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Útdráttur 

Neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum, í mars 2010, um upptöku bónuskerfa að nýju í stóru 

bönkunum þremur, Landsbankanum, Íslandsbanka og Arion banka, og reynsla höfundar af 

árangurstengdum launum, leiddi til þess að höfundur fór að velta fyrir sér hvort viðhorf 

bankastarfsmanna til árangurstengdra launa hafi breyst, frá því fyrir bankahrun. Ekki 

eingöngu viðhorf þeirra sem hafa reynslu af slíkum launum heldur líka þeirra sem hafa fylgst 

með þróun slíkra launa, hvort sem þær upplýsingar hafi fengist úr fjölmiðlum, 

rannsóknarskýrslu Alþingis eða upplifun þeirra af árangurstengdum launum annarra 

starfsmanna eða stjórnenda á þeirra vinnustað. 

Höfundur framkvæmdi megindlega rannsókn í formi spurningakönnunar með þátttöku 

bankastarfsmanna, sem hafa fengið greidd árangurstengd laun og sem hafa ekki fengið slík 

laun greidd. Spurningakönnunin var lögð fyrir starfsmenn Landsbankans. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við fræðilega hluta ritgerðarinnar. Viðhorf 

bankastarfsmanna eru ólík eftir því hvort starfsmennirnir hafa fengið greidd árangurstengd 

laun eða ekki. Viðhorf þeirra sem hafa fengið slík laun greidd eru jákvæðari gagnvart 

árangurstengdum launum en þeirra sem hafa ekki fengið slík laun greidd. Einnig má sjá mun á 

viðhorfum kynjanna en karlmenn eru jákvæðari en konur gagnvart árangurstengdum launum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilhugtök lokaverkefnis: starfsánægja, hvatning, hvatningakenningar, árangurstengd laun, 

bónuskerfi, hvatakerfi, mannauðsstjórnun. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Ritgerðin var skrifuð á haustönn 2010. Vægi ritgerðar er 14 ECTS einingar. 

Viðfangsefni lokaverkefnis eru árangurstengd laun og starfsánægja. Fræðilegi hluti 

lokaverkefnisins fjallar að mestu um starfsánægju, hvatningu og árangurstengd laun. 

Spurningakönnun var lögð fyrir starfsmenn eignastýringar, viðskiptabankasviðs, fjármálasviðs 

og fjárstýringa og markaða innan Landsbankans þar sem viðhorf þeirra var kannað til 

árangurstengdra launa, hvaða hvatning þeim þætti best í starfi og áhrif árangurstengdra launa 

á starfsánægju. 

Leiðbeinandi lokaverkefnis er Hanna Katrín Friðriksson. Fær hún bestu þakkir fyrir aðstoð á 

vali á ritgerðarefni, gott samstarf og gagnlegar ábendingar. Mannauðsstjóri Landsbankans, 

Baldur G. Jónsson, fær bestu þakkir fyrir að gera rannsóknarvinnu höfundar mögulega. 

Starfsfólk Landsbankans fær þakkir fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningakönnun, sem 

höfundur lagði fyrir það. Sérstakar þakkir fá Brynjar Bergsteinsson, Elfa Íshólm Ólafsdóttir 

og Gissur Kolbeinsson fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Síðast en ekki síst vil ég þakka kærasta 

mínum og foreldrum fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð á meðan á skrifunum og náminu 

stóð. 

Höfundur vann lokaverkefnið sjálfstætt og í samræmi við reglugerð og kröfur sem Háskólinn 

á Bifröst gerir til lokaverkefna. 

 

 

 

 

 

 

Selfossi, 12. desember 2010 

 

 

Aníta Guðlaugsdóttir 
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1. Inngangur 

Árangurstengd laun eru dæmi um ytri hvata og hafa verið mikið í umræðunni síðastliðin ár. 

Þau voru til staðar í íslensku bönkunum fram að bankahruninu 2008 og hefur verið umræða 

um hvort eigi að innleiða aftur slíkt launahvatakerfi innan ákveðinna sviða bankanna. Eftir að 

fjölmiðlar birtu fregnir um fyrirhugaða upptöku árangurstengdra launa, innan bankanna að 

nýju, voru umræður þess efnis teknar upp á þingfundi á Alþingi þar sem þingmönnum þótti 

þetta ótímabært og ekki eiga rétt á sér, svona stuttu eftir bankahrun (Fulltrúar bankanna 

spurðir út í bónuskerfi, 2010). Mikil gagnrýni á árangurstengd laun birtist í rannsóknarskýrslu 

Alþingis þar sem kom fram að árangurstengd laun höfðu talsverð áhrif á rekstrarskilyrði 

íslensku bankanna og spiluðu stóran þátt í hruni þeirra. Starfshættir bankanna fóru úr 

böndunum þar sem aðalatriðið hjá starfsmönnum og stjórnendum var að reyna að hækka laun 

þeirra um hver mánaðarmót eða þegar árangurstengdu launin áttu að greiðast til þeirra. Það er 

samt sem áður mikilvægt að festast ekki í fortíðinni og horfa frekar til framtíðar og læra af 

mistökunum. Með réttri stjórnun og góðu eftirliti ætti að vera hægt að taka upp árangurstengt 

launakerfi að nýju í bönkunum án þess að það fari út í öfgar.  

Mannauður er talin ein besta fjárfesting fyrirtækja og mikilvægt er að starfsmenn séu ánægðir 

í starfi. Það er misjafnt hvað veldur því hvort starfsmaður sé ánægður eða óánægður í starfi. 

Þarfir manna eru ólíkar og það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að sama hvatningin fullnægi 

þörfum allra. Þess vegna er hlutverk stjórnenda að finna út úr því hvaða þarfir starfsmenn hafa 

og finna leiðir til að skapa starfsánægju á vinnustaðnum meðal starfsmanna. 

Í ljósi þeirrar umræðu um að vilji sé innan bankanna að innleiða árangurstengd laun að nýju er 

markmið þessarar ritgerðar að kanna viðhorf bankastarfsmanna á Íslandi til árangurstengdra 

launa, hvaða áhrif þau hafi á starfsánægju þeirra og hvers konar umbun teljist besta tegund 

hvatningar. 

1.1. Val á viðfangsefni 

Í upphafi voru nokkur viðfangsefni sem höfundi þótti áhugaverð. Forseti viðskiptadeildar og 

leiðbeinandi aðstoðuðu höfund við valið á viðfangsefninu. Það sem stóð upp úr að lokum voru 

árangurstengd laun og starfsánægja. 

Áhugi höfundar beinist að árangurstengdum launum vegna þess að höfundur hefur starfað á 

vinnustað þar sem árangurstengd laun voru greidd ásamt því að hafa fengið slík laun greidd. 
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Að mati höfundar hefur slík tegund hvatningar margvísleg áhrif og m.a. á starfsánægju 

starfsmanna.  

Einnig hefur mikið verið fjallað um hvata- og launakerfi í fjölmiðlum og í rannsóknarskýrslu 

Alþingis. Flestir hafa skoðun á þessari tegund hvatningar, hvort sem þeir hafi persónulega 

reynslu af árangurstengdum launum eða ekki. 

1.2. Markmið ritgerðar 

Markmið höfundar með þessari ritgerð og með rannsókn sinni er að kanna viðhorf 

bankastarfsmanna á Íslandi til árangurstengdra launa, almennt séð og út frá eigin reynslu. 

Rannsóknin, sem er í formi spurningakönnunar, inniheldur spurningar sem tengjast 

árangurstengdum launum, starfsánægju, frammistöðu og hvatningu. 

Úrtakshópurinn fyrir spurningakönnunina innihélt 184 starfsmenn Landsbankans og var 

hópurinn blanda af starfsmönnum sem hafa annars vegar verið á árangurstengdum launum og 

hins vegar þeim sem hafa ekki verið á slíkum launum. 

Út frá niðurstöðunum verður hægt að sjá viðhorf starfsmanna til árangurstengdra launa og 

hvort þeir styðji innleiðingu árangurstengdra launa í Landsbankann eða ekki. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hver eru viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra launa? 

Undirspurningar: 

Hvaða tegund hvatningar finnst bankastarfsmönnum best í starfi? 

Hvaða áhrif hafa árangurstengd laun á starfsánægju? 
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1.3. Aðferðafræði 

Hér verður í stuttu máli lýst þeirri aðferðafræði sem var notuð við gerð þessa lokaverkefnis og 

byggist hún á rannsóknarferli sem sést á mynd 1. 

 

Mynd 1: Rannsóknarferlið. Heimild: (Keller, 2006, bls. 103) 

Til að byrja með tók það sinn tíma að velja eitt af nokkrum viðfangsefnum sem höfundi þótti 

áhugaverð að skrifa um. Eftir að hafa ákveðið viðfangsefnið og lagt fram 

rannsóknarspurningu og undirspurningar þá var næsta mál að gera rannsóknaráætlun. Því næst 

hófst upplýsingaöflun í formi afleiddra heimilda og frumheimilda. Afleiddar heimildir voru að 

mestu fengnar úr erlendum og íslenskum fræðibókum og tímaritum, internetinu auk námsefnis 

frá Háskólanum á Bifröst. Frumheimildir voru fengnar úr megindlegri rannsókn í formi 

spurningakönnunar. Að lokum voru niðurstöður úr spurningakönnuninni og fræðilegi hluti 

ritgerðarinnar notað til að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningunum í 

umræðukaflanum. 

Nánar er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar í kafla 5. 

1.4. Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í köflum 2, 3 og 4 er fjallað um fræðilega hlutann í 

ritgerðinni, þ.e. starfsánægju, hvatningu og árangurstengd laun. Kaflarnir þar á eftir fjalla um 

rannsóknina, niðurstöður rannsóknarinnar, umræður og lokaorð. Spurningarnar sem lagðar 

voru fyrir í könnuninni koma fram í síðasta kafla ritgerðarinnar, viðauka, sem er á eftir 

heimildaskránni. 

 

  

Rannsóknarefni 
valið 

Rannsóknar-
áætlun 

framkvæmd 

Upplýsinga 
aflað 

Upplýsingar 
metnar 

Unnið úr 
heimildum 

Niðurstöður 



15 
 

2. Starfsánægja 

„Ánægðir starfsmenn eru lykillinn að velgengni fyrirtækisins“. (Lára Jóhannsdóttir, 1999) 

Starfsánægja er mikilvægur þáttur í starfsmanna- og mannauðsstjórnun. Hér áður fyrr var 

nánast óþekkt að starfsfólk ætti að hafa ánægju af vinnu sinni því hugmyndin var sú að 

starfsfólkið myndi uppfylla þær þarfir sínar fyrir utan vinnutímann. Enn þann dag í dag eru til 

einhæf störf eins og í verksmiðjum þar sem starfsmaðurinn framkvæmir sama handtakið, 

sömu hreyfinguna og sömu vinnuna dag eftir dag, viku eftir viku o.s.frv. Það sem fær 

starfsfólk til að vinna þessi störf og hvetur það áfram eru oft á tíðum bónuskerfi sem eru notuð 

til að umbuna starfsfólkinu. Nú til dags gera stjórnendur skipulagsheilda sér betur grein fyrir 

því en áður hversu mikilvæg auðlind mannauðurinn er. Mannauðurinn þarfnast þess að honum 

sé sinnt til þess að hann sé ánægður í starfi og að frammistaða hans sé góð. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um starfsánægju. Hugtakið verður skilgreint, farið 

verður yfir mælingar á starfsánægju og hvort þörf sé á þeim, þætti sem hafa áhrif á 

starfsánægju og samspil starfsánægju og hvatningu. 

2.1. Skilgreining á starfsánægju 

„Starfsánægja er tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi, en þau viðbrögð ráðast af 

samanburði sem fer fram í huga starfsmannsins annars vegar og öllu því sem hann ætlast til 

að fá með starfinu hins vegar“. (Ásta Bjarnadóttir, 1994) 

Hugtakið starfsánægja á við viðhorf og álit sem fólk hefur á vinnu þeirra. Jákvætt viðhorf 

gagnvart vinnunni gefur til kynna starfsánægju. Neikvætt viðhorf gagnvart vinnunni gefur til 

kynna óánægju í starfi. Starfsánægja samanstendur af vinsamlegum og óvinsamlegum 

tilfinningum starfsmanns gagnvart vinnunni sinni. Starfsánægja inniheldur samansafn 

nokkurra tengdra viðhorfa til starfsins sem hægt er að flokka í fimm þætti, þ.e. 

einstaklingsþætti, félagslega þætti, menningarlega þætti, fyrirtækjaþætti og umhverfisþætti. 

Allir þættirnir hafa áhrif á starfsánægju en þeir hafa mismunandi áhrif á starfsmenn (Mullins, 

1996). Á mynd 2 má sjá alla þessa þætti og hvað tilheyrir hverjum og einum þeirra. 
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Mynd 2: Samansafn tengdra viðhorfa til starfsins. Heimild: (Mullins, 1996, bls. 521) 

Endurspeglun starfsánægju er hægt að sjá í starfsreynslu einstaklinga. Óánægður starfsmaður 

er líklegri til að vera óstundvís, með fjarvistir ásamt því að vera með sálfræðilegan og 

líkamlegan heilsuvanda heldur en starfsmaður sem er ánægður í starfi. Óánægður starfsmaður 

er líklegri en ánægður starfsmaður til að hætta í starfi og fara að starfa hjá samkeppnisaðila. 

Miklar mannabreytingar er kostnaðarsamur liður fyrir fyrirtæki og því er nauðsynlegt að 

fyrirtæki fylgist með starfsánægju starfsmanna sinna (Don Hellriegel, 1995). 

Viðhorf eins og starfsánægja er stöðugt að breytast og í endurskoðun hjá starfsmönnum. Mikil 

starfsánægja getur breyst á tiltölulega skömmum tíma yfir í litla starfsánægju ef stjórnendur 

gleyma að viðhalda þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna. Það er staðreynd 

að það tekur mun lengri tíma að búa til starfsánægju heldur en að starfsánægja brotni niður og 

þess vegna er mikilvægt að viðhalda henni (Weckerle, 1995).  

2.2. Mælingar á starfsánægju 

Ánægja starfsmanna fer að miklu leyti eftir því hvernig þörfum þeirra er fullnægt. Spurningar 

um þarfir starfsmanna leiða í ljós hverjar þær eru og hvernig hægt sé að fullnægja þeim. Þá 

skiptir máli að spyrja starfsmenn hverjar þarfir þeirra séu, hvað þær þýða fyrir þá og hversu 

vel þeim er sinnt (Ingunn B. Vilhjálmsd. og Jóhanna Gustavsd., 1999). 

Mikilvægt er að framkvæma þarfa- og nytjagreiningu í samvinnu við starfsmenn til að finna 

út þarfir hvers og eins og geta brugðist við þeim með hvetjandi aðgerðum við hæfi. Það er 

nauðsynlegt að sýna starfsmanninum fljótt hvaða þörfum sé ekki hægt að fullnægja svo að 
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væntingar hans séu ekki of miklar sem síðan er ekki hægt að standa við. Það er gert til að 

forðast niðurdrepandi andrúmsloft sem er ekki til eftirbreytni (Weckerle, 1995). 

Aðferðir sem hafa verið notaðar við mælingar á starfsánægju eru m.a. að fylgjast með hegðun, 

taka viðtöl ásamt því að leggja spurningakönnun fyrir starfsfólk. Ein og fleiri mismunandi 

breytur hafa verið notaðar við mælingar á starfsánægju. Þeir þættir sem hafa verið skoðaðir 

eru persónulegir eiginleikar starfsmanna, vinnuaðstæður, tækifæri á stöðuhækkun, samskipti 

starfsmanna við stjórnendur, starfið sjálft, launamál og umbun (Ingunn B. Vilhjálmsd. og 

Jóhanna Gustavsd., 1999). 

Það eru mörg fyrirtæki sem kanna reglulega hjá sér starfsánægju. Þar má nefna þrjá stærstu 

banka Íslands, Landsbankann, Arion banka og Íslandsbanka, samkvæmt starfsmannastefnum 

bankanna. Það er misjafnt hvaða aðferðir eru notaðar til þess en það geta verið 

starfsmannaviðtöl, hringborðsumræður, spurningakannanir o.fl. Einnig er ánægja 

viðskiptavina oft á tíðum mæld og geta starfsmenn farið eftir því sem kemur út úr þeim 

rannsóknum. Með því að kanna þarfir starfsmanna og viðskiptavina getur fyrirtækið nýtt sér 

það til að skilja þarfir þeirra ásamt því að hafa betri yfirsýn yfir fyrirtækið og umhverfið. 

Mælingar á starfsánægju eru mikilvægar og geta komið upp um vandamál sem eru til staðar. 

Mælingarnar geta sýnt fram á ástæður fjarvista og breytinga á mannauði í fyrirtæki (Don 

Hellriegel, 1995). 

