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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 eininga BS verkefni við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er áhrif hvatningar á starfsmenn og kenningar tengdar því. Kviknaði áhugi 

minn aðalega á efninu eftir að hafa setið áfanga í mannauðsstjórnun en einnig var búið 

að koma inná það í öðrum stjórnunartengdum áföngum. Var ég farin að tengja efnið mikið 

við mína eigin vinnu sem jók áhugann ennþá meira. Hvatning finnst mér vera vanmetið 

fyrirbæri sem flestir stjórnendur ættu að afla sér þekkingar á ef þeir hafa áhuga á að bæta 

starfsfólk sitt og starfsánægju þess.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Þórður S. Óskarsson Ph.D, aðjúnkt og vil ég þakka 

honum fyrir samstarfið, atvinnuveitendum mínum fyrir skilninginn þar sem ég stundaði 

námið meðfram vinnu minni og foreldrum og fjölskyldu fyrir stuðninginn gegnum allt 

námið sem hefur tekið sinn tíma.  
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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar er áhrif hvatningu yfirmanna á starfsmenn. Skoðaðar voru sex 

hvatakenningar en það eru þarfapýramídi Maslows, árangurskenningu McClellands, 

tveggja þátta kenningu Herzbergs, væntingakenning Vroom, markmiðasetninga kenningu 

Edwin Locke og jafngildiskenninguna J. Stacy Adams.  

Rannsóknarspurningin sem unnið er með er: Er tenging milli hvatningar yfirmanna og 

frammistöðu starfsmanna? Hvernig er hægt að mæla frammistöðu starfsmanna? Hvaða 

hvatning virkar best? Hvernig er best að veita hvatningu svo hún skili sem mestum 

árangri? 

Byrjað var á því að skoða hugtakið hvatningu, hvað það þýðir og hvernig hún virkar. 

Eftir það var fjallað um hvatakenningarnar almennt og svo þær sex kenningar sem áður 

voru nefndar. Eftir það kemur niðurstaða  þar sem ég skrifa mínar skoðanir á 

kenningunum, hver sé best að mínu mati og þeirri síðst og reyniað svara spurningum sem 

eru hér að ofan.  

Að meta frammistöðu starfsmanna getur verið flókið og oft erfitt að segja til hvað 

veldur því hvernig starfsmenn standa sig. Það er mikilvægt að starfsmenn viti til hvers er 

ætlast af þeim svo hægt sé að ná fram árangri og einnig mikilvægt að yfirmenn viti hverju 

þeir ætlast til af starfsmönnum sínum. Endurgjöf frá yfirmanni er mikilvæg og ennþá 

mikilvægara er að láta vita þegar vel gengur og hvetja þannig starfsmenn sína áfram. Það 

er mjög vanmetið á vinnumarkaðnum að veita hrós fyrir frammistöðu en það er talið eitt 

það mikilvægasta sem hægt er að gera til að ná fram góðum anda og góðum niðurstöðum 

í þeim verkefnum sem sett eru fyrir starfsfólk.  
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1  Inngangur  

Starfsmenn eru mikilvægasta auðlind fyrirtækja. Til að fyrirtæki nái sem bestum árangri 

er mikilvægt að hafa starfsmenn ánægða í sínu starfi og að skipulagsheildin sé að vinna 

að sameiginlegu markmiði í því að koma fyrirtækinu í ákveðna átt. Til þess að það sé hægt 

er mikilvægt að stjórnendur viti hvernig hægt sé að hvetja starfsmenn sína í starfi og ná 

því besta frá hverjum og einum. Einstaklingar eru ekki allir eins og því er oft  erfitt að finna 

leiðir til að auka hvatningu hjá starfsheildinni.  Einnig þurfa stjórnendur að hafa skýra sýn 

um það hvert fyrirtækið er að stefna og hvernig þeir ætla að færa sig nær sínum 

markmiðum.   

Gott er fyrir fyrirtæki að stjórnendur þekki styrk og veikleika sinna starfsmanna, hverjar 

væntingar þeirra séu til starfsins og reyna þannig að hafa áhrif með jákvæðum hætti til 

að hámarka frammistöðu hvers og eins með hliðsjónir af því. Þeir stjórnendur eða 

yfirmenn sem þekkja til kenninga tengdum hvatningu teljast oftast líklegri til að geta 

metið hvaða leið á að fara hverju sinni til að viðhalda starfshvata.   

Í þessari ritgerð eru skoðaðar hvatakenningar, hvernig þær virka og met ég hver þeirra 

sé vænst til að virka best í nútímasamfélagi. Mun ég reyna að svara spurningum eins og 

er tenging milli hvatningar yfirmanna og frammistöðu starfsmanna? Hvaða hvatning 

virkar best? Hvernig er best að veita hvatningu svo hún skili sem mestum árangri?  

Við gerð ritgerðarinnar voru skoðaðar margar greinar og bækur sem fjalla um 

viðfangsefnið.  Ákveðið var að fjalla um Þarfapýramída Maslows, árangurskenningu 

McClellands, tveggja þátta kenningu Herzbergs, væntingakenningu Vroom, 

markmiðasetningu Locke og jafngildiskenningu Adams. Urðu þessar fyrir valinu þar sem 

þær vöktu áhuga ásamt því að mikið efni er til um þær allar og hafa þær verið rýndar mikið 

meðal fræðimanna í gegnum tíðina. 
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2 Hvatning  

Skilgreining í orðabók á orðinu hvatning er: Meðvituð aðgerð annað hvort á eða innra 

með persónu til að hrinda af stað ákveðinni hegðun. Hvatning er flókin en hefur 

samkvæmt sögunni vakið mikinn áhuga á sálfræðisviðinu, þá hefur hvatning tengd 

vinnu verið mjög rannsakað málefni samkvæmt því (Riggio, 2013). 

