi telja bæði innri og 

ytri hvatningu mikilvæga, þar sem peningar eru alls ekki allt. Ég held að allir vilji pening og 

gjafir en innri þátturinn er líka mikilvægur.“ Kári talaði um að peningarnir skiptu miklu máli 

en best væri ef blanda af bæði innri og ytri hvatningu væri til staðar. Hann sagði einnig að 

peningurinn væri honum mikilvæg hvatning, þar sem hann hefði ekki getað borgað 

skólagjöldin sín ef hann hefði ekki getað unnið sér inn aukapening með því að fá bónus. Hann 

taldi það mikilvægt þegar hann væri kominn í framtíðarstarfið sitt seinna að það væri 

skemmtilegt í vinnunni og að hann hefði bæði innri og ytri hvatningu í starfi. Hann vildi ekki 

aðeins þurfa að hugsa um peninginn, heldur væri starfsánægja líka mikilvæg. Kári sagði 

einnig: „Mikilvægast fyrir mér væri að geta ... að þúst ... að þá hjálpað öðrum að svona ... að 

bara að geta gefið út í samfélagið ... ná að hjálpa einhvern veginn svona eins og ég get ... 

uhmmm í þessu starfi maður fann ekkert rosalega mikið fyrir því ... því mar var kannski bara 

að merkja einhverjar vörur en þá auðvitað er peningurinn líka þúst mikill motivator.“ Hrafn 

var á öðru máli en Kári. Honum fannst ytri hvatning vera aðalatriðið. Hrafn sagði: „Fyrir mig? 

Fyrir mig uuuhmmm ... vinna er til að búa til peninga ... af hverju vinna ef það er ekki nægur 

peningur ... Svo ég myndi segja að ytri hvatning sé málið.“ Guðrún tók það fram að þótt 

starfið væri leiðinlegt, þá vildi hún samt alltaf gera sitt besta. Hún sagðist vilja fá að vita ef 
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hún væri ekki að standa sig nógu vel, þar sem henni myndi ekki líða vel með sjálfa sig. Hún 

vildi vita hvort hún stæði sig vel og ef ekki þá hvað það væri sem hún gæti bætt. Hún sagði 

bónusa almennt séð ekki mikilvæga í starfi, en í þessu starfi væri hann nauðsynlegur eða eins 

og hún sagði: ,,Mér finnst bónusar ekkert endilega mikilvægir almennt ... en í þessari vinnu er 

hann það ... hann bara þarf að vera ... þannig að já ... bæði innri og ytri þurfa að vera til 

staðar.“ 

Þessar niðurstöður benda til þess að viðmælendur séu almennt sammála um að mikilvægt 

sé að bæði innri og ytri hvatning sé til staðar á vinnustað. Einn viðmælandi tók það skýrt 

fram að ytri hvatning skipti hann meira máli og einn talaði um að ytri hvatning skipti hann 

meira máli núna, þar sem þetta væri ekki hans framtíðarstarf. Allir viðmælendur voru 

sammála því að hvatning og umbun hefði áhrif á frammistöðu þeirra í starfi. Þeim fannst 

miklu máli skipta að hvatning og umbun væri til staðar, sérstaklega í deildinni sem þeir unnu 

í. Gunnar sagði hvatningu mikilvæga eða eins og hann orðaði það: „Því meira sem maður er 

hvattur áfram, því betur stend ég mig í starfinu ... því þá hef ég möguleikann á meiri launum 

... og já maður er tilbúinn að vinna meira og jafnvel yfirvinnu ef þess er þörf.“ Steinar tók 

undir orð Gunnars og sagði: „Já, auðvitað ... af því ég kom hingað til þess að vinna í stuttan 

tíma og ég ... og já ég kom til þess að vinna skiluru ... það var aðal atriðið ... svo já hvatningin 

er mjög góð fyrir mig ... ef ég vinn meira fæ ég meira.“ 

Elín var sammála Gunnari og Steinari og sagði:  

Já, algjörlega ég meina já þegar allir eru svona mikið að hvetja mig áfram og 

hjálpa mér þá geri ég allt til að standa mig vel. Það líka myndast meiri spenna 

þegar það koma vörur þá er meira að gera ... þá leiðist starfsfólkinu ekki ... þeim 

finnst betra að hafa nóg að gera og eiga möguleika á að fá þennan bónus ... Þau 

eru alltaf mjög dugleg að finna til verkefni fyrir starfsfólk þannig hérna já ...  

Guðrún talaði um í viðtalinu að hvatning hefði áhrif á frammistöðu í starfi en tók einnig 

fram að lág laun væru ekki hvetjandi. Hún orðaði það svona: „Þótt að maður stóð sig vel þá 

fékk maður grunnlaunin sem eru svo lítil eða þúst ... grunnlaunin eru of lág ... þannig að 

þetta var svona að maður var að vinna ógeðslega mikið ... mjög erfiða vinnu ... þúst þetta 

voru allt sömu hreyfingarnar þannig þetta var ekki þess virði nema upp að vissu marki ... en 

bara vinnan var ekki þess virði.“ Kári sagði frá því að hugurinn drægi hann alla leið þegar 

umbun væri til staðar. Hann sagði frá reynslu sinni með eftirfarandi hætti:  
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Já, eins og bónusinn það var alveg stór partur í því. Maður fann svona…. Ég var 

einmitt að vinna með besta vini mínum og það var líka stór factor í að vera 

duglegur og þannig. Og bara hafa þetta alltaf í huganum að því duglegri sem ég 

er, því meira fæ ég borgað. Eins og í mörgum vinnum er þetta bara tímakaupið og 

maður heyrir alveg sögur að fólk sé ekki að nenna þessu jafn mikið þá.  

Finnur var sammála Kára um að hann fengi meiri umbun, því betur sem hann stæði sig í 

starfinu. Kári sagði: „Uuu já, það er til dæmis þetta bónuskerfi það hefur frekar góð áhrif ... 

ehmmm líka bara einhvern veginn ... við settum okkur alltaf einhver markmið að klára að 

max margar einingar í lok hvers dags ... það setti alltaf svona ákveðið meiri hvata í að klára 

vinnunna og gera vel.“ Hólmfríður sagði: „Já, þegar starfsmenn eru hvattir áfram, þá vinn ég 

betur ... það skiptir miklu máli.“ Allir viðmælendurnir voru sammála um að hvatning hefði 

áhrif á frammistöðu í starfi. Einn viðmælandi tók það sérstaklega fram að lág laun hefðu 

neikvæð áhrif og þess vegna væri hvatningin nauðsynleg.  

4.1.1 Innri hvatning 

Rannsakandi flokkaði þemað hvatningu í tvö undirþemu, innri hvatningu og ytri 

hvatningu. Hér verður fjallað um þá þætti sem flokkast sem innri hvatning. Viðmælendur 

voru spurðir hvort þeir upplifðu hvatningu af hálfu yfirmanns, hvatningu frá 

samstarfsmönnum, hvort þeir upplifðu að þeir fengju þá viðurkenningu í starfi sem þeir ættu 

skilið og hvort þeim væri hrósað af yfirmanni. Eins og sést hér að ofan er innri hvatning mjög 

mikilvæg í starfi.  

4.1.2 Hvatning af hálfu yfirmanns 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort yfirmaður þeirra væri duglegur að hvetja þá 

áfram í starfi. Starfsmenn voru allir sammála því að hann væri mjög duglegur í því að hvetja 

þá áfram. Einn viðmælandi sagðist aldrei hafa verið með eins góðan yfirmann og allir hinir 

hældu honum mikið.  

Elín sagðist vera mjög ánægð með yfirmann sinn og að hann væri mjög hjálpsamur í 

vinnunni. Þegar tungumálaörðugleikar kæmu upp finni hann alltaf leið til að útskýra og 

leiðbeina starfsmönnum. Þegar Elín var spurð hvort yfirmaður hennar væri duglegur að 

hvetja hana áfram sagði hún: „Já, hann gerir það ... mjög duglegur að segja mér til og hjálpa 
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mér í starfinu sérstaklega þar sem ég tala enga ensku og litla íslensku ... hann er bara mjög 

hjálpsamur.“  

Guðrún talaði um að yfirmaðurinn hefði verið duglegur að leiðbeina starfsmönnum sínum. 

Gefum Guðrún orðið:  

Já, hann er mjög duglegur bara að tala skiluru bara að segja það sem honum 

fannst ... og ef það var eitthvað sem þurfti að laga ... það sem var gott ... það var 

allt bara rætt ... þúst bara maður fékk allar upplýsingarnar bara beint í æð ... og 

mér fannst það geðveikt ... þúst ég hef aldrei fengið þannig frá yfirmönnum áður 

þeir eru alltaf bara eitthvað út í horni skiluru að gera sitt ... já ... sína hluti ... en já 

þessi yfirmaður var bara fylgja sínum starfsmönnum eftir. 

Kári talaði um að hvatning hafi haft jákvæð áhrif á hann. Kári sagði: „Já, maður fékk alveg 

að heyra það að við vorum mjög duglegir í vinnunni. Það er alltaf gaman að heyra það.“ 

Finnur tók í sama streng og Kári og sagði: „Já, bara rosalega ... bara alltaf að hjálpa okkur 

og duglegur að hrósa okkur ... bara já.“ Allir viðmælendur voru sammála um að yfirmaðurinn 

þeirra væri góður leiðbeinandi þegar kæmi að starfinu og að hann hefði jákvæð áhrif þegar 

kæmi að hvatningu.  

