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Starfstengd hvatning 

Hvað hvetur fólk í vinnu? 

Arndís Vilhjálmsdóttir 

Það er grundvallarviðfangsefni stjórnunar að leysa ráðgátuna um hvað fær starfsmenn 
til þess að standa sig vel í starfi sínu. Frammistaða starfsmanns byggist á ýmsum þátt-
um. Á mynd 1 má sjá hvernig persónubundnir þættir, eins og hæfni, kunnátta og um-
hverfi, hafa áhrif á frammistöðu í starfi.  

 

Mynd 1. Frammistaða og forsendur hennar (Blanchard og Thaker, 2004) 
 
Frammistaða er háð því að starfsmaður noti kunnáttu sína og hæfni á viðeigandi 

hátt eftir aðstæðum til þess að ná settum markmiðum (Blanchard og Thacker, 2004; 
Hall, 1994). Öll kunnátta starfsmanns og hæfni er þó lítils virði ef hann finnur ekki til 
hvatningar (motivation) hjá sér eða vill ekki nýta sér þessa þætti til þess að ná settum 
markmiðum. Ef hann hins vegar finnur til hvatningar til þess að standa sig vel munu 
afköstin ósjálfrátt aukast (Staw, 1986).  

Það má því álykta sem svo að hafi starfsmaður ekki þekkingu eða kunnáttu til að 
leysa tiltekið verkefni í starfi séu miklar líkur á að hann sæki sér þessa þekkingu finni 
hann til þess hvatningu. Þannig má segja að hvatning sé í raun hluti af kjarnafærni 
hvers starfsmanns (Bartram, 2004) og er því þáttur sem stöðugt þarf að huga að sem 
nauðsynlega undirstöðu fyrir færni og frammistöðu í starfi. 

Samkvæmt þessu er starfstengd hvatning (work motivation) hornsteinn þess hvernig 
starfsmaður stendur sig í starfi og geti staðið undir þeim kröfum sem gerðar eru til 
hans. Þessu til stuðnings má benda á að starfstengd hvatning er án efa það efni sem 
mest hefur verið rannsakað innan greina sem fjalla um hegðun og frammistöðu 
starfsmanna (organizational behaviour) (Miner, 2003). Innan þessara greina er hvatning 
talin vera lykilatriði þegar kemur að því að úrskýra þann mun sem er á frammistöðu 
starfsmanna og jafnframt sá þáttur sem stjórnendur geta haft umtalsverð áhrif á 
(Pinder, 2008). 
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Starfstengd hvatning 

Starfstengd hvatning er hugsmíð (hypothetical construct) sem þýðir að tilvist hennar er í 
raun afleidd (assumed) þar sem hvatningu er ekki hægt að sjá, heyra og hvað þá mæla 
beint. Starfstengd hvatning er í eðli sínu marksækin og hefur því bein áhrif á hegðun 
fólks í starfi. Sé það markmið starfsmanns að standa sig vel í vinnu mun hegðun hans 
taka mið af því að þetta markmið náist. Þannig má álykta að starfstengd hvatning 
hvetji til hegðunar sem leiðir til betri frammistöðu og þar með aukinnar framleiðni 
starfsmanns.  

Pinder (2008) skilgreinir starfstengda hvatningu sem kröftuga áhrifavalda sem eiga 
upptök sín bæði ytra og innra með einstaklingi, og hrinda af stað vinnutengdri hegðun. 
Starfstengd hvatning snýst í rauninni um það sem fær fólk til þess að vilja fara í 
vinnuna og leggja sig þar fram. Mikill munur er milli manna eftir því hvað hvetur þá, 
að hverju hvatningin beinist (stefna) og hversu mikill áhugi er til staðar við vinnuna 
(styrkur). Auk þess er misjafnt hve lengi hvatning varir í tíma (úthald). Þannig er ekki 
nóg að hafa stefnu ef ekkert úthald er til staðar. Tilgangslaust er að tala um styrk og 
úthald ef ekki er vitað að hverju þessir þættir beinast. 

Skilgreining Pinders er að mörgu leyti góð og vel nothæf í hagnýtum tilgangi. Hins 
vegar má líta svo á að með því að skilgreina hvatningu sem „kröftuga áhrifavalda sem eiga 
upptök sín innra og ytra með einstaklingi“ geri hún að nokkru leyti lítið úr þætti ein-
staklingsins sjálfs. Þannig er nánast litið framhjá því að hvatning er í raun tilfinning. 
Fólk finnur hvatningu innra með sér, án tillits til hvaðan hún kemur. Hvatningarferlið 
er þannig tilfinningabundið fyrirbæri (emotional) (Brehm, 1999; Seo, Barrett og 
Bartunek, 2004) því einstaklingurinn þarf að finna til hvatningar. Þessi ályktun er á 
óbeinan hátt til staðar í mörgum kenningum um starfstengda hvatningu, til dæmis í 
Væntingakenningunni (expectancy theory) og Jafnvægiskenningunni (equity theory), þar sem álit 
(belief) og skilningur (perception) fólks gegnir veigamiklu hlutverki í hvatningarferlinu (sjá 
til dæmis umfjöllun um þessar kenningar í Steers, Porter, og Bigley (1996).  