Það eru ýmis atriði sem þarf að hafa í huga við mælingar á starfsánægju. Það er mikilvægt að 

fyrirtæki framkvæmi ekki spurningakönnun sem snýr að starfsánægju ef breytingar eru innan 

fyrirtækisins. Breytingar geta leitt til óánægju til skamms eða langs tíma en hægt er að koma í 

veg fyrir skekkju með því að framkvæma ekki könnun ef um breytingar er að ræða hjá 

fyrirtækinu. Æðstu stjórnendur verða að styðja starfsánægjukönnun áður en hún er lögð fyrir 

af öðru starfsfólki. Nauðsynlegt er að starfsmenn séu vel upplýstir um tilgang og mikilvægi 

starfsánægjukönnunar og að langflestir, eða 75% starfsmanna, svari svo að niðurstöður séu 

marktækar. Könnun af þessu tagi á að vera trúnaðarmál og gott er að taka það fram að 

könnunin sé nafnlaus og að ekki sé hægt að rekja niðurstöður til ákveðins einstaklings eða 

deilda (Ingunn B. Vilhjálmsd. og Jóhanna Gustavsd., 1999). 
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2.2.1. Þarf að mæla starfsánægju? 

Margir velta því eflaust fyrir sér af hverju fyrirtæki séu að eyða peningum í að mæla ánægju 

starfsmanna og hvort það sé ekki gáfulegra að nota þá upphæð í eitthvað annað. Staðreyndin 

er sú að fyrirtæki sem leggur áherslu á samskipti og þjónustu við viðskiptavini nær meiri 

velgengni með ánægðum starfsmönnum því þeir smita út frá sér og hafa áhrif á 

viðskiptavininn. Ánægðir starfsmenn verða til þess að fyrirtæki fær forskot í samkeppninni 

vegna þess að viðskiptavinir leita frekar til þess fyrirtækis heldur en einhvers annars, ásamt 

því að þeir láta annað fólk vita af ánægju sinni með þjónustuna. Vinnustaðagreining eða –

könnun og þátttaka starfsmanna í þeim lætur í ljós það sem starfsmönnum finnst vel gert 

innan fyrirtækisins og það sem betur mætti fara. Út frá því getur fyrirtæki viðhaldið því sem 

vel er gert en bætt það sem betur mætti fara. Þegar starfsmenn sjá að fyrirtækið tekur 

greiningu eða könnun sem lögð er fyrir á vinnustaðnum alvarlega og reynir að bæta úr þeim 

hlutum sem koma illa út þá eykur það starfsánægju starfsfólksins. Það er mikilvægt að 

starfsmenn sjái að tekið sé tillit til þeirra óska og væntinga því þá sjá þeir tilganginn með 

könnun af þessu tagi. Vinnustaðagreining hjálpar stjórnendum við forgangsröðun verkefna og 

nauðsynlegt er að leggja fyrir könnun reglulega (Lára Jóhannsdóttir, 1999). 

2.3. Þættir sem hafa áhrif á starfsánægju  

Þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju er hægt að skipta í hlutlæga og huglæga þætti. Hlutlægir 

þættir geta verið aldur, kyn, menntun, stéttastaða, hjúskaparstaða og börn. Breytur sem þessar 

geta samt sem áður eingöngu haft áhrif á starfsánægju með óbeinum hætti, þ.e. með áhrifum á 

starfstengdar breytur sem geta verið samskipti á vinnustað, vinnuaðstöðu og vinnuumhverfi. 

Huglægir þættir geta verið vinnuaðstaða, samstarfsfólk, viðhorf til starfsins, fyrirtækjatryggð, 

frammistaða, afköst, andlega krefjandi störf, lífsánægja, mikilvægi starfs og réttlát umbun. 

Tafla 1 sýnir þau áhrif sem hlutlægir þættir hafa á starfsánægju. 

Tafla 1: Áhrif hlutlægra þátta á starfsánægju. Heimild: (Ingunn B. Vilhjálmsd. og 

Jóhanna Gustavsd., 1999, bls. 25) 

Áhrif hlutlægra þátta á starfsánægju 
Hlutlægir þættir: Starfsánægja... 

Aldur ...eykst með hækkandi aldri 

Kyn ...er jöfn milli kynja 

Menntun ...eykst með aukinni skólagöngu 

Stéttastaða ...er meiri í sérfræði- og stjórnunarstöðum 

Hjúskaparstaða ...er meiri hjá þeim sem eru í hjúskap 

Börn ...er meiri hjá þeim sem eiga börn 
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Starfsánægja eykst með hækkandi aldri. Tengslin sem koma fram milli aldurs og starfsánægju 

hafa verið útskýrð þannig að tengsl starfsmanna við stjórnendur taka breytingum með 

hækkandi aldri og að eldra fólk sé nægjusamara og ánægðara með ýmsa hluti eins og starf sitt 

(Ásta Bjarnadóttir, 1994). Einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á að eldra fólk er 

ólíklegra til að segja starfi sínu lausu heldur en yngra fólk. Tækifæri fólks á vinnumarkaðnum 

minnkar eftir því sem fólk eldist (Robbins, 1993).  

Starfsánægja hjá körlum og konum er nánast sú sama (Robbins, 1993). Samt sem áður er 

munur á starfsaðstæðum og launum milli kynjanna. Viðhorf kynjanna eru ólík hvað varðar 

það sem þeim finnst mikilvægt í starfi og eru erlendar rannsóknir sem sýna fram á það að 

konum finnst félagslegi þátturinn skipta meira máli heldur en körlum (Ásta Bjarnadóttir, 

1994). 

Starfsánægja eykst með aukinni skólagöngu (Don Hellriegel, 1995). Tengsl starfsánægju og 

menntunar eru sterkust þegar samanburður er skoðaður hjá fólki með og án háskólaprófs. Eftir 

því sem fólk er með meiri menntun þá leggur það meiri áherslu á að vera í áhugaverðu starfi 

(Ásta Bjarnadóttir, 1994). 

Starfsánægja er meiri hjá fólki sem er í sérfræði- og stjórnunarstöðum heldur en þeim sem eru 

ófaglærðir og þeim sem vinna við þjónustu- og skrifstofustörf (Don Hellriegel, 1995). Það 

sem eykur og hefur áhrif á ánægju hjá starfsmönnum eru markmiðasetning og atferli 

stjórnenda. Ef stjórnendur sýna starfsmönnum og starfsmannamálum áhuga með því að leggja 

fyrir starfsánægjukönnun þá eru starfsmenn ánægðir með stjórnendur sína. Einnig skiptir máli 

að stjórnendur séu ánægðir í starfi því þeir hafa mikil áhrif á undirmenn sína (John Arnold, 

2005). Fólk sem er í fullu starfi er ánægðara en fólk í hlutastarfi samkvæmt rannsóknum (Ásta 

Bjarnadóttir, 1994). 

Starfsánægja er meiri hjá þeim sem eru í hjúskap. Þeir sem eru í hjúskap mæta oftar til vinnu 

og haldast frekar í störfum sínum en fólk sem er ógift. Aukin ábyrgð fylgir hjónabandi og fólk 

verður því ánægðara ef það er með trausta vinnu og telur það mikilvægt. En samt sem áður 

hafa ekki eins ítarlegar rannsóknir verið gerðar á fráskildu fólki (Robbins, 1993). 

Starfsánægja er meiri hjá þeim sem eiga börn. Niðurstöður rannsókna eru mismunandi en 

þrátt fyrir það er hægt að sjá út úr því jákvæða fylgni milli barnafjölda starfsmanna og 

fjarvista í starfi og á það sérstaklega við um konur (Robbins, 1993). 
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Huglægir starfsþættir geta haft áhrif á starfsánægju og er það sýnt á töflu 2. Stjórnendur þurfa 

að vera vel vakandi fyrir því að ef niðurstaða könnunar sýnir fram á starfsleiða þá þarf 

stjórnandinn að grípa inn í hlutverk starfsmannsins hjá fyrirtækinu eða umbunarþáttinn (Don 

Hellriegel, 1995). 

Tafla 2: Áhrif huglægra starfsþátta á starfsánægju. Heimild: (Ingunn B. Vilhjálmsd. og 

Jóhanna Gustavsd., 1999, bls. 29) 

Áhrif huglægra starfsþátta á starfsánægju 
Lífsánægja: Lífsánægja og starfsánægja hafa gagnkvæm 

áhrif 

Andlega krefjandi störf: 

 

Leyfi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í 

starfi 

 

Frammistaða 

 

 

Eykur starfsánægju 

 

 

Starfsmaður sem fær endurgjöf á 

frammistöðu er ánægður í starfi 

Réttlát umbun: Möguleikar á stöðuhækkun auka starfsánægju 

 

Réttlátt launakerfi eykur starfsánægju 

 

Fyrirtæki sem er með hefðir og aðferðir sem 

hjálpar til við að veita umbun leiðir til þess að 

einstaklingar verða ánægðir 

Styrkjandi vinnuaðstæður: 

 

Líkamlegar þarfir 

 

 

Nálgun markmiðs 

 

 

Líkamleg áreynsla 

 

 

Samspil vinnuskilyrða og líkamlegra þarfa 

eru ánægja 

 

Vinnuskilyrði sem hafa jákvæð áhrif á sett 

markmið veita ánægju 

 

Starfsleiði verður til af líkamlega þreytandi 

vinnu 

Starfsviðhorf: Persónuleiki starfsmanns getur sagt til um 

starfsviðhorf og starfsánægju 

 

Starf sem starfsmaður leysir á árangursríkan 

hátt leiðir til starfsánægju 

 

Starf sem er áhugavert skapar starfsánægju 

 

Samskipti á vinnustað: 

 

Góð samskipti milli samstarfsmanna hafa 

jákvæð áhrif á starfsánægju 

 

Afköst: Stjórnendur geta, með hvetjandi aðgerðum, 

haft áhrif á afköst og starfsánægju 
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Lífsánægja og starfsánægja hafa gagnkvæm áhrif og hafa þrjár tilgátur verið settar fram um 

sambandið milli þeirra. Uppbótartilgátan er þannig að ef einstaklingur er leiður í starfi þá 

sækir hann í ánægju utan vinnunnar. Tilgátan um starfsánægju eða starfsleiða hefur áhrif á 

lífið utan vinnunnar. Tilgátan um starfsánægju og lífsgleði er sú að þær hafa ekki áhrif á hvor 

aðra vegna þess að þær eru sjálfstæðar upplifanir. Flæðitilgátan er ein tilgátan til viðbótar þar 

sem starfsánægja og lífsgleði tengjast flæðiáhrifum. Starfsánægja er mikilvægur þáttur í 

lífsánægju fólks því starf fólks er stór hluti af lífi þeirra. Starf fólks, líðan fólks í vinnu og 

samskipti við samstarfsmenn hafa jákvæð áhrif á lífsánægju ef um er að ræða starfsánægju en 

neikvæð áhrif ef um starfsleiða er að ræða. Þetta á einnig við um ef fólk er ánægt utan 

vinnunnar að þá er líklegra að það hafi meiri ánægju af starfi sínu (Cranny C.J., 1992). 

Andlega krefjandi störf gefa starfsmönnum tækifæri til að nota þekkingu sína og hæfni. 

Starfsmenn kjósa frekar störf sem bjóða upp á fjölbreytileika og frelsi til að taka sjálfstæða 

ákvörðun í starfi sem er jákvæð tilfinning sem starfsmaðurinn skynjar og einn mikilvægasti 

starfstengdi þátturinn. Einnig finnst starfsmönnum mikilvægt að þeir fái að vita um 

frammistöðu sína. Rannsóknir sýna að starfsánægja og frammistaða í fyrirtækinu tengjast og 

er hugmyndin sú að starfsánægja leiði til árangursríkrar frammistöðu (Ásta Bjarnadóttir, 

1994). Fyrirtæki sem hafa ánægða starfsmenn ganga betur en fyrirtæki sem hafa óánægða 

starfsmenn (Don Hellriegel, 1995). Andlega krefjandi störf mega ekki vera of krefjandi fyrir 

starfsmenn því þá finnst starfsmönnum þeir vera vonlausir og heldur ekki of lítið krefjandi því 

það skapar leiða og óánægju. Störfin þurfa því að vera krefjandi í meðallagi svo að starfsmenn 

upplifi vellíðan og ánægju (Robbins, 1993). 

Réttlát umbun í formi launa- og stöðuhækkunarkerfis er það sem starfsmenn vilja í samræmi 

við væntingar þeirra. Launaupphæðin skiptir ekki öllu máli en það að starfsmenn skynji 

réttlæti í launum og sanngjörnu stöðuhækkunarkerfi skapar ánægju meðal starfsmanna 

(Robbins, 1993). 

Styrkjandi vinnuaðstæður og vinnuumhverfi skiptir máli fyrir starfsmanninn til að hann finni 

fyrir vellíðan og að hann geti skilað vinnuframlagi sínu. Starfsmenn kjósa vinnuumhverfi sem 

er laust við hættur og óþægindi samkvæmt rannsóknum. Starfsmenn vilja vinna nálægt 

heimili sínu, í hreinu og nútímalegu umhverfi með nýlegum og góðum tækjum og tólum 

(Robbins, 1993). Ánægja í starfi verður til af góðum vinnuskilyrðum sem hafa jákvæð áhrif á 

markmið starfsins sem hafa verið sett (Don Hellriegel, 1995). 
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Starfsviðhorf hafa breyst frá því fyrstu kenningarnar voru settar fram um að tengsl væru milli 

starfsánægju og afkasta. Skipulagssálfræði leggur áherslu á huglægt mat fólks á vinnu og því 

geta litlar breytingar á vinnustaðnum haft áhrif á skynjun fólks. Um leið og einhverjar 

breytingar eiga sér stað, góðar eða slæmar, þá lagar fólk viðhorf sín að breytingunum. Eins 

getur persónuleiki fólks haft mikið að segja um starfsánægju og starfsviðhorf (Ingunn B. 

Vilhjálmsd. og Jóhanna Gustavsd., 1999). 

Samskipti á vinnustað sem eru jákvæð og uppörvandi auka starfsánægju. Fólk fær meira út úr 

störfum sínum en laun og árangur. Vinnan uppfyllir félagslegar þarfir fyrir marga. Yfirmaður 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju með því að vera vinalegur, umbunar fyrir góða 

frammistöðu, hlustar á það sem starfsmenn hafa fram að færa ásamt því að sýna 

starfsmönnum áhuga. Þegar starfsmenn geta haft bein samskipti við yfirmenn sína þá eykur 

það starfsánægju og afköst þeirra (Robbins, 1993). Niðurstöður könnunar sem var gerð hér á 

landi um hvaða þættir í starfi væru mikilvægir í huga fólks leiddi í ljós að góður starfsandi eða 

félagsskapur skipti mestu máli, því næst vinnuskilyrði, áhugavert starf, góður árangur, launin, 

öryggi í starfi, góð samskipti samstarfsmanna, ábyrgð í starfi, viðurkenning í starfi og síðast 

vinnan sjálf. Aðrar kannanir hafa verið lagðar fyrir um sama viðfangsefni og hafa þær sýnt 

fram á mjög svipaðar niðurstöður (Stefán Ólafsson, 1993). 

Afköst og starfsánægja og tengslin milli þeirra eru mun flóknari en flestir halda. Lengi hefur 

sú tilgáta verið til að starfsánægja leiði til meiri afkasta. Það getur verið að ánægt starfsfólk 

afkasti miklu, í meðallagi eða litlu en það fer eftir því hvað af þessu veitir starfsmanninum 

ánægju (Þórður Óskarsson, 1994). Það eykur starfsánægju þegar stjórnendur aðstoða 

starfsmenn við að ná meiri árangri. Góður árangur eða mikil afköst geta leitt til umbunar í 

formi peninga, félagslegrar og sálfræðilegrar umbunar. Ef starfsmanni finnst umbunin 

sanngjörn og í samræmi við afköst hans þá leiðir það til starfsánægju (Þórður Óskarsson, 

1994). Niðurstöður rannsókna sýna að líkamleg geta, greind og einstaklingsgeta hafi áhrif á 

afköst. Fjármagn getur einnig haft áhrif á afköst og það er óviðkomandi starfsmanninum. Það 

eru til þrjár vinsælar aðferðir til að auka afköst og starfsánægju. Fyrsta aðferðin er áhersla á 

einstaklinginn þar sem myndast samkeppni milli einstaklinga en samvinna verður erfiðari. 

Önnur aðferðin er áhersla á hópinn þar sem hópurinn verður það sterkur að hann stjórni 

starfsánægju og afköstum sjálfur. Samkeppni verður til milli hópa en stjórnendur geta misst 

tökin á þessari aðferð. Stjórnendur reyna að láta hópinn koma með sitt eigið kerfi þar sem 

hópurinn sér sjálfur um að umbuna fyrir góðan árangur. Þriðja aðferðin er áhersla á fyrirtækið 



23 
 

þar sem hugmyndin er sú að einstaklingurinn leggur sitt fram og haldi tryggð við fyrirtækið til 

að viðhalda velferð fyrirtækisins (Staw, 1986). 