Hvatning er afl sem þjónar þremur aðgerðum; hún eykur orku, fær fólk til að sýna 

viðbrögð og hún stýrir hegðun í átt að settum markmiðum. Hvatning er nauðsynleg í því 

vinnuumhverfi sem einstaklingar lifa í í dag. Þar sem ekki er hægt að rannsaka hvatningu 

beint er mjög erfitt að rannsaka hana. Við getum aðeins skoðað ástæður hvatningar, 

annað hvort með því að skoða markmiðasetta hegðun eða með því að skoða sálfræðilegar 

aðgerðir (Riggio, 13).  

Ef fyrirtæki veit af hverju starfsmenn þess mæta í vinnuna á réttum tíma, sinna 

vinnunni sinni og eru hjá sama fyrirtækinu alla sína starfsævi, þá gæti verið að fyrirtækið 

viti hvað þarf til svo allir þeirra starfsmenn geri það. Það gæti verið mjög gott 

markaðsforskot á samkeppnisaðila sem eru að kljást við fjarveru starfmanna, dýra þjálfun 

á nýju starfsfólki og flöktandi framleiðslu (Kovach, 1987).   

Markmið hvatningar í starfi er að hafa áhrif á hegðun starfsfólks. Hún hefur áhrif á 

hugsun, hegðun og viðhorf, þeir sem eru ánægðir og uppfullir af hvatningu leggja sig 

almennt mikið fram, sýna áhuga og vinna markvist að því að ná árangri. Þeir sem upplifa 

ekki mikla hvatningu eru oft áhugalausir og eiga við starfsvandamál að stríða. Rannsóknir 

hafa sýnt að þeir starfsmenn sem búa við hvetjandi aðstæður eru ánægðari og afkasta 

meiri þegar kemur að vinnu sinni (Kovach, 1987).   

Hvatningu er hægt að skipta i tvo flokka, innri og ytri hvattningu. Innri hvatning er sögð 

vera þegar einstaklingur gerir verkefni fyrir ánægjuna sem það veitir honum frekar en 

aðra afleiðingu. Þegar einstaklingar finna fyrir innri hvatningu er hann að gera eitthvað 

sem hann hefur gaman af eða vegna þess að hann vill veita sjálfum sér áskorun frekar en 

að utanaðkomandi aðili biður hann um það. Ytri hvatning er hinsvegar andstæða innri 

hvatningar, hún felur í sér að gera hlutina fyrir gildi þess. Dæmi sem lýsir þessu er barn 
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sem gengur frá heima hjá sér svo það verði ekki skammað og svo barn sem gegnur frá 

heima hjá sér því það vill hafa fínt í kringum sig (Ryan og Deci, 2000). 

2.1 Hvernig hvatning virkar best fyrir starfsmenn? 
Hvatning hefur áhrif á ánægju og frammistöðu starfsfólks og það er mikilvægt að það finni 

fyrir hvatningu. Góður stjórnandi leggur áherslu á jákvæða hvatningu og gerir sér grein 

fyrir því að það virkar ekki það sama á alla því það getur aukið árangur 

skipulagsheildarinnar. Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa mismunandi 

hvatningarkerfi í gangi (Staren, 2009).  

Að finna rétt starfsfólk er líka milivægur þáttur, þau þurfa að hafa hæfni, gildi og 

hugarfar sem passar við þá framtíðarsýn sem fyrirtækið hefur. Það að ráða inn rétt 

starfsfólk getur verið undirstaða þess að geta hvatt það til árangurs. Starfsmenn vilja fá 

umbun og hvatningu fyrir sinn vinnu framlag og því mikilvægt að væntingarnar séu í takt 

við stefnu fyrirtækisins í þeim efnum (Staren, 2009). 

Stjórnendur þurfa að setja markmið fyirir skipulagsheildina og það er mikilvægt að þeir 

hafi starfsmenn sína með í ráðum þar sem það virkar vel sem hvatning þegar starfsmenn 

fá að vera með í mikilvægum ákvarðanatökum sem varðar starf þeirra. Ef starfsmenn taka 

þátt í markmiðasetningunni og eru meðvitaðir um markmiðin vita þeir betur til hvers er 

ætlast af þeim og hvaða hvatning og umbun er í boði ef vel gengur. Það skiptir líka máli 

að stjórnendur hafi reglulega samskipti við starfsmenn sína um stöðu verkefna og veiti 

endurgjöf ásamt því að setja reglulega ný markmið. Markmiðin sem sett eru þurfa að vera 

skýr, mælanleg, aðlagandi, raunhæf og tímasett (Staren, 2009). 
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3 Hvatakenningar  

Áhugi fræðimanna á hvatningu byrjaði að aukast mjög eftir aldamótin 1900. Segja má að 

fyrsta rannsóknin sem gerð var á hvatningu starfsmanna hafi verið Hawthrone rannsóknin 

sem framkvæmd var í verksmiðju í Bandaríkjunum. Eftir það hafa margar verið settar fram 

eins og þarfapýramídi Maslow og væntingakenning Vroom en fjallað verður um þær 

ásamt fleirum hér á eftir (Schultz og Schultz, 1998). 

Margar hvatakenningar telja að fólk hafi ákveðna þörf sem er mikilvæg til að ákveða 

hvað vekur hvatningu hjá þeim. Þarfakenningar um hvatningu segja að 

hvatning sé samspil milli þarfa og hvatanum til að uppfylla þessar þarfir (Riggio, 2013).    

Hvatakenningar skiptast í tvo flokka; þarfakenningar og ferliskenningar. 