4.1.3 Hvatning af hálfu starfsmanna 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir upplifðu hvatningu á meðal samstarfsmanna sinna 

og voru þeir allir sammála um að mikil hvatning væri þeirra á milli.  

Finnur talaði um að starfsmenn væru alltaf tilbúnir að hjálpast að og sagði: „Ég tel það 

vera hvatningu þegar fólk er tilbúið til að hjálpa manni og það var alltaf þannig ... já, bara 

alltaf til staðar ... þannig já ... starfsmenn eru duglegir að peppa hvorn annan þegar mikið er 

að gera.“ Elín talaði um að teymið ynni vel saman og að allir starfsmenn væru duglegir að 

hvetja hvern annan. Elín sagði:  

Já, það bara þú veist ... þetta er bara allt 100% myndi ég segja. Það gengur bara 

mjög vel ... hérna allir hjálpast að ... yfirmaður minn er bara mjög góður. Þannig 

já þetta gengur bara mjög vel. Starfsmenn eru duglegir að hvetja hvorn annan ... 

áfram ... sérstaklega þegar það er mikið að gera þá vinna starfsmenn hratt ... og 

já bara hvetja hvorn annan. 
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Steinar tók í sama streng og Finnur og Elín og sagði að það væri hvatning á milli 

starfsmanna. Hún væri aðallega mikilvæg þar sem um væri að ræða teymisvinnu og  

bónusupphæðinni væri deilt á milli starfsmanna. Steinar sagði eftirfarandi: „Hérna í deildinni, 

þá vinnur maður ekki einn heldur í teymi ... og því er mikilvægt að teymið vinni vel saman og 

sé duglegt að hvetja hvorn annan áfram ... af því ... þetta er auðvitað teymisvinna ... þar sem 

bónusnum er splittað á milli starfsmannana sem vinna vinnuna ... hvatning er til staðar ... 

maður vill alltaf hafa einhvern að vinna með sér sem er jafnduglegur eða duglegri en maður 

sjálfur ... sem vinnur vel og hratt ... já.“ Guðrún talaði meira um að hvatningin væri til þess 

fallin að klára fyrr svo þær gætu nýtt tímann í aðra hluti. Hún sagði orðrétt: „Drífum þetta 

bara af, þá erum við búnar skiluru ... bara svona þannig hvatning.“ Allir viðmælendur töluðu 

um að það væri hvatning þeirra á milli í deildinni. Viðmælendur töluðu einnig um að 

hvatningin væri mikilvægur þáttur þegar einstaklingar vinna náið saman og deila útkomu 

bónusupphæðarinnar.  

4.1.4 Viðurkenning í starfi  

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvort þeir fengju þá viðurkenningu í starfi sem 

þeir ættu skilið, voru þeir allir sammála um að sú viðurkenning væri til staðar. Upplifun allra 

viðmælanda var sú að yfirmaðurinn þeirra væri duglegur að hvetja, leiðbeina og hrósa 

starfsmönnum og veita þeim endurgjöf.  

Kára fannst hann alltaf fá endurgjöf frá yfirmanni og talaði um að yfirmaðurinn væri 

duglegur að hrósa starfsmönnum fyrir vel unnin störf. Hann sagði: „Jááá, þúst, já, maður fékk 

alltaf bara hrós þegar maður gerði vel ... en svo líka ef maður átti kannski ekki góða viku eða 

nógu góðan dag, þá varð það bara þannig að yfirmaðurinn talaði við mann ... út af þúst 

annaðhvort var ég eða yfirmaðurinn minn bara að telja saman tölurnar frá deginum. Þannig 

maður var alltaf með tölurnar hversu mikið ... eða vel ... maður stóð sig ... þetta fór líka alltaf 

eftir kannski vörunum ... það er þægilegra að merkja þetta heldur en hitt skiluru ... en já, mar 

fékk ... mér fannst ég alltaf þúst fá eitthvað „feedback“ frá yfirmanninum.“ Elín fær 

hvatningu frá yfirmanni þegar hún stendur sig vel. Elín sagði: „Já, algjörlega þegar ég er 

dugleg til dæmis ... þá er yfirmaðurinn minn duglegur að segja það við mig og hvetur mig 

áfram. Það gerir mig mjög ánægða ... svo er bara mikil teymisvinna í gangi við vinnum öll vel 

saman.“ 

Finnur var sammála Elínu og Kára um að yfirmaðurinn veitti endurgjöf. Gefum Finni orðið:  
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Uuu já ... ahhh já og í rauninni þá bara þúst ... bara fékk maður bara að vita ef 

maður var að standa sig vel ... og á sama tíma ef maður þurfti kannski að bæta 

aðeins í ... eða þúst spýta aðeins í lófana ... þá hérna ... þá fékk maður að vita það 

líka ... en aldrei á neikvæðan hátt sko ... en það var aðallega að vera að hrósa 

manni ... þannig að hérna já. 

Viðmælendur voru allir sammála um að þeir fengju þá viðurkenningu sem þeir ættu skilið í 

sínu starfi. Viðmælendur lýstu ánægju sinni með hvað yfirmaðurinn stæði sig vel sem 

yfirmaður.  

4.1.5 Hrós, gagnrýni og endurgjöf 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort yfirmaður væri duglegur að hrósa þeim fyrir vel 

unnin störf. Allir viðmælendurnir voru sammála um það að hann væri mjög duglegur í því að 

hrósa. Viðmælendur voru einnig spurðir hvort yfirmenn væru duglegir að leiðbeina 

starfsmönnum í rétta átt þegar betur mætti fara. Guðrún sagði að yfirmaður hennar væri 

duglegur að hrósa henni. Hún sagði: „Já, þúst bara hann sagði mér alltaf þegar ég var fljót að 

læra eitthvað og bara já sagði mér einu sinni í viku eitthvað hrós skiluru? Svo ekki eitthvað 

sem ég hef upplifað á mörgum öðrum vinnustöðum áður ... þúst ... ég fann það alveg þegar 

ég vann hjá fyrirtækinu, þá hrósaði enginn nema yfirmaðurinn í minni deild ... mér finnst það 

vera ógeðslega mikilvægt að vita hvað maður er að gera rétt í starfinu skiluru ... og ... líka það 

sem maður er að gera vitlaust „obviously“ … þúst ég vil bara fá upplýsingar og gagnrýni ... og 

bónusinn var náttla mjög mikilvægur miðað við vinnuna ... þannig mér fannst það líka 

eitthvað sem þarf að vera en samt að bæta það skiluru. En já yfirmaðurinn sem ég var með í 

minni deild var einn besti yfirmaður sem ég haf haft síðan ég byrjaði minn starfsferil ... 

Finnur tók í sama streng og Guðrún og sagði: „Já, bara rosalega ... bara alltaf að hjálpa okkur 

og duglegur að hrósa okkur ... bara já.“ 

Elín var sammála þeim Finni og Guðrúnu og hafði þetta að segja:  

Já, algjörlega hann er bara einn besti yfirmaður sem ég hef haft ... hugsar vel um 

okkur starfsfólkið ... Hrósar okkur þegar við gerum hlutina vel og duglegur að 

hvetja okkur áfram. 

Allir viðmælendur tóku það fram að yfirmaðurinn væri mjög duglegur að hrósa 

starfsmönnum og hvetja þá áfram. Einn viðmælandinn talaði um að honum þætti mjög 
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gaman hvað yfirmaðurinn í deildinni væri flottur yfirmaður og stæði sig vel í að hrósa 

starfsmönnum.  

Steinar talaði um að yfirmaður hans væri duglegur að gefa honum góð ráð varðandi 

starfið. Steinar sagði: „Já, auðvitað ... Hann hefur meiri reynslu í þessari deild og ef hann sér 

að ég ætti að vera að gera eitthvað betur eða hraðar eða ... bara já betur þá sagði hann mér 

til og gefur mér góð ráð hvernig ég eigi að gera hlutina.“ 

Elín talaði mikið um að yfirmaðurinn hennar væri duglegur að kenna henni hvernig ætti að 

gera hluti. Elín sagði: „Já, hann gerir það, hann er duglegur að gera það og kennir mér bara ... 

kennir mér vel hvernig allt virkar ... en já það er bara þannig að allir hérna vinna saman ... 

hérna í deildinni ... og allir bara hjálpast að og svona bara „teamwork“.“ 

Hólmfríður tók í sama streng og Elín og sagði:  

Já, yfirmaðurinn minn er duglegur að segja mér hvernig hlutirnir eiga að vera ... 

hann talar mikið við starfsfólkið sitt og útskýrir vel ... hann gagnrýnir okkur á 

jákvæðan hátt ...  

Kári talaði mikið um að það væri í lagi að gera mistök og að starfsmenn væru ekki dregnir 

niður þegar þeir gerðu mistök. Hann tók dæmi um það að þegar samstarfsfélagi hans lenti í 

vinnuóhappi á vinnutíma, þá hafi yfirmaðurinn komið sterkur inn og tekið fram að svona 

lagað gæti gerst. Kári sagði að yfirmaðurinn hefði brugðist vel við með því að segja að allir 

gerðu mistök og að mistök væru til þess að læra af þeim. Yfirmaðurinn hafi líka róað þann 

starfsmann sem lenti í óhappinu með því að segja honum frá því að hann hafi sjálfur lent í 

óhappi og skemmt hurð í vöruhúsinu. Kári sagði líka: „Það var mjög þægilegt að þegar mar 

fannst eins og það var ekkert mál ef mar gerði mistök. Og það var tekið vel á þúst svona 

hlutum. Sagt manni til hvernig mar gæti gert hlutina betur og þannig.“ 

Viðmælendur voru allir sammála því að yfirmenn væru duglegir við að leiðbeina 

starfsmönnum um það sem betur mætti fara. Nokkrir viðmælendur tóku það skýrt fram að 

yfirmaðurinn í deildinni væri duglegur að hrósa og leiðbeina starfsmönnum á jákvæðan hátt í 

starfinu.  