Fyrirtækjatryggð er hversu vel starfsmenn eru aðlagaðir fyrirtækinu og hvað þeir myndu 

leggja á sig fyrir það. Tryggð starfsmanna er mikil trú á markmið fyrirtækisins, hversu mikið 

þeir leggja á sig fyrir fyrirtækið og sterk löngun til að starfa hjá fyrirtækinu. Þeir þættir sem 

hafa áhrif á tryggð starfsmanna eru laun, samskipti við yfirmenn og aðra samstarfsmenn, 

vinnuaðstaða og möguleikar á stöðuhækkun. Eldri starfsmenn eru jákvæðari og hollari 

gagnvart fyrirtækinu en yngri starfsmenn. Þar sem fyrirtækjatryggð er mikil er minna um 

fjarvistir starfsmanna og afköst eru meiri. Fyrirtæki sem eru með ánægða og trygga 

starfsmenn gagnvart fyrirtækinu eru með samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki (Don 

Hellriegel, 1995). 

Fjölskyldulíf er mikilvægur þáttur í lífi starfsmanna og því þarf fyrirtæki að huga að því að 

jafnvægi sé milli vinnu starfsmanna og fjölskyldulífs þeirra til að fyrirtækið sé 

samkeppnishæft. Starfsmenn eru frekar ánægðari í starfi, hollari fyrirtækinu ásamt því að 

frammistaða þeirra er betri ef fyrirtæki stuðlar að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Það sem 

fyrirtæki gera til að miðla málum varðandi vinnu og einkalíf er að bjóða starfsmönnum upp á 

sveigjanlegan vinnutíma, hlutastarf, möguleika á að vinna hluta vinnunnar heima, 

barnapössun, orlofshús og ýmislegt fleira (Gregg, 1998). 

2.4. Starfsánægja og hvatning 

Kenningar um starfsánægju og hvatningu eru skyldar að því leytinu til að kenningar um 

hvatningu hafa þróast út frá þeirri trú að ánægður starfsmaður afkasti meira en óánægður 

starfsmaður (Cranny C.J., 1992). Það er mikilvægt að stjórnendur beri ábyrgð á hvatningu og 

að halda uppi góðum starfsanda á vinnustaðnum (Þórður Óskarsson, 1994). Stjórnendur geta 

fengið góðar hugmyndir úr kenningum hvernig best sé að hvetja starfsmenn en kenningarnar 

eru margar og hvatningaraðferðirnar líka. Því þurfa stjórnendur að framkvæma mælingu og 

finna út hvaða þættir það eru sem hvetja starfsmenn áfram (Ingunn B. Vilhjálmsd. og Jóhanna 

Gustavsd., 1999). 

Þegar starfsmenn finna hvatningu í starfi verður það til þess að bæði starfsmennirnir sjálfir og 

fyrirtækið sem þeir starfa hjá hagnast á því. Starfsmenn sem eru ánægðir í starfi fá meiri 

hvatningu, meiri skilning á starfinu og starfið er hvetjandi fyrir þá (Daft, 1994). 
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Það er misjafnt hvað það er sem hvetur fólk áfram og er hvatning mismunandi milli 

einstaklinga og hjá hverjum einstaklingi á ólíkum tímum. 

Það eru fleiri þættir en laun sem skipta starfsfólk máli varðandi starfsánægju og hvatningu. 

Áhugavert starf, starfsöryggi, starfsánægja, yfirstjórn, vinnuálag, frelsi til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir, samstarfsmenn, aðstaða o.fl. Það er munur á starfsánægju eftir starfstéttum, þ.e. 

þeir sem eru hátt settir vinna störf sem eru bæði skemmtilegri og fjölbreyttari, axla meiri 

ábyrgð og eru ánægðari í starfi (Don Hellriegel, 1995). Mikilvægt er að skoða hvern starfshóp 

fyrir sig, bera saman og finna hvatningu fyrir hvern hóp (Newstrom, John W. og Davis, Keith, 

1993). 

Hvatning leiðir til þess að áhugi og vinnugleði starfsfólks eykst ásamt því að árangur 

fyrirtækisins verður betri (Weckerle, 1995). 
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3. Hvatning 

Það er misjafnt hvað fyrirtæki leggja upp með til að vera með samkeppnisforskot á önnur 

fyrirtæki. Sum fyrirtæki leggja áherslu á gæði og verð en önnur á mannauðinn eins og í formi 

hvatningar. Það er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki ef mannabreytingar eru tíðar. Það er því 

mikilvægt, ef fyrirtæki vilja halda kostnaði við mannabreytingar í lágmarki, að beina 

athyglinni að mannauðinum, horfa til þess og leita að því hvað hvetur einstaklinga áfram í 

starfi. 

Hvatning er eitt af fjórum hlutverkum stjórnenda. Hin hlutverkin eru áætlanagerð, 

skipulagning og stjórnun. Hvatning felur í sér miklar breytingar og er mest krefjandi af öllum 

hlutverkum stjórnunar og er það vegna þess að hvatningin snýr að mannlega þættinum 

(Chopra, 2002). 

Nú til dags er lögð mikil áhersla á mannauðinn og í flestum stórfyrirtækjum eru 

mannauðsstjórar. Mannauðsstjórnun er stefnumiðuð og samræmd aðferð til að stjórna 

mikilvægustu eign skipulagsheilda, fólkinu sem vinnur þar, sem á eigin spýtur eða 

sameiginlega leggur sitt af mörkum til að fyrirtækin nái markmiðum sínum (Armstrong, 

2006). 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hvatningu. Farið verður yfir skilgreiningu á 

hugtakinu, aðferðir hvatningar, tegundir hvatningar og helstu kenningar um hvatningu. 

3.1. Skilgreining á hvatningu 

„Hvatning endurspeglar afl hvers einstaklings sem hvetur hann og viðheldur hollustu hans 

við það sem hann fæst við, hvort sem það er ákveðið verkefni eða starf hjá fyrirtæki.“ (Boddy, 

2008) 

Hvati er ástæða til að gera eitthvað. Hvatning tekur yfir þá þætti sem hafa áhrif á hegðun fólks 

(Armstrong, 2006). Hvatir fólks eru mismunandi og því getur umbun sem hefur mikla 

þýðingu fyrir einn haft enga eða litla þýðingu fyrir annan (Boddy, 2008). Það er því mikilvægt 

að reyna að finna hvað hentar hverjum og einum svo að hvatningin hafi jákvæð áhrif á 

viðkomandi aðila. Það getur reynst erfitt í stórum fyrirtækjum en þá þarf að finna út hvað 

hentar flestum og vinna út frá því. Umbun getur verið ólík milli sviða eða deilda innan 

fyrirtækja en einnig getur umbun verið ólík milli starfsmanna þó þeir starfi innan sama sviðs 

eða deildar. 
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Allar skipulagsheildir hafa áhyggjur af því hvað sé hægt að gera til að frammistaða 

starfsmanna haldist við og að ekki dragi úr henni. Þá skiptir máli að velta fyrir sér hvað það er 

sem hvetji fólk áfram. Vert er að veita athygli þáttum eins og frumkvæði, verðlaunum, 

stjórnun, vinnu sem fólk framkvæmir og hvernig fyrirtæki fylgja því eftir. Markmið fyrirtækja 

er að þróa hvatningaraðferðir og vinnuumhverfi sem hjálpar til við að tryggja að einstaklingar 

skili af sér árangri sem er í samræmi við væntingar stjórnenda fyrirtækjanna (Armstrong, 

2006). 

Stjórnendur gera sér grein fyrir að velgengni fyrirtækis veltur m.a. á því að laða að og halda 

því starfsfólki sem er skuldbundið fyrirtækinu. Öll fyrirtæki þurfa ákafa starfsmenn sem vinna 

í samræmi við markmið þess. Það er erfitt fyrir fyrirtæki að mæta væntingum viðskiptavina 

nema halda vel utan um hvatningu til starfsmanna. Starfsmenn sem eru áhugalausir eða leiðir í 

starfi bjóða síður upp á góða þjónustu, gera oftar mistök ásamt því að geta skaðað orðspor 

fyrirtækisins (Boddy, 2008). Það er misjafnt hver markmið fyrirtækja eru en eins og í 

bankastarfsemi getur markmiðið verið að auka ánægju viðskiptavina og þá er mikilvægt að 

starfsmenn, sem eiga samskipti við viðskiptavini, fái hvatningu við hæfi sem verður til þess 

að þeir veiti viðskiptavinunum betri þjónustu. 

Þarfir fólks eru fjölbreyttar og áhugi þess misjafn og því getur verið erfitt fyrir stjórnendur að 

fá fólkið til að vinna miðað við forgangsverkefni stjórnendanna. Í fámennum fyrirtækjum er 

samband eigenda og starfsmanna náið og auðveldara að finna út þarfir og væntingar 

starfsmanna og hvers konar umbun hentar heldur en í fjölmennari fyrirtækjum þar sem frekar 

er notast við aðferðir sem byggðar eru á kenningum um hvatningu og því sem haldið er að 

hafi áhrif á starfsmenn og hvetji þá áfram (Boddy, 2008). 

Mynd 3 sýnir hvatningu í vinnu og helstu kenningar um þarfir manna. Hvernig stjórnendur 

túlka það sem þeir vænta af fólki en fólkið hefur einnig þarfir og væntingar til fyrirtækisins. 

Sálfræðilegi hlutinn er kannaður sem lætur í ljós gagnkvæmar væntingar. Myndin sýnir þrjá 

flokka af kenningum um hvatningu í vinnu sem eru innihald, aðferðir og hönnun starfa. 

Kenningin um innihald hjálpar til við að útskýra ástæðuna fyrir því af hverju fólk vinnur og 

það er gert með því að finna út þarfir manna sem vinnan gæti fullnægt. Kenningin um aðferðir 

hjálpar til við að útskýra hvernig fólk ákveður hvaða aðgerð af nokkrum muni best fullnægja 

þörfum þeirra. Kenningin um hönnun starfa tengir saman aðferðirnar, innihaldið og 

aðferðirnar, í framkvæmd á vinnustaðnum (Boddy, 2008). 
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Mynd 3: Heildarlíkan um hvatningu í vinnu. Heimild: (Boddy, 2008, bls. 487) 

3.2. Aðferðir hvatningar 

Aðferðir hvatningar eru mun flóknari en margir vilja halda. Fólk er með ólíkar þarfir, með 

misjöfn markmið um hvað það er sem fullnægir þörfum þeirra og fara mismunandi leiðir til að 

ná markmiðunum. Það er rangt að gera ráð fyrir að sama aðferðin henti öllum vegna þess að 

svo einfalt er það ekki (Armstrong, 2006). 

Tafla 3: Hvatning er þríþætt samkvæmt Arnold. Heimild: (Armstrong, 2006, bls. 252) 

Hvatning er þríþætt samkvæmt Arnold o.fl. (1991): 

Stefna Hvað einstaklingurinn reynir að gera 

Áreynsla Hversu mikið einstaklingurinn reynir 

Stöðugleiki Hversu lengi einstaklingurinn heldur áfram 
að reyna 

 

Hvatningu getur verið lýst sem hegðun í að ná markmiði (goal-directed behaviour), þ.e.a.s. 

hvati myndast hjá fólki þegar það á von á að einhverjar aðgerðir eru líklegar til að leiða til 

árangurs, ná markmiðinu og fá umbun fyrir. Þá er þörfum fólksins fullnægt (Armstrong, 

2006). 

Ytri aðstæður
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Hönnun starfa

Kenningar um þarfir mannsins
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Fólk sem er vel hvatt áfram (well-motivated people) er með vel skilgreind markmið og gerir 

það sem það býst við að muni ná þeim markmiðum. Fólk getur hvatt sjálft sig áfram (self-

motivated) og ef það er á leiðinni í rétta átt til að ná því sem það ætlar að ná þá er hægt að 

segja að þetta sé besta myndin af hvatningu. Skipulagsheildir geta boðið upp á aðstæður til að 

ná háu stigi hvatningar með því að verða við hvatningu og umbun, ánægjulegri vinnu og 

tækifærum fyrir lærdóm og vöxt. Stjórnendur spila stórt hlutverk með því að nota þekkingu 

sína um hvatningu til að fá fólk til að gera sitt besta og skipulagsheildir nýti sér aðferðir 

hvatningar. Til þess að þetta sé hægt er nauðsynlegt að skilja hvatningaraðferðirnar og 

hvernig þær virka ásamt þeim ólíku tegundum af hvatningu sem til eru (Armstrong, 2006). 

Líkan sem tengist þörfum sýnir aðferðir hvatningar eins og sést á mynd 4. Það gefur til kynna 

að hvatning hefst með meðvitaðri eða ómeðvitaðri viðurkenningu á ófullnægðum þörfum 

(Armstrong, 2006).  

 

Mynd 4: Hvatningaraðferðir. Heimild: (Armstrong, 2006, bls. 253) 

Mynd 4 sýnir að þarfir skapa langanir. Markmið eru ákveðin, sem talin eru að munu fullnægja 

þörfum og löngunum, og ákveðin hegðun er valin sem búist er við að muni ná markmiðinu. Ef 

markmiði er náð þá er þörfinni fullnægt og líklegt er að hegðunin verði endurtekin næst þegar 

svipað mál kemur upp. Ef markmiði er ekki náð þá er ólíklegt að aðgerðir verði endurteknar 

(Armstrong, 2006). 

3.3. Tegundir hvatningar 

Hvatning í vinnu getur verið á tvo vegu. Annars vegar getur fólk hvatt sjálft sig áfram með 

því að leita eftir, uppgötva og framkvæma vinnu sem fullnægir þörfum þeirra eða lætur þau 

Ákveða markmið

Gripið til aðgerða

Markmiði náð

Þörf
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a.m.k. eiga von á að markmiðum þeirra verði náð. Hins vegar getur fólk verið hvatt áfram af 

stjórnendum í formi aðferða eins og launum, stöðuhækkun, hrósi o.s.frv. (Armstrong, 2006) 

Það eru til tvær tegundir af hvatningu, innri og ytri hvatning, sem voru upprunalega 

skilgreindar af Herzberg o.fl. (1957) (Armstrong, 2006). 

Innri hvatning eru þættir sem hafa áhrif á að fólk hegði sér á ákveðinn hátt eða færi sig í 

ákveðna átt. Þessir þættir innihalda ábyrgð, sem fela í sér að vinna sé mikilvæg ásamt því að 

hafa stjórn á eigin mætti, sjálfsstjórn, svigrúm og þróun þekkingar og hæfni, áhugaverða og 

krefjandi vinnu og tækifæri til að fá stöðuhækkun. Innri hvatning er líkleg til að hafa dýpri 

áhrif og áhrif til langs tíma vegna þess að hún er til staðar hjá einstaklingnum en kemur ekki 

utan frá (Armstrong, 2006). 

Ytri hvatning er það sem er gert fyrir starfsmenn til að hvetja þá áfram. Það getur verið 

umbun í formi hærri launa, hróss, stöðuhækkunar og gagnrýni. Einnig getur ytri hvatning 

verið refsingar eins og hegðunaraðgerðir. Ytri hvatning getur haft skjót og öflug áhrif en mun 

ekki endilega duga til langs tíma litið (Armstrong, 2006). Árangurstengd laun falla undir ytri 

hvatningu og verður fjallað nánar um þau í kafla 4. 

3.4. Kenningar um hvatningu 

Hér á eftir verður farið yfir helstu kenningar um hvatningu og kenningasmiði þeirra. Sumar 

kenningarnar eru upprunalegar og aðrar byggja á breytingum á þeim sem kenningasmiðir hafa 

þróað áfram. 

3.4.1. Frederick Taylor og Elton Mayo 

Taylor hefur verið kallaður faðir vísindastjórnunar og Mayo er hægt að álíta sem föður 

mannauðsstjórnunar. Taylor rannsakaði vinnu og fann aðferð fyrir stjórnendur til að starfa og 

þjálfa starfsfólk á réttan hátt. Taylor varð til þess að auka skilning manna á þeirri vinnu sem 

þyrfti að klára. Elton Mayo var ungur að árum og fyrstur margra sálfræðinga sem rannsakaði 

hvatningu. Hann gerði Hawtorne tilraun ásamt félögum sínum og er hún þekktasta rannsókn 

sem hefur verið gerð í sálfræði í heiminum. Tilraunin var þannig að menn fóru inn í 

verksmiðju og breyttu lýsingunni á vinnustaðnum. Árangurinn jókst alltaf hjá starfsfólkinu 

þegar mennirnir breyttu lýsingunni. Túlkunin á þessari rannsókn var sú að þegar starfsfólkið 

fann að því var veitt athygli þá fór það að vinna hraðar og árangurinn varð betri. Samkvæmt 

rannsókn Mayo var hver breyting sem var framkvæmd á lýsingunni og meiri nánd og 
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samskipti við starfsfólkið það sem leiddi til betri árangurs (Boddy, 2008). Þeir sýndu fram á 

að vinnuumhverfi, samstarfsfólk og stjórnendur hafa mikil áhrif á starfsánægju.  