Þarfakenningar leggja áherslu á mikilvægi, áskoranir, þroska, möguleika og ábyrgðina sem 

fylgir starfi. Þessar kenningar fjalla um hvaða ákveðna þörf sem stýrir og hvetur atferli 

einstaklingsins. Þessi þörf er annað hvort sálræn eða líkamleg og við erum drifin áfram til 

að fullnægja þessari þörf. Þarfakenningar um hvatningu segja því frá ferlinu hvernig 

þarfirnar láta í sér heyra og manneskjan finnur út hvernig sé best að fullnægja þeim. Þær 

kenningar sem fjallað er um hér sem flokkast sem þarfakenningar eru þarfapýramídi 

Maslows, tveggja þátta kenning Herzbergs, árangurshvatakenning McClellands og 

jafngildiskenning  J. Stacy Adams (Riggio, 2013).  

Ferliskenningar leggja áherslu á þann vitsmunalega feril sem einstaklingar nota í 

ákvörðunartöku sem tengjast starfinu. Þær reyna að átta sig á ferlum hvatningar í staðinn 

fyrir það að einbeita sér að því hvað hvetur hvern og einn. Kenningar sem falla þarna undir 

eru væntingakenning Vrooms og markmiða kenning Locke (Riggio, 2013).  

3.1  Þarfapýramídi Maslows  
Árið 1943 setti sálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenningu um mannlegar þarfir til 

að geta sálgreint sjúklinga sína betur. Samkvæmt Maslow hafa allar manneskjur fimm 

tegundir þarfa, þær eru sjálfsbirting, virðing sjálfs og annarra, kærleikur, öryggi og 

líkamlegar þarfir. Í kenningu hans nær fólk hærri þörfum í pýramídanum þegar því finnst 

það hafa fullnægt þeim sem lægri eru (Sigurlína, 2006).  

Í hverju þrepi er ákveðinn hvati sem virkjar hegðun fólks og beinir þeim að ákveðnum 

markmiðum. Maslow segir að þarfirnar séu meðfæddar og komi sú fyrsta fram strax við 
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fæðingu, en það er að barn leitar strax að fæðu og umönnun og þegar því hefur verið 

fullnægt leitast það eftir öryggi. Seinna á ævinni leitar fólk eftir væntumþykju eða kærleik 

frá öðrum, takist það er það virðing, bæði sjálfsvirðing og virðingu annarra. Efsta þrepið er 

svo að fólk leitast eftir því að sjálfsbirtast eða verða besta útgáfan af sjálfum sér (Sigurlína, 

2006). Sjá mynd 1 sem gefur þarfapýramídanum myndræna útskýringu. 

 

Mynd 1: Þarfapýramýdi Maslows (Kreitner, 2007, bls.378) 

Þessi sjálfsbirting sem er efsta þrepið er samkvæmt kenningu Maslows æðsta markm 

ið fólks í lífinu. Maslow telur að þarfir fólks birtist í þessari röð í gegnum æviskeið 

manneskju. Vegna þess að ekki er hægt að prófa kenningu Maslows gerir það öðrum 

rannsakendum erfitt að sanneyna kenninguna og þar af leiðandi hagnýta hana í 

starfsumhverfi (Sigurlína, 2006). 

Maslow taldi að pýramídinn ætti alveg eins við á vinnustaðnum eins og einkalífinu. 

Starfsfólk fær ákveðna grunnþörf fullnægða áður en það getur farið að ganga vel í starfi. 

Mynd 2 útskýrir þetta betur. 

Sjálfsbiringaþarfir 

Viðurkenningarþarfir:

Félagsþarfir:

Öryggisþarfir:

Grunnþarfir: 
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Mynd 2: Hvataþættir á vinnustaðnum (Jones, 2007). 

Helsta gagnrýnin sem fræðimenn hafa komið fram með á kenningu Maslows er á 

aðferðafræðina sem hann notaði við rannsókn sína. Hann valdi lítinn hóp af fólki sem 

hann sjálfur taldi hafa náð sjálfsbirtingarstiginu og með því að fræða sig um einstaklingana 

meðal annars með viðtölum komst hann að því hvað sjálfsþroski er. Maslow vissi sjálfur 

að rannsóknaraðferð hans væri ekki til fyrirmyndar en vonaðist til að aðrir tæku yfir 

seinna og kláruðu það sem hann var byrjaður á með betri aðferðum (Boree, 2006). 

Önnur gagnrýni sem hefur verið sett fram um kenninguna er að uppfylla ætti þarfirnar 

frá neðstu til þeirrar hæðstu en til eru dæmi um að fólk nái að fylla þarfir ofar í 

píramídanum án þess að hafa uppfyllt þær neðstu. Dæmi sem til eru um það eru Van 

Gogh, Galileo og Rambrandt, en þeir lifðu í mikilli fátækt, fengu slæmt uppeldi og glímdu 

við þunglyndi en náðu samt að öðlast sjálfsþroska (Boree, 2006). 

3.2  Árangurshvatakenning McClelland  
Kenning David McClelland um hvatningu fjallar um þrjá hvata, en þeir eru afrek, árangur 

og völd. Hver þáttur hefur mismunandi áhrif á hvern og einn þar sem hver og einn hefur 

sinn persónuleika. Rannsóknir sýna að það er misjafnt eftir hverju fólk sækist eftir því 

hvernig persónuleika það hefur, sumir sækjast eftir mikilli áskorun og reyna að klífa 

•Möguleiki á starfsþróun
•Möguleiki á að þróast sem einstaklingur, ekki bara sem fagmaðurSjálfsbiringaþarfir 

•Titlar
•Stöðutákn
•Endurgjöf

Viðurkenningarþarfir:

•Vinna í hóp
•Byggja upp jákvæðan liðsanda
•Samræma vinnu og einkalíf

Félagsþarfir:

•Starfsöryggi
•Tryggar vinnuaðstæður
•Tyggingar

Öryggisþarfir:

•Sanngjörn laun
•launahvatar Grunnþarfir: 
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metorðsstigann meðan aðrir sækjast eftir því að fá viðurkenningu frá öðrum eða félagsleg 

tengst (Riggio, 2013).   