4.2 Ytri hvatning 

Ytri hvatning er stór hluti af fyrra þemanu sem var valið. Markmið rannsóknarinnar var að 

komast að því hvort starfsmenn upplifðu að hvatning hefði áhrif á frammistöðu þeirra. Til eru 
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margar hvatningarleiðir til þess að hvetja starfsmenn áfram og er það mismunandi hvað 

hvetur hvern og einn. Flestir viðmælendur voru sammála um að bæði innri og ytri hvatning 

væri mikilvæg í starfi. Rannsakandi spurði viðmælendur hvort þeim þætti launin sanngjörn 

og hvort þeir fengju gjafir frá fyrirtækinu.  

4.2.1 Laun 

Samkvæmt viðtali við framleiðslustjóra skipulagsheildarinnar starfa flestir starfsmenn í 

dagvinnu, þar sem það er ekki nægt starfsfólk til að manna tvær vaktir. Skipulagsheildin 

gætir þess vel að framfylgja öllum þeim reglum sem VR setur varðandi hvíldartíma 

starfsmanna og laun. Grunnlaun starfsmanna eru samkvæmt kjarasamningum VR nema á 

þau bætist 20% aukning ásamt bónus. Viðmælendur voru spurðir hvort þeim hafi fundist 

launin sín sanngjörn. Kári var sáttur við sín laun og sagði: „Já ... jú, ég myndi halda það, ég var 

bara mjög sáttur með launin mín og þúst já hafði ekkert að kvarta.“  

Elín var sammála Kára og sagði:  

Já ég er bara sátt við launin sem ég fæ ... auðvitað er alltaf gaman þegar það bætist 

bónus ofan á launin ... 

Guðrún var ósammála Elínu og Kára og sagði: 

Ekki sanngjörn og þúst þetta er svona viðhorfið hjá fyrirtækinu gagnvart launum 

er ... þau fá alveg nógu mikið borgað ... þú veist eins og með eina sem vann með 

mér hún var að fá sömu laun og hún er búin að fá síðan hún byrjaði fyrir níu árum 

... þá já var hún að fá sömu laun og starfsmaður sem var búin að vinna þarna í 

eitt ár. 

Steinar talaði um að bónusinn væri alltaf vel þeginn og hann væri bara almennt séð 

ánægður með launin sem hann fengi. Hann sagði „Ég er yfirhöfuð mjög ánægður með launin 

en það hjálpar líka að hafa svona bónuskerfi þar sem maður getur unnið sér inn bónus þegar 

vel gengur í vinnunni.“ Allir viðmælendur nema einn voru sáttir við launin sín. Allir 

viðmælendurnir nema þessi eini töluðu um að launin væru sanngjörn og gátu ekki sett neitt 

út á þau. Nokkrir viðmælendur minntust á að gott væri að hafa hvatningarkerfi í gangi svo 

þeir hefðu tök á að hækka launin sín þegar þeir stæðu sig vel.  
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4.2.2 Gjafir 

Samkvæmt viðtali við gæðastjóra fá starfsmenn stundum gjafir frá fyrirtækinu, til dæmis 

bíómiða og þess háttar, svo fá allir starfsmenn veglega jólagjöf. Gæðastjórinn tók það einnig 

fram að hún væri nýkomin úr stefnumótandi vinnu, þar sem fyrirtækið vill skilgreina betur 

hvernig það fagnar sigrum innan fyrirtækisins, stórum sem smáum. Hún talaði um að 

fyrirtækið vildi skilgreina betur hvernig árangur væri mælanlegur og finna út einhvers konar 

ramma utan um verkefnið. Verkefnið er unnið fyrir alla heildina svo engin deild verður skilin 

útundan. Rannsakanda fannst þetta spennandi verkefni sem er framundan hjá þeim.  

Rannsakandi ræddi við viðmælendur sína um gjafir, hvort þeir fengju gjafir í formi 

umbunar á vinnustað sínum. Starfsmenn svöruðu því misjafnlega, þar sem þeir höfðu 

mismunandi skoðanir á því hvað flokkaðist sem gjöf. Einn viðmælandi talaði um að 

skipulagsheildin væri mjög dugleg í því að umbuna starfsmönnum með gjöfum.  

Guðrún hrósaði fyrirtækinu fyrir hvað það væri duglegt að gefa starfsmönnum sínum 

gjafir. Gefum Guðrúnu orðið:  

Heyrðu já ... Fyrirtækið má eiga það ... það var mjög duglegt við að gefa 

starfsmönnum sínum gjafir ... og já veglegar gjafir! Alveg skoo eins og til dæmis 

um jólin þá fengu starfsmenn alveg risa körfu fulla af alls konar ... kalkúnabringur 

og bara já alveg mjög veglegt allt saman ... Svo var líka til dæmis hægt að fá 

25.000 krónur í svona líkamsræktarstyrk ... sem mér fannst alveg geggjað sko ... 

en já það var líka stundum bara gefið okkur til dæmis eina kippu af Stellu 

bjórnum bara svona af því bara ... svo var líka svona hilla sem geymdi mat og alls 

konar sem var svona að detta út á dagsetningu ... skiluru ... við starfsmennirnir 

máttum ganga í það eins og við vildum ... mér fannst það rosalega flott hjá þeim 

... þau gefa mikið af sér þegar kemur að gjöfum ... einnig fengu sumir starfsmenn 

bíómiða og svona ... þannig ég veit að svona hlutir hvetja líka starfsmenn áfram í 

störfum ... alltaf gaman að fá eitthvað ... það þarf ekki að vera neitt stórt til að 

gleða mann.   

Kári talaði um að starfsmenn í sinni deild fengju forgang að vörum sem ekki nýttust til sölu 

og leit hann á það sem jákvæðan kost. Hann sagði: „Já, svona þegar þú ert að vinna á lager ... 

og stórum lager eins og þetta er það er alltaf ... ef eitthvað skemmdist eða þúst einhver 

skráma á einhverjum pakkningum þá mátti bara þúst ... bara ... uuu ... þá mátti þeir sem 
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vinna þarna bara taka það ... þúst það er bara ákveðið svæði þarna sem ... þá er bara sett 

merkingu á það ... en já það er svona svæði áður en þú labbar inn á lagerinn sem er bara sett 

til dæmis ... ef það eyðileggst umbúðirnar af popppoka eða tómatsósum eða eitthvað þannig 

þá setjum við það bara fram ... við í merkingunni fáum fyrst að taka það sem við viljum ... 

þannig þúst allt sem er ónýtt eða þúst svona ekki við söluhæfi það má taka ... því þetta er í 

raun ekkert ónýtt ... þúst ég er einmitt með alveg fimm tómatsósubrúsa hérna inn í eldhúsi 

síðan í sumar (hlær) ... þannig ... fyrir mig var bara þetta tyggjó og popp skoo sem mér fannst 

bara fínt.“ 

Þrír viðmælendur tóku það sérstaklega fram að gjafir væru algengar innan fyrirtækisins. 

Hinir töluðu allir um að þeir mættu ganga að vild í sérstaka hillu í vöruhúsinu, þar væru vörur 

sem væru ekki við söluhæfi. Einnig sögðu þeir starfsmenn sem höfðu unnið allra lengst að 

jólagjafirnar frá fyrirtækinu væru alltaf veglegar og flottar.  

4.3 Hvatakerfi 

Framleiðslustjóri var spurður út í það hvernig hvatakerfið virkaði. Páll útskýrði hvernig 

hvatakerfið virkar með því að segja:  

Hvatakerfið sem notað er í deildinni er bónuskerfi. Starfsmenn fá 1,5 krónu fyrir 

hverja vöru sem þeir merkja. Starfsmenn vinna saman í teymi og því duglegari 

sem þeir eru, því meiri bónus fær teymið. Í lok mánaðar er svo gert upp við 

starfsmenn með þeim hætti að deila upphæðinni (bónusnum) á alla starfsmenn 

og þeim vinnustundum sem hver og einn vann. Ef allir starfsmenn hafa mætt alla 

daga til vinnu og skilað sömu vinnustundum, þá er öllu skipt jafnt á milli þeirra. 

Þá skiptir frammistaða hvers og eins ekki máli, heldur er litið á teymið sem eina 

heild. Þetta hefur reynst mjög hvetjandi kerfi þar sem allir starfsmenn keppast 

við að gera vel og vinna hratt. Þetta getur einnig haft neikvæð áhrif á þá 

starfsmenn sem eru duglegastir þegar aðrir starfsmenn eru til dæmis latir og 

sinna starfinu ekki eins vel og þeir ættu að gera. Síðustu jól slógu fyrrum 

starfsmenn deildarinnar bónus met og hefur það ekki enn verið toppað. Talið er 

að það met hafi verið slegið þar sem teymið vann vel saman og var duglegt að 

setja sér markmið. Yfirmenn reyna oft að velja þægilegar vörur í enda 

mánaðarins fyrir starfsmenn svo þeir hafi möguleika á að hækka bónusinn. Með 

því að velja til dæmis þægilegar vörur til að merkja, litla hluti sem eru mjög 
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margir. Það hefur virkað mjög hvetjandi fyrir þá að yfirmenn geri sitt besta í að 

velja slíkar vörur með það að leiðarljósi að það geti hækkað bónus starfsmanna. 