Mayo rannsakaði starfsmanninn og sýndi fram á mikilvægi mannlega þáttarins. Mayo sýndi 

fólki fram á að hvatning manna væri lykillinn að því að klára vinnu (Chopra, 2002).  

3.4.2. Abraham H. Maslow 

Maslow var sálfræðingur sem þróaði kenningu um hvatningu manna til að hjálpa honum við 

að skilja þarfir sjúklinga sinna (Boddy, 2008). Maslow er líklega þekktastur þeirra 

sálfræðinga sem hafa bætt við skilninginn á hvatningu einstaklinga. Hann setti fram eina mest 

sannfærandi kenningu sem hefur komið fram um hvatningu, stigveldi þarfanna. Hann var 

áhugasamur um hvað það væri sem hvetur nemendur í námi og hvað hvetur starfsfólk í vinnu. 

Niðurstaða hans var sú að einstaklingar eru hvattir áfram til að læra og vinna þegar áreynslan 

fullnægir þörfum þeirra (Chopra, 2002). 

Maslow gaf í skyn að það væru fimm flokkar þarfa sem á almennt við um fólk. Mynd 5 sýnir 

að í grunninn eru það líkamlegar þarfir, því næst öryggisþarfir, félagslegar þarfir, innri 

sálrænar þarfir og að lokum sjálfsbirtingarþarfir (Armstrong, 2006).  

 

Mynd 5: Stigveldi þarfanna. Heimild: (Chopra, 2002, bls. 5). 
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Grunnþarfirnar, sem eru mikilvægastar því allir þurfa þessa grunnþætti til að lifa, byrja neðst í 

pýramídanum og aðrar þarfir koma þar fyrir ofan. Til að einstaklingur komist á efra þrep, t.d. 

þrep 2, í pýramídanum þá þarf hann að vera búinn að fullnægja þörfum sínum á þrepi 1. Tvö 

neðstu þrepin, líkamlegar þarfir og öryggisþarfir, teljast til lægri þarfa og hafa forgang fyrir 

öðrum þörfum. Þessum þörfum er hægt að fullnægja með utanaðkomandi þáttum sem geta 

verið laun í formi peninga og samningar við verkalýðsfélög. Efstu þrjú þrepin, félagslegar 

þarfir, innri sálrænar þarfir og sjálfsbirtingarþarfir, teljast til æðri þarfa. Þessum þörfum 

fullnægir einstaklingurinn innra með sér (Robbins, 1993). Þarfapýramídinn hefur verið 

tengdur við starfsánægju og gefa kenningar til kynna að starfsmenn þurfi viðunandi laun og 

öryggi í starfi áður en þeir fara ofar í pýramídanum og öðlist virðingu (Newstrom, John W. og 

Davis, Keith, 1993). 

Kenning Maslows um hvatningu skýrir frá því að þegar lægri þörf er fullnægt að þá verði 

næsta fyrir ofan áhrifamest og að athygli einstaklingsins snúist um að fullnægja hærri 

þörfinni. Efsta þrepinu í pýramídanum, sjálfsbirtingu, getur þó aldrei verið fullnægt. Efstu tvö 

þrepin í pýramídanum bjóða upp á meiri drifkraft í hvatningunni. Styrkur þeirra eykst þegar 

þeim er fullnægt á meðan lægri þörfunum, sem eru neðri flokkarnir í pýramídanum, minnka í 

styrk. Störf fólks fullnægja ekki endilega þörfum þess og sérstaklega ef störfin eru einhæf og 

vanaföst (Armstrong, 2006). 

Mynd 6 er nánari útskýring á þarfapýramída Maslows og sýnir hvaða þarfir eru innan hvers 

þreps.  
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Mynd 6: Innihald stigveldi þarfa Maslows. Heimild: (Armstrong, 2006, bls. 257-258) 

Kenning Maslows um stigveldi þarfanna hefur verið áhrifamikil en hún hefur ekki verið 

staðfest með rannsókn og hefur verið gagnrýnd fyrir augljósan ósveigjanleika. Mismunandi 

fólk getur haft ólíka forgangsröðun og er erfitt að taka því að þarfir fólks fari jafnt og þétt upp 

stigveldið. Maslow hefur sjálfur lýst yfir efasemdum um gildi skipulags stigveldisins 

(Armstrong, 2006). 

3.4.3. Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg setti fram kenningu um hvatningu í starfi um vinnuáhugahvöt og 

starfsánægju sem hann byggði á þarfakenningu Abrahams Maslows. Herzberg fækkaði 

þrepunum fimm hjá Maslow í tvö þrep, viðhalds- og hvatningarþætti. Viðhaldsþættirnir 

innihalda ytri skilyrði sem viðhalda hvatningarstigi starfsmanns og koma í veg fyrir óánægju í 

starfi. Ytri skilyrðin geta verið umhverfi starfsins, stefna fyrirtækis, samband við stjórnendur 

og laun. Hvatningarþættirnir innihalda innri skilyrði sem tengjast starfinu og auka hvatningu 

hjá starfsmönnum. Innri skilyrðin eiga að hjálpa starfsmanni að ná markmiðum og geta innri 

skilyrðin verið ábyrgð í starfi, starfið sjálft og möguleikar í frama (Newstrom, John W. og 

Davis, Keith, 1993). 

Líkamlegar þarfir 

•Súrefni, matur, vatn og kynlíf. 

Öryggisþarfir 
•Verndun gagnvart hættu og skorti á líkamlegum þörfum. 

Félagslegar þarfir 
•Ást, væntumþykja og viðurkenningu að tilheyra hópi. 

Innri sálrænar þarfir 
•Hafa stöðugt og staðfastlega hátt gildismat á sjálfum sér og hafa virðingu annarra. 

•1. Löngunin  til að afreka, hæfni, hafa sjálfstraust út á við og sjálfstæði og frelsi. 

•2. Löngunin að hafa gott orðspor og hafa virðingu annarra og sýnt með viðurkenningu, athygli, mikilvægi eða þakklæti. 

Sjálfsbirtingarþarfir 
•Þróa möguleika og kunnáttu. 

•Að verða það sem einn trúir að einn sé fær um að verða. 
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Herzberg tók það fram að til að starfsmaður sé ekki óánægður í vinnu þá þarf starfsmaðurinn 

að vera sáttur við laun og öryggi í starfi (Newstrom, John W. og Davis, Keith, 1993). 

Þarfakenning Maslows og kenning Herzbergs um vinnuáhugahvöt og starfsánægju ganga út á 

það sama, þ.e. að fyrst þarf að fullnægja grunnþörfum einstaklings, sem geta verið fæði, 

húsaskjól og vinátta, áður en hægt er að fara í æðri þarfirnar, sem eru m.a. virðing, umbun, 

sköpun og frelsi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að gagnrýnin á kenningu Herzbergs, um að hún 

eigi frekar við um stjórnendur heldur en starfsmenn, eigi rétt á sér þar sem stjórnendur leggja 

meiri áherslu á æðri þarfirnar á meðan starfsmenn leggja meiri áherslu á grunnþarfirnar 

(Ingunn B. Vilhjálmsd. og Jóhanna Gustavsd., 1999). 

3.4.4. Edwin Locke  

Edwin Locke kom fram með markmiðssetningarkenninguna árið 1960 sem innihélt það að 

vinna að settu markmiði væri uppspretta hvatningar. Erfið markmið leiða til betri frammistöðu 

heldur en auðveld markmið og endurgjöf leiði til betri frammistöðu heldur en engin endurgjöf 

(Robbins, 1993). 

Flestar kenningar sem hafa verið settar fram um hvatningu hafa verið þróaðar í 

Bandaríkjunum og með þeirra menningu að leiðarljósi. Það er því mikilvægt að hafa það í 

huga að menning milli landa er ólík og getur verið að sumar kenningar virki vel í ákveðnu 

landi á meðan aðrar eiga enga samleið með menningu landsins (Robbins, 1993). 

3.4.5. Samantekt á kenningum um hvatningu 

Höfundur hefur fjallað um þær kenningar sem honum finnst mikilvægastar en mun fleiri 

kenningar eru til og því eru dregin saman helstu atriði nokkurra kenninga í samantekt á 

töflunni hér fyrir neðan, töflu 4. 
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Tafla 4: samantekt á kenningum um hvatningu. Heimild: (Armstrong, 2006, bls. 256-

257) 

Kenning Kenningasmiður Samantekt á kenningu Ályktun 

Taylorism Frederick Taylor Ef maður gerir einn hlut 

þá leiðir það til annars. 

Fólk er hvatt áfram í starfi 

ef umbun og refsingar eru 

tengdar frammistöðu 

þeirra. 

Undirstaða tilrauna til að hvetja fólk. Oft 

notað sem rök fyrir árangurstengd laun þó 

að þau séu sjaldan árangursrík hvatning. 

Stigveldi þarfanna Abraham Maslow Stigveldi með 5 þörfum: 

líkamlegar, öryggi, 

félagslegar, innri sálrænar 

og sjálfsbirtingarþarfir. 

Þörf á efra þrepi myndast 

þegar þörf á neðra þrepi er 

fullnægt. 

Athyglin beinist að mismunandi þörfum 

sem hvetja fólk og þeirri hugmynd að 

fullnægð þörf er ekki lengur hvati. 

Tveggja þátta 

kenning 

Frederick Herzberg Þættir sem hafa áhrif á 

starfsánægju eru innri og 

ytri hvatning. Innri 

hvatning er t.d.afrek, 

orðstír, vinnan sjálf, 

ábyrgð og vöxtur. Ytri 

hvatning er t.d. laun, 

vinnuaðstæður o.fl. 

Tilgreinir grundvallarþarfir. Hefur sterk 

áhrif á hönnun starfa. Dregur athyglina að 

hugtökunum innri og ytri hvatningu og að 

innri hvatning, sem öðlast að miklu leyti frá 

starfinu sjálfu, hafi áhrif til lengri tíma. Það 

styrkir þær tillögur að umbunarkerfi ætti að 

vera bæði fjárhagslegs eðlis og ekki tengt 

fjárhagi. 

Væntingakenning Vroom, Porter og 

Lawler 

Hvatning er frammistaða 

sem verður fyrir áhrifum 

af: 1. tengingu milli 

áreynslu og frammistöðu, 

2. milli frammistöðu og 

útkomu, 3. útkomu 

einstaklings. Hvatning  

veltur á líkunum á að 

umbun fylgi áreynslu og 

að umbunin sé ómaksins 

virði. 

Það hlýtur að vera tenging milli áreynslu og 

umbunar. Umbun ætti að vera hægt að ná 

og vera ómaksins virði. 

Markmiðakenning Latham og Locke Hvatning og frammistaða 

munu taka framförum ef 

fólk hefur erfið en 

umsamin markmið og fái 

endurgjöf. 

Bjóða upp á rökstuðning fyrir 

frammistöðustjórnunarferli, 

markmiðasetningu og endurgjöf. 

Jafngildiskenning Adams Fólk er betur hvatt áfram 

ef það er komið fram við 

það á sanngjarnan hátt. 

Þörfin að þróa sanngjarna umbun. 
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3.5. Hvati og peningar 

Peningar í formi launa eða annars konar umbunar eru augljós ytri hvatning. Peningar eru 

gulrótin sem flestum ef ekki öllum langar í og fólk er tilbúið að elta. Herzberg hefur komið 

fram með efasemdir um áhrif peninga því skortur á þeim orsakar óánægju og að peningar 

veita ekki ánægju til lengri tíma litið. Þetta á sérstaklega við um starfsfólk sem er á föstum 

launum og á ekki möguleika á árangurstengdum launum. Starfsfólkinu líður eflaust vel þegar 

laun þeirra hækka og um leið sér það gildi þeirra innan fyrirtækisins. En þessi sælutilfinning 

getur horfið fljótt. Aðrir óánægjuþættir komu fram á lista Herzbergs og voru m.a. 

vinnuskilyrði eða gæðastjórnun. En ólíkt fólk hefur mismunandi þarfir og langanir. Sumum 

finnst besta hvatningin vera í formi peninga en öðrum líður vel að fá hrós, eiga möguleika á 

stöðuhækkkun o.s.frv. Það er of einfalt að staðfesta það að árangurstengd laun umbreyti 

öllum, sem eiga möguleika á þess konar hvatningu, í afkastamikla einstaklinga (Armstrong, 

2006). 

Peningar eru kraftmikið afl því þeir tengjast beint eða óbeint ánægju margra þarfa fólks. 

Peningar fullnægja neðstu tveimur þrepunum í þarfakenningu Maslows, líkamlegu þörfunum 

og öryggisþörfunum, ef þeir koma með reglu millibili. Peningar geta einnig fullnægt efsta 

þrepinu, sjálfsbirtingarþörfinni, því einstaklingur getur keypt sér hluti til að byggja upp álit 

annarra á sér (Armstrong, 2006).  

Peningar eru ríkjandi þáttur í hugum starfsmanna við val á atvinnu og hafa þeir áhrif á hversu 

lengi starfsfólk starfar á hverjum vinnustað. Fjárhagsleg hvatning hvetur fólk áfram ef 

væntingar þeirra eru miklar um að fá fjárhagslega viðurkenningu (Armstrong, 2006).  

Ytri hvatning getur orðið til þess að eyða innri áhuga einstaklinga. Fólk sem starfar eingöngu 

fyrir peninga getur þótt starfið sitt minna ánægjulegt og þ.a.l. sinnt því illa eða ekki. 

Peningar geta verið jákvæð hvatning við réttar kringumstæður og ekki aðeins vegna þess að 

fólki vanti eða langi í peninga heldur að það þjónar áþreifanlegum skilningi viðurkenningar 

(Armstrong, 2006). 
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4. Árangurstengd laun 

Flestir starfsmenn fá greidd grunnlaun en sumir eiga möguleika á árangurstengdum launum að 

auki, ef þeir starfa hjá fyrirtæki sem er með árangurstengt launakerfi, fyrir góða frammistöðu 

hjá þeim sjálfum persónulega eða fyrirtækinu sem þeir starfa hjá. Árangurstengd laun hafa 

verið greidd í fjármálafyrirtækjum, fiskvinnslu, sölustörfum og í fleiri atvinnugreinum. 

Fasteignasalar eru margir hverjir eingöngu á árangurstengdum launum og þeir sem eru á 

slíkum launum þurfa að treysta á eigin frammistöðu því annars fá þeir engin laun greidd. 

„Ef foreldrar gefa börnum sínum peninga fyrir að læra heima virkar það kannski í skamman 

tíma. Þegar fram í sækir neita börnin að sinna heimalærdómi nema þau fái borgað fyrir það. 

Þetta gerist ekki aðeins hjá börnum heldur fólki almennt.“ (Kári S. Friðriksson, 2009) 

Hvatning í formi peninga er vandmeðfarin og getur virkað sem hvatning til skamms tíma. 

Eins og með börnin í tilvitnunni hér að ofan þá læra þau heima með þeim skilyrðum að 

foreldrar þeirra gefi þeim peninga fyrir það en þegar fram í sækir er erfitt að snúa til baka og 

reyna að láta börnin læra án þess að fá peningagreiðslur fyrir. Þetta á jafnt við um fullorðna í 

þeirra störfum og þegar fram líða stundir getur myndast græðgi hjá fólki þar sem það annað 

hvort leggur sig meira fram og tekur ekki endilega réttar ákvarðanir ef árangurstengd laun 

tengjast afköstum eða reyna að krefjast hærri árangurstengdra launa fyrir tiltekið verk. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um árangurstengd laun. Farið verður yfir 

skilgreiningu á hugtakinu, tegundir árangurstengdra launa, kosti og galla, hvatakerfi, launa- 

og hvatakerfi íslensku bankanna og launa- og hvatakerfi Landsbankans. 

4.1. Skilgreining á árangurstengdum launum 

„Frammistöðutengd laun, árangurslaun, bónusgreiðslur, árangurshvetjandi laun og umbun 

fyrir árangur eru allt mismunandi orð yfir sama hlutinn: Að starfsmenn sem standa sig vel fái 

hærri laun en þeir sem standa sig ekki jafnvel.“ (Ægir Már Þórisson, Án dags.) 

„Árangurstengd laun fela í sér tengingu fjárhagslegrar umbunar við frammistöðu og 

framlags í formi afreka til markmiða fyrirtækis.“ (Boddy, 2008) 

Árangurstengd laun bjóða einstaklingum upp á fjárhagslega umbun í formi aukningu 

grunnlauna eða bónusgreiðslna sem tengist mati á frammistöðu einstaklings, hóps eða 

fyrirtækis (Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 2008). Árangurstengd laun komu upp í 
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kringum 1980 sem svar við hvatningu fólks og þróun á frammistöðumenningu. Árangurstengd 

laun eru fyrir fólk sem er líklegt til að vera hvatt áfram af peningum. Árangurstengd laun 

henta vel í fyrirtækjum sem byggja á frammistöðu og þegar hægt er að mæla frammistöðu á 

hlutlægan hátt. Aðferðin sem felst í að árangurstengja laun er notuð til að tengja saman hag 

starfsmanna og eigenda. Árangurstengingin er yfirleitt umbun til starfsmanna fyrir að ljúka 

ákveðnu verki eða ná tilteknum árangri. Það er vandi að hanna hvatakerfi sem eigendur og 

starfsmenn bera sameiginlegan hag af (Jensen & Murphy, 2004). 