Annað en Maslow þá skoðaði McClelland einstaklingsbundnar þarfir og hverju 

einstaklingurinn leitar eftir til að ná árangri. Kenningin gengur því út á þarfir hvers 

einstaklings og það sem hann leitast við að ná. Hann fjallar um þrjár megin þarfir en það 

eru:   

Ø Þörf til að ná árangri  

Ø Þörf fyrir vald  

Ø Þörf fyrir tengsl 

Þörfin til að ná árangri er sú mikla þörf fyrir árangri og klára verkin sem eru fyrir 

höndum. Einstaklingar með mjög háa þörf fyrir árangri eru þeir sem elska áskoranir í 

vinnunni. Þeir hafa hvatningu af því að reyna komast lengra í vinnunni og vera 

framúrskarandi starfskraftur. Þörf fyrir árangur er líka einkenni þeirra sem þrífast á nýjum 

verkefnum og kjósa að hafa þau krefjandi og láta þeim fylgja einhver áhætta, þeir 

einstaklingar þurfa einnig að fá endurgjöf fyrir sín störf frá yfirmönnum til að svala 

þörfinni (Riggio, 2013). 

Þörf fyrir vald er sú þörf að stjórna öðrum og hafa áhrif á hvað sé gert. Einstaklingar 

með mikla þörf fyrir vald þurfa hafa ákveðna stöðu eða titil og eru hvattir áfram með 

tilhugsun um hærri stöðu eða meiri áhrif innan fyrirtækis frekar en að leysa vandamál eða 

ná ákveðnum markmiðum. McClelland talar um tvær hliðar þess að hafa þörf fyrir vald, 

ein er persónulegt vald þar sem það er notað til að ná fram persónulegum hagsmunum 

og hitt er stofnana vald eða vald gagnvart hlutum innan fyrirtækis (Riggio, 2013). 

Þörf fyrir tengsl er svo sú þörf að öllum líki við þig og að þú sért samþykktur af öðrum. 

Einstaklingar sem hafa þörf fyrir tengsl þrífast á vinskap, eignast nýja vini. Þeir hafa miklar 

áhyggjur af samskiptum í  vinnunni og kjósa að vinna með öðrum frekar en einir. Þeir hafa 

hvatningu gagnvart samstarfi frekar en samkeppni. McClelland skiptir einstaklingum með 

þessa þörf í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum er fólk með mikla þörf fyrir samþykki og huggun 

frá öðrum, í öðrum eru þeir sem eiga það til að samræma óskir sína og venjur við óskir og 

venjur vina sinna og í þriðja flokknum eru þeir sem hafa einlægan áhuga á tilfinningum 
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annarra. Einstaklingar sem hafa þessa þörf una sér oft vel í störfum sem krefjast 

mannlegra samskipta eins og sölustörfum eða kennslu (Riggio, 2013).   

Þessi nálgun leggur áherslu á að þarfir fólks eru mismunandi milli einstaklinga. 

Samkvæmt McCelland höfum við öll eitthvað úr öllum þessum þörfum innra með okkur 

en ein af þessum þörfum virðist vera ríkjandi hjá hverjum og einum (Riggio, 2013).   

Kenningin hefur hlotið gagnrýni frá fræðimönnum en því hefur verið haldið fram að 

aðal rannsóknartæknin sem notuð var hafi vafasamt gildi, en það var hlutdrægt 

sálfræðilegt mat sem kallast TAT. Einnig er sett fram sú staðhæfing í kenningunni að allir 

fullorðnir geti lært að þarfnast einhvers, sem sagt lærðar þarfir en sú staðhæfing fer á 

móti vitneskju að ekki sé hægt að breyta lærðum þörfum fullorðinnar manneskju sem hún 

lærði í barnæsku (Steers, Porter og Bigley, 1996). 

3.3  Tveggja Þátta Kenning Herzbergs  
Bandaríski sálfræðingurinn Frederick Herzberg kom fram með tveggja-þátta 

kenninguna (e. Two-factor theory) um starfsánægju einstaklinga eftir að hafa rannsakað 

hvaða þættir hefðu áhrif á ánægju og óánægju í starfi. Herzberg telur að tveir þættir hafi 

áhrif á viðhorf fólk til starfs síns. Annarsvegar eru það þættir sem hafa jákvæð áhrif á 

starfsánægju þegar þeir eru til staðar, sem hann kallar hvatningaþætti. Það eru þættir 

sem tengjast þeirri vinnu sem felst í starfinu sjálfu. Þættir sem flokkaðir eru sem 

hvatningaþætti eru til dæmis tegund starfs, starfsábyrgð, tækifæri til viðurkenningar eða 

stöðuhækkunar og persónulegur árangur í starfi. Þættir í starfsumhverfi sem höfðu 

neikvæð áhrif á starfsánægju þegar þeir voru fjarverandi kallar Herzberg viðhaldsþætti 

(hygienes). Það eru þættir tengdir því umhverfi sem starfsmenn sinna starfi sínu í - það 

sem flokkast undir það getur verið hagsmunir, starfskilyrði, tegund stjórnunar, 

grunnlaun og stefna fyrirtækis (Riggio, 2013).   

