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Samantekt 

Efni þessarar ritgerðar er hvatning og sérstaklega er innri og ytri hvatning 

skoðuð með tilliti til ríkisstarfsmanna í Hvassaleitisskóla og starfsmanna í 

einkarekna fyrirtækinu Marel. Sýnt verður fram á að hvatning, sem er flókið og 

dularfullt fyrirbæri, sé einn af lykilþáttunum í árangursríkri stjórnun. Einnig 

verður sýnt fram á að talsverður viðhorfsmunur greinist meðal ríkisstarfsmanna 

og starfsmanna í einkarekstri gagnvart innri hvataþáttum annars vegar og ytri 

hvataþáttum hins vegar. 

 

Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er þessi: Er munur á mikilvægi innri 

hvatningar og ytri hvatningar hjá starfsmönnum í Hvassaleitisskóla og 

starfsmönnum hjá einkarekna fyrirtækinu Marel? Undirspurningarnar eru tvær. 

Þær eru annars vegar: Telja ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla innri hvatningu 

mikilvægari en starfsmenn hjá einkarekna fyrirtækinu Marel? Og hins vegar: Telja 

starfsmenn hjá einkarekna fyrirtækinu Marel ytri hvatningu mikilvægari en 

ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla? 

  

Niðurstöður fjölmargra rannsókna fullyrða að stefnumótun og iðkun 

mannauðsstjórnunar hafi mikil áhrif á frammistöðu skipulagsheilda og mikilvægt 

er því fyrir stjórnendur að átta sig á þeim ferlum sem tengja stjórnun 

mannauðsins við frammistöðu hans. Stjórnendur þurfa að huga að mörgum 

þáttum í stjórnunarstarfi sínu og að mati margra fræðimanna er hvatning einn af 

þeim lykilþáttum sem stjórnendur þurfa að kunna skil á.   

Fræðimenn hafa á síðustu áratugum rannsakað fyrirbærið og greina þeir á milli 

innri hvatningar og ytri hvatningar. Almennt býr einstaklingur yfir innri 

hvatningu ef hann framkvæmir ákveðinn verknað fyrir eigin sakir og hlýtur 

ánægju og vellíðan fyrir vikið. Hins vegar framkvæmir einstaklingur sem býr yfir 

ytri hvatningu ákveðinn verknaði sem leið að settu marki en ekki vegna þeirrar 

eðlislægu ánægju sem felst í upplifuninni.   

Fræðimenn hafa einnig sýnt fram á að þónokkur munur sé á hvatningu 

starfsmanna hjá ríkisreknum og einkareknum fyrirtækjum en þó má hafa í huga 

að oft á tíðum fer mismunur á hvatningu starfsmanna fremur eftir kyni, aldri, 

menntun, starfsinnihaldi eða stöðu einstaklingsins í stigveldinu. Fræðimenn hafa 
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sýnt fram á það að innri hvatning skiptir ríkisstarfsmenn meira máli en ytri 

hvatning og að þeir telji það mikils virði og eru mun áhugasamari en starfsmenn í 

einkageiranum fyrir því að geta hjálpað öðrum.  Fræðimenn hafa einnig komist 

að því að ytri hvatning og þá sérstaklega launin séu mun áhrifameiri hvati fyrir 

starfsmenn, stjórnendur og yfirmenn einkarekinna fyrirtækja en fyrir starfsmenn 

ríkisins. 
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1.Inngangur  

 
Þessi ritgerð er 12 eininga BS-verkefni mitt við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um hvatningu og áhrif innri og ytri hvatningar á 

ríkisstarfsmenn og starfsmenn hjá einkareknum fyrirtækjum, þar sem 

starfsmenn Hvassaleitisskóla og starfsmenn Marels verða sérstaklega skoðaðir. 

 

Hvatning sem er innra afl er dularfullt og flókið fyrirbæri sem fær einstaklinga til 

að hegða sér á tiltekinn hátt og ná settum markmiðum. Hvatning er einn af þeim 

lykilþáttum sem hafa mest áhrif á frammistöðu starfsmanna og því er mikilvægt 

fyrir stjórnendur að þekkja starfsmenn sína vel og vita hvað hvetur þá áfram í 

starfi. En einstaklingar eru jafn ólíkir og þeir eru margir og því getur verið erfitt 

fyrir stjórnendur að vita hvers konar hvatning hentar hverjum og einum. 

Stjórnendur eiga þó möguleika á að auka þekkingu sína á fyrirbærinu því 

fræðimenn hafa rannsakað það mjög ítarlega og greina þeir á milli innri og ytri 

hvatningar en einnig hafa þeir komist að því að ríkisstarfsmenn og starfsmenn í 

einkarekstri líti með mismunandi augum á fyrirbærið.  