4.3.1 Bónuskerfi 

Bónuskerfið kom oft við sögu í viðtölum við viðmælendur. Flestir voru mjög sáttir með 

bónuskerfið sem er notað fyrir þessa ákveðnu deild. Nokkrir sögðu þó að þeir væru til í að fá 

betri útskýringu á því hvernig kerfið virkaði og einn viðmælandi sagði að hækka þyrfti 

bónusinn til að þetta yrði þess virði. 

Viðmælendur voru spurðir út í bónuskerfið hvernig þeim fyndist það virka. Steinar sagði 

að bónuskerfið væri mikilvægt þar sem starfið er mjög einhliða. Gefum Steinari tækifæri á að 

útskýra málið:  

Já, bónuskerfið er auðvitað mjög gott ... fyrir starfsmennina hér í deildinni þar 

sem þetta er eina deildin í fyrirtækinu sem er með svona bónuskerfi ... en já eins 

og þú veist kannski, þá er starfið hérna alltaf það sama ... þannig það verður ... 

kannski ekki þreytandi, en jahh ég veit ekki hvernig er best að útskýra ... en já 

þegar þú gerir sama hlutinn allan daginn alla daga vikunnar ... alltaf sama rútínan 

gerir það að verkum að vinnan étur þig lifandi (hlær) ... þá er gott að hafa þetta 

bónuskerfi því það heldur manni gangandi.  

Kára fannst hann þurfa betri útskýringu á hvernig bónuskerfið virkaði og hann var 

sammála Steinari um að bónuskerfið væri nauðsynlegt í deildinni. Steinar orðaði þetta svona:  

Ehmmmm ... já, þúst ég fékk aldrei einhvern veginn nákvæma útskýringu og þúst 

það skildu það ekki alveg allir heldur ... svo þúst ... en hérna það er eitthvað 

þegar þú ert kominn yfir eitthvað öhhh þúst held ég 50.000 einingar á mánuði, þá 

þúst var eitthvað svona ... fyrir hverja einingu sem þú fékkst eitthvað um eina 

krónu skiluru ... eða eitthvað svona ... það var eitthvað þannig ... þannig þúst og 

... á góðum mánuði náði maður yfir 200.000 kannski einingum ... og þúst já og þá 

einhvern veginn var ... þá fékk mar bara að heyra það strax fyrstu vikuna ... þúst 

þá var það auðvitað mikil drifkraftur til þess að vera duglegur og þannig. 

Viðmælendur töluðu um að hvatningarkerfið væri aðal drifkrafturinn þegar stórar 

sendingar kæmu inn í fyrirtækið. Hugsunin á bak við það að geta hækkað launin yki árangur 
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þeirra í störfum. Viðmælendur töluðu flestir um að þeir vildu gera betur, vinna hraðar og 

væru jafnvel tilbúnir að vinna yfirvinnu þegar þeir hefðu tækifæri á að vinna sér inn bónus.  

Nokkrir viðmælendur voru sammála því að útskýra þyrfti betur fyrir þeim hvernig 

hvatningarkerfið virkar. Aðrir töluðu um að það mætti hækka bónusinn. Gunnar var ekki viss 

hvernig hægt væri að bæta bónuskerfið en sagði að hann væri sáttur með það kerfi sem væri 

er núna. Hann sagði: „Mér finnst hvatningarkerfið sem er í gangi núna mjög gott ... en eins og 

allt í þessum heimi þá er hægt að bæta það ... Þannig að þótt þetta hvatningarkerfi sé gott þá 

er alltaf hægt að bæta það á einhvern hátt. En ég gæti svo sem ekki sagt hvað ætti að bæta.“ 

Guðrún tók það fram að henni fyndist launin í deildinni ekki næg til þess að bónusinn væri 

þess virði. Guðrún útskýrði þetta með eftirfarandi hætti:  

Bara meiri peningur ... þúst ... Til að gera þetta meira virði að þúst ... ég skil ekki 

af hverju vinkonur mínar eru að vinna þarna ennþá skooo ... ein var að drepast í 

hnénu og allir að deyja ... og þú veist að fá 50.000 kall í bónus og ná 220.000 kall, 

þetta eru nú bara venjuleg heildarlaun skiluru, þegar bónusinn er komin ofan á 

launin skiluru ... þannig já, mér finnst það að launin ættu að vera betri og svo 

bónusinn ofan á það, því mér finnst þúst að launin eru lág í þessari deild út af 

bónusnum skiluru ... mér finnst það ekki ætti að vera þannig vegna þess að þá 

ertu „basicly“ bara að fá aðeins meira en hinir ... fattaru … en þú átt að vera að 

vinna þennan bónus skiluru ... hvað ef þú færð ekki þennan bónus? Skiluru ... 

Kári sagði að hann væri til í að fá meiri upplýsingar um hvernig bónuskerfið virkaði. Hann 

sagði: „Ég er ekki með neinar hugmyndir um hvernig væri hægt að bæta það ... kannski bara 

... þúst kannski bara fá upp á 100 hvernig þetta kerfi virkar ... meiri útskýringu þar að segja.“ 

Finnur tók í sama streng og Kári og sagði að það bónuskerfið væri kannski svolítið óskýrt. En 

hann myndi samt ekki vilja breyta kerfinu sem er í gangi núna. Finnur orðaði það svona:  

Ehmmm ... ég myndi í rauninni ekki breyta því ... ég held að ég myndi bara halda 

því eins ... og ... uuu ... einhvern veginn, æ ég veit ekki ... kannski myndi ég ... uu, 

það var alltaf tafla í merkingu skooo sem sýndi manni skipulag og hvað væri búið 

og hvað væri eftir og hvað væri langt í að maður væri búinn með þá ákveðnar 

margar einingar ... og þegar við vorum komin í bónus ... sem sagt álag eða þúst 

auka vinnuálag ... þannig hérna ... og uu ehhh maður þyrfti kannski einhvern 

veginn að vera meðvitaður um eða sýna það meira á töflunni kannski með 
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bónusinn einhvern veginn ... það ... mér fannst það svona ... soldið óskýrt ... það 

mætti kannski hafa stærri stafi og svona til þess að útskýra allt betur fyrir 

starfsmönnum ... og þannig. 

Viðmælendur voru sammála því að bónuskerfið sem væri til staðar núna væri vel 

skipulagt. Þó tóku tveir viðmælendur það fram að þeir skildu ekki alveg hvernig það virkaði. 

Þeim fannst mikilvægt að starfsmenn fengju betri útskýringu á því. Einum starfsmanni fannst 

að bónusinn þyrfti að vera hærri til þess að vinnan yrði þess virði. Almennt voru flestir 

sammála því að bónuskerfið sem væri í gangi núna væri gott og margir sammála um að alltaf 

væri gott að fá meiri peninga. Einn viðmælandi talaði um að hann fengi ekki bónus, þar sem 

hann væri með annað samkomulag en hinir starfsmennirnir, en væri til í að fá bónus þegar 

hann hjálpaði til í deildinni.  

4.4 Líðan starfsmanna 

Samkvæmt viðtali við gæðastjóra styðst fyrirtækið við starfsmannaviðtöl sem haldin eru á 

hverju ári og unnið er markvisst út frá þeim. Hver og einn yfirmaður heldur utan um þau og 

sér um að vinna þau í samvinnu við starfsmanninn. Þá hafa starfsmenn tækifæri á ræða 

starfslíðan við yfirmann sinn og hvort það sé eitthvað sem þyrfti að laga eða bæta. 

Starfmannaviðtölin eru notuð í þeim tilgangi að stuðla að bættri starfsánægju og árangri 

starfsmanna. Rannsakandi lagði áherslu á að kanna líðan starfsmanna á vinnustað með því 

að spyrja þá út í ýmsa þætti sem tengjast henni. Viðmælendur voru spurðir út í þætti eins og 

menningu fyrirtækisins, álag, starfsanda, hvort þeir hefðu tækifæri á að þróa sig áfram í starfi 

og hvort þeir upplifðu starfsöryggi.  

4.4.1 Menning 

Rannsakanda fannst mikilvægt að spyrja viðmælendur sína út í það hvernig 

fyrirtækjamenningin væri í fyrirtækinu, þar sem fyrirtækjamenning er mikilvæg til þess að 

starfsemi fyrirtækisins sé sem árangursríkust. Þegar fyrirtækjamenning er góð, er líklegt að 

það skili sér á jákvæðan hátt til starfsmanna innan fyrirtækisins með þeim hætti að þeim líði 

betur í starfi. Mikið er um starfsmenn af erlendu bergi brotnu í vöruhúsinu, þar sem deildin 

sem var rannsökuð er með aðstöðu, og er því fróðlegt að vita hvernig viðmælendur upplifa 

menninguna innan fyrirtækisins. Þegar Steinar var spurður hvernig menningin væri innan 

fyrirtækisins sagði hann: „Mér líkar menningin í fyrirtækinu ... viðmótið frá yfirmönnum og 
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öllum er gott ... starfumhverfið er gott ... ekkert stress ... það er það sem mér finnst best við 

vinnuna mína, ekkert stress ... og allt gengur vel í vinnunni ... allir hjálpast að í öllu.“ Gunnar 

talaði um að hann upplifði enga fordóma og að allir kæmu fram við hvern annan af virðingu. 