þegar Herzberg setti fram kenninguna árið 1959 tók hann viðtöl við 200 

endurskoðendur og verkfræðinga. Viðmælendur voru spurðir hvaða atburðir létu þeim 

líða virkilega vel í starfi, einnig voru þeir beðnir um að rifja upp tíma þar sem þeim hafi 

liðið mjög illa í vinnuni og hvað olli því. Það kom í ljós að það sem oftast lét þeim líða vel 

í starfi voru einn af neðan greindum þáttum: 

Ø Árangur í starfi 
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Ø Starfið sjálft 

Ø Ábyrgð í starfi 

Ø Viðurkenning  

Ø Vöxtur í starfi  

Það sem olli hinsvegar oftast vanlýðan í stafi nefnu þeir oftast: 

Ø Eftirlit  

Ø Laun  

Ø Samskipti við starfsfólk 

Ø Vinnuaðstaða 

Ø Stefna og stjórn fyrirækisins 

Herzberg taldi að þeir þættir sem létu starfsmennina finna fyrir ánægju í starfi tengdust 

allir vinnuni sem þeir væru að sinna, ábyrgð eða viðurkenningu sem einstaklingurinn fær 

fyrir vinnuna. Þetta eru því hvatningaþættir sem leiða til góðs árangurs og áreynslu í starfi. 

Þegar hann skoðaði óánægjuna voru þeir þættir tengdir vinnuumhverfinu eins og 

yfirmenn og starfsmannastefna. Hann nefndi þessa þætti viðhaldsþætti þar sem þeir 

þjónuðu aðalega þeim tilgangi að koma í veg fyrir óánægju. Kenningin telur því að þættir 

sem leiða til starfsánægju og óánægju eru aðskildir og ólíkir. Herzberg sagði að ánægja og 

óánægja séu ekki andstæður heldur aðskilin áhrif mismunandi þátta (Boddy, 2008).  

Kenningin kemur inná það að ef yfirmenn vilja halda starfsmönnum sínum ánægðum 

og duglegum eru tveir hlutir sem þeir þurfa að gera. Fyrst er það að koma í veg fyrir 

óánægju. Það þurfi að sjá stafsmönnum fyrir grunn viðhaldsþáttum, það er að þeir 

þurfa koma vel fram við starfsmennina sína, passa að þeir fái viðeigandi endurgjöld fyrir 

vinnu sína og að það sé ákveðið starfs öryggi til staðar. Það að mæta þessum 

viðhaldsþáttum kemur þó aðeins í veg fyrir óánægju en tryggir ekki að starfsmenn séu 

áhugasamir um vinnuna. Til þess að fá starfsmenn til að leggja meira á sig fyrir vinnuna 

og vera duglega þarf að koma fram með hvata. Vinnan þarf að vera mikilvæg og 

starfmenn  þurfa finna fyrir ábyrgð og að þeir geti unnið sig upp í fyrirtækinu (Riggio, 

2013).  

Rannsóknir á kenningunni hafa því miður ekki stutt mikið við hana, sérstaklega hefur 

hún verið gagnrýnd á aðferðafræðilegum forsendum vegna þess að í síðari rannsóknum 
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á kenningunni virtist þessir tveir aðgreindu þættir ekki vera til staðar eins og í fyrri 

rannsóknum. kenningin greindi eðli mannsins jafnt á milli sálfræðilegra og líffræðilegra  

þátta sem einstaklingurinn er samsettur úr. Þessir tveir þættir hafa mismunandi hlutverk 

og eru ekki skyldir. Einnig var það gagnrýnt að Herzberg ályktaði að afþví eitthvað var 

nefnt hjá mörgum væri það stór vandi en það sem var nefnt sjaldnar væri ekki eins mikill 

vandi þó svo það gæti verið að valda meiri óánægju en það sem var nefnt oft (Riggio, 

2013).   

En þrátt fyrir gagnrýni hefur kenning Herzbergs hjálpað við þróun á nýstárlegri 

stefnu sem notuð er til að hvetja starfsmenn þekkt sem auðgun starfs (e. Job enrichment) 

(Riggio, 2013).   

3.4 Væntingakenning Vroom  
Kenningin um væntingar kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1964 en hún hefur verið  ein 

vinsælasta kenningin á sviði hvatningar. Þetta er kenning sem gerir ráð fyrir að fólk viti 

hvað það vilji og viti að frammistaða þeirra í vinnu ákvarði þá umbun sem það fær (Riggio, 

2013). 

Kenningin samanstendur af þrem meginþáttum sem eru: 

Ø Gildi  

Ø Tilstyrkur  

Ø Væntingar  

Gildi er það hversu mikið starfsmaður metur það sem hann fær fyrir sína vinnu. Gildi 

fólks eru misjöfn og því hjálpar að þekkja gildi starfsmanna sinna, umbun sem einn telur 

við hæfi gæti verið óspennandi fyrir annann (Riggio, 2013). 

Tilstyrkur (e. instrumentality) er það hversu miklar líkur hann telur vera á því að 

ákveðin útkoma fylgi frammistöðu hans, til dæmi ef hann gerir X þá telur hann líklegt að 

fá Y í staðinn fyrir þá vinnu. Starfsmaður sem trúir því ekki að hann fái ávininginn sem 

hann ætti að fá er ekki mjög hvattur til að standa sig vel (Riggio, 2013). 

Væntingar er svo sambandið á milli þess hversu mikið starfsmaður leggur á sig og 

frammistöðu hans. Starfsmaðurinn trúir því að hann geti náð áætlðri framlegð og sú trú 

er byggð á sjálfsmati á hæfni og hæfileikum. Til dæmis ef hann leggur mikið á sig þá mun 

frammistaða hans vera góð og það er hvatinn (Riggio, 2013).   
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Kenningin segir sem sagt að starfsmaður mun leggja mikið á sig ef hann telur að það 

muni skila sér i einhverju eins og að fá hrós frá yfirmanni, betri stöðu, hærri laun og svo 

framvegis. Í sumum störfum er eins og það séu engin tengsl milli þess hversu mikið 

starfsmaður leggur á sig og frammistöðu hans en í öðrum störfum eru tengslin mjög 

skýr.   Væntingakenningin er þannig um það sálræna ferli varðandi val. Hún útskýrir hvað 

verður til þess að einstaklingur tekur ákveðna ákvörðun. Kenningin leggur áherslu á 

þörfina fyrir skipulagsheild til að tengja umbun við frammistöðu og tryggja þannig að 

umbunin sem veitt er sú sem viðtakendur vilji og eiga skilið (Vroom, 1964). 