 

Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er þessi: Er munur á mikilvægi innri 

hvatningar og ytri hvatningar hjá starfsmönnum í Hvassaleitisskóla og 

starfsmönnum hjá einkarekna fyrirtækinu Marel? Undirspurningarnar eru tvær. 

Þær eru annars vegar: Telja ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla innri hvatningu 

mikilvægari en starfsmenn hjá einkarekna fyrirtækinu Marel? Og hins vegar: Telja 

starfsmenn hjá einkarekna fyrirtækinu Marel ytri hvatningu mikilvægari en 

ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla? 

 
 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, annars vegar í fræðilega umfjöllun um efnið og hins  

vegar í rannsóknarhluta.  

 

Fræðilegi hlutinn skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum verður  saga 

mannauðsstjórnunar skoðuð og þróun hennar allt frá starfsmannahaldi (e. PM) 

yfir í mannauðsstjórnun (e. HRM) og svo yfir í stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

(e. SHRM). Í öðrum hluta verður farið yfir hvatningarhugtakið og í þriðja hluta 
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verða fjórar hvatningakenningar skoðaðar. Í fjórða hlutanum verður innri og ytri 

hvatning skoðuð og verða sjálfræðiskenningin og kenningin um hugrænt mat 

skoðaðar til að varpa betur ljósi á efnið. Í fimmta og síðasta hlutanum verður 

innri og ytri hvatning skoðuð með tilliti til ríkisstarfsmanna og starfsmanna í 

einkarekstri. 

 

Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verður farið yfir niðurstöður 

spurningakönnunar sem lögð var fyrir kennara í Hvassaleitisskóla og starfsmenn 

í einkarekna fyrirtækinu Marel. 15 kennarar tóku þátt og 15 starfsmenn hjá 

Marel en alls fengust 30 fullnægjandi svör sem unnið var út frá. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á innri og ytri hvatningu hjá starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla og starfsmönnum Marels. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

greina mismun á mikilvægi innri og ytri hvatningar hjá starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla og starfsmönnum Marels. Spurningar rannsóknarinnar voru 

hannaður með rannsóknarspurningu verkefnisins í huga og tengist um það bil 

helmingur spurninganna innri hvataþáttum og hinn helmingur spurninganna ytri 

hvataþáttum. Eftir að niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið kynntar verða 

ýmsar ályktanir og tillögur settar fram um það hvernig stjórnendur 

skipulagsheildanna geta nýtt sér niðurstöðurnar í sínu daglega starfi.  

 

Að lokum verður umfjöllunin dregin saman í lokaorð þar sem niðurstöður  

ritgerðarinnar verða kynntar. 
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2. Mannauðsstjórnun 
 
Skipulagsheildir eru margbreytilegar en hafa þó ýmislegt sameiginlegt. Fangelsi, 

veitingastaðir, kirkjur, íþróttafélög, skólar, sjúkrahús og fataverslanir eru 

viðskiptaeiningar af því leyti að þær búa yfir meginmarkmiðum sem þurfa að 

nást með fjárhagslegum skilyrðum og þurfa þær allar að stjórna starfsmönnum 

sínum á réttan hátt svo að það sé mögulegt. Stjórnun starfsmanna, eða 

mannauðsstjórnun eins og það kallast í dag, er því stór áhrifaþáttur á velgengni 

skipulagsheilda. Mannauðsstjórnun vísar til stefnu, starfsemi og ferla 

skipulagsheilda sem hafa áhrif á hegðun, viðhorf og frammistöðu 

starfsmannanna. Skipulagsheildir nota mannauðsstjórnun til að ná markmiðum 

sínum um hagnað og gæði og til að styðja við og efla starfsemi sína (Torrington, 

Hall og Taylor, 2008).  

 

Áður fyrr var ábyrgð starfsmannastjóra mun veigaminni en hún er í dag en mikil 

vakning hefur verið í samfélaginu undanfarna áratugi á mikilvægi 

starfsmannamála.  Starfsmannastjórar kallast nú mannauðsstjórar og er ekki 

langt síðan mannauðsstjórnun varð stefnumiðuð. Mannauðstjórar hafa nú 

víðtækari ábyrgð sem felst í því að byggja upp samkeppnisforskot og ná 

markmiðum skipulagsheildarinnar með því að nýta mannauðinn á réttan hátt. 

Mannauðsstjórar hafa einnig í auknu mæli fengið að taka þátt í stefnumótun 

skipulagsheilda. Sýnt hefur verið fram á að árangursrík og stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun hafi mikil áhrif á ánægju starfsmanna, frumkvæði, framleiðni 

og góðan orðstír fyrirtækja. Því er flestum stjórnendum orðið það ljóst að 

mannauðsstjórnun er mikilvægur þáttur í starfsemi skipulagsheilda og er í raun 

undirstaðan í öllu stjórnunarstarfi þeirra (Kreitner, 2007). 