Árangurstengd laun fela í sér að veita umbun annað hvort til skamms tíma eða til langs tíma. 

Árlegir eða hálfsárlegir bónusar eru umbun til skamms tíma og eru oft ákvarðaðir af innri 

mælikvörðum eins og arðsemi starfseiningarinnar sem starfsmaður vinnur fyrir. Umbun til 

langs tíma er í formi ytri mælikvarða sem geta verið markaðsvirði hlutabréfa fyrirtækis. 

Kaupréttarsamningar eru gerðir til að ná markmiðum til langs tíma (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). 

Aðferðir við árangurstengd laun eiga það til að breytast talsvert en helstu atriðin eru dregin 

saman á mynd 7. Byrjað er á því að samþykkja viðmið, því næst er ákveðinn mælikvarði á 

frammistöðu, frammistaða er framkvæmd, mat á frammistöðu, laun reiknuð út og að síðustu 

er greitt fyrir frammistöðu (Armstrong, 2006). 

 

Mynd 7: Árangurstengd laun. Heimild: (Armstrong, 2006) 

Það hefur aukist mikið hér á landi að laun tengist árangri í starfi. Árangurstengd laun eiga að 

leiða til þess að hagur eigenda og starfsmanna fari saman. Árangurskerfi krefjast að árangur 

starfsmanna sé mælanlegur og því er hann oft tengdur veltu hjá starfsmönnum. Það er yfirleitt 

miðað við afkomu fyrirtækisins, vöxt tekna þess eða hækkun á verði hlutabréfa í fyrirtækinu 

hjá yfirmönnum. Þó að markmiðin hafi verið skýr þá hafa árangurskerfin ekki alltaf skilað 

þeim árangri sem stefnt var að (Árangurstengd launakerfi, 2007). 

Síðustu ár hafa árangurstengd laun orðið algengari í fyrirtækjum. Starfsmenn fá bónusa, 

kaupréttindi og fríðindi af öðru tagi. Hugmyndin að baki árangurstengdum launum er sú að ef 

vilji sé fyrir því að starfsmenn vinni vel þá þarf að verðlauna þá. Ef hvati er peningalegur þá 

Viðmið 
Mælikvarði á 
frammistöðu 

Frammistaða Mat Útreikningur 
Greiðsla fyrir 
frammistöðu 
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gera starfsmenn markmið fyrirtækisins einnig að sínum eigin markmiðum. Árangurskerfi geta 

haft mjög góð áhrif á afköst en það á samt ekki alltaf við (Kári S. Friðriksson, 2009). 

Það sem þekkist til launauppbyggingu forstjóra hér á landi er að þeir hafa grunnlaun, sem 

greiðast mánaðarlega eins og hjá öðrum starfsmönnum, og að bifreið og rekstur hennar, sími 

og tölvumál séu greidd af fyrirtækinu. Nú til dags fá forstjórar greidd laun í takmarkaðan 

tíma, yfirleitt í nokkra mánuði, eftir að hafa látið af störfum. En áður fyrr voru 

eftirlaunasamningar margra forstjóra hluti af launum þeirra. Bónusar til forstjóra hafa annað 

hvort verið í formi tengingar við afkomu eða kaupréttarsamninga. Bónusar forstjóra eru oftast 

ákveðið hlutfall af hagnaði fyrirtækis. Einnig eru til viðmiðanir við afkomu fyrirtækis fyrir 

afskriftir (EBIDTA) og hefur það verið notað í skuldsettum fyrirtækjum þar sem afkoma 

þeirra eftir afskriftir og fjármagnsgjöld er ekki góð (Árangurstengd launakerfi, 2007). 

Það komu upp hneykslismál í Bandaríkjunum í upphafi 20. aldarinnar þar sem það kom upp á 

yfirborðið að forstjórar höfðu óhófleg laun þó að fyrirtækin stæðu ekki vel. Þeir höfðu fegrað 

ársreikninga til þess að hagur fyrirtækjanna liti betur út en var í raun. Þá þarf að treysta á að 

endurskoðendur reki augun í þessar bókhaldsbrellur svo að ársreikningar taki mið af 

raunverulegri stöðu fyrirtækja. Maður að nafni Ed Woolard, í starfskjaranefnd 

Kauphallarinnar í New York, þekkir vel til launa forstjóra og hefur sett fram þrjú atriði sem 

skipta máli í launakjörum forstjóra. Fyrst ber að nefna að forstjóri eigi ekki að vera með meira 

en 50% hærri laun en næstu undirmenn hans, þ.m.t. kaupréttir, og kemur þetta í veg fyrir 

ofurlaun. Því næst kemur fram að launakannanir hjálpi lítið því að fyrirtæki vilja vera ofarlega 

á lista yfir þá sem greiða forstjórum há laun. Síðast ber að nefna að ekki eigi að gefa þeim 

sem sagt hefur verið upp störfum stóran starfslokasamning (Árangurstengd launakerfi, 2007). 

Það er ekki til ein lausn um að árangurstengd laun eigi alltaf við, eins og fram hefur komið. 

Það skiptir máli að starfsmönnum þyki laun þeirra vera sanngjörn og réttlát í samanburði við 

laun annarra. Hluti af launum getur verið árangurstengdur en þá er mikilvægt að þau ryðji 

ekki í burtu innri hvötunum, sem eru til staðar hjá einstaklingum. Meiri starfsánægja ýtir undir 

afköst starfsmanna og ekki síður mikilvægt að stuðla að starfsánægju á vinnustað heldur en 

árangurskerfi (Kári S. Friðriksson, 2009). 
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4.2. Tegundir árangurstengdra launa 

Ein tegund hvatningar er að borga starfsfólki eftir árangri. Það er vandi að búa til réttlátt 

hvatakerfi því árangurstengd laun geta misst marks eftir skamman tíma. En bæði fyrirtæki og 

starfsfólk eiga möguleika á gróða ef vel tekst. Mikilvægt er að kostnaðurinn við 

árangurstengd laun innan fyrirtækis sé minni en hagur fyrirtækisins sem hlýst af þeim (Kári S. 

Friðriksson, 2008).  

Starfsmenn bregðast vel við hvatningu og ef árangurstenging af einhverju tagi er í boði þá 

eltast starfsmenn við hana (Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 2008). Starfsmenn hafa 

mikil áhrif á árangur fyrirtækja og er mikilvægt að starfsmenn séu ánægðir í starfi. Fyrirtæki 

sem einblína á mannauðinn ná betri árangri en fyrirtæki sem gera það ekki. Árangurstengd 

laun leiða til þess að starfsfólk leggur meira á sig.(Kári S. Friðriksson, 2008).  

Hægt er að tengja árangurstengd laun við hagnað, framlegð, tekjur, arðsemi eigin fjár, fjölda 

viðskiptavina o.fl. (Kári S. Friðriksson, 2008). 

Sumir hagfræðingar vilja meina að umbun starfsmanna sé tengd hlutfallslegum árangri 

fyrirtækisins í samanburði við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. En rannsóknir hafa sýnt 

að laun eru ekki tengd hlutfallslegu gengi. Sumir forstjórar fá greidd árangurstengd laun þó að 

þeir standi sig illa og þá er í raun ekki rétt að tengja þau við árangur. En mögulegt er að launin 

séu nefnd árangurstengd í samkeppni fyrirtækja um hæfa stjórnendur. Það getur reynst vel að 

tengja laun við hagnað fyrirtækisins án þess að taka tillit til árangurs annarra fyrirtækja og er 

þá oft miðað við hagnað umfram fjármagnskostnað eða hagnað umfram ávöxtunarkröfu. Þessi 

árangurstenging launa hefur reynst vel og fyrirtæki sem hefur slíkt árangurskerfi virðist vegna 

betur í kreppuástandi því launakostnaðurinn lækkar sjálfkrafa. Þessi tegund árangurtengdra 

launa hefur aukist með tímanum (Kári S. Friðriksson, 2008). 

Í stórum fyrirtækjum getur verið gott að skipta heildarmyndinni í smærri einingar þannig að 

hægt sé að meta kostnað og hag hverrar einingar fyrir sig. Þetta kallast í raun virðisstjórnun 

sem finnur út hvort hver og ein rekstrareining skili ekki raunhagnaði. Hver eining er með sín 

markmið og þær einingar sem ekki ná þeim geta átt það á hættu að fyrirtæki losi sig við þær. 

Starfsmenn geta þá verið með hluta af launum sínum tengdum hagnaði sinnar deildar eða 

fengið hvatningu í formi krefjandi og skemmtilegra verkefna, ábyrgðar og trausts. Ef 

starfsmenn eru ánægðir í starfi því líklegra er að afköst þeirra aukist (Kári S. Friðriksson, 

2008). 
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Forstjórar og aðrir starfsmenn eignast oft hlut í fyrirtækinu, sem þeir starfa í, með 

kaupréttarsamningum. Þar fær hver og einn að kaupa fjölda hluta í fyrirtækinu á fyrirfram 

ákveðnu verði. Með þessari tegund umbunar er ekki öruggt að hún tryggi að árangur 

fyrirtækis og forstjóra fari saman. Kostir kaupréttarsamninga eru að starfsmenn haldast í starfi 

því kaupréttur er ekki virkur nema viðkomandi starfsmenn séu í störfum hjá fyrirtæki 

(Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 2008). Gagnrýni á kaupréttarsamninga er að 

starfsmenn selji oft hlutabréfin sín fljótlega eftir að þeir keyptu þau því þeir séu ekki tilbúnir 

til að taka áhættuna á að eiga þau. Þetta gera margir og sérstaklega ef verðmæti hlutabréfanna 

hefur hækkað mikið en við þetta geta starfsmenn grætt háar fjárhæðir (Ingvi Þór Elliðason, Án 

dags.). Það er skiljanlegt að starfsmaður selji hlutabréf til að fjárfesta í húsi, bíl eða öðru sem 

er áhættuminni fjárfesting heldur en að eiga hlutabréf. Gagnrýnendum finnst að starfsmenn 

eigi að taka ábyrgð á eigin fjármunum með því að eiga hlutabréfin áfram (Árangurstengd 

launakerfi, 2007). Kaupréttarsamningar eru afleiðing þess að fyrirtæki hafa þurft að greiða 

starfsmönnum háa fjárhæð við ráðningu vegna þess að starfsmennirnir missa kaupréttindi hjá 

fyrrverandi vinnuveitanda (Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 2008). 

Bónusar geta verið greiddir til starfsmanna þó að illa gangi hjá fyrirtæki á síðasta ársfjórðungi 

árins en þá er horft til fyrri ársfjórðunga og ef hagnaður var góður þá er hægt að standa straum 

af bónusum seinni hluta ársins (Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 2008). 

Möguleiki er að stofna bónussjóð sem virkar þannig að starfsmenn fái ekki bónusinn allan í 

einu og fái hann heldur ekki fyrr en eftir nokkurn tíma. Ef árangur nær ekki markmiði þá 

minnkar upphæðin í bónussjóðnum. Hugsunin er sú að ekki er eingöngu verðlaunað fyrir 

góðan árangur heldur er líka refsað fyrir slæman árangur (Hvernig á að greiða árangurstengd 

laun?, 2008). 

Ef árangurskerfi virkar ekki í fyrirtæki þá er ekki skynsamlegt að hætta því alveg. Mikilvægt 

er að læra af mistökum og að árangurstengd laun megi ekki vera óhófleg. Það er eðlilegt að ef 

starfsmenn græða þegar vel gengur að þeir geti tapað þegar illa gengur. Tapið má þó ekki vera 

óhóflegt því það getur leitt til óánægju starfsmanna á vinnustað og jafnvel brottfalls. 

Varanlega lausn á heppilegu árangurskerfi er erfitt að finna en vitað er að starfsmönnum 

finnst mikilvægt að fá hvatningu af einhverju tagi (Hvernig á að greiða árangurstengd laun?, 

2008). 

 



41 
 

4.3. Kostir  

Sum fyrirtæki hafa notað árangurstengd laun í mörg ár og skýra frá jákvæðum áhrifum sem 

það hefur haft á bæði frammistöðu einstaklinga innan fyrirtækisins og hjá fyrirtækinu sjálfu 

(Boddy, 2008). 

Árangurstengd laun geta verið góð hvatning en óvíst er hvort þau virki fyrir alla. Þau mæta 

þörfum fólks til að fá umbun fyrir ákveðið afrek eða frammistöðu. Árangurstengd laun koma 

því til skila að góð frammistaða sé mikilvæg og að það verðskuldi umbun (Armstrong, 2006). 

Rannsóknir sýna að í fyrirtækjum sem eru með bónuskerfi er frammistaða fólks 15 til 40% 

betri en í sambærilegum fyrirtækjum sem ekki eru með bónuskerfi og því er töluvert í húfi 

fyrir fyrirtæki (Gunnar Haugen, Án dags.).  

4.4. Gallar 

Hjá sumum fyrirtækjum hefur afleiðing árangurstengdra launa ekki verið jafn áhrifamikil og 

lýst var hér að ofan. Annað hvort hafa árangurstengd laun haft lítil jákvæð áhrif á 

frammistöðu fyrirtækisins eða afköstin hafa verið minni vegna einhverra annarra ástæðna 

(Boddy, 2008). 

Árangurstengd laun geta virkað á þann hátt að þau séu ekki hvatning fyrir fólk. Þau byggja á 

mati á frammistöðu sem getur verið huglægt mat (Armstrong, 2006). Árangurstengd laun geta 

skaðað samvinnu samstarfsmanna þar sem samkeppni getur myndast milli starfsmanna, sem 

sinna ólíkum verkefnum og önnur eru árangurstengd en hin ekki, og þannig leitt til óánægju í 

starfi og haft neikvæð áhrif á starfsanda (Kári S. Friðriksson, 2008).  

Einbeiting getur verið á of mikil afköst á meðan gæðin falla í gleymsku. Þau byggja á góðri 

stjórnun frammistöðuaðferða. Erfitt er að stjórna árangurstengdum launum vel (Armstrong, 

2006). 

Peningalegur hvati getur aukið afköst fólks í einföldum störfum. En þegar störfin eru orðin 

flóknari og farin að krefjast sköpunar þá geta verðlaunin haft neikvæð áhrif og minnkað 

afköst (Kári S. Friðriksson, 2009).  

Margar rannsóknir styðja þá kenningu að þegar verðlaunakerfi hefur verið tekið upp innan 

fyrirtækis þá er hætt við því að starfsmenn missi áhugann á daglegum verkum sem ekki eru 
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verðlaunuð. Verðlaun virka betur ef þau koma óvænt heldur en þegar fólk veit af þeim (Kári 

S. Friðriksson, 2009). 

Gagnrýni hefur verið á bónusgreiðslur í fjármálafyrirtækjum frá því löngu fyrir hrun og eru 

þrjár ástæður þar að baki (Ólafur Þ. Stephensen, 2010): 

1. Bónusar hafa verið alltof háir og úr takti við það sem eðlilegt á að teljast á 

vinnumarkaði. Þessar gagnrýnisraddir hafa ekki eingöngu verið hér á landi heldur 

einnig í öðrum löndum. 

2. Bankamenn hafa fengið greiddar bónusgreiðslur þrátt fyrir að tap hafi verið á rekstri 

og þrátt fyrir að skattgreiðendur hafi greitt háar fjárhæðir til bankanna. 

3. Bónuskerfi hafa ýtt undir áhættusækni bankastarfsmanna. Bónusar voru tengdir við 

lánasöfn sem leiddi til þess að útlán voru mikil án þess að huga að endurgreiðslum. 

Bónusar tengdir afkomu stuðluðu að skammtímahagnaði í stað þess að hafa 

langtímahagsmuni bankans að leiðarljósi. 

Varast þarf að ákveða launakjör bankastjóra og stjórnenda þannig að stór hluti af laununum sé 

háður mælikvörðum sem bankastjórarnir og stjórnendurnir hafi aðgang að og geti stjórnað. 

Bankastjóri og aðrir stjórnendur geta haft bókhaldsleg áhrif á niðurstöðu rekstrarins og er 

líklegt að þeir standi frammi fyrir því  einhvern tímann á sinni starfsævi að taka bókhaldslega 

ákvörðun sem leiðir til hærri launa hjá þeim persónulega eða velja rekstrarlegan kost sem 

tryggja þeim ekki jafn há laun (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

4.5. Hvatakerfi 

Það er flókið að hanna hvatakerfi og hafa mörg kerfi verið í notkun sem hafa leitt til 

ákvarðana stjórnenda og starfsmanna sem hafa skaðað fyrirtækið. Rétt hvatning eykur 

líkurnar á góðri frammistöðu en hvatning í formi launa hafa ein mestu áhrif á hegðun 

starfsfólks heldur en önnur tegund hvatningar (Ingvi Þór Elliðason, Án dags.). 