Kenning Vroom bendir ekki sérstaklega á leiðir til að hvetja starfsmenn áfram heldur 

veitir hún sýn á ferli vitrænna breytinga sem endurspeglar einstaklingsmun á hvatningu í 

starfi. Samkvæmt Vroom ákvarða starfsmenn ekki gjörðir sínar á sterkri innri hvatningu, 

ófullnægðum þörfum eða ákveðnri umbun heldur eru það viðhorf, skynjun og skoðanir 

þeirra sem hafa áhrif á hegðunina. Væntingakenningin inniheldur því marga þætti sem 

hægt er að innleiða svo hægt sé að hvetja starfsmenn með breytingum á ákveðnum 

þáttum í formúlu kenningarinnar (Lunenburg, 2011).  

Fræðimenn hafa gangrýnt kenningu Vroom en er sú gagnrýni meðal annars byggð á 

því að væntingakenningin sé í eðli sínu of einföld. Því er haldið fram að einfaldleiki 

kennningarinnar sé villandi vegna þess að hún gerir ráð fyrir því að ef starfsmaður vinnur 

inn fyrir verðlaunum eins og bónusum eða launahækkunum muni hann auka við framlag 

sitt til að viðhalda verðlaununum. Tillaga Lawler og Jenkins til breytinga á líkaninu var 

byggð á fjórum kröfum en þeir töldu að það þyrfti að endurnýja líkanið. Fyrsta krafa þeirra 

var að þegar margar mögulega útkomur eru þá velur einstaklingurinn oftast þá niðurstöðu 

sem hentar honum best. Næsta krafa er að einstaklingurinn trúir því að framlag hans muni 

leiða til þeirrar niðurstöðu sem hann þráir. Þriðja krafan er sú að óskaniðurstaða er búin 

til með hegðun einstaklingsins og fjórða og seinasta krafan er að gjörðir einstakling eru 

gerðar með vænlega útkomu og væntingar í huga (Lawler og Jenkins, 1992).  

3.5 Markmiðasetningarkenning Edwin Locke  
Markmiðasetning Locke leggur áherslu á nákvæm, krefjandi markmið og að starfsmenn 

skuldbindi sig við þau markmið sem hvatningu í starfi sínu. Þessi kenning segir að til að 

halda hvatningu starfsmanna er mikilvægt að setja þeim markmið sem þarf að ná, því án 

þeirrar skuldbindingar er ólíklegt að markmiðasetning sé hvetjandi. Oftast er kenningin 
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kennd við Edwin Locke þó svo kenningar um ákveðin frammistöðu markmið hafa verið til 

um tíma áður en hann kom fram á sjónarsviðið en markmiðasetning hefur líka verið notað 

sem aðferð í óvinnutengdum tilgangi eins og  til að hvetja fólk til að létta sig, hreyfa sig og 

læra (Riggio, 2013).   

Þessi kenning segir að til að starfsmenn finni fyrir hvata til að standa sig þurfi að vera 

ákveðin markmið sem eru skýr og mælanleg. Almenn markmið svo sem að hvetja  fólk til 

að vera besta útgáfan af sér í vinnunni eða vinna eins hratt og þeir geta eru ekki líklega til 

árangurs eða mælanleg. Þegar setja á markmið er gott að setja háleit markmið sem eru 

krefjandi en eru svo brotin niður í smærri markmið sem auðveldara er að ná (Riggio, 

2013).  

Margar aðferðir hafa verið notaðar til að hafa áhrif á að starfsmenn tileinki sér 

markmiðin sem þeim eru sett í vinnunni, þessar aðferðir eru til dæmis bónusa kerfi, 

hópþrýstingur með því að setja bæði einstaklings og hóp markmið og hvatning með því 

að gefa starfmönnum endurgjöf á því hvernig þeir séu að standa sig við það að vinna að 

markmiðinu. Þar sem markmiðasetningar aðferðin er frekar einföld í framkvæmd hefur 

hún verið mjög vinsæl (Riggio, 2013).    

Sú gagnrýni sem kenningin hefur hlotið hefur aðalega snúið að markmiðunum sem þeir 

sem nýta sér kenninguna setja. Þá er til dæmis talað um að setja röng markmið eða 

markmið sem eru óraunhæf og að það hafi slæm áhrif á starfsfólkið. Dæmi um röng 

markmið er þegar Coke ákvað að breyta uppskriftinni sinni og gera drykkinn sætari og 

meira í líkingu við Pepsí, það markmið varð mikilvægara en allt annað og á meðan 

gleymdu þeir að rannsaka það hvort þetta væri virkilega það sem kúnna hópurinn þeirra 

vildi. En í dag er útgáfan af hinu „nýja Coke“ árið 1985 eitt af þekktustu markaðsmistökum 

sögunnar. Jafnvel þó að einbeiting á röng markmið leiði ekki alltaf til stórvægilegra 

mistaka getur það leitt til þess að starfsmönnum yfirsjáist aðra mikilvæga hluti (Steve 

Lander). 