Þetta atriði hefur töluverða þýðingu fyrir það hvernig hægt er að mæla starfstengda 
hvatningu. Í grein sinni frá 1998 í ritinu Rannsóknir í félagsvísindum II bendir Friðrik H. 
Jónsson á nauðsyn þess að skilgreina nákvæmlega hvað verið er að mæla með sálfræði-
legu mælitæki á borð við spurningalista. Í þessu sambandi setur hann fram skil-
greiningu á viðhorfi (attitude) þar sem segir: 

 
...undanfarna áratugi hefur verið nokkuð gott samkomulag um að skilgreina 
viðhorf sem tilfinningabundið viðbragð við hlut, fyrirbæri eða manneskju. Þetta 
viðbragð hefur tiltekna stefnu, með öðrum orðum er það jákvætt eða neikvætt 
og það hefur tiltekinn styrkleika. (bls. 450) 
 

Það er athyglisvert að líkindi eru með skilgreiningu á viðhorfi og skilgreiningunni 
hér að ofan á starfstengdri hvatningu. Samkvæmt þessu á viðhorf það sameiginlegt 
með hvatningu að það hefur bæði stefnu og styrk og þó ekki sé minnst á úthald í skil-
greiningu Friðriks má segja að viðhorf hljóti að einhverju leyti að vera stöðugt yfir 
tíma því annars væri tilgangslaust að reyna að mæla það.  

Samkvæmt þessu mætti mæla starfstengda hvatningu, ekki á kenningarlegum for-
sendum, heldur fyrst og fremst sem tilfinningu eða viðhorf sem fólk hefur til tiltekinna 
ytri og innri þátta. Það er því grundvöllur til að setja hér fram aðra skilgreiningu á 
hugtakinu starfstengd hvatning sem fellur vel að markmiðum þessarar rannsóknar. Þar 
sem mælitækið sem hér er hannað er sálfræðilegt mælitæki í formi spurningalista er 
skilgreining Pinders (2008) á starfstengdri hvatningu þrengd og lagt til að hún sé í raun 
tilfinningabundið viðbragð við fólki, fyrirbærum og hlutum sem hefur stefnu, styrk og 
úthald, sé marksækin í sjálfri sér og beinist að vinnutengdri hegðun. Því blasir við að 
eðlilegt sé að mæla hana sem viðhorf.  
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Kenneth A. Kovach notar þessa aðferðafræði í rannsóknum sínum frá 1980 og 
1987. Þar leggur Kovach fyrir starfsmenn og stjórnendur spurningalista, frá árinu 1946, 
sem varð til á þann hátt að verkamenn voru beðnir um að nefna tíu „vinnutengd 
hvatningaratriði“ sem þeim fannst mikilvægust. Þessi tíu atriði, sem hér hafa verið 
þýdd á íslensku af höfundi, röðuðust upphaflega á eftirfarandi hátt: 

 
1. Að vinnan sé metin til fullnustu (full appreciation of work done) 
2. Finnast ég hafður með í ráðum (feeling of being in on things) 
3. Samúðarfull hjálp með persónuleg vandamál (sympathetic help with personal 

problems) 
4. Starfsöryggi (job security) 
5. Góð laun (good wages) 
6. Áhugaverð vinna (interesting work) 
7. Stöðuhækkun og vöxtur innan skipulagsheildar (promotion and growth in the 

organization) 
8. Persónuleg tryggð gagnvart starfsmönnum (personal loyalty to employees) 
9. Góð vinnuaðstaða (good working conditions) 
10.  Nærgætinn agi (tactful discipline) 

 
Augljóslega býr vinnuafl nútímans við allt aðrar aðstæður en vinnuaflið um miðja 

síðustu öld. Munurinn liggur meðan annars í þeirri hvatningu sem er nú í boði innan 
fyrirtækja, til dæmis árangurstengingu launa, menntun og starfsþróun. Það er því ekki 
nema eðlilegt að spyrja hvort mikilvægi mögulegra hvatningarþátta hafi breyst. Svarið 
við þessari spurningu má finna í lokaritgerð höfundar til meistaraprófs í mannauðs-
stjórnun (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2009). Þar lagði höfundur fyrir sitt eigið mælitæki; 
Íslenska starfshvatningarlistann með því markmiði að komast að því hvað hvetur 
starfsmenn í vinnu sinni. Hér verður einnig gerð tilraun til að sýna fram á hagnýtt gildi 
mælitækis á starfstengdri hvatningu með því að svara eftirfarandi rannsóknar-
spurningum: 
 

• Hvert er mikilvægi hvatningaratriða? 
• Er kynbundinn, aldurstengdur, starfsaldurstengdur eða menntunar-

tengdur munur á áhrifum hvatningaratriða á starfsmenn? 
 

Um Íslenska starfshvatningarlistann, tilgang hans og 
notkunarmöguleika 

Ekkert staðlað íslenskt mælitæki er til sem metur starfstengda hvatningu. Það er því 
æskilegt að staðla slíkt mælitæki ef rannsaka á hvatningu í íslenskum fyrirækjum. 
Mögulegt væri að nota erlent matstæki en ekki er hægt að útiloka að tungumála-
örðugleikar skekki niðurstöður þar sem ekki er tryggt að íslenskir starfsmenn skilji 
fyrirmæli eða spurningar sem eru á öðru tungumáli en móðurmáli þeirra. 

Íslenski starfshvatningarlistinn er spurningalisti sem inniheldur spurningar sem 
miða að því að greina hvaða atriði hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. Spurt er um 
áhrif mögulegra hvatningaratriða eins og ábyrgð, tekjur, stöðu og álag. Markmiðið 
með stöðlun spurningalistans er að hægt verði að meta hvort þau atriði sem spurning-
ar listans innihalda hafi áhrif á það hvort og hvernig starfsmaður leggur sig fram í 
starfi sínu. 

Íslenski starfshvatningarlistinn inniheldur þau atriði sem voru á fyrrnefndum lista. 
Kovachs en auk þess atriði sem eru hluti af spurningalista Lífsgildakönnunarinnar 
(European Values Study) (Lífsgildakönnnin, e.d). Auk þess hefur nokkrum atriðum verið 
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bætt við á grundvelli hvatningarkenninga. Spurningalistinn á að henta til fyrirlagnar 
meðal starfsmanna í verkamannastörfum jafnt sem þjónustustörfum, sérfræðistörfum 
og stjórnunarstörfum. Spurningalistinn, hefur ekki skýra kenningarlega skírskotun. 
Hann er fyrst og fremst byggður á mælifræðilegum grunni og fyrirliggjandi rann-
sóknum.  

Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendaúrtak var hentugleikaúrtak fólks úr tengslaneti rannsakanda sem var virkt á 
vinnumarkaði á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. Þátttakendur voru beðnir um að 
biðja samstarfsmenn sína um að svara spurningalistanum, ef þeir mögulega hefðu tök 
á. Auk þess fékkst leyfi til fyrirlagnar hjá fjórum fyrirtækjum og var spurningalistinn 
sendur á um 30 manns hjá hverju fyrirtæki. Gróf áætlun gerir ráð fyrir að um 150 
manns tilheyrðu úrtakinu í heild sinni.  

Alls svöruðu 95 manns könnuninni sem gerir 63% svarhlutfall. Þar af voru tæp 37% 
karlar en rúmlega 63% konur. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa eftir aldri: 35 ára og 
yngri (n=38), 36 til 50 ára (n=35) og 51 árs og eldri (n=22). Þeim var einnig skipt í þrjá 
hópa eftir starfsaldri: 10 ár og minna (n =35), 11 til 20 ár (n=28) og 21 ár og meira (n 
=32) og menntun: þá sem hafa framhaldskólapróf eða minni menntun (n =37), þá sem 
lokið hafa grunnnámi í háskóla (n=39) og þá sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla 
(n=17). 

Flestir þeirra sem svöruðu spurningalistanum, rúmlega 89%, voru annaðhvort 
fyrirvinnur á sínu heimili eða fyrirvinnur heimilisins ásamt maka sínum og því virkir á 
vinnumarkaði. Gengið var út frá að allir hefðu reynslu af því að vinna fyrir sér, þótt 
einhverjir væru ekki virkir á vinnumarkaði á því augnabliki sem þeir svöruðu 
spurningalistanum.  

Mælitæki 
Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þau atriði sem talin voru 
upp í spurningunum hefðu hvetjandi áhrif á þá í vinnunni. Meta átti hvetjandi áhrif 
atriðanna á fimm punkta Likert-mælistiku (Likert, Roslow og Murphy, 1993) með 
svarmöguleikunum; mjög lítið, frekar lítið, hvorki né, frekar mikil og mjög mikil.  

Likert-mælistika er raðkvarði þar sem ekki er vitað hverju munar í raun á milli 
atriða mælistikunnar en gengið er út frá því að hægt sé að raða atriðunum eftir 
tölugildunum, til dæmis eftir meðaltali. Gert er ráð fyrir því að atriði sem hefur mjög 
mikil hvetjandi áhrif á starfsmann hafi umtalsvert meiri áhrif heldur en atriði sem 
hefur frekar mikil hvetjandi áhrif. Ekki er þó vitað hversu mikið meiri þessi áhrif eru.  

Framkvæmd 
Listinn var settur upp á vefsíðunni Createsurvey.com og tölvupóstur sem innihélt 
tengil með vefslóð könnunarinnar sendur á um 30 manns úr tengslaneti rann-
sakandans sjálfs auk starfsmanna hjá fyrirtækjunum fjórum. Kynning á spurninga-
listanum og leiðbeiningar kom fram á heimasíðu könnunarinnar á Createsurvey 
vefnum.  

Createsurvey forritið sá um að halda utan um svörun þátttakenda sem síðan var 
hlaðið niður í formi Excel skjals. Eins og áður voru engin tímatakmörk sett fyrir þátt-
töku í könnuninni en gert var ráð fyrir því að þeir sem á annað borð ætluðu sér að 
svara könnunum hefðu gert það innan tveggja til þriggja daga. Svörun þátttakenda í 
Excel formi var síðan innleitt inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem öll tölfræðileg 
úrvinnsla fór fram. 
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Niðurstöður 

Munur milli hópa 
Í töflu 1 má sjá meðaltöl og staðalfrávik einstaka hvatningaratriða eftir kyni. Hér 
reyndist einungis munur milli kynjanna á hvatningaráhrifum tveggja atriða. Þessi atriði 
voru að fá aðstoð með persónulega vandamál, þar sem megináhrif kyns eru F(1,60) = 6,053, 
p<0,05 og að samstarfsfólk sé þægilegt, þar sem megináhrif kyns eru F(1,60)= 5,067, 
p<0,05.  

Tafla 1. Hvatningaráhrif eftir kyni 

 
* p<0,05 og því marktækur munur á meðaltölum 

Aldur 
Í töflu 2 má sjá meðaltöl hvatningaratriða eftir aldri. Munur eftir aldri var á því hvernig 
hvatning fjögurra atriða voru metin; að búa við góðar vinnuaðstæður, F(2,60) = 8,498, 
p<0,05 þar sem einungis var munur á milli þeirra sem eru 35 ára og yngri annars vegar 
og þeirra sem eru á aldrinum 36 til 50 ára. Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira, 
F(2,60) = 4,438, p<0,05 þar sem munur er á þeim sem eru 35 ára og yngri og þeirra 
sem eru 36 til 50 ára. Einnig er munur á þeim sem eru 35 ára og yngri og þeirra sem 
eru 51 árs og eldri. Ekki reyndist munur milli þeirra sem eru á aldrinum 36 til 50 ára og 

Kynferði/hvatningaratriði Karl Kona
M(sf ) M(sf )