Mynd 8 sýnir annars vegar algeng mistök við hönnun hvatakerfa og hins vegar lykilatriði sem 

taka þarf afstöðu til við hönnun hvatakerfa.  
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Mynd 8: Algeng mistök og atriði sem taka þarf afstöðu til við hönnun hvatakerfa. 

Heimild: (Ingvi Þór Elliðason, Án dags.). 

Algeng mistök við hönnun hvatakerfa eru m.a. röng mæling sem leiðir til rangra ákvarðana 

starfsfólks eða stjórnenda. Hvatning er oft tengd við tekjur, framlegð, hagnað, veltufé frá 

rekstri, arðsemi eiginfjár eða markaðshlutdeild. Mælingar mega ekki vera of tengdar við 

áætlanir. Of stutt tímabil leiðir til skammtímaárangurs og vill hugsunin til langs tíma 

gleymast. Mikilvægt er að hafa kerfið ekki of flókið svo að starfsmenn skilji það og að 

árangur verði betri. Hvatakerfið verður að vera sýnilegt til þess að starfsmenn geti fylgst með 

þróun mála. Kaupréttarsamningar geta hentað ákveðnum fyrirtækjum en ekki öðrum. Ytri 

aðstæður geta haft mikil áhrif á árangur og getur verið gagnlegt að miða við árangur annarra 

fyrirtækja í sömu atvinnugrein (Ingvi Þór Elliðason, Án dags.). 

Það þarf að taka afstöðu til þess hvaða starfsmenn eigi að falla undir hvatakerfið. Oftast er 

byrjað á yfirstjórnendum og þaðan unnið niður innan fyrirtækis. Raunhagnaður hentar í 

flestum tilfellum vel sem árangursmæling en kaupréttarsamningar geta hentað vel til viðbótar 

bónuskerfis sem tengist raunhagnaði. Aðrar árangursmælingar geta t.d. verið mat á 

þjónustugæðum. Tímabilin ættu að skiptast þannig að forstjóri fyrirtækis sé metinn til langs 

tíma, til nokkurra ára, millistjórnendur ættu að vera metnir til eins árs og framlínustarfsmenn 

til enn styttri tíma. Viðmiðin eru yfirleitt verðmætasköpun eða árangur annarra sambærilegra 
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fyrirtækja. Áhættudreifing fyrirtækja er mismunandi og ættu hlutfall fastra launa og 

væntanlegra bónusa að taka mið af aðstæðum. Bónusbanki geymir innistæðu vegna góðs 

rekstrarárs sem kemur í veg fyrir sveiflur í útgreiddum bónus og ásamt því að draga úr 

skammtímahugsun. Þak á bónusgreiðslur dregur úr hvatningargildi kerfisins og ætti frekar að 

notast við bónusbanka til að koma í veg fyrir óhóflegar bónusgreiðslur. Mikilvægt er við 

innleiðingu hvatakerfis að kerfið sé vel kynnt fyrir starfsmönnum og að reglur séu skýrar 

(Ingvi Þór Elliðason, Án dags.). 

4.5.1. Launa- og hvatakerfi íslensku bankanna 

Samkvæmt launakönnun, sem Hagstofan og Morgunblaðið gerðu frá október 2003 til sama 

mánaðar 2004, kom í ljós að laun almennra bankamanna voru mun hærri en laun æðstu 

yfirmanna á almennum vinnumarkaði. Formaður Sambands íslenskra bankamanna kom með 

þá skýringu að líklega væri um mikla yfirvinnu að ræða ásamt því að árangurstengd laun 

myndu hækka laun bankastarfsmanna talsvert. Þegar bankarnir voru ríkisreknir þótti ekki flott 

að starfa í banka en eftir að bankarnir urðu einkareknir og með há laun í boði þá hætti fólk að 

hálfskammast sín fyrir að starfa bara í banka (Laun almennra bankamanna há, 2005). 

Frá árinu 2004 til ársins 2008 breyttist innra umhverfi bankanna úr því að starfsmenn veittu 

þjónustu í að m.a. sparnaðarreikningar og greiðslukort voru orðnar vörur bankans. Til að 

mynda fengu þjónustufulltrúar Landsbankans greitt fyrir hvern nýjan reikning sem var 

stofnaður og fyrir hvert greiðslukort sem var pantað fyrir viðskiptavin. Þetta var kallað 

sölubónusarkerfi og fengu þjónustufulltrúar um þúsund krónur fyrir hvern nýjan reikning sem 

stofnaður var. Þjónustufulltrúar sem voru góðir sölumenn gátu hækkað laun sín talsvert með 

stofnun nýrra reikninga. Svipað sölubónusakerfi, sem var hugsað sem hvatning fyrir starfsfólk 

í framlínu til að selja vörur bankans var einnig hjá Glitni og Kaupþingi. Þjónustufulltrúar voru 

því orðnir meiri sölumenn heldur en þjónustufulltrúar sem viðskiptavinir gátu treyst fyrir 

sínum hagsmunum. Einnig var starfsmönnum bent á að auglýsa peningamarkaðssjóðina sem 

nánast áhættulausa ávöxtun, sem var langt í frá að vera sannleikurinn. Skammtímahagnaður 

var hafður að leiðarljósi ásamt því að framkoma bankanna var samtaka og því erfitt að sjá 

muninn á starfsháttum (Fengu greitt fyrir hvern nýjan reikning, 2010). 

Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn voru allir hver með sitt bónuskerfi fyrir hrun. Bónuskerfi 

Glitnis og Kaupþings voru tengd arðsemi og bónus var ekki greiddur ef arðsemi náðist ekki. 

Bónuskerfi Landsbankans var tengt lánasafni en það er varasamt því útlán aukast og getur 
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veikt undirstöður bankans. Glitnir tók upp sama bónuskerfi og Landsbankinn var með, tengt 

lánasafni, þegar Lárus Welding varð bankastjóri vorið 2007. Bónusgreiðslurnar voru komnar 

út í öfgar fyrir hrun og fengu starfsmenn allt upp í hundruð milljóna króna bónus á hverju ári 

(Mismunandi bónuskerfi, 2010). 

Í mars 2010 kom upp sú umræða og umfjöllun í fjölmiðlum um að stóru bankarnir, Arion 

banki, Íslandsbanki og Landsbankinn, ætluðu að taka aftur upp bónuskerfi en slíkt hefur ekki 

verið í bönkunum frá því fyrir hrun.  

„Það er mikilvægt að halda launahvatakerfi innan skynsamlegra marka og að þeir einir fái 

kaupauka sem eiga hann skilið," segir Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra. (Bankarnir vilja 

blása lífi í bónuskerfi starfsmanna, 2010) 

Ríkisstjórnin hefur gert breytingar á reglum um árangurstengdar greiðslur í lögum um 

fjármálafyrirtæki. Þar kemur fram að gæta eigi jafnvægis milli launa- og bónusgreiðslna 

(Bankarnir vilja blása lífi í bónuskerfi starfsmanna, 2010). Í 57. gr. a liðs laga nr. 161/2002, 

um fjármálafyrirtæki, eru lög um kaupaukakerfi þar sem heimilt er að veita kauprétt eða 

kaupaukagreiðslur í samræmi við reglur sem Fjármálaeftirlitið setur og það sem starfsmenn fá 

skal fært til gjalda og gert grein fyrir því í ársreikningi. 57. gr. b liður sömu laga fjallar um 

starfslokasamninga og þar kveður á að ekki sé leyfilegt að gera starfslokasamning við 

framkvæmdastjóra eða starfsmann nema hagnaður hafi verið af rekstri fyrirtækisins síðustu 

þrjú ár starfstíma hans. Ef svo er þá er heimilt að gera slíka starfslokasamninga og þá skulu 

þeir vera í formi beinna launagreiðslna og vara að hámarki í tólf mánuði eftir starfslok (Lög 

um fjármálafyrirtæki, Án dags.). 

4.5.2. Launa- og hvatakerfi Landsbankans 

Landsbanki Íslands var stofnaður þann 18. september 1885 en starfsemi bankans hófst 1. júlí 

1886. Bankinn var einkavæddur 1. janúar 1998 en bankinn varð gjaldþrota haustið 2008 

(Landsbanki Íslands). Landsbankinn er eitt af stærstu fjármálafyrirtækjum landsins með 

alhliða viðskiptabankastarfsemi sem kjarna í starfseminni. Meginsvið bankans eru 

viðskiptabankasvið, fyrirtækjasvið og fjármálasvið. Stoðsvið og deildir eru rekstrarsvið, 

lögfræðisvið, starfsmannasvið, hagfræðideild og áhættustýring. Innra eftirlit tilheyrir 

bankaráði (Starfsemi, Án dags.). 
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Rannsóknarnefnd Alþingis gerði úttekt í skýrslu sinni á verðbréfamiðlun, fyrirtækjaráðgjöf og 

greiningardeild Landsbankans og þar kom í ljós að bónusgreiðslur voru ekki í samræmi við 

þau sjónarmið að laun starfsmanna skyldu vera tengd árangri. Engin tengsl fundust milli tekna 

og bónusgreiðslna og þó að tekjur hefðu aukist þá urðu bónusgreiðslurnar ekki hærri og 

launin því ekki árangurstengd. Hjá verðbréfamiðlun jukust bónusgreiðslurnar með árunum en 

ekki var hægt að skýra það með hækkandi þjónustutekjum. Í fyrirtækjaráðgjöf var bónus 

greiddur út til starfsmanna tvisvar á ári en verðbréfamiðlun greiddi bónus út í hverjum mánuði 

og voru bónusgreiðslurnar svipaðar mánuð eftir mánuð þó að tekjur sviðsins væru breytilegar. 

Einnig kom í ljós tilvik þar sem tap var á rekstri en samt sem áður var bónus greiddur til 

starfsmanna mánuðinn þar á eftir. Rúmlega 75% starfsmanna Landsbankans fengu 

bónusgreiðslur samkvæmt launabókhaldi (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Starfsmaður upplýsti það við skýrslutöku að hvergi hefði komið neitt fram um bónusgreiðslur 

í launasamningi hans en hann hefði fengið tvö símtöl á ári frá yfirmanni sínum þar sem 

honum var tilkynnt hvað hann fengi í bónus í hvert skipti. Starfsmaðurinn hafði ekki 

hugmynd um af hverju hann fengi bónusgreiðslur né hvaða frammistaða lægi þar að baki 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Tafla 5: Bónusgreiðslur í verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf. Heimild: 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

M.kr. Heildartekjur Heildarbónusgreiðslur Bónusgreiðslur 

sem hlutfall af 

heildartekjum 

viðkomandi sviðs 

Staðalfrávik hlutfalls 

bónusgreiðslna af 

heildartekjum milli ára 

Verðbréfamiðlun 15,734 1,696 14,2 20,8 

Fyrirtækjaráðgjöf 12,315 1,178 9,6 12,7 

 

Tafla 5 sýnir bónusgreiðslur á sviði verðbréfamiðlunar og fyrirtækjaráðgjafar á árunum 2004 

til 2008. Bónusgreiðslur voru 14,2% af heildartekjum verðbréfamiðlunar og 9,6% hjá 

fyrirtækjaráðgjöf (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs lýsti því við skýrslutöku að bónusgreiðslurnar hefðu 

verið launaákvörðun. Mikilvægir starfsmenn voru í þannig aðstöðu að þeir gátu farið fram á 

sérstakar greiðslur handa sjálfum sér. Þess vegna var bónus greiddur til starfsmanna þrátt fyrir 

rekstrartap eins og gerðist innan verðbréfamiðlunar. Þrátt fyrir það taldi hann að þessar 



47 
 

greiðslur hefðu verið leiðrétting á greiðslum sem fóru fram fyrr á árinu (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). 

Hvatakerfi Landsbankans byggði aðallega á skammtíma bónusgreiðslum og 

kaupréttarsamningum lykilstarfsmanna sem kostaði bankann umtalsverðar fjárhæðir. 

Bónusgreiðslur til lykilstarfsmanna tengdust ekki árangri nema að bónus skyldi greiddur ef 

arðsemi eigin fjár væri á bilinu 9-14% hærri en ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa til meðallangs 

tíma á uppgjörstímanum. Bónusgreiðslur til starfsmanna voru byggðar á mati bankastjórans 

sem fór með starfsmannamál og framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs. Veltubónusar voru 

áberandi sem virkaði m.a. þannig að ef viðskiptavinur stofnaði reikning eða færði sparnað 

sinn af bankareikningi yfir í peningamarkaðssjóð þá fékk viðkomandi þjónustufulltrúi bónus 

fyrir það. Áhersla starfsmanna hefur færst aðeins út frá því að þjónusta viðskiptavini bankans 

í það að afla nýrra viðskiptavina. Bónusar voru greiddir á sviði verðbréfamiðlunar haustið 

2007 sem námu hærri upphæð en tekjur sviðsins voru á því tímabili (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). 

Niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis var sú að hvatakerfi Landsbankans hafði veruleg áhrif 

á rekstrarskilyrði hans (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Í kjölfar umræðunnar um innleiðingu kaupaukakerfis í íslensku bankana opinberaði 

Landsbankinn yfirlýsingu þar sem kom fram að slíkt kerfi væri ótímabært og ekki yrðu tekin 

upp árangurstengd laun á næstunni. Kröfuhafar vildu að gert yrði samkomulag milli 

skilanefndar Landsbanka Íslands, fjármálaráðuneytisins og Landsbankans (NBI hf.) um að 

hluti af þeim hlutabréfum í nýja bankanum, Landsbankanum, myndaði stofn fyrir 

kaupaukakerfi til langs tíma (Landsbankinn: Ekki búið að samþykkja neitt bónuskerfi, 2010).  

Kerfið sem verður tekið upp í Landsbankanum verður að öllum líkindum tengt verðmæti 

eignasafns bankans sem hvetur starfsmenn til að skila sem bestri ávöxtun á eignasafnið. Það 

mun koma í ljós í lok árs 2012 þegar eignasafnið verður endurmetið, hversu miklu 

kaupaukakerfið muni skila, ef það verður tekið upp (Mismunandi bónuskerfi, 2010). 

Hagur Landsbankans til framtíðar og verðmæti hlutabréfa bankans munu endurspeglast í 

traustum rekstri fyrirtækja sem von er á að verði viðskiptavinir Landsbankans til framtíðar 

(Landsbankinn: Ekki búið að samþykkja neitt bónuskerfi, 2010). 
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5. Rannsókn  

Þegar höfundur hafði aflað afleiddra heimilda og unnið úr þeim í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar fór hann að undirbúa rannsóknarvinnuna. Markmið rannsóknarinnar er að 

kanna viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra launa, hvaða hvatning sé best í starfi og 

áhrif árangurstengdra launa á starfsánægju.  

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði, úrtak og svarhlutfall, framkvæmd og úrvinnslu. 

5.1. Aðferðafræði 

Höfundur framkvæmdi frumrannsókn á viðfangsefninu þar sem gerð var sjálfstæð athugun og 

sjálfstætt mat höfundar lagt á niðurstöðuna. Val á rannsóknaraðferð stóð á milli megindlegra 

og eigindlegra rannsókna. Það hentaði viðfangsefninu betur að nota megindlega aðferð þar 

sem ekki væri hægt að rekja niðurstöður til ákveðinna starfsmanna eða deilda. Gerð var 

megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar.  

Rannsóknin innihélt viðhorfaspurningar en vandinn við þær eru m.a. að þær eru viðkvæmar 

fyrir spyrlaskekkju, röð spurninga og orðalagi spurninga. Lokaðar spurningar voru í 

könnuninni þar sem voru fyrirframgefnir svarmöguleikar en í nokkrum spurningum var einnig 

sá möguleiki á að bæta við sínum skoðunum ef vilji var fyrir hendi (Hoyle, 2002). Fyrstu 

spurningarnar í könnuninni voru bakgrunnsspurningar og síðan komu spurningar sem sneru að 

hvatningu, því næst árangurstengdum launum og síðast starfsánægju. 

5.2. Úrtak og svarhlutfall 

Þýði rannsóknarinnar eru allir bankastarfsmenn á Íslandi. Úrtakið eru starfsmenn 

Landsbankans. Úrtakið var sjálfvalið af höfundi þar sem valið stóð á milli Landsbankans, 

Íslandsbanka og Arion banka. Höfundi þótti allir bankarnir áhugaverðir en hafði fyrst 

samband við Íslandsbanka. Ástæðan fyrir því var fyrst og fremst sú að höfundur starfaði í 

Íslandsbanka og hafði áhuga á að kanna viðhorf fyrrverandi samstarfsmanna. Landsbankinn 

varð fyrir valinu eftir að höfundur fékk neitun frá Íslandsbanka. Spurningakönnunin var lögð 

fyrir starfsmenn eignastýringar, viðskiptabanka, fjárstýringar og markaða og fjármálasviðs 

Landsbankans sem var valið af mannauðsstjóra Landsbankans.  