3.6 Jafngildiskenning J. Stacy Adams 
Jafngildiskenningin var fyrst kynnt af J. Stacey Adams. Samkvæmt kenningunni hafa 

starfsmenn ýmislegt með sér í vinnuna svo sem reynslu, menntun eða hæfni, orku og 

dugnað og vænta þess að fá eitthvað til baka fyrir það, útkomu (e. output) eins og laun, 

fríðindi, viðurkenningu, áhugaverð og krefjandi verkefni allt samkvæmt því sem hann 
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leggur til. Til að meta stöðu sína bera starfsmenn það saman hvað þeir leggja til 

samanborið við aðra á sama sviði. Það getur verið að þeir beri það saman við 

samstarfsmenn en það getur líka verið við fólk sem starfar á sama sviði á öðrum 

stöðum. Kenningin er byggð á því hvað starfmönnum finnst vera jöfnuður/ójöfnuður svo 

það er þeirra að finna út hvað það er. Í sumum tilfellum segja starfsmenn að það sé 

ójöfnuður án þess að hann  sé til staðar en það er allt í lagi þar sem kenningin byggir á 

hver skynjun starfsmanna sé (Riggio, 2013).    

Starfstengd hvatningu ákvarðast af því hversu mikill ójöfnuður er á milli eigin umbunar 

og annarra miðað við vinnuframlag. Ef starfsmaður upplifir þennan ójöfnuð getur það 

skapað spennu. Spennan getur haft þau áhrif að starfsmaður reynir að draga úr henni til 

dæmis með því að leggja sig meira fram, draga úr tekjuvæntingum eða segja upp. 

Hvatning til þess að draga úr ójöfnuðinum er þannig í réttu hlutfalli við hversu mikill 

ójöfnuður starfsmanninum finnist vera til staðar (Mowday, 1996). 

Jafngildiskenningin setur fram tilgátu um að samanburðurinn á framlagi og útkomu 

einstaklings borinn saman við útkomu og framlagi annars valdi því að einhver upplifir 

jöfnuð eða ójöfnuð. Tilgátan er mjög skýr á móti tilgátum í öðrum kenningum, flestir skilja 

þessa kenningu og hefur kenningin sannað sig með mörgun rannsóknum. Hinsvegar er til 

gagnrýni á kenninguna eins og aðrar en rannsóknir sýna að ósamræmi sé í útkomum 

þegar að starfsmenn voru oflaunaðir. Adams sagði að einstaklingur mun gera eitt af 

tvennu þegar honum finnist hann undirlaunaður: Vinna minna til að breyta framlagi sínu 

eða vinna meira ef hann ákveður að skekkja framlag sitt. Kenningin hefur ekki svar hvenær 

annað af þessu tvennu á sér stað. Önnur gagnrýni er að jafngildikenning greinir ekki á milli 

ólíkra einstakling eða mismunandi menningar heima en frekari rannsóknar er þörf til að 

skilja þau sambönd frekar (Al-Zawahreh og Al-Madi, e.d.). 
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4 Niðurstaða   

Við skoðun á kenningunum fannst mér margt áhugavert til umfjöllunar. Það er mjög 

misjafnt hvað hvetur fólk áfram og er það hlutverk stjórnenda að komast að því hvað 

hvetur hvern og einn. Sú kenning sem vakti mestan áhuga og ég tel vera áhrifamest þegar 

kemur að nútíma vinnumarkaði er markmiðakenning Locke‘s. Að stjórnendur deili sinni 

framtíðarsýn fyrir fyrirtækið getur hjálpað starfsmönnum að skilja betur vinnuna sína og 

vilja taka þátt í að láta þessa sýn verða að veruleika. Það að vinna að sameiginlegur 

markmiði getur gert svo mikið fyrir starfsandann og látið alla finnast þeir mikilvægir og 

það getur einnig hjálpað að leyfa starfsmönnum að taka þátt í að setja þessi markmið.  

Ég tengi þó við fleiri en eina kenningu eftir að hafa skoðaða þetta og sé þær birtast í 

fólkinu í kringum mig til dæmis. Ef við töku árangurshvatakenningu McClellands sem 

dæmi þá sér maður það oft í hegðun fólks í vinnu hvort það hafi þörf fyrir árangur, vald 

eða tengsl. Sá sem hefur þörf fyrir árangur er rosalega duglegur, vinnur aukalega og skilar 

öllu af sér tip top, sá sem hefur þörf fyrir vald er oft að reyna stjórna öðrum þó hann sé 

ekki í stöðu sem gefur honum það vald og er kannski ekkert alltaf duglegastur og svo sá 

sem hefur þörf fyrir tengsl er alltaf að reyna tengjast hinum starfsmönunum með því að 

tala við þá og er frekar í vinnunni til að hafa gaman og fyrir félagsskap.  

Væntingakenningin finnst mér einnig auðvelt að tengja við nútíma vinnumarkað, flestir 

starfsmenn eru að bera sig saman við aðra starfsmenn hvort sem þeir eigi að gera það 

eða ekki og ef þeir finna fyrir ójöfnuði, þá helst á sinn kostnað, geta þeir farið að standa 

sig verr í vinnunni eða búið til óþarfa stress og spennu. Einnig getur verið að þeir sem fá 

meira en aðrir fari að vaxa ákveðið ofríki og þyki þeir merkilegri eða mikilvægari 

starfsmenn en aðrir sem yfirleitt er ekki staðan því fyrirtæki virka ekki nema allir hlekkir 

starfi saman. Hinsvegar ekki hún ekki að benda á leiðir til að hvetja starfsmenn áfram og 

því kannski ekki eitthvað sem stjórnendur ættu að leggja mikla áherslu á. 

Ég tel margt vera til í tveggja þátta kenninguni. Hún fjallar um hvatningaþætti og 

viðhaldsþætti. Það eru yfirleitt þættir tengdir vinnu aðstöðu og stefnu fyrirtækja sem 

valda óánægju og það eru viðhaldsþættir, meðan innri þættir valda ánægju sem eru 

hvatningaþættir. Ég þekki það af eigin reynslu að það er ekki nóg að hafa fína skrifstofu 

til að tryggja það að starfsfólk sé ánægt, já það eru aukin þægindi en hrós, meira krefjandi 

verkefni og viðurkenning frá yfirmönnum eru þeir þættir sem valda ánægju hjá lang 
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flestum. En auðvitað geta gildi fólks verið misjöfn og þar af leiðandi á kenningin kannski 

ekki við um alla.  