Gunnar sagði jafnframt: „Vinnustaðurinn er mjög góður ... maður finnur fyrir því að 

starfsmenn séu alltaf glaðir ... enginn sem er eitthvað ósáttur ... allir eru góðir hver við annan 

... hjálpast að og manni líður aldrei eins og maður eigi ekki heima þarna ... allir tala saman ... 

engir fordómar.“ 

Finnur talaði um að deildin væri svolítið sér á báti, enn fremur sagði hann:  

Skoo bara ... deildin var í rauninni ... hún var soldið sér fannst mér ... það var ... af 

því það er síðan í raun ... deildin okkar í svona litlu herbergi í rauninni ... síðan 

kemur stóri lagerinn fyrir utan og þar eru mestmegnis allir starfsmennirnir að 

vinna ... þannig já ... við vorum soldið sér ... sko en eins og ég var færður ... var 

færður síðan og var settur í móttöku ... þá fann ég svona já ... að ég kynntist 

miklu meira af fólki og þannig þannig þetta var soldið sér þarna í þessari deild ... 

það væri í raun betra ef þetta væri aðeins opnara svæði ... þannig við gætum 

verið með hinum ... það er svolítið svoleiðis ... en ég held að þetta gerist af því 

það er svo fámennt í deildinni að það þarf ekki fleiri en tvo eða þrjá starfsmenn 

skooo ... þannig það gerir það erfiðara. 

Samkvæmt öllum viðmælendum virðist fyrirtækjamenningin vera góð hjá fyrirtækinu. 

Viðmælendur upplifðu aldrei fordóma í sinn garð, hvorki frá öðrum starfsmönnum né 

yfirmönnum. Tveir viðmælendur sögðu það vera áberandi að starfsmenn fyrirtækisins væru 

almennt ánægðir hjá fyrirtækinu, hvort sem það væri skrifstofumennirnir eða starfsmenn 

vöruhússins. Sumir nefndu að samskiptin á milli starfsmanna innan fyrirtækisins væru góð. 

Þrír viðmælendur tóku það fram að deildin væri svolítið sér á báti og því oft erfiðara fyrir þá 

að kynnast starfsmönnum annarra deilda. Sumir viðmælendur tóku það fram að þeir hefðu 

unnið í öðrum deildum innan fyrirtækisins og fundu þá fyrir því að þeir hefðu betri tækifæri á 

að kynnast öðrum starfsmönnum. Rannsakandi spurði viðmælendur sína hvernig 

starfsandinn væri á vinnustaðnum og innan deildarinnar sem þeir störfuðu í. Öllum fannst 

mikilvægt að starfsandinn væri góður, þar sem starfið snýst mikið um teymisvinnu. Allir 

starfsmenn voru sammála um að starfsandinn væri almennt góður í fyrirtækinu.  
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Elín tók það fram að þetta væri besta fyrirtækið sem hún hefði starfað fyrir. Gefum Elínu 

orðið: 

Sko ég myndi bara segja það beint út og orða það þannig að ... Þetta er langbesta 

fyrirtækið á Íslandi ... ég er bara mjög ánægð hérna og hamingjusöm. ég upplifi 

enga fordóma eins og er oft á öðrum stöðum ... ég fæ allt rétt og allir koma vel 

fram við mig og mér er sýnd virðing ... og allir reyna líka að kenna mér íslensku 

með því að tala við mig á íslensku ... ég er alltaf að komast betur og betur inn í 

vinnusamfélagið þannig já ... þetta er bara ... já ... ég er bara mjög ánægð að fá að 

vinna hér ... frekar en hjá öðru fyrirtæki ...  

Guðrún talaði um að starfsandinn væri mjög góður og að hún hefði eignast vinkonur í 

deildinni á meðan hún starfaði hjá fyrirtækinu, þrátt fyrir tungumálaörðugleika. Hún sagði 

starfsandann vera:  

Bara mjög góður miðað við þarna ... tungumálaörðuleikana hjá mörgum (hlær) ... 

Þúst hjá þeim sem unnu með mér ... fyrst var eiginlega ekkert hægt að tala við 

þær ... og svo svona varð það bara alltaf meira, en það var þú þannig að við 

urðum alltaf betri og betri vinkonur ... þannig andinn varð alltaf betri og betri 

skiluru ... þegar svona við byrjuðum að skilja hvor aðra ... en já ég var alveg farin 

að ... að skilja pólsku nokkuð vel þegar ég vann þarna ... ég skildi hvað þær voru 

að tala um og þannig ... þótt ég gat ekki talað tungumálið sjálf ... (hlær). 

Steinar talaði um starfsandann í deildinni og sagði: „Starfsandinn ... Ehmmm ... það fer 

eftir ... það er bara ... já, snýst mest um teymisvinnuna. Þú finnur það þegar 

samstarfsmennirnir hafa vilja til að vinna vel og hratt ... þá vill maður sjálfur gera vel ... en ef 

starfsmaður er latur og vinnur hægt getur það leitt til þess að það dragi mann niður ... En já 

maður vill ekki vinna vinnuna fyrir aðra starfsmenn ... þetta snýst um að vinna saman sem 

teymi ... en yfirleitt er starfsandinn mjög góður.“ 

Finnur talaði um jákvætt andrúmsloft og að starfsmenn væru duglegir að hjálpast að. 

Hann sagði:  

Bara mjög ... mjög góður eins og ég segi ... bara jákvætt andrúmsloft og hérna ... 

og já eins og ég segi þá hérna eru bara allir tilbúnir að hjálpast að ... og þetta var 

frekar svona ... soldið ... svona ... já ... soldið fámennt bara vorum bara ... uuuu 
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þrjú yfirleitt og ein þarna svona til hliðar sem var að sjá um sér merkingu annars 

staðar skiluru ... þúst þannig við vorum í rauninni fjögur þegar það var mikið að 

gera ... og hérna ... þannig að ... hún kom stundum og hjálpaði okkur ... stundum 

sko ef það þyrfti ... en annars var hún soldið að vinna ein með sitt skoo ... með 

svona öðruvísi merkingu. 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að hafa góðan starfsanda á 

vinnustaðnum og að starfsmenn ynnu vel saman í teymisvinnu. Nokkrir viðmælendur töluðu 

um það að ef einn starfsmaður væri latur hefði það neikvæð áhrif á hina, þar sem það drægi 

þá niður. Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir upplifðu mikið álag í starfi. Flestir voru 

sammála því að starfið hefði mikil áhrif á líkamann, þar sem starfsmenn standa mestallan 

tímann á meðan á vinnunni stendur.  

Kári talaði um að álagið stafaði af líkamlegu álagi aðallega, þar sem það væri mikið staðið í 

vinnunni. Hann lýsti álaginu á þennan hátt:  

Þetta er svolítið álag út af því þúst maður svo sem standandi allan daginn að 

merkja ... ehhhmmm og líka eins og í sumar þúst ég æfði íþróttir og ég var að æfa 

þúst á hverjum degi og mar fann þúst að sú vinna hentaði mér kannski ekki best 

með æfingunum ... mar var alveg á fullu ... mar ekki nógu skynsamur með að 

hvíla og þannig ... en þannig er það bara ... en þúst jújú þetta var ekki þannig 

vinna að maður var að svitna alveg allan daginn en þetta var bara þúst að standa 

allan daginn og og þannig ... það voru einu pásurnar sem maður fékk ... eða 

svona að mar gat aðeins tjillað var bara þegar mar fór á klósettið eða í matnum ... 

(hlær) ...  

Guðrún var sammála Kára um að álagið væri að mestu líkamlegt. Hún sagði: „Já, líkamlegt 

álag já ... já, þúst ég er líka með langvinnan líkamlegan sjúkdóm og þetta er ekki beint vinnan 

fyrir fólk með slíkan sjúkdóm (hlær) ... En já, líka þúst stundum voru alveg 25 kílóa kassar 

sem við þurftum að lyfta skiluru ... alveg bara heilt bretti ... það er svolítið mikið ... þannig já 

það var mikið líkamlegt álag.“  

Finnur tók í sama streng og Guðrún og Kári og sagði álagið stafa af því að starfsmenn 

þyrftu að standa mikið í vinnunni. Finnur sagði: „Skoooo ... þetta er ekki mikil álagsvinna en 

þetta er samt kannski ... eða þúst það sem það reynir mest á er kannski að maður þarf að 

standa allan daginn ... og já ... þú ert að standa allan daginn og það getur verið soldið erfitt 
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því þú ert í rauninni bara að líma miða á vörur ... það getur verið svolítið líkamlegt ... en já 

það reynir soldið á þannig ... en hérna ... annars ekkert þúst eitthvað súper álag skoo.“ 

Hrafn talaði um að það væri ekki álag sem slíkt, en þegar að það væri mikið að gera, yki 

það líkurnar á bættri frammistöðu, þar sem meiri líkur eru á að fá bónus. Hann sagði: „Þegar 

það er mikið að gera ... þá nei ekki álag ... það er frekar þannig að þú vilt gera meira ... þú vilt 

gera vinnuna þína vel og hraðar ... já, það er rétt ... við fáum bónus fyrir það þannig það er 

bara gott fyrir okkur já.“ Elín er ósammála Hrafni og sagði: „Nei ég held ekki nei ég held það 

bara gerist ekki ... Stundum er alveg mikið að gera en ekki svona óbærilegt.“ 

Nokkrir viðmælendur greindu frá því að oft væru þeir að lyfta þungum kössum og það 

hefði líkamleg áhrif á þá, en aðrir sögðust ekki finna fyrir neinu álagi í starfi. Nokkrir töluðu 

einnig um álag við það standa of lengi.  

4.4.2 Þróun í starfi 

Flestir viðmælendurnir voru sammála um það að þeir fengju tækifæri á að þróa sig áfram í 

starfi. Þó voru tveir sem töldu sig eiga erfitt með það vegna tungumálsins.  