 

2.1 Saga mannauðsstjórnunar 
 
Rannsóknir á stjórnun starfsmannamála á vísindalegum vettvangi áttu upptök 

sín í kringum fyrri heimsstyrjöldina á tímum margra þekktra fræðimanna, meðal 

annars Frederick W. Taylors, Hugo Munsterbergs og Elton Mayos (Ferris, Hall, 

Royle og Martocchio, 2004). Taylor er faðir vísindalegrar stjórnunar (e. scientific 
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management) þar sem aðferðir til að þróa frammistöðustaðla á grunni reglulegra 

kannana og skipulagðra tilrauna eru notaðar. Þegar Taylor vann sig upp í að 

verða stjórnandi verksmiðju ofbauð honum sú sóun og óstjórn sem átti sér stað í 

framleiðslustarfseminni og reyndi hann að finna nýjar og betri leiðir við 

framleiðsluna. Hann þróaði frammistöðustaðla og notaði mikið tilraunir í því 

þróunarstarfi, en tilraunir eru í raun vörumerki hans (Kreitner, 2007). Hann 

hafði aflfræðilegt (e. mechanistic) viðhorf til starfsmanna og taldi þá aðallega 

hljóta hvatningu gagnvart fjárhagslegum þáttum. Hins vegar hafði 

Velferðarhreyfingin (e. the Welfare Work Movement) með Frank B. Miller og 

Mary Ann Coghill í fararbroddi eilítið mýkri nálgun á starfsmannamálin en 

stjórnendur fóru þá hinar ýmsu leiðir til að bæta lífsgæði starfsmanna sinna, 

meðal annars með því að veita þeim aðgang að húsnæði, skólum og bókasöfnum. 

Munsterberg var svo frumkvöðull iðnaðarsálfræðinnar (e. Industrial psychology) 

sem veitti mannauðsstjórnuninni einnig mikið framlag (Ferris o.fl, 2004). 

Iðnaðarsálfræðin beindi athyglinni að starfsmönnunum sjálfum og ólíkum 

eiginleikum þeirra. Lögð var áhersla á að ná markmiðum skipulagsheildarinnar 

um aukin afköst starfsmanna, með því að bæta hag einstaklinga (Ferris, Rosen og 

Barnum, 1995). 

 

Í kringum 1930 fór Manngildishreyfingin (e. the Human Relations Movement) af 

stað sem var afleiðing af svokallaðri Hawthorne rannsókn, sem Elton Mayo og 

Fritz Roethlinsberger framkvæmdu á árunum 1924 til 1933. Rannsóknin leiddi 

það í ljós að störf hefðu félagslegt hlutverk og að óformleg sambönd mynduðust 

innan formlegra vinnustaða (Ferris o.fl, 2004). Einnig virtust vinnuaðstæður 

skipta minna máli heldur en líðan starfsfólksins og samskipti þeirra við aðra á 

vinnustaðnum. Þessar niðurstöður kölluðu á mannlegri stjórnunarstíl og farið 

var að líta meira á starfsfólk sem félagslegar verur (Kreitner, 2007). Niðurstöður 

Mayos voru að nokkru leyti mótsögn við kenningar Taylors. Á meðan vísindaleg 

stjórnun snérist fyrst og fremst um tækni og ferla þá taldi Mayo að lykillinn að 

afkastagetu lægi hjá starfsmönnunum. Manngildishreyfingin stóð fyrir því að 

árangursríkar skipulagsheildir þróuðust í kringum starfsmenn þar sem 

tilfinningar þeirra og viðhorf fengu mikla athygli. Sameiginleg markmiðasetning, 
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persónulegur vöxtur og þróun voru talin lykillinn að árangursríkum 

viðskiptaeiningum (Ferris o.fl, 2004). 

 

Í kringum 1970 fór athygli stjórnenda að beinast í auknu mæli að mannauðinum 

og þá sérstaklega því að starfsmennirnir væru mögulegur grundvöllur fyrir 

samkeppnisforskoti. Það var svo ekki fyrr en um 1980 sem 

mannauðsstjórnunarhugtakið sem við þekkjum í dag kom fyrst fram, en það 

þróaðist úr hinni hefðbundnu starfsmannastjórnun. Bæði í Bandaríkjunum og 

Bretlandi voru fjölmörg mismunandi líkön þróuð sem stóðu fyrir ýmsum 

sjónarmiðum og fólu bæði í sér mjúka og harða nálgun á mannauðsstjórnun.  

 

Harvard líkanið (e. Harvard model) talar fyrir mjúkri nálgun á 

mannauðsstjórnun. Það tekur tillit til hluthafa, stjórnar, verkaðlýðsfélaga og 

ýmissa umhverfisþátta og leggur áherslu á samskipti, hópavinnu og nýtingu á 

hæfni einstaklinga (Prowse og Prowse, 2010).  