Að vinnan þín sé vel metin 4,46(,61 ) 4,70(,50 )
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,40(,70 ) 4,57(,53 )
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál* 2,71(1,10 ) 3,27(1,02 )
Að búa við atvinnuöryggi 4,20(,87 ) 4,43(,72 )
Að fá góð laun 4,20(,53 ) 4,33(,73 )
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,60(,50 ) 4,75(,47 )
Að hljóta stöðuhækkun 4,00(,94 ) 4,13(,97 )
Tryggð við fyrirtækið 4,14(,73 ) 4,05(,75 )
Að þróast í starfi 4,37(,69 ) 4,38(,61 )
Tryggð við samstarfsmenn 4,11(,53) 4,02(,73 )
Að búa við góðar vinnuaðstæður 4,26(,611 ) 4,22(,59 )
Að samstarfsfólk sé þægilegt* 4,14(,55) 4,45(,62 )
Að álag sé hæfilega mikið 3,77(1,00) 3,93(,82 )
Að starfið njóti almennrar virðingar 3,91(,74 ) 4,10(,88 )
Að vinnutími sé þægilegur 3,94(1,06 ) 4,18(,70 )
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,77(,97 ) 3,80(,97 )
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,31(,63 ) 4,22(,67 )
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,77(,84 ) 3,88(,83 )
Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,94(,77 ) 3,83(,86 )
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,26(,66 ) 4,30(,56 )
Að eiga frí um helgar 3,77(1,26 ) 4,10(,99 )
Að hafa skýr markmið að vinna að 4,26(,51 ) 4,33(,54 )
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 4,09(,56 ) 4,00(,64 )
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,29(1,15 ) 3,57(1,03 )
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,29(,52 ) 4,33(,54 )
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 3,83(,95 ) 4,22(,89 )
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 4,09(,95 ) 4,47(,62 )
Að sjá árangur af starfi þínu 4,57(,50 ) 4,70(,46 )
Að eiga mikil frí 3,37(1,11 ) 3,38(1,03 )
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þeirra sem eru 51 árs og eldri. Í tveimur atriðum varð ekki séð hvar munurinn liggur 
heldur virðist hann liggja í heildardreifingu á afstöðu til vinnunnar. Þetta voru atriðin 
að álag sé hæfilega mikið, F(2,60) = 3,304, p<0,05 og að komið sé eins fram við alla starfsmenn, 
F(2,60) = 3,585, p<0,05. 

Tafla. 2 Meðaltal hvatningaráhrifa eftir aldri 

 
* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

Starfsaldur 
Í töflu 3 má sjá meðaltöl atriða eftir starfsaldri. Munur á hvatningaráhrifum var á því 
að búa við góðar vinnuaðstæður, að eiga frí um helgar, F(2,60) = 3,876, p<0,0 og að komið sé 
eins fram við alla starfsmenn, F(2,60) = 4,116, p<0,05 F(2,60) = 3,489, p<0,05. Einungis 
var munur milli þeirra sem unnið hafa 10 ár eða minna og þeirra sem hafa unnið 21 ár 
eða meira fyrir hvatningaráhrif þess að búa við góðar vinnuaðstæður. Munurinn liggur í 
heildardreifingu hópanna hvað varðar áhrif seinni tveggja atriðanna  
  

Aldursbil/hvatningaratriði
35 ára og yngri 36 til 50 ára 51 árs og eldri

M(sf ) M(sf ) M(sf )
Að vinnan þín sé vel metin 4,71(,52 ) 4,60(0,55 ) 4,45(0,60 )
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,58(,50 ) 4,49(0,56 ) 4,41(0,80 )
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 3,05(,93 ) 3,11(1,05 ) 3,00(1,38 )
Að búa við atvinnuöryggi 4,32(,84 ) 4,40(0,70 ) 4,32(0,84 )
Að fá góð laun 4,39(,64 ) 4,23(0,65 ) 4,18(0,73 )
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,84(,37 ) 4,60(0,50 ) 4,59(0,59 )
Að hljóta stöðuhækkun 4,42(,64 ) 3,83(1,10 ) 3,91(1,02 )
Tryggð við fyrirtækið 3,95(,87 ) 4,14(0,60 ) 4,23(0,69 )
Að þróast í starfi 4,42(,55 ) 4,34(0,68 ) 4,36(0,73 )
Tryggð við samstarfsmenn 4,03(,64 ) 4,09(0,74 ) 4,05(0,58 )
Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,47(,51 ) 4,03(0,62 ) 4,14(0,56 )
Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,39(,64 ) 4,34(0,54 ) 4,23(0,69 )
Að álag sé hæfilega mikið* 4,00(,66 ) 3,80(0,90) 3,77(1,19 )
Að starfið njóti almennrar virðingar 4,11(,83 ) 3,94(0,84 ) 4,05(0,84 )
Að vinnutími sé þægilegur 4,16(,86 ) 3,97(0,89 ) 4,18(0,80 )
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,63(,97 ) 3,71(0,96 ) 4,18(0,91 )
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,11(,65 ) 4,29(0,67 ) 4,45(0,60 )
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,68(0,93 ) 3,94(0,80 ) 3,95(0,65 )
Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,84(0,92 ) 3,94(0,77 ) 3,82(0,85 )
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,32(0,62 ) 4,11(0,58 ) 4,50(0,51 )
Að eiga frí um helgar 4,11(1,00 ) 4,00(1,13 ) 3,73(1,20 )
Að hafa skýr markmið að vinna að 4,24(0,54 ) 4,37(0,55 ) 4,32(0,48 )
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 3,89(0,61 ) 4,00(0,54 ) 4,32(0,65 )
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira* 3,89(0,89 ) 3,20(1,18 ) 3,14(0,99 )
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,37(0,59 ) 4,23(0,49 ) 4,36(0,49 )
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 4,03(0,94 ) 4,26(0,78 ) 3,86(1,08 )
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn* 4,26(0,80 ) 4,46(0,66 ) 4,23(0,92 )
Að sjá árangur af starfi þínu 4,63(0,49 ) 4,63(0,49 ) 4,73(0,46 )
Að eiga mikil frí 3,39(1,15 ) 3,29(0,96 ) 3,50(1,06 )
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Tafla 4. Meðaltal hvatningaráhrifa eftir starfsaldri 