Jafngildiskenningin byggir á því hvað starfsmenn skynja sem jöfnuð eða ójöfnuð í starfi 

sínu. Þeir bera sig saman við aðra, hvort svo sem það sé samstarfasmaður í sömu deild 

eða starfsmenn á sama sviði hjá öðru fyrirtæki. Það er auðvitað mikilvægt að passa að 

það ríki ekki ójöfnuður innan skipulagsheilda. Það er eðlilegt að það fá ekki allir það sama 

og að það vinni ekki allir jafn mikið en passa þarf að þeir sem skila jafn miklu í sambærilegri 

stöðu með svipaðan bakgrunn séu að fá svipað. Ég hef sjálf í mínu starfi upplifað ójöfnuð 

í þeirri mynd að fá lægri laun en starfsmenn sem skila minna af sér en ég, sú tilfinning er 

ekki góð og getur vakið upp ýmsar efasemdir um manns eigið ágæti. 

Sú kenning sem ég tengi minnst við er þarfapýramídinn. Ég tel það ekki rétt að maður 

þurfi að uppfylla ákveðnar þarfir til að öðlast sjálfsvitund og hvað þá í ákveðinni röð. Eins 

og fram kom í gagnrýninni þá voru þekktir einstaklingar sem öðluðust sjálfsvitund þrátt 

fyrir erfið upvaxtarár og tel ég það gerast hjá mörgum. Þá hafa þeir kannski ekki alist upp 

við öryggi og ást en það hefur kennt þeim að meta meira það sem þeir hafa og náð að 

öðlast sjálfsvitund, auðvitað eru ekki allir það heppnir sem alast upp við erfiðar aðstæður 

og sumir enda á því að öðlast aldrei sjálfsvitund.  

Samkvæmt þessum kenningum er mjög mikilvægt að veita hvatningu svo ég tel að það 

sé tenging milli hvatningar yfirmanna og frammistöðu starfsmanna, eða ekki beint 

hvatningu þeirra heldur að þeir finni hvataleiðir fyrir starfsmenn eins og skoðað 

hefurverið í kenningunum. Sú hvatning þósem ég tel vera mikilvægasta og virka oftast er 

viðurkenning yfirmanna með til dæmis hrósi, hærri stöðu, hærri launum og þess háttar. 

Hvatning í þessu formi sýnir skýra afleiðingu á góðri frammistöðu og gæti því hvatt aðra 

til að reyna betur og standa sig vel í von um slíka umbun. 

Til þess að nota  hvatningu til að bæta frammistöðu starfsmanna þurfa góð samskipti 

að vera til staðar, þá sérstaklega milli stjórnenda og undirmanna þeirra. Ég tel að eitt það 

mikilvægasta sé að hafa alla starfsmenn upplýsta um markmiðin sem unnið er að og leyfa 

þeim að taka þátt í að setja þau. Þannig finna allir fyrir því að þeir séu mikilvægir og er 

það vænlegast til góðs árangurs. Einnig er mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein 

fyrir því að það virkar ekki það sama fyrir alla og þeir þurfa að aðlaga sig að hverjum 

starfsmanni  innan skipulagsheildarinnar.  
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5 Lokaorð  

Fjallað var um sex þekktar hvatakenningar, sú sem vakti mestann áhuga var markmiða 

kenningin sem fjallar um að stjórnendur setji markmið sem allir vinni að, þetta veldur því 

yfirleitt að það er mikil samstaða hjá teyminu að ná markmiðunum saman og getur veitt 

góðan liðsanda. Þetta hjálpar líka starfsfólki að forgangsraða vinnu sína samkvæmt 

markmiðunum. Þetta getur hinsvegar ollið því að eitthvað mikilvægt sitji á hakanum ef 

markmiðin sem sett eru eru ekki þau réttu á þeim tíma, talað var um dæmi Coke í 

ritgerðinni til að skýra það.  

Reifað var í niðurstöðunum hvað hinar kenningarnar ganga útá og mína sjón á þeim. 

Tel ég þar af flestar kenningarnar séu góðar og nytsamt fyrir stjórnendur að þekkja þær 

vel til að hjálpa sér í sínu starf og vera meðvitaðir um þarfir starfsmanna sinnai. Sú síðsta 

að mínu mati var þarfapýramídinn en ég tel að fólk þurfi ekki að uppfylla þessi skilyrði og 

hvaðan af í ákveðinni röð til að upplifa sjálfsvitund.  

Í dag er mikil umræða um kulnun í starfi  í samfélaginu okkar, það er allt að gerast mjög 

hratt til dæmis varðandi tækni og flestir að keppast við að vera talinn duglegur að vinna, 

duglegur í ræktinni og passa að sinna fjölskyldunni og samt hitta vinina. Það gæti hjálpað 

að sporna gegn því að starfsmenn fari í slíkt ástand að stjórnendur séu með þekkingu hvað 

drífur starfsmenn sína áfram og vera dugleg að hvetja þá áfram þegar það á við. Fólk þarf 

líka að átta sig á því að það þarf enginn að vera fullkominn með allt á hreinu og það er allt 

í góðu að slaka stundum á og njóta meðan maður getur því lífið er stutt. 

Starfstengd hvatning mun halda áfram að spila mikilvægt hlutverk við stjórnun 

fyrirtækja í framtíðinni. Kenningar tengdar því eru þó ennþá í mótun og ekki útilokað að 

nýjar kenningar eða mælitæki muni koma til sögunnar seinna meir.  Yfirmenn verða að 

vera meðvitaðir um áhrif hvatningar og hvernig best sé að hvetja sína starfsmenn til að 

ná hámarksárangri á sínu sviði og fylgjast með þróun í þeim málum. 
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