Elín var spurð um það hvort hún hefði tækifæri á að þróa sig áfram í starfi. Hún sagði: 

„Uhmmm já ... eða sko ekki núna ... ekki á meðan ég tala mjög lítið af tungumálinu skilurðu? 

En núna er ég bara sátt við það sem ég er að gera ... en aldrei að vita með hvernig þetta 

verður seinna að ég fái möguleika á því.“ Hrafn talaði um að hann fengi tækifæri á að þróa 

sig áfram í starfi. Hann sagði: „Já, ég til dæmis fæ að læra nýja hluti eins og keyra þessar vélar 

(bendir á vélarnar á bak við sig) ... Þannig já, ég myndi segja það.“ 

Kári talaði um að hann fengi tækifæri á að þróast áfram í starfi. Leyfum honum að útskýra 

það betur:  

Uhmmmm ... jááá eins og ég finn alveg mikinn mun frá því til dæmis þessu 

sumari og seinasta ... mar þúst ... þetta var náttla annað árið manns og maður 

fékk bara miklu stærri verkefni og bara heyrðu bara ... ég þúst ... og yfirmaðurinn 

okkar var lítið þarna þetta sumar ... hann var bara að sinna einhverjum öðrum 

verkefnum ... þannig mar fékk alveg stærri verkefni og mar fann fyrir því líka sem 

var þúst bæði bara gott ... já og líka þá að vera kannski færður um deild þá fékk 

mar einmitt ný verkefni og jú bara að breyta til ... sem ég fann að ég þurfti það 

líka svolítið ... það var fínt í lok sumars að breyta til ...   
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Finnur tók í sama streng og Kári og bætti við að hann væri ánægður með að fá meiri 

verkefni og ábyrgð í starfi. Hann sagði: „Uuuu já, það er ... þetta er í rauninni soldið svona ... 

þú færð að vita ... allavega þegar þú ert nýr í þessu að þá er tekið þannig á móti okkur að... 

að hérna ... að ... það er kennt okkur grunninn og síðan var þetta í rauninni bara að leyfa 

okkur að gera mistök ... og uuu læra af mistökunum og þannig bara hent í djúpu laugina í 

rauninni sem var bara mjög gott ... mér fannst það besta aðferðin skooo ... og við fengum svo 

alltaf meiri og meiri verkefni ... og meiri ábyrgð.“ 

Einn viðmælandi tók það skýrt fram að hann hefði ekki möguleika á að þróa sig áfram í 

starfi, þar sem hann talaði hvorki íslenskuna né enskuna nógu vel. Einn viðmælandi talaði um 

að hann ætti möguleika á því ef hann legði sig fram og lærði íslenskuna betur. Allir hinir 

viðmælendurnir töluðu um að þeir hefðu tækifæri á að þróa sig áfram og sumir töldu sig hafa 

fengið tækifærið nú þegar. Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir upplifðu 

starfsöryggi, voru allir sammála um að þeir fyndu fyrir öryggi í starfinu. Tveir viðmælendur 

töluðu um að þeir upplifðu mikið traust í starfinu og að það sé í lagi að gera mistök.  

Guðrún talaði um að hún fyndi fyrir miklu öryggi í starfinu, þar sem hún væri með 

langvarandi veikindi sem hefðu áhrif á mætingu hennar til vinnu og því væri mætt af 

skilningi. Hún orðaði reynslu sína svona:  

Já, algjörlega ... ég var alltaf að skrá mig inn veika út af vefjagigtinni og út af því 

að vinnan var svo erfið og það voru allir bara eitthvað þúst ... allt í góðu ... við 

vitum að þú ert með gigt skiluru ... þannig að þeim þúst ... ég hef alveg verið 

hrædd um í öðrum vinnum að ef ég skrái mig veika of mikið að þá yrði ég rekin 

skiluru ... Þarna fannst mér allir vera með skilning fyrir veikindunum mínum. 

Gunnar talaði um að vinnuandinn væri góður og hvatningin væri til staðar. Hann sagði: „Já 

... Ég hef bara unnið fyrir fyrirtækið í stuttan tíma en mér líður samt eins og ég sé öruggur ... 

eins og það sé enginn hætta á því að ég missi vinnunna ... Ég veit ekki ... en já ... Það er bara 

allt til staðar bæði vinnuandinn, hvatning og allt. Yfirmaðurinn lætur manni líða vel með allt 

sem maður gerir og manni finnst maður aldrei vera í hættu á að missa starfið ... Já, ég hef 

aldrei upplifað neitt stress fyrir því mér hefur alltaf fundist ég vera öruggur.“ Steinari fannst 

hann mjög öruggur og sagði: „Já, já, já ... Af því.. ég veit ekki, kannski hljóma ég of öruggur 

með mig, en mér líður eins og geri vinnuna mína vel, svo já, mér finnst ég öruggur.“ 



 52 

Hólmfríður var sammála og sagði: „Já mér líður vel ... ég er búin að vinna hérna lengi og ekki 

hrædd um að missa vinnuna.“ 

Viðmælendur voru allir sammála því að þeir upplifðu starfsöryggi hjá fyrirtækinu. Þeir 

sögðu frá því hvað þeir væru ánægðir í sínu starfi og að þeir upplifðu engan þrýsting af hálfu 

yfirmanna varðandi veikindaleyfi. Einn viðmælandi talaði um að hann væri þakklátur fyrir 

starfið sitt og að fyrirtækið hefði hjálpað honum mikið, þar sem henni var útvegað dvalarleyfi 

út á starf sitt hjá fyrirtækinu. Einn viðmælandi talaði um reynslu sína af því að lenda í óhappi 

á vinnutíma, þar sem hann olli tjóni. Hann hélt að sá dagur yrði hans síðasti í starfi hjá 

fyrirtækinu. Viðmælandi sagði yfirmanninn hafa róað sig niður og sagt honum að mistök 

væru til þess að læra af þeim.  
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5 Umræður 

Í umræðukaflanum hér verða dregnar saman niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við fræðilega hluta þessa verkefnis. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort hvatning 

hefði áhrif á frammistöðu starfsmanna sem starfa í einni deild hjá innflutningsfyrirtæki. 

Rannsakandi leitaðist við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu eftir bestu getu:  

Upplifa starfsmenn að hvatning hafi áhrif á frammistöðu?  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum sem tekin voru við átta starfsmenn einnar 

deildar. Deildin sem var rannsökuð var eina deildin í fyrirtækinu sem studdist við 

hvatningarkerfi. Hvatningarkerfið sem notast er við er umbun í formi bónusa. Viðmælendur 

voru fjórir núverandi starfsmenn deildarinnar og fjórir fyrrum starfsmenn sömu deildar. Valin 

voru tvö þemu í þessari rannsókn. Fyrra þemað var innri og ytri hvatning og umbun, það 

seinna var líðan starfsmanna á vinnustað.  

Allir viðmælendur voru sammála um að hvatning hefði áhrif á frammistöðu í starfi. Þeir 

töluðu margir um að umbun í formi bónusa væri mikil hvatning fyrir þá. Viðmælendur tóku 

það einnig fram að yfirmenn og samstarfsmenn væru duglegir að hvetja hvern annan áfram. 

Einn viðmælandi sagði að hugurinn drægi hann alla leið. Því meira sem hann áorkaði, því 

meira fengi hann greitt. Einn viðmælandi taldi þó að grunnlaunin í deildinni væru of lág og að 

það hefði neikvæð áhrif á bónusinn sem þeir fengju. Fram kom að hvatning í formi bónusa 

væri nauðsynleg í deildinni sem var rannsökuð, þar sem starfið væri mjög einhliða. Í 

niðurstöðum Elvars Más Ásgeirssonar (2015) kom í ljós að erfitt getur reynst að finna leið til 

hvatningar sem hentar öllum. Einstaklingar eru mismunandi og það er persónubundið hvað 

hvetur starfsmenn áfram. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að finna réttu leiðina að hverjum 

og einum til þess að ná árangri. Skipulagsheildir þurfa að finna út hvaða hvatningarleið 

hentar þeirra starfsmönnum til þess að umbuna þeim. Fram kom í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að þeir starfsmenn sem fá umbun fyrir góðan árangur í starfi, haldast 

almennt lengur í starfi og skila meiri afköstum (Elvar Már Ásgeirsson, 2015). Þeir hvatar sem 

virka einna helst á starfmenn eru til dæmis áhugaverð störf, að vera metinn að verðleikum 

og að fá góð laun (Wiley, 1997). Margar rannsóknir segja til um að umbun auki ánægju hjá 
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starfsmönnum, þar sem hún hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og afköst starfsmanna. Því er 

mikilvægt að stjórnendur bjóði starfsmönnum sínum sanngjörn laun miðað við starf hvers og 

eins. Störfin þurfa að vera í samræmi við afköst starfsmanna, svo hægt sé að ná árangri með 

launum (Shukla, 2012). Það var aðeins einn viðmælandi sem taldi launin ósanngjörn en allir 

hinir voru sáttir við launin sín.  