 

* p<0,05 og því munur á meðaltölum 

Menntun 
Hvatningaráhrif atriðanna eftir menntun má sjá í töflu 4. Mun á hvatningu mátti finna 
á eftirfarandi átta atriðum sem stjörnumerkt eru í töflunni: að fá aðstoð við persónuleg 
vandamál, F(3,60) = 3,207, p<0,05. Þar sem einungis reyndist vera munur er milli þeirra 
sem hafa framhaldskólapróf eða styttri skólagöngu og þeirra sem hafa hlotið fram-
haldsmenntun úr háskóla. Að búa við atvinnuöryggi, F(3,60) = 9,402, p<0,001 þar sem 
munur var milli hópanna framhaldspróf eða styttri skólaganga og framhaldsnám í háskóla. 
Einnig var munur milli þeirra sem eiga að baki grunnám í háskóla og þeirra sem lokið 
hafa framhaldsnámi í háskóla. Að fá góð laun, F(3,60) 5,431, p<0,05 þar sem ekki fannst 
munur milli þeirra sem lokið hafa grunnámi í háskóla og þeirra sem lokið hafa 
framhaldsnámi. Munur er á milli annarra hópa. Munur er einnig milli hópa hvað 

Starfsaldur/hvatningaratriði
10 ár og minna 11 til 20 ár 21 ár og meira

M(sf) M(sf) M(sf)
Að vinnan þín sé vel metin 4,77(0,49 ) 4,54(0,58 ) 4,5(0,57 )
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,57(0,50 ) 4,46(0,58) 4,47(0,72 )
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 2,86(1,06 ) 3,25(0,93 ) 3,13(1,21 )
Að búa við atvinnuöryggi 4,4(0,74 ) 4,32(0,82 ) 4,31(0,82 )
Að fá góð laun 4,29(0,62 ) 4,36(0,56 ) 4,22(0,79 )
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,83(0,38 ) 4,54(0,51 ) 4,69(0,54 )
Að hljóta stöðuhækkun 4,31(0,90 ) 3,89(0,92 ) 4,00(1,02 )
Tryggð við fyrirtækið 3,94(0,87 ) 4,07(0,60 ) 4,25(0,67 )
Að þróast í starfi 4,34(0,59 ) 4,25(0,65 ) 4,53(0,67 )
Tryggð við samstarfsmenn 3,91(0,56 ) 4,14(0,65 ) 4,13(0,75 )
Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,37(0,49 ) 4,29(0,60 ) 4,03(0,62 )
Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,26(0,66 ) 4,39(0,50 ) 4,39(0,67 )
Að álag sé hæfilega mikið 3,94(0,64 ) 3,93(0,72 ) 3,75(1,22 )
Að starfið njóti almennrar virðingar 4,09(0,85 ) 4,07(0,72 ) 3,94(0,93 )
Að vinnutími sé þægilegur 4,09(0,85 ) 4,11(0,69 ) 4,10(1,03 )
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,60(1,00 ) 3,75(0,84 ) 4,03(1,02 )
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,09(0,66 ) 4,18(0,61 ) 4,50(0,62 )
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 3,83(0,82 ) 3,68(0,91 ) 4,00(0,78 )
Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,86(0,91 ) 3,82(0,86 ) 3,94(0,76 )
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,26(0,56 ) 4,18(0,67 ) 4,41(0,56 )
Að eiga frí um helgar* 3,94(1,00 ) 4,36(0,87 ) 3,69(1,31 )
Að hafa skýr markmið að vinna að 4,2(0,53 ) 4,36(0,56 ) 4,38(0,49 )
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 3,77(0,55 ) 4,110(0,57 ) 4,25(0,62 )
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,60(1,09 ) 3,46(1,14 ) 3,29(1,04 )
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,34(0,59 ) 4,22(0,51 ) 4,38(0,49 )
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 3,83(0,92 ) 4,39(0,74 ) 4,06(1,01 )
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn* 4,11(0,93 ) 4,43(0,74 ) 4,47(0,57 )
Að sjá árangur af starfi þínu 4,57(0,50 ) 4,64(0,49 ) 4,75(0,44 )
Að eiga mikil frí 3,31(1,13 ) 3,5(0,96 ) 3,34(1,07 )
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varðar atriðið að álag sé hæfilega mikið, F(3,60) = 4,244, p<0,05. Þar reyndist munur milli 
þeirra sem lokið hafa framhaldsskólapróf eða minna og þeirra sem lokið hafa 
framhaldsnámi í háskóla. Munurinn liggur, hins vegar, í dreifingunni milli hópanna í 
atriðunum að þróast í starfi, F(3,60) 3,611, p<0,05 og að búa við góðar vinnuaðstæður, 
F(3,60) = 3,711, p<0,05. 