Áður en höfundur lagði könnunina fyrir gerði hann sér grein fyrir því að um nokkuð 

viðkvæma könnun væri að ræða sem gæti haft áhrif á svarhlutfallið. Spurningakönnunin var 
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lögð fyrir 184 einstaklinga. 104 hófu könnunina en 83 fullkláruðu könnunina. Enginn 

starfsmaður eignastýringar svaraði könnuninni en þeir eru 25 talsins. Svarhlutfallið var því 

tæplega 57% þegar miðað er við öll sviðin og þá þátttakendur sem hófu könnunina, sem 

spurningakönnunin var lögð fyrir, en rúmlega 65% ef starfsmenn eignastýringar eru teknir út 

úr heildarfjöldanum, því enginn af þeim svaraði könnuninni. Samkvæmt þessu svarhlutfalli 

eru niðurstöður könnunarinnar ekki nægilega marktækar samkvæmt fræðunum en yfirleitt er 

miðað við 75%. 

Höfundur miðar svarhlutfall rannsóknarinnar við fjölda þátttakenda sem hófu könnunina þó 

þeir hafi ekki svarað öllum spurningunum. Svörun var misjöfn eftir spurningum og er hægt að 

sjá við hverja mynd í kafla 6 hve margir svöruðu hverri spurningu. 

5.3. Framkvæmd 

Frumheimildum var safnað með aðstoð heimasíðunnar www.questionpro.com sem Háskólinn 

á Bifröst notar og býður nemendum skólans upp á prufuaðgang í ákveðinn tíma. Þar gat 

höfundur búið til sína eigin spurningakönnun á fljótlegan og auðveldan hátt með aðstoð góðra 

leiðbeininga sem vefsíðan bauð upp á.  

5.4. Úrvinnsla 

Ástæðan fyrir því að höfundur valdi rafræna spurningakönnun er vegna þægindanna og að 

úrvinnslan er auðveldari heldur en ef um aðra tegund spurningakönnunar væri að ræða. 

Úrvinnslan hófst eftir að spurningakönnunin hafði verið aðgengileg starfsmönnum í nokkra 

daga. Höfundur notaði vefsíðu spurningakönnunarinnar til að sjá helstu niðurstöður, setja þær 

upp í excel og vinna nánar út frá niðurstöðunum þar. Krosskeyrslur voru gerðar með tveimur 

breytum, kynjahlutfalli og þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd árangurstengd 

laun. 

 

 

 

 

 

http://www.questionpro.com/
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á 

að fara yfir bakgrunn þátttakenda og síðan verður farið yfir niðurstöður spurninga sem 

tengjast árangurstengdum launum, hvatningu og starfsánægju. 

Svörun var misjöfn eftir spurningum. Tekið verður fram við hverja spurningu hversu margir 

svarendur svöruðu viðkomandi spurningu. 

Krosskeyrslur voru framkvæmdar í nokkrum spurningum, til að greina betur svörin, en þá 

voru svör úr einni spurningu bornar saman við svör úr annarri spurningu. Svörin úr 

spurningum 1 og 7 voru notaðar sem breytur til að bera saman við svör annarra spurninga. Í 

krosskeyrslu er eingöngu tekið tillit til svarenda sem svara báðum spurningunum sem verið er 

að krosskeyra og því getur svarhlutfallið verið minna í þeim tilvikum. 

Spurning 1 

Hvort ert þú karl eða kona? 

 

Mynd 9: Kynjahlutfall svarenda. 

Konur eru í meirihluta svarenda í könnunni, 70 konur á móti 34 körlum, eða rúmlega 67% 

konur á móti tæplega 33% körlum. Svarendur voru 104. 
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Spurning 7 

Hefur þú fengið greidd árangurstengd laun? 

 

Mynd 10: Greiðsla árangurstengdra launa. 

Rúmlega 53% svarenda svara því að hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun og tæplega 

47% hafa fengið slík laun greidd. Svarendur voru 96. 

Spurning 2 

Hve lengi hefur þú starfað hjá Landsbankanum? 

 

Mynd 11: Starfstími starfsmanna Landsbankans. 
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Meira en helmingur svarenda eða tæplega 57% hafa unnið lengur en 10 ár í bankanum. Tæp 

12% hafa unnið í 3-4 ár, tæp 11% hafa unnið í 1-2 ár, tæp 11% hafa unnið í 5-6 ár, um 5% í 7-

8 ár og tæp 6% í 9-10 ár. Svarendur voru 104. 

Spurning 3 

Á hvaða sviði starfar þú? 

 

Mynd 12: Dreifing svarenda eftir sviðum. 

Flestir svarenda starfa á viðskiptabankasviði eða rúmlega 55%. Rúm 28% starfa á 

fjármálasviði og tæplega 17% á fjárstýringu og mörkuðum. Svarendur voru 96. 

 

Mynd 13: Dreifing svarenda eftir sviðum, með tilliti til þeirra sem hafa fengið og hafa 

ekki fengið greidd árangurstengd laun. 
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Spurning 3 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun. Hlutfallslega starfa flestir svarenda, sem hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun, á viðskiptabankasviði eða tæplega 59%, rúmlega 41% starfa á 

fjármálasviði en enginn á fjárstýringu og mörkuðum. Tæplega 49% svarenda, sem hafa fengið 

greidd árangurstengd laun, starfa á viðskiptabankasviði, rúm 37% á fjárstýringu og mörkuðum 

og um 14% á fjármálasviði. Svarendur voru 89. 

6.1. Viðhorf til árangurstengdra launa 

Spurning 6 

Hefur þú átt möguleika á árangurstengdum launum á þinni starfsævi? 

 

Mynd 14: Möguleiki svarenda á árangurstengdum launum. 

Tæplega 45% svarenda hafa átt möguleika á árangurstengdum launum á sinni starfsævi en 

rúmlega 55% svarenda hafa ekki átt möguleika á slíkum launum. Svarendur voru 96. 
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Mynd 15: Möguleiki svarenda á árangurstengdum launum, með tilliti til kyns. 

Spurning 6 var krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega hafa 

fleiri karlar en konur átt möguleika á árangurstengdum launum á sinni starfsævi eða 56% 

karla á móti 39% kvenna. Svarendur voru 96. 

Spurning 8 

Ef já við spurningu 7, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af árangurstengdum 

launum? 

 

Mynd 16: Reynsla af árangurstengdum launum. 

Þeir sem svöruðu spurningu 7 játandi, um að þeir hefðu fengið greidd árangurstengd laun, áttu 

að svara þessari spurningu. Rúmlega 43% svarenda, sem hafa fengið greidd árangurstengd 
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laun, hafa hvorki góða né slæma reynslu af slíkum launum. Rúmlega 40% svarenda hafa mjög 

góða og frekar góða reynslu af árangurstengdum launum. Svarendur voru 62. 

 

Mynd 17: Reynsla af árangurstengdum launum, með tilliti til kyns. 

Spurning 8 var krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega hafa 

karlar, sem hafa fengið greidd árangurstengd laun, betri reynslu af árangurstengdum launum 

en konur. Tæplega 64% karla hafa mjög góða og frekar góða reynslu af slíkum launum en 

aðeins tæplega 28% kvenna. Svarendur voru 62. 
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Spurning 9 

Ert þú almennt með eða á móti árangurstengdum launum? 

 

Mynd 18: Almennt með eða á móti árangurstengdum launum. 

Rúmlega 58% svarenda eru meðfylgjandi árangurstengdum launum en tæplega 42% svarenda 

eru á móti þeim. Svarendur voru 86. 

 

Mynd 19: Almennt með eða á móti árangurstengdum launum, með tilliti til þeirra sem 

hafa fengið og hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 

Spurning 9 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun. Þeir sem hafa fengið greidd árangurstengd laun eru almennt meðfylgjandi 
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slíkum launum eða 71% sem svara því. Þeir sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun 

eru frekar á móti þeim eða 53% svarenda sem svara því. svarendur voru 86. 

 

Mynd 20: Almennt með eða á móti árangurstengdum launum, með tilliti til kyns. 

Spurning 9 var einnig krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega er 

mikill meirihluti karlmanna eða rúmlega 89% þeirra sem eru með árangurstengdum launum 

en eingöngu tæplega 11% sem eru á móti þeim. Tæplega 57% kvenna eru á móti 

árangurstengdum launum en rúm 43% með slíkum launum. Svarendur voru 86. 
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Spurning 10 

Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú að ákveðið hámark sé sett á árangurstengd laun? 

 

Mynd 21: Hlynnt(ur) eða andvíg(ur) hámarki á árangurstengdum launum. 

Tæplega 60% svarenda eru mjög hlynntir því að hámark sé sett á árangurstengd laun og 

rúmlega 13% eru frekar hlynntir því. Aðeins tæplega 12% svarenda eru frekar og mjög 

andvígir því að hámark sé sett á árangurstengd laun. Svarendur voru 84. 
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Spurning 11 

Hvað finnst þér eiga best við um árangurstengd laun? 

 

Mynd 22: Það sem á best við um árangurstengd laun. 

Tæplega 31% svarenda finnst eiga best við um árangurstengd laun að þau séu hvetjandi. 

Rúmlega 22% að þau leiði til græðgi, tæp 18% að þau auki afköst og rúm 15% að þau hafi 

neikvæð áhrif á starfsanda. Svarendur gátu valið fleiri en einn möguleika í þessari spurningu. 
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Spurning 12 

Ert þú fylgjandi innleiðingu á árangurstengdum launum á þínum vinnustað? 

 

Mynd 23: Mat á innleiðingu árangurstengdra launa. 

Rúmlega 45% svarenda eru fylgjandi innleiðingu árangurstengdra launa á sínum vinnustað, 

um 36% eru ekki fylgjandi innleiðingu og tæp 19% eru hvorki fylgjandi innleiðingu né ekki 

fylgjandi. Svarendur voru 86. 

 

Mynd 24: Mat á innleiðingu árangurstengdra launa, með tilliti til þeirra sem hafa fengið 

og hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 
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Spurning 12 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa og hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun. Svarendur sem hafa fengið greidd árangurstengd laun eru fylgjandi 

innleiðingu árangurstengdra launa á sinn vinnustað eða rúm 63%. Rúmlega 42% svarenda 

sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun eru ekki fylgjandi innleiðingu en tæp 29% eru 

fylgjandi því. Svarendur voru 86. 

 

Mynd 25: Mat á innleiðingu árangurstengdra launa, með tilliti til kyns. 

Spurning 12 var einnig krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega 

eru karlar fylgjandi innleiðingu árangurstengdra launa eða 71% en 48% kvenna eru ekki 

fylgjandi innleiðingu slíkra launa. Svarendur voru 86. 
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Spurning 14 

Fullyrðing. Árangurstengd laun almennt bæta frammistöðu fólks. 

 

Mynd 26: Árangurstengd laun almennt bæta frammistöðu fólks. 

Rúmlega 31% svarenda voru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni um að 

árangurstengd laun almennt bæti frammistöðu fólks. Rúm 25% voru frekar sammála, tæp 27% 

voru mjög sammála, tæp 11% voru frekar ósammála og um 6% voru mjög ósammála. 

Svarendur voru 83. 
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Spurning 15 

Fullyrðing. Árangurstengd laun hafa almennt góð áhrif á starfsanda. 

 

Mynd 27: Árangurstengd laun hafa almennt góð áhrif á starfsanda. 

Tæplega 27% svarenda eru hvorki sammála fullyrðingunni, um að árangurstengd laun hafi 

almennt góð áhrif á starfsanda, né ósammála henni. Tæplega 23% svarenda eru frekar 

ósammála henni, rúm 20% eru frekar sammála og tæp 20% mjög ósammála. Svarendur voru 

83. 

 

Mynd 28: Árangurstengd laun hafa almennt góð áhrif á starfsanda, með tilliti til þeirra 

sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 
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Spurning 15 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið 

greidd árangurstengd laun. Hlutfallslega eru svarendur, sem hafa fengið greidd árangurstengd 

laun, frekar og mjög sammála því að almennt hafi slík laun góð áhrif á starfsanda eða 45% 

sem svara því. Það eru rúmlega 51% svarenda, sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd 

laun, frekar eða mjög ósammála því að almennt hafi slík laun góð áhrif á starfsanda. 

Svarendur voru 83. 

6.2. Hvatning sem er talin best í starfi 

 

Spurning 4 

Hvað finnst þér vera besta hvatningin í starfi? 

 

Mynd 29: Besta hvatningin í starfi. 

Tæplega 26% svarenda finnst góð laun vera besta hvatningin í starfi, tæp 25% svara áhugavert 

starf, rúm 14% svarenda finnst besta hvatningin vera að fá að axla ábyrgð og rúm 11% svara 

árangurstengd laun. Svarendur voru 98. 
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Mynd 30: Besta hvatningin í starfi, með tilliti til kyns. 

Spurning 5 var krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega finnst 

körlum áhugavert starf, rúm 27%, og árangurstengd laun, rúm 24%, vera besta hvatningin í 

starfi. Konum finnst góð laun vera besta hvatningin í starfi eða rúm 29% kvenna og um 23% 

kvenna finnst áhugavert starf vera besta hvatningin í starfi. Svarendur voru 98. 

Spurning 5 

Fullyrðing. Hvatning í starfi er mikilvæg. 

 

Mynd 31: Hvatning í starfi er mikilvæg. 
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Tæplega 83% svarenda eru mjög sammála þeirri fullyrðingu að hvatning í starfi sé mikilvæg 

og rúmlega 14% eru frekar sammála. Svarendur voru 99. 

6.3. Áhrif árangurstengdra launa á starfsánægju 

 

Spurning 13 

Fullyrðing. Árangurstengd laun almennt auka ánægju starfsfólks. 

 

 

Mynd 32: Árangurstengd laun almennt auka ánægju starfsfólks. 

Svörun er mjög svipuð við þeirri fullyrðingu að árangurstengd laun almennt auki ánægju 

starfsfólks en 24% eru frekar sammála fullyrðingunni, 24% er hvorki sammála né ósammála 

henni og 24% eru frekar ósammála. Svarendur voru 83. 
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Spurning 16 

Hvaða áhrif telur þú að árangurstengd laun hafi almennt á starfsánægju? 

 

Mynd 33: Áhrif árangurstengdra launa á starfsánægju. 

Rúmlega 48% svarenda telja að árangurstengd laun hafi almennt jákvæð áhrif á starfsánægju, 

rúm 43% að þau hafi neikvæð áhrif á starfsánægju og tæp 9% að þau hafi engin áhrif á 

starfsánægju. Svarendur voru 81. 

 

Mynd 34: Áhrif árangurstengdra launa á starfsánægju, með tilliti til þeirra sem hafa 

fengið og hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 

Spurning 16 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið 

greidd árangurstengd laun. Hlutfallslega telja þeir sem hafa fengið greidd árangurstengd laun 
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að þau hafi frekar jákvæð áhrif á starfsánægju eða rúmlega 63% þeirra sem hafa fengið slík 

laun greidd. Rúmlega 53% svarenda, sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun, telja að 

þau hafi neikvæð áhrif á starfsánægju. Svarendur voru 81. 

 

Mynd 35: Áhrif árangurstengdra launa á starfsánægju, með tilliti til kyns. 

Spurning 16 var einnig krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega 

telja karlar að árangurstengd laun hafi jákvæð áhrif eða rúmlega 69% karla en aðeins rúm 

38% kvenna sem svara því. Tæplega 53% kvenna telja að árangurstengd laun hafi neikvæð 

áhrif á starfsánægju. Svarendur voru 81. 
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Spurning 17 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú í starfi? 

 

Mynd 36: Ánægja eða óánægja í starfi. 

Tæplega 52% svarenda eru frekar ánægðir í starfi og rúmlega 17% eru mjög ánægðir í starfi. 

Tæp 14% svarenda eru frekar óánægðir í starfi. Svarendur voru 81. 

 

Mynd 37: Ánægja eða óánægja í starfi, með tilliti til kyns. 

Spurning 17 var krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega eru 

konur ánægðari í starfi en karlar eða rúmlega 76% kvenna eru frekar og mjög ánægðar í starfi 

en tæplega 54% karla. Tæplega 27% karla eru frekar og mjög óánægðir í starfi en aðeins um 

9% kvenna. Svarendur voru 81. 
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Spurning 18 

Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju hjá þér í 

starfi? 

 

Mynd 38: Líkurnar á að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju í starfi. 

Tæplega 46% svarenda telja mjög og frekar líklegt að árangurstengd laun leiði til meiri 

ánægju í starfi. Um 37% svarenda telja mjög og frekar ólíklegt að árangurstengd laun leiði til 

meiri ánægju í starfi. Svarendur voru 81. 