Gerðar hafa verið vinnustaðakannanir hér á landi og er algengasta niðurstaðan sú að 

starfsmenn upplifi ekki næga endurgjöf frá stjórnendum sínum. Niðurstöður hafa sýnt að 

gagnrýni sé ekki næg um hvað betur mætti fara og að stjórnendur séu ekki að hrósa 

starfsmönnum sínum nægjanlega (Þekkingarmiðlun, e.d.) Niðurstöður þessarar rannsóknar 

eru ekki í samræmi við þetta, þar sem viðmælendur voru allir sammála því að yfirmaður 

þeirra væri duglegur að veita þeim endurgjöf, gagnrýna og hrósa. Allir viðmælendur töluðu 

um að yfirmaður þeirra væri sérstaklega duglegur að hvetja þau áfram í starfi með hrósi, 

gagnrýni og endurgjöf. Viðmælendur tóku það skýrt fram að gagnrýni frá yfirmanninum væri 

alltaf jákvæð og þeim fyndist gott að fá gagnrýni og endurgjöf til þess að geta bætt sig í starfi. 

Þegar starfsmaður stendur sig ekki nógu vel í starfi getur stjórnandi leiðbeint 

starfsmanninum með uppbyggilegum hætti og jákvæðri hvatningu (Armstrong, 2009). Þegar 

starfsmaður upplifir hvatningu af hálfu stjórnenda, getur það haft jákvæð áhrif á 

frammistöðu hans, starfslíðan og ánægju í starfi (Crouse, 2005). Ef um skort á hvatningu er 

að ræða, getur það haft þau áhrif að starfsmenn sýni áhugaleysi, óstundvísi, miklar fjarvistir 

og ýmis samstarfsvandamál (Kovach, 1987).   

Una Sveinsdóttir (2009) fjallaði um það í rannsókn sinni að stjórnendur væru sammála því 

að umbun væri það sem hvetti starfsmenn mest áfram í starfi, en þar á eftir var hrós mest 

hvetjandi (Una Sveinsdóttir, 2009). Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í samræmi við 

þetta, þar sem viðmælendur voru flestir sammála því að umbun, hrós, gagnrýni og endurgjöf, 

væru mikilvæg hvatning í starfinu þeirra. 

Gov (2015) talaði um það í rannsókn sinni að stjórnendur þyrftu að geta skapað aðferðir 

sem leiða til hvatningar, hvort sem það er eftir aðstæðum eða eftir starfsmönnunum hverju 

sinni. Stjórnendur verða að huga að þeim þáttum sem eru hvetjandi fyrir starfsmenn. Til þess 

að ná fram bættri frammistöðu innan skipulagsheildar er best fyrir stjórnendur að spyrja 

starfsmenn sína hvaða hvatning virki best. Stjórnendur þurfa að leyfa starfsmönnum sínum 

að tjá sig og mikilvægt er að hlusta vel og vandlega á þá, með því markmiði að uppfylla þarfir 



 55 

þeirra eftir bestu getu. Þetta er talið mikilvægt atriði þegar kemur af því að búa til stefnu 

fyrirtækja, þegar nota á umbun og til að jafnvægi sé rétt á milli innri og ytri umbunar (Gov, 

2015). Eins og fram kom í viðtali við gæðastjóra, eru starfsmannaviðtöl á hverju ári, þar sem 

yfirmaður í hverri deild ræðir við starfsmenn sína. Með slíkum viðtölum getur yfirmaðurinn 

hugað að starfsmanninum með því að athuga hvort það sé eitthvað sem þyrfti að bæta.  

Aguinis, Joo og Gottfredson (2013) töluðu um að fjárhagsleg umbun gæti skipt miklu máli 

þegar stjórnendur vilja hvetja starfsmenn sína til bættrar frammistöðu og að það geti einnig 

skilað sér í bættri frammistöðu til fyrirtækisins (Aguinis, Joo og Gottfredson, 2013). Þegar 

starfsmenn fá umbun í formi bónusa, getur það ekki einungis kallað fram ytri hvatningu, 

heldur einnig kallað fram jákvæð viðbrögð frá starfsmönnum. Ákveðnir bónusar geta haft 

jákvæð áhrif á starfsmenn til skemmri tíma. Vegna bónusa taka sumir starfsmenn ákvörðun 

um að halda áfram í ákveðnu starfi (Law og Chuck, 2016). Allir viðmælendur nema einn voru 

sáttir við bónusinn sem þeir fengu. Viðmælandinn sem var ekki sáttur talaði um að bónusinn 

þyrfti að vera hærri svo starfið yrði þess virði. Tveir viðmælendur tóku það fram að ytri 

hvatning væri mikilvægari fyrir þá, á meðan allir hinir sögðu að blanda af bæði innri og ytri 

hvatningu þyrfti að vera til staðar.  

Stjórnendur geta umbunað starfsmönnum sínum á annan hátt en með peningum, eins og 

til dæmis með ferðalögum eða gjöfum (Law og Chuck, 2016). Skipulagsheildir hafa oft á 

tíðum notað jólagjafir sem hluta af umbunarkerfi, þar sem það þakkar starfsmönnum fyrir 

velgengni og árangur á árinu sem er að líða. Talið er mikilvægt að stjórnendur hugi vel að vali 

gjafanna, þar sem viðeigandi umbun leiðir til jákvæðari áhrifa, betri starfsanda og jafnvel 

hollustu starfsmanna. Mismunandi er hvað skipulagsheildir gefa starfsmönnum. Sumar gefa 

matarkörfur með jólamat eða gjafabréf, þar sem það er eitthvað sem hentar öllum (Gray, 

2008).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur voru allir ánægðir með þær 

gjafir sem þeir fengu frá skipulagsheildinni. Viðmælendur svöruðu því þó misjafnlega, þar 

sem þeir höfðu mismunandi skoðanir á því hvað flokkaðist sem gjöf. Þrír viðmælendur töluðu 

um að gjafir væru algengar innan skipulagsheildarinnar. Fimm viðmælendur töluðu um að 

þeir mættu ganga að vild í sérstaka hillu fyrir utan deildina þeirra, þar sem væru vörur sem 

væru ekki við söluhæfi. Þeir viðmælendur sem höfðu starfað lengst, sögðu að jólagjafirnar frá 

skipulagsheildinni væru alltaf veglegar og flottar. Einn viðmælandinn sagði að oft fengju 
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starfsmenn gjafir upp úr þurru, til dæmis kippu af bjór. Stjórnendur þurfa að leggja mat á 

starfstengda hvatningu með áherslu á það hvernig hún birtist og hvernig hún beinist að þeim 

verkefnum sem við eiga. Það getur verið mismunandi hjá einstaklingum háð kyni, aldri, 

starfsháttum eða launum (Kovach, 1987). Rannsakandi upplifði að allir viðmælendur væru 

almennt ánægðir í sínu starfi og að yfirmaðurinn væri góður og starfsandinn góður.  

Tilgangurinn með hvatningarkerfum er að samþætta hagsmuni beggja aðila, bæði 

starfsmanna og hluthafa (Ingvi Þór Elliðason, 2013). Stjórnendur þurfa að vanda valið vel 

þegar valdir eru mælikvarðar sem henta til hvatningar starfsmanna, því erfitt getur reynst að 

skapa hvatningarkerfi sem leiðir til betri árangurs (Jensen, Murphy og Wruck, 2004). 

Viðmælendur voru flestir sammála um að hvatningarkerfið sem er til staðar í deildinni þeirra 

sé vel skipulagt. Tveir viðmælendur sögðu að útskýra þyrfti betur hvernig það virkar, þar sem 

þeim fannst það ruglingslegt. Einn viðmælandi talaði um að bónusupphæðin þyrfti að vera 

hærri. Viðmælendur upplifðu allir að þeir fengju þá viðurkenningu í starfi sem þeir ættu 

skilið.  

Riggio (2003) heldur því fram í grein sinni að starfsmenn þurfi að upplifa starfsöryggi, 

sanngjörn laun og að stjórnendur komi fram við þá af virðingu. Ef stjórnendur vilja að 

starfsmenn sýni bættan árangur og skili meiri afköstum, þurfa hvatningarþættirnir að vera til 

staðar (Riggio, 2003). Samkvæmt Accariya og Khalil (2016) þurfa stjórnendur að vinna með 

innri þáttinn svo hægt sé að uppfylla starfsánægju starfsmanna (Accariya og Khalil, 2016). Í 

ljós kom að allir viðmælendur nema tveir voru sammála um að bæði innri og ytri hvatning 

þyrfti að vera til staðar á vinnustaðnum. Tveir viðmælendur töluðu um að ytri hvatningin 

væri mikilvægari en sú innri.  

Höfundi þótti áhugavert að sjá hversu vel viðmælendur töluðu um fyrirtækið og yfirmann 

sinn, þegar spurt var um hvatningu og umbun. Það yrði gaman að rannsaka viðfangsefnið 

betur, þar sem þessi rannsókn byggir aðeins á átta þátttakendum og því í raun ekkert 

alhæfingargildi. Niðurstöður þessarar rannsóknar getur því ekki endurspeglað viðhorf og 

upplifanir allra annarra starfsmanna fyrirtækisins. Það væri áhugavert að rannsaka 

sambærileg fyrirtæki og bera þau saman, til dæmis með því að gera spurningalistakönnun. 

Einnig væri fróðlegt að fá sjónarhorn stjórnenda og rannsaka þeirra viðhorf og upplifun til 

hvatningar og umbunar. Þá væri hægt að notast við annaðhvort eigindlega eða megindlega 

rannsóknaraðferð og bera saman við viðhorf og upplifanir stjórnenda annarra fyrirtækja.  
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6 Lokaorð 

Í rannsóknarverkefni þessu var fjallað um hvatningu og umbun í þeim tilgangi að fá fram 

hvort hvatning hafi áhrif á frammistöðu starfsmanna í starfi. Mikil þróun hefur verið á 

kenningum um hvatningu í gegnum tíðina. Mikilvægt er að stjórnendur skipulagsheilda stuðli 

að góðum aðbúnaði fyrir starfsmenn og veiti þeim hvatningu og umbun til að ná fram betri 

frammistöðu. Eftir að hafa skoðað kenningarnar um hvatningu, kom í ljós að það er misjafnt 

hvað knýr starfsmenn áfram í starfi, þar sem einstaklingar hafa ólíkar þarfir og væntingar. Á 

meðan einn starfsmaður sækist eftir meiri frítíma, þá vill annar starfsmaður launahækkun. 