Tafla 4. Meðaltal hvatningaráhrifa eftir menntun 

 
Menntun/hvatningaratriði Framhaldskóla

próf eða styttri 
skólaganga 

Grunnám í 
háskóla 

Framhaldsnám í 
háskóla 

  M(sf) M(sf) M(sf) 
Að vinnan þín sé vel metin 4,59(0,60) 4,69(0,52) 4,53(0,51) 
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4,38(0,72) 4,64(0,49) 4,53(0,51) 
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál* 3,38(0,98) 3,05(1,05) 2,47(1,07) 
Að búa við atvinnuöryggi*** 4,65(0,54) 4,41(0,72) 3,53(0,87) 
Að fá góð laun* 4,59(0,64) 4,15(0,67) 3,94(0,43) 
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 4,59(0,55) 4,77(0,48) 4,82(0,39) 
Að hljóta stöðuhækkun 4,22(0,92) 3,9(1,07) 4,35(0,67) 
Tryggð við fyrirtækið 4,38(0,59) 3,95(0,69) 3,76(0,97) 
Að þróast í starfi* 4,35(0,59) 4,38(0,67) 4,59(0,51) 
Tryggð við samstarfsmenn 4,27(0,51) 4,00(0,69) 3,71(0,77) 
Að búa við góðar vinnuaðstæður* 4,41(0,55) 4,15(0,49) 4,06(0,83) 
Að samstarfsfólk sé þægilegt 4,51(0,56) 4,29(0,69) 4,12(0,49) 
Að álag sé hæfilega mikið* 4,14(0,95) 3,79(0,77) 3,47(0,94) 
Að starfið njóti almennrar virðingar 4,05(0,74) 4,11(0,83) 3,82(1,07) 
Að vinnutími sé þægilegur 4,28(0,74) 4,05(0,83) 3,81(1,17) 
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 3,83(0,94) 3,79(0,95) 3,65(1,17) 
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 4,19(0,70) 4,28(0,65) 4,35(0,61) 
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 4,00(0,86) 3,85(0,74) 3,53(0,94) 
Að starfið sé ábyrgðarmikið 3,81(0,88) 3,82(0,79) 4,18(0,88) 
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 4,24(0,64) 4,26(0,55) 4,47(0,62) 
Að eiga frí um helgar 4,22(1,08) 3,92(1,12) 3,65(1,12) 
Að hafa skýr markmið að vinna að 4,27(0,56) 4,33(0,53) 4,35(0,49) 
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku* 3,92(0,60) 4,00(0,65) 4,35(0,49) 
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 3,65(1,16) 3,18(1,01) 3,65(1,06) 
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 4,41(0,55) 4,23(0,54) 4,38(0,50) 
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 4,05(1,03) 4,21(0,73) 3,88(1,11) 
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 4,41(0,93) 4,38(0,54) 4,06(0,90) 
Að sjá árangur af starfi þínu 4,65(0,48) 4,62(0,49) 4,82(0,39) 
Að eiga mikil frí 3,51(1,02) 3,28(1,00) 3,35(1,32) 

    * p<0,05, *** p<0,001 og því munur á meðaltölm 

Mikilvægi hvatningaratriða 
Í töflu 5 hefur meðaltölum hvatningaratriða verið raðað upp frá hæsta gildi til lægsta 
gildis. Meðaltölin sýna hversu mikil hvatningaráhrif þátttakendur töldu atriðið hafa á 
frammistöðu sína í starfi. Í töfluni má sjá á einfaldan hátt hvaða atriði það eru sem 
starfsmenn telja að hvetji sig mest í vinnunni. Af tíu mikilvægustu hvatningarþáttunum 
eru fimm þættir sameiginlegir með tíu atriða lista Kovachs eins og hann leit út 1946. 

Það má hins vegar segja að öll atriðin sem hér hafa verið lögð til hafi einhver 
hvetjandi áhrif á það hvernig fólk leggur sig fram í starfi. Að þessu sögðu verður þó að 
athuga að ekki hafa öll atriðin jafn mikil áhrif. Töluverður munur er meira að segja 
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milli atriða á því hversu mikil áhrif þau hafa. Samkvæmt meðaltalinu er mikilvægasti 
hvatinn að vinna að áhugaverðum verkefnum. Mikill munur er milli þessa atriðis og 
þess að fá aðstoð við persónuleg vandamál. Á hinn bóginn er staðalfrávik neðstu 
þriggja atriðanna að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira, að eiga mikil frí og 
að fá aðstoð við persónulega vandamál töluvert stærra en mikilvægustu tíu hvatningar-
atriðanna til dæmis. Mælingin segir því til um mikilvægi þessara þátta með minni 
nákvæmni en annarra atriða Íslenska starfshvatningarlistans.  

Tafla 5. Mikilvægi hvatningaratriða eftir meðaltali 

 
Röð hvatningaratriða eftir öllum hópum kyns, aldurs, starfsaldurs og menntunar 

má sjá í töflu 6. Þegar litið er á heildina er dreifing svara frekar lítil fyrir þá hvata sem 
eru í fyrsta til fimmta sæti, það er að segja, fólk er frekar sammála um hvaða atriði það 
eru sem eru mikilvægustu hvatarnir. Minna samræmi er milli hópa í mikilvægi 
hvatningaratriða sem á eftir koma Sum atriði eru miklar undantekningar, eins og til 
dæmis atriðið að búa við atvinnuöryggi, sem vermir 1.-2. sætið hjá þeim sem hafa fram-
haldskólapróf  eða minni menntun en 25.-26. sætið hjá þeim sem hafa lokið fram-
haldsnámi í háskóla. Auk þess skera nokkur önnur atriði sig verulega úr eins og til 
dæmis að komið sé eins fram við alla starfsmenn; að fá góð laun; að búa við góðar vinnuaðstæður 
og að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  