 

Mynd 39: Líkurnar á að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju í starfi, með tilliti til 

þeirra sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 
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Spurning 18 var krosskeyrð með spurningu 7, þeim sem hafa fengið og hafa ekki fengið 

greidd árangurstengd laun. Hlutfallslega þykir svarendum, sem hafa fengið greidd 

árangurstengd laun, líklegra að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju í starfi heldur en 

þeim sem hafa ekki fengið slík laun greidd. Svarendur voru 81. 

 

Mynd 40: Líkurnar á að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju í starfi, með tilliti til 

kyns. 

Spurning 18 var einnig krosskeyrð með spurningu 1, kynjahlutfalli þátttakenda. Hlutfallslega 

finnst meirihluta karlmanna eða rúmlega 65% mjög og frekar líklegt að árangurstengd laun 

leiði til meiri ánægju í starfi en um 46% kvenna finnst það frekar og mjög ólíklegt. Svarendur 

voru 81. 
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7. Umræður og lokaorð 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, farið 

yfir gagnsemi niðurstaðna fyrir Landsbankann, komið með hugmyndir að frekari rannsóknum 

ásamt lokaorðum höfundar. 

7.1. Svör við rannsóknarspurningum 

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning ásamt tveimur öðrum undirspurningum:  

„Hver eru viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra launa? 

Hvaða tegund hvatningar finnst bankastarfsmönnum best í starfi? 

Hvaða áhrif hafa árangurstengd laun á starfsánægju?“. 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknar höfundar ásamt því að tengja þær við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar til að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningunum. 

7.1.1. Hver eru viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra launa? 

Höfundur lagði upp með í byrjun að kanna viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra 

launa, almennt séð og út frá eigin reynslu. Höfundi þótti mikilvægt að úrtakið myndi 

innihalda annars vegar starfsmenn sem hafa fengið greidd árangurstengd laun og hins vegar 

starfsmenn sem hafa ekki fengið slík laun greidd. Það er ekki mikill munur á fjölda svarenda 

sem hafa fengið greidd árangurstengd laun og þeim sem hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun en það eru um 47% á móti um 53%.   

Í stað þess að hafa eina spurningu í könnun, sem mælir viðhorf svarenda til árangurstengdra 

launa, þá leggur aðferðafræðin áherslu á að betra sé að hafa fleiri spurningar sem mæla sama 

viðhorfið því viðhorf eru flókin og viðhorfaspurningar eru næmar fyrir ýmsum þáttum (Hoyle, 

2002).  

Höfundur kannaði m.a. reynslu þeirra sem hafa fengið greidd árangurstengd laun, hvort 

svarendur séu almennt með eða á móti árangurstengdum launum, hversu hlynntir eða andvígir 

svarendur eru að ákveðið hámark væri sett á árangurstengdar launagreiðslur, hvað svarendum 

þyki eiga best við um árangurstengd laun, hvort svarendur væru fylgjandi innleiðingu á 

árangurstengdum launum á þeirra vinnustað, hversu líklegt eða ólíklegt svarendur töldu að 

árangurstengd laun leiði til meiri ánægju hjá þeim í starfi ásamt fullyrðingum sem settar voru 
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fram um árangurstengd laun og svarendur beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála 

þeir væru fullyrðingunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf bankastarfsmanna til árangurstengdra 

launa er að þeir sem hafa fengið greidd árangurstengd laun hafa yfirleitt mjög góða eða frekar 

góða reynslu af slíkum launum, eru meðfylgjandi árangurstengdum launum, eru fylgjandi 

innleiðingu árangurstengdra launa á sinn vinnustað og eru hlynntir að hámark sé sett á 

árangurstengd laun. Þeir sem hafa ekki fengið slík laun greidd eru meira á móti þeim heldur 

en með þeim og eru ekki fylgjandi innleiðingu slíkra launa. Þeir eru hlynntir því að hámark sé 

sett á árangurstengd laun og finnst árangurstengd laun almennt vera hvetjandi en einnig að 

þau geti leitt til græðgi. Helsti munurinn á kynjunum er sá að konur eru ekki fylgjandi 

innleiðingu árangurstengdra launa á sinn vinnustað en karlmenn eru fylgjandi því. Karlmenn, 

sem hafa fengið greidd árangurstengd laun, hafa betri reynslu af slíkum launum heldur en 

konur.  

Líklegt er að viðhorf kvenna sé neikvætt vegna þess að þær hafa sjaldnar átt möguleika á 

árangurstengdum launum og hafa fengið slík laun í minna mæli en karlar. Það sama má segja 

um svarendur sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun, sem eru konur að miklu leyti, 

að þeir eru með neikvæðara viðhorf gagnvart slíkum launum en þeir sem hafa fengið greidd 

laun af því tagi. Mögulega gætu konur verið með jákvæðara viðhorf gagnvart 

árangurstengdum launum ef þær ættu möguleika á þeim. 

Það liggur því nokkuð ljóst fyrir að skiptar skoðanir eru á viðhorfum bankastarfsmanna til 

árangurstengdra launa en á heildina litið eru starfsmenn, sem hafa fengið greidd 

árangurstengd laun og hafa reynslu af þeim, frekar jákvæðir gagnvart slíkum launum en 

starfsmenn, sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun og hafa ekki reynslu af þeim, eru 

frekar neikvæðir gagnvart slíkum launum. 

Þessar niðurstöður koma höfundi ekki á óvart því niðurstöður rannsóknarinnar styðja við það 

sem kom fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar um að skiptar skoðanir eru á árangurstengdum 

launum og er fólk ýmist með þeim eða á móti. Árangurstengd laun hafa bæði marga kosti en 

einnig marga galla og því er misjafnt eftir einstaklingum og fyrirtækjum hvort þau henti fyrir 

viðkomandi aðila eða fyrirtæki en ljóst er að þau henta ekki fyrir alla. 
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7.1.2. Hvaða tegund hvatningar finnst bankastarfsmönnum best í 

starfi? 

Þar sem ritgerðin fjallar að mestu leyti um árangurstengd laun, sem flokkast undir ytri 

hvatningu, þá vildi höfundur kanna hvaða tegund hvatningar bankastarfsmönnum þætti best í 

starfi og hvort árangurstengd laun yrðu þar ofarlega á lista eða ekki. Svarendur töldu góð laun 

vera bestu hvatninguna í starfi. Þar á eftir komu áhugaverð störf, fá að axla ábyrgð og því 

næst árangurstengd laun. Um 83% svarenda voru mjög sammála því að hvatning væri 

mikilvæg í starfi og samkvæmt niðurstöðunum skipta góð laun starfsmenn miklu máli. 

Góð laun og árangurstengd laun eru dæmi um ytri hvatningu og áhugaverð störf og meiri 

ábyrgð flokkast undir innri hvatningu, eins og kom fram í kaflanum um hvatningu. Ytri 

hvatarnir eiga það sameiginlegt að hafa skjót og öflug áhrif en duga ekki endilega til langs 

tíma. Innri hvatarnir eru líklegri til að hafa dýpri áhrif og duga til lengri tíma. 

7.1.3. Hvaða áhrif hafa árangurstengd laun á starfsánægju? 

Þeir sem hafa fengið greidd árangurstengd laun telja að þau hafi jákvæð áhrif á starfsánægju 

en þeir sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun telja að þau hafi neikvæð áhrif á 

starfsánægju. Meirihluti karla og kvenna eru mjög eða frekar ánægð í starfi. Helsti munurinn á 

kynjunum er sá að konur telja frekar að árangurstengd laun hafi neikvæð áhrif á starfsánægju 

en karlar sem telja að þau hafi jákvæð áhrif á starfsánægju. Karlar telja þó meiri líkur á því 

heldur en konur að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju hjá sér í starfi.  

Þegar á heildina er litið telja starfsmenn að árangurstengd laun hafi í aðeins meira mæli 

jákvæð áhrif heldur en neikvæð á starfsánægju þó að ekki muni miklu. Starfsmenn, sem hafa 

fengið greidd árangurstengd laun, eru jákvæðari gagnvart því að árangurstengd laun leiði til 

meiri ánægju hjá þeim í starfi heldur en þeim sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun. 

Það er misjafnt hvaða tegund hvatningar hvetur fólk áfram og eins og niðurstöðurnar gefa til 

kynna þá styðja þær við fræðilega hluta ritgerðarinnar þar sem kemur fram að það fer eftir 

einstaklingnum hvaða þarfir og væntingar hann hefur. Það getur hentað einum að fá innri 

hvatningu en öðrum að fá ytri hvatningu og eins og áður hefur komið fram þá er ekki einhver 

ein tegund hvatningar sem hentar öllum. 
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7.2. Gagnsemi niðurstaðna fyrir Landsbankann 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma eru árangurstengd laun ekki efst í huga svarenda 

yfir þá hvatningu sem þeir telja vera bestu hvatninguna í starfi. Svarendum finnst góð laun 

vera besta hvatningin í starfi, þar á eftir kemur áhugavert starf, fá að axla ábyrgð og síðan 

koma árangurstengdu launin. Höfundur leggur til að áður en ráðist verður í innleiðingu 

árangurstengdra launa, eins og stefnt er að, að skoða aðra möguleika hvatningar. Ef 

árangurstengt launakerfi verður að veruleika að nýju í Landsbankanum er mikilvægt að kerfið 

verði vel skipulagt, greiðsla fari ekki fram fyrr en árangur hefur náðst og hámark sé á þeim 

greiðslum sem starfsmenn geta fengið. Höfundi þótti líka sú hugmynd áhugaverð að vera með 

ákveðinn bónussjóð, eins og lýst var kaflanum um árangurstengd laun, þar sem ekki er 

eingöngu verðlaunað fyrir góðan árangur heldur er líka refsað fyrir slæman árangur. 

Nú til dags skiptir orðið miklu máli hjá fyrirtækjum að starfsfólk sé ánægt í starfi og eru 

framkvæmdar ýmsar kannanir innan fyrirtækja til að kanna ánægju starfsfólks. Það á ekki að 

skipta máli við hvað starfsmenn starfa innan fyrirtækisins því mikilvægt er að allir starfsmenn 

séu ánægðir í starfi því starfsánægja og frammistaða haldast í hendur, þ.e. þeir sem eru 

ánægðir í starfi eru líklegri til að afkasta meiru.  

Starfsmenn, sem hafa fengið greidd árangurstengd laun, eru fylgjandi innleiðingu launakerfis 

af því tagi en starfsmenn, sem hafa ekki fengið greidd árangurstengd laun, eru ekki fylgjandi 

því. Ef Landsbankinn ætlar að innleiða árangurstengt launakerfi þá þarf að horfa til þessa 

mismunandi sjónarhorna starfsmanna til að ekki dragi úr ánægju starfsfólks. 

Það má vel vera að þeir sem ekki hafa fengið árangurstengd laun yrðu ánægðir með það sem 

hvatakerfi ef það yrði að veruleika. En það er ekki endilega rétta lausnin, sem hentar öllum, að 

innleiða árangurstengt launakerfi innan allra sviða bankans. 

7.3. Hugmyndir að frekari rannsóknum  

Þessi rannsókn byggðist á að skoða niðurstöður út frá svörum allra þátttakenda, miðað við 

breytuna, kyn þátttakenda, og síðan þeirra sem hafa fengið og hafa ekki fengið greidd 

árangurstengd laun. Það væri hægt að skoða niðurstöðurnar úr þessari rannsókn út frá fleiri 

bakgrunnsbreytum. Einnig væri hægt að kafa dýpra í viðfangsefnið og setja fram fleiri 

spurningar og fleiri breytur. En þar sem rannsóknarefnið er viðkvæmt og bankarnir eru sjálfir 

að leggja fyrir ýmsar kannanir af svipuðu tagi þá var höfundur í raun með heppnina með sér, 
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að fá að leggja spurningakönnunina fyrir starfsmenn Landsbankans, eftir að hafa fengið neitun 

frá öðrum banka. 

7.4. Lokaorð 

Sjálfum finnst höfundi hvatning vera mikilvæg, hvort sem það er í vinnu, námi eða einkalífi. 

Umbun af einhverju tagi hvetur mann áfram til skamms eða langs tíma og fer það að miklu 

leyti eftir því hvort um innri eða ytri hvatningu er að ræða. 

Bankastarfsmenn áttu margir hverjir sparnað í sjóðum og hlutabréfum, fyrir bankahrun, og 

gæti það haft áhrif á bæði svörun og svarhlutfall í rannsókninni, þ.e.a.s. að þeir starfsmenn 

sem höfðu árangurstengd laun, fyrir bankahrun, eru fylgjandi því að fá slíkt launakerfi á ný og 

ástæðan fyrir því gæti verið launalegs eðlis en ekki endilega það sem starfsmönnum finnst 

siðferðilega rétt. Bankastarfsmenn eru ekki öðruvísi en annað fólk í landinu og þar sem á 

flestum stöðum hefur þrengt að hjá fólki og þegar möguleiki er á hækkun launa, með 

innleiðingu árangurstengdra launa, þá jafnvel sjá þeir starfsmenn, sem fengu árangurstengd 

laun fyrir bankahrun, það sem ákveðna björgun og stefnu í átt að meiri kaupmætti eins og þeir 

höfðu áður fyrr.  

Með þessum hugleiðingum er höfundur að velta fyrir sér ástæðunni fyrir því af hverju 

bankastarfsmenn, sem fengu greidd árangurstengd laun, vilja fá þau að nýju eftir frekar 

neikvæða umfjöllun í fjölmiðlum og rannsóknarskýrslu Alþingis.   
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9. Viðauki 

Í þessum kafla ritgerðarinnar eru sýndar þær spurningar sem lagðar voru fyrir starfsmenn 

Landsbankans. Könnunin inniheldur 18 spurningar sem leita svara við rannsóknarspurningu 

og undirspurningum. 

9.1. Spurningakönnun 

 

1. Hvort ert þú karl eða kona? 

□ Karl 

□ Kona 

 

2. Hve lengi hefur þú starfað hjá Landsbankanum? 

□ 1-2 ár 

□ 3-4 ár 

□ 5-6 ár 

□ 7-8 ár 

□ 9-10 ár 

□ Lengur 

 

3. Á hvaða sviði starfar þú? 

□ Eignastýringu 

□ Viðskiptabankasviði 

□ Fjárstýringu og mörkuðum 

□ Fjármálasviði 

 

4. Hvað finnst þér vera besta hvatningin í starfi? 

□ Hrós frá yfirmönnum 

□ Fá að axla ábyrgð 

□ Möguleiki á stöðuhækkun 

□ Góð laun 

□ Þægilegur vinnustaður 

□ Áhugavert starf 

□ Árangurstengd laun 

□ Annað 
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Fullyrðing. Merkið við það sem á best við. 

5. Hvatning í starfi er mikilvæg. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

6. Hefur þú átt möguleika á árangurstengdum launum á þinni starfsævi? 

□ Já 

□ Nei 

 

7. Hefur þú fengið greidd árangurstengd laun? 

□ Já 

□ Nei 

 

8. Ef já, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af árangurstengdum launum? 

□ Mjög góða reynslu 

□ Frekar góða reynslu 

□ Hvorki né 

□ Frekar slæma reynslu 

□ Mjög slæma reynslu 

 

9. Ert þú almennt með eða á móti árangurstengdum launum? 

□ Með árangurstengdum launum 

□ Móti árangurstengdum launum 

 

10. Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú að ákveðið hámark sé sett á 

árangurstengd laun? 

□ Mjög hlynnt(ur) 

□ Frekar hlynnt(ur) 

□ Hvorki né 

□ Frekar andvíg(ur) 

□ Mjög andvíg(ur) 
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11. Hvað finnst þér eiga best við um árangurstengd laun? (Hægt að velja fleiri en 1 

svar) 

Árangurstengd laun: 

□ Eru hvetjandi 

□ Eru ekki hvetjandi 

□ Auka afköst 

□ Minnka afköst 

□ Leiða til græðgi 

□ Leiða ekki til græðgi 

□ Hafa jákvæð áhrif á starfsanda 

□ Hafa neikvæð áhrif á starfsanda 

□ Annað 

  

12. Ert þú fylgjandi innleiðingu á árangurstengdum launum á þínum vinnustað? 

□ Já 

□ Hvorki né 

□ Nei 

 

Fullyrðingar. Merkið við það sem á best við.  

13. Árangurstengd laun almennt auka ánægju starfsfólks. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

14. Árangurstengd laun almennt bæta frammistöðu fólks. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

15. Árangurstengd laun hafa almennt góð áhrif á starfsanda. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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16. Hvaða áhrif telur þú að árangurstengd laun hafi almennt á starfsánægju? 

□ Jákvæð áhrif 

□ Neikvæð áhrif 

□ Engin áhrif 

 

17. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú í starfi? 

Mjög ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki né 

Frekar óánægð(ur) 

Mjög óánægð(ur) 

 

18. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að árangurstengd laun leiði til meiri ánægju 

hjá þér í starfi? 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Hvorki né 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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