Rannsakanda þótti eftirtektarvert að starfsmenn skiluðu meiri afköstum þegar þeir fengu 

gjafir en þegar þeir fengu peninga. Þegar starfsmenn fengu hins vegar að velja á milli gjafa og 

peninga, völdu þeir frekar peninga. Þegar skipulagsheildir hvetja starfsmenn sína áfram í 

starfi, hjálpa þeir skipulagsheildum á sama tíma að dafna og stækka. Rannsóknir sýna fram á 

að þegar laun starfsmanna fara hækkandi, þá verður fjárhagsleg umbun minni hvatning fyrir 

þá. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að hafa störfin áhugaverð, því það er talið veita meiri 

hvatningu en peningaleg umbun. Einnig verða stjórnendur að huga að sanngirni þegar kemur 

að launum starfsmanna, starfsmenn eiga að fá laun sem samræmast því starfi sem þeir 

vinna.  

Starfsmenn þurfa að vera meðvitaðir um hlutverk sín, forgangsröðun og vinnuframlag. 

Huga þarf að samskiptum á milli undir- og yfirmanna, þau þurfa að vera jákvæð, 

uppbyggjandi og markviss. Þrátt fyrir að rannsóknin á starfsmönnum bankanna í Pakistan 

sýndi fram á að bónusar geti leitt til aukinna afkasta, þá er einnig hægt að spyrja þeirra 

siðferðilegu spurninga sem koma upp þegar starfsmenn gera allt í sínu valdi til þess að græða 

peninga. Með siðferði viðskiptavina að leiðarljósi og þá misskiptingu sem upp kemur í 

samfélaginu. Samkvæmt rannsóknum geta bónusgreiðslur hentað vel í sumum tilfellum, en 

þó ekki eins og þær gerðu hér áður fyrr. Hægt er að veita starfsmönnum umbun á ótal vegu. 

Stjórnendur geta til dæmis stuðlað að góðu starfsumhverfi, góðum starfsanda og 

starfsþróun, svo eitthvað sé nefnt. Mikið var fjallað um mikilvægi innri hvatningar hvað 

varðar breyttar þarfir og áherslur. Miklu máli skiptir að efla innri hvatningu, því mikilvægt er 

að starfsmenn hafi metnað fyrir starfinu sínu og finni hjá sér þörf til að skila árangri. Vonast 
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er til þess að rannsóknin geti nýst til fræðslu um hvatningu og umbun og geti varpað nýju 

ljósi á það hversu mikilvægt er að skipulagsheildir stuðli að bæði innri og ytri hvatningu á 

vinnustöðum.  
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Viðauki 1 - Tölvupóstur til gæðastjóra 

Sæl. 

Tara Lind Jónsdóttir heiti ég og er nemandi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Mig 

langaði að kanna hvort fyrirtækið notist við hvatningarkerfi og ef svo er, þá er ég að vinna að 

lokaritgerð minni sem fjallar um hvatningu og umbun á vinnustað. Í henni er ég að vinna að 

eigindlegri rannsókn og vildi því athuga hvort það væri möguleiki á viðtölum við átta 

starfsmenn. Viðtölin ættu ekki að taka lengri tíma en u.þ.b. 30 mínútur. Þær upplýsingar sem 

fengjust myndu einungis ég og leiðbeinandi minn lesa, nafn fyrirtækis og starfsmanns yrði 

ekki getið.  

Endilega leyfðu mér að heyra frá þér ef þú getur orðið við ósk minni. Ég yrði afar þakklát 

að fá að taka viðtölin sem fyrst ef mögulegt er. Einnig yrði ég þakklát ef ég gæti fengi að taka 

stutt spjall við þig áður en ég tæki viðtölin. Öll viðtölin myndi ég taka upp á 

hljóðupptökutæki.  

Ég vona að rannsóknin mín geti nýst sem innlegg í fræðilega umræðu um hvatningu og 

umbun ráðgjafa.  

Leiðbeinandi minn er Svala Guðmundsdóttir, aðjúnk í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild HÍ, svala@hi.is.  

 

Með vinsemd og virðingu,  

Tara Lind Jónsdóttir  

nemandi í mannauðsstjórnun MS. 

Háskóli Íslands  

tlj1@hi.is 

770-2864 

 

mailto:svala@hi.is
mailto:tlj1@hi.is
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi yfirmanna 

Spurningar til gæðastjóra og framleiðslustjóra  

1. Hvaða hvatakerfi eru notuð innan fyrirtækisins? 

2. Notist þið við starfsmannaviðtöl og ef svo, hvernig eru þau að nýtast ykkur? 

Hvernig vinnið þið úr þeim? 

3. Getur þú sagt mér hver eru meðal grunnlaun hjá starfsmönnum í deildinni?  

4. Starfa starfsmenn á vöktum? 

5. Veitið þið starfsmönnum árangurstengd laun og/eða bónusa?  

6. Gefið þið starfsmönnum gjafir í einhverjum tilfellum? En jólagjafir?  

7. Að lokum getur þú sagt mér aðeins frá verkefninu um hvatningu sem verið er að 

þróa innan fyrirtækisins?  
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi á íslensku 

Bakgrunnsspurningar 

1. Hvað heitir þú? 

2. Hver er aldur þinn? 

3. Hver er starfsaldur þinn hjá fyrirtækinu? 

Hvatning og umbun 

1. Upplifir þú að hvatning og umbun hafi áhrif á frammistöðu þína? Hvernig þá? 

2. Hver eru þín viðhorf til hvatningar og umbunar í starfi?  

3. Hvers konar umbun myndirðu telja auka mest afköst þín í starfi?  

4. Er yfirmaðurinn þinn duglegur að hrósa þér og hvetja þig áfram? 

5. Upplifir þú hvatningu frá öðrum starfsmönnum í þinni deild? Ef svo er, hvernig þá? 

6. Hvernig myndirðu lýsa starfsandanum í þinni deild? 

7. Hvernig myndirðu lýsa álaginu í þinni deild? Upplifir þú mikið álag?  

8. Finnst þér þú njóta þeirra viðurkenningar sem þú átt skilið þegar þú stendur þig vel 

í starfi? Ef já, hvernig þá? 

9. Eru yfirmenn duglegir að leiðbeina þér með hvað betur mætti fara?  

10. Hvernig myndirðu lýsa menningu fyrirtækisins?  

11. 11 Hvernig finnst þér bónuskerfið virka?  

12. Ef þú hefðir möguleika á að breyta bónuskerfinu, hvernig myndirðu breyta því?  

13. Hver eru viðhorf þín til launa? Finnst þér þau sanngjörn? 

14. Færðu tækifæri á að þróa þig áfram í starfi? Hvernig þá? 

15. Finnst þér þú njóta öryggis í þínu starfi? Ef já, í hverju felst öryggið? 

16. Að lokum: Innri hvatning snýr að því að starfsmaður finni löngun innra með sér, til 

dæmis ef hann vill auka þekkingu á starfinu sínu. Ánægja, forvitni og það að 

starfsmenn vilji sýna framför í starfi, hvetur starfsmenn áfram en ekki 
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verðlaun/umbun. Ytri hvatning er hvatning frá umhverfinu, eins og stöðuhækkanir, 

bónusar, gjafir og fjárhagsleg umbun. 

a. Þegar þú hugsar um hvatningu, bæði innri og ytri hvatningu, hvaða þætti 

myndir þú telja mikilvægasta?  

b. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við? Takk fyrir að taka þátt.  
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Viðauki 4 – Viðtalsrammi á ensku 

Backround questions  

1. Whats your name?  

2. How old are you? 

3. How long have you worked for the company? 

Motivation and rewards:  

1. Do you feel like motivation and rewards affects your ability (performance) to 

work? How so? 

2. What are your attitudes toward motivation and reward at work? 

3. What kind of reward would you consider to increase your performance at 

work?  

4. Does your boss motivate you often? How so? 

5. Do you feel motivation from other employees in production? Can you give me 

an exemple  

6. How would you describe the work spirit in your job? 

7. Do you experience stress in your job?  

8. Do you feel like you get the recognition you deserve when you do good in your 

job? If so how? 

9. Does your boss guide you to the right direction when you could be doing 

better? How? 

10. How would you describe the work culture in the company?  

11. What do you think about the bonussystem? Do you feel like its working for 

you? 

12. If you had the chance to change the bonussystem how would you do that? How 

would you want to have it?  

13. What do you think about your salary. Do you think the salary is fair?  
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14. Do you get the chance to develop yourself at work? Could you give me an 

example? 

15. Do you experiance job security? (not loosing your job) What is it that makes 

you feel safe? 

16. And the final question is about internal and external motivation. 

a. Internal motivation is when an employee feels the desire himself to 

increase knowledge in his job. Its when pleasure, curiosity and 

improvement on their job encourages the employees but not a reward. 

External motivation is the motivation from the enviroment such as 

promotions, bounuses, gifts and financial rewards.  

b. Which factors do you think is more important for you as an employee? 

c. Is there anything you would like to add to all this..... if not thank you so 

much for giving me time.  

 