Atriði Röð M(Sf )
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 1. 4,69(0,49 )
Að sjá árangur af starfi þínu 2. 4,65(0,48 )
Að vinnan þín sé vel metin 3. 4,61(0,55 )
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4. 4,51(0,60 )
Að þróast í starfi 5. 4,38(0,64 )
Að búa við atvinnuöryggi 6. 4,35(0,78 )
Að samstarfsfólk sé þægilegt 7. 4,34(0,61 )
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 8. 4,33(0,78 )
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 9. 4,32(0,53 )
Að hafa skýr markmið að vinna að 10. 4,31(0,53 )
Að fá góð laun 11.-12. 4,28(0,66 )
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11.-12. 4,28(0,60 )
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 13. 4,25(0,65 )
Að búa við góðar vinnuaðstæður 14. 4,23(0,59 )
Að vinnutími sé þægilegur 15. 4,09(0,85 )
Að hljóta stöðuhækkun 16.-17. 4,08(0,74 )
Tryggð við fyrirtækið 16.-17. 4,08(0,95 )
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 18. 4,07(0,93 )
Tryggð við samstarfsmenn 19. 4,05(0,66 )
Að starfið njóti almennrar virðingar 20.-21. 4,03(0,83)
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 20.-21. 4,03(0,61 )
Að eiga frí um helgar 22. 3,98(1,10 )
Að álag sé hæfilega mikið 23.-24. 3,87(0,89 )
Að starfið sé ábyrgðarmikið 23.-24. 3,87(0,84 )
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 25. 3,84(0,83 )
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 26. 3,79(0,97 )
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 27. 3,46(1,08 )
Að eiga mikil frí 28. 3,38(1,05 )
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 29. 3,06(1,08 )
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Tafla 6. Mikilvægisröð hvatningaratriða eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun 

 
 

Allir
Atriði Röð KK KVK ≤35 36-50 ≥51 ≤10 ár nóv.20 ≥21 ≤Frh.sk.próf Grunnn.hásk Frh.n.hásk
Að vinna að áhugaverðum verkefnum 1. 1. 1. 1. 2.-3. 2. 1. 2.-3. 2. 3.-5. 1. 1.-2.
Að sjá árangur af starfi þínu 2. 2. 2.-3. 3. 1. 1. 3.-4. 1. 1. 1.-2. 4. 1.-2.
Að vinnan þín sé vel metin 3. 3. 2.-3. 2. 2.-3. 4.-5. 2. 2.-3. 4.-5. 3.-5. 2. 4.-5.
Að finnast þú hafður/höfð með í ráðum 4. 4. 4. 4. 4. 6. 3.-4. 4. 6.-7. 10.-11. 3. 4.-5.
Að þróast í starfi 5. 5. 8. 6.-7. 8.-9. 7.-8. 7.-8. 13. 3. 12. 6.-7. 3.
Að búa við atvinnuöryggi 6. 11.-12. 7. 11.-12 6. 9.-11. 5. 11. 12. 1.-2. 5. 25.-26.
Að samstarfsfólk sé þægilegt 7. 13.-14. 6. 8.-9. 8.-9. 12.-14. 11.-12. 6.-7. 9. 6. 9. 13.
Að komið sé eins fram við alla starfsmenn 8. 16-17 5. 13. 5. 12.-14. 14. 5. 6.-7. 7.-9. 6.-7. 14.-15.
Að hafa tækifæri til þess að auka færni þín 9. 7.-10. 9.-11. 10. 12.-13 7.-8. 7.-8. 14. 10.-11. 7.-9. 12. 7.
Að hafa skýr markmið að vinna að 10. 7.-10. 9.-11. 14. 7. 9.-11. 13. 8.-10. 10.-11. 14.-15. 8. 8.-11.
Að fá góð laun 11.-12. 11.-12. 9.-11. 8.-9. 12.-13. 15.-17. 10. 8.-10. 15. 3.-5. 14.-15. 16.
Að starfið samsvari eigin hæfileikum 11.-12. 7.-10. 12. 11.-12. 15. 3. 11.-12. 15.-16. 8. 16. 11. 6.
Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði 13. 6. 13.-15. 16.-18. 10. 4.-5. 15.-17. 15.-16. 4.-5. 19. 10. 8.-11.
Að búa við góðar vinnuaðstæður 14. 7.-10. 13.-15. 5. 17. 18. 6. 12. 19.-20. 7.-9. 14.-15. 14.-15.
Að vinnutími sé þægilegur 15. 19.-20. 16. 15. 20. 15.-17. 15.-17. 18.-19. 17. 13. 17. 19.
Að hljóta stöðuhækkun 16.-17. 18. 17. 6.-7. 24. 22. 9. 23. 21.-22. 17.-18. 22. 8.-11.
Tryggð við fyrirtækið 16.-17. 13.-14. 20. 22. 14. 12.-14. 18.-20. 20.-21. 13.-14 10.-11. 20.-21. 20.
Að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn 18. 22. 13.-15. 19.-20. 11. 23. 23.-24. 6.-7. 18. 21.-22. 13. 17.
Tryggð við samstarfsmenn 19. 15. 21. 19.-20. 16. 19.-20 21. 17. 16. 14.-15. 18.-19. 21.
Að starfið njóti almennrar virðingar 20.-21. 21. 18.-19. 16.-18. 21.-23. 19.-20. 15.-17. 20.-21. 23.-24. 21.-22. 16. 18.
Að hafa áhrif á ákvarðanatöku 20.-21. 16.-17. 22. 23.-24. 18.-19. 9.-11. 25. 18.-19. 13.-14. 24. 18.-19. 8.-11.
Að eiga frí um helgar 22. 23.-26. 18.-19. 16.-18. 18.-19. 26. 18.-20. 8.-10. 27. 17.-18. 20.-21. 22.-24.
Að álag sé hæfilega mikið 23.-24. 23.-26. 23. 21. 25. 25. 18.-20. 22. 25. 20. 25.-26. 27.
Að starfið sé ábyrgðarmikið 23.-24. 19.-20. 25. 25. 21.-23. 24. 22. 24. 23.-24. 26. 24. 12.
Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk 25. 23.-26. 24. 26. 21.-23. 21. 23.-24. 26. 21.-22. 23. 23. 25.-26.
Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 26. 23.-26. 26. 27. 26. 15.-17. 26.-27. 25. 19.-20. 25. 25.-26. 22.-24.
Að geta aflað meiri tekna með því að vinna meira 27. 28. 27. 23.-24. 28. 28. 26.-27. 28. 28. 27. 28. 22.-24.
Að eiga mikil frí 28. 27. 28. 28. 27. 27. 28. 27. 26. 28. 27. 28.
Að fá aðstoð með persónuleg vandamál 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29.

Kyn Aldur Starfsaldur Menntun
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Umræður 

Ekki hefur áður verið gerð tilraun til að hanna íslenskt mælitæki sem mælir starfs-
hvatningu en sú tilraun sem lýst er í þessari ritgerð. Íslenski starfshvatningarlistinn 
byggist þó á eldri mælitækjum og finna má stuðning fyrir réttmæti hans í kenningum 
um starfstengda hvatningu. Af niðurstöðum raunprófunar er ljóst að mælitækið getur 
vel gagnast til þess að draga upp lýsandi mynd af starfsmönnum. Mælitækið gefur skýrt 
til kynna mun á milli manna hvað varðar starfstengda hvatningu þrátt fyrir takmörkuð 
afköst. 

Sá galli er að vísu á gögnunum að dreifing breyta í úraki er töluvert skekkt og 
raunar er hæpið að úrtakið gefi rétta mynd af vinnuafli í heild sinni þar sem ekki er um 
tilviljunarúrtak að ræða. Auk þess eru úrtök, bæði fyrri og seinni hluta þessarar 
rannsóknar, ekki sérlega stór en það kemur niður á afköstum hennar. Því er líklegt að 
marktækni batni með stærra úrtaki gefist færi á að endurtaka þessa rannsókn. Munur á 
meðaltölum endurspeglar því einkenni þessa úrtaks með nokkrum undantekningum. 

Aftur á móti er dreifigreining tiltölulega traust (robust) gagnvart frávikum frá 
forsendum hennar eins og skekkju (Donaldson, 1968). Sá fyrirvari skal hér þó hafður 
að afköst f-prófsins, það er að segja líkurnar á því að hafna því réttilega að enginn 
munur sé á meðalhvatningaráhrifum hópanna, gætu verið meiri ef leiðrétt væri full-
komlega fyrir skekkjum. 

Það er ljóst að þótt hér séu taldir upp þættir sem líklegt er að hafi áhrif á hvatningu 
starfsmanna, er ekki þar með sagt að um tæmandi lista sé að ræða. Miklu fleiri atriði, 
en þau sem hér eru nefnd, geta komið til greina sem áhrifavaldar á starfstengda 
hvatningu. Úr Íslenska starfshvatningarlistanum hefur til dæmis verið sleppt atriðinu 
„nærgætin agi“ sem var á lista Kovachs (1987). Þetta mætti laga annaðhvort með því 
að bæta fleiri atriðum inn á spurningalistann eða hreinlega hafa opna spurningu líkt og 
gert var í rannsókninni sem Kovach byggir á frá 1946. 

Þó er það þannig að sum atriði þykja ekki viðeigandi sem hvatningarþættir í 
vinnunni. Kynhvöt eða tilfinningar eins og til dæmis að verða ástfanginn af 
samstarfsmanni, þykja ekki viðeigandi hvatning í vinnunni. Þessi atriði eru samt sem 
áður viðurkenndir sem almennir áhrifaþættir á hvatningu og frammistöðu. Það verður 
því að hafa í huga að mælitækið sem hér er lagt til er ekki hlutlaust mælitæki þrátt fyrir 
viðleitni rannsakanda til þess að gera það að slíku. Þótt til grundvallar Íslenska starfs-
hvatningarlistanum liggi eldri listar og fyrri rannsóknir á sviði starfstengdrar hvatningar, 
er val á atriðum hans háð mati rannsakandans sjálfs á því hvað þykir eðlilegt og þeirri 
tísku sem nú ríkir innan hvatningarfræða. 

Á hinn bóginn verður að hafa í huga við hönnun mælitækis, að það verður að hafa 
raunhæft hagnýtt gildi. Mikilvægt er að starfsmenn og stjórnendur geti svarað honum 
innan raunhæfra tímamarka. Auk þess þarf slíkur listi að innihalda einfaldar og 
skiljanlegar yrðingar. Hver sem er ætti að geta ákvarðað afstöðu sína án þess að hafa 
djúpa fræðilega þekkingu á hugtakinu starfstengd hvatning. Slíkur spurningalisti má 
því ekki vera of langur. Nauðsynlegt er að grisja út þau atriði sem eru óskiljanleg eða 
hreinlega mæla ekki hugsmíðina. Þetta er einmitt styrkur þessarar frumrannsóknar. 
Hér hefur verið gerð tillaga að einföldu, hagnýtu mælitæki sem mælir starfstengda 
hvatningu. Þennan spurningalista mætti nota til að leggja fyrir alla starfsmenn fyrir-
tækis án þess að ætlunin sé að spá fyrir svörum stærri hóps - eða þýðisins allir á 
vinnumarkaði.  
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Lokaorð 

Það er ljóst að starfstengd hvatning mun halda áfram að spila mikilvægt hlutverk við 
stjórnun fyrirtækja í framtíðinni. Í ljósi þess að kenningar um starfstengda hvatningu 
eru enn í mótun er ekki úr vegi að spyrja hvað mælitæki eins og Íslenski starfs-
hvatningarlistinn getur lagt til fræðanna. Að minnsta kosti er hann verkfæri sem hægt 
er að nota í hagnýtum tilgangi og oft fæðast nýjar hugmyndir af hagnýtri reynslu. 
Íslenski starfshvatningarlistinn býður upp á leið til þess að kynnast íslensku starfsfólki 
í íslenskum fyrirtækjum. Það er því von höfundar þessarar ritgerðar, að með hönnun 
listans sé tekið skref í átt til þess að hanna hagnýtt stjórnunarverkfæri sem veitir 
hjálpar fræðimönnum og stjórnendum til þess að skilja hvað hvetur Íslendinga til þess 
að standa sig betur í vinnunni.  
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