 

 

Val á 
starfsmannastefnu 
 Áhrif 

starfsmanna 
 Flæði 

starfsmanna 
 Umbunakerfi 
 Starfaskipulag 

Útkoma 
mannauðsmála 

 Tryggð 
 Hæfni 
 Samsvörun 
 Kostnaðar-

hagkvæmni 

Langtíma-
ávinningur 

 Velferð 
einstaklinga 

 Árangur 
skipulagsheildar 

 Velferð 
þjóðfélagsins 

Hagsmunaaðilar 
 
Hluthafar 
Stjórn 
Starfsmannahópar 
Stjórn 
Samfélag 
Verkalýðsfélög 
 
 

Umhverfisþættir 
 
Einkenni starfsliðs 
Viðskiptastefna og 
skilyrði 
Skoðun stjórnar 
Atvinnumarkaður 
Verkalýðsfélög 
Tækni 
Lög og gildi 
samfélagsins 

 

Mynd 2.1: Harvard líkanið (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls. 37) 

 

Hins vegar hefur Michigan líkanið (e. Michigan model) harða nálgun á 

mannauðsstjórnun og fer fyrir hugtakinu um stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

(e. strategic human resource management). Samkvæmt líkaninu þá er 

mannauðsstefnan tengd við mótun og framkvæmd á heildarstefnu og markmið 
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fyrirtækisins. Líkanið er sett fram sem þríhyrningur og tekur bæði tillit til innri 

og ytri þátta mannauðsstjórnunar og eru mikil tengsl milli stefnu hennar og 

heildarviðskiptastefnu fyrirtækisins. Innri þættirnir snúast um fyrirtækið sjálft 

og tengjast markmiðum þess og stefnu, formgerð fyrirtækisins og 

mannauðsstjórnuninni. Þessir innri þættir bregðast svo við ytri öflum sem 

tengjast efnahagslegum, pólitískum og menningarlegum þáttum (Prowse og 

Prowse, 2010). 

 

 

 

Mynd 2.1: Michigan líkanið (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls. 38) 

 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að rannsóknir á starfsmannamálum 

voru fyrst gerðar. Mannauðsstjórnun þróaðist úr starfsmannahaldi og nú nýlega 

hefur stefnumiðuð mannauðsstjórnun fengið mikla athygli. Hlutverk 

mannauðsstjóra hefur breyst undanfarna áratugi á þann hátt að áður fyrr snerist 

stjórnunin um hagnað og peninga en ekki um mannauðinn og þá hugsun að þjálfa 

og endurmennta einstaklinga til að gera þá hæfari í starfi. Í dag er þannig hugað 

meira að því að virkja auðlindina í hverjum og einum. Nútíma mannauðsstjórnun 

snýr að launum, veikindum, fríum, öryggi og þjónustu við starfsmenn. En hún 

Pólitík 

 
Efnahagur 

 

Menning 

Markmið & 
stefna 

Formgerð 
fyrirtækis 

 
HRM 

Fyrirtæki 
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snýr líka að innanhúsráðgjöf, ráðningum, frammistöðumati, þjálfun, þróun og 

hvatningu svo fátt eitt sé nefnt. Nú til dags er meiri áhersla lögð á 

breytingastjórnun og þátttöku í mótun og innleiðingu stefna.  

 

Mynd 2.3: Þróun mannauðsstjórnunar 

 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna sýna fram á að stefnumótun og iðkun 

mannauðsstjórnunar hafi mikil áhrif á frammistöðu skipulagsheilda. Mikilvægt 

er því að átta sig á þeim ferlum sem tengja stjórnun mannauðsins við 

frammistöðu hans. Starfsánægja var löngum talin vera lykillinn að frammistöðu 

starfsmanna og þónokkrar niðurstöður hafa verið settar fram til að styðja við þá 

kenningu. Hins vegar hafa tengslin á milli starfsánægju og frammistöðu ekki 

verið mjög augljós og hefur athyglin því færst að hollustu starfsmanna. Ásamt 

hollustu hafa fræðimenn einnig bent á hvatningu í þessu samhengi (Torrington, 

Hall og Taylor, 2008). 
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3. Hvatning 
 

Hvatning er innra afl sem drífur einstakling áfram til að hegða sér á tiltekinn hátt 

og ná settum markmiðum. Hvatning veitir einstaklingi tilgang og stefnu og eykur 

vilja hans til að standast þær kröfur sem til hans eru gerðar.  Þó svo að margir 

noti orðið hvatning í daglegu tali, þá vita fáir í rauninni hver kjarni hugtaksins er. 

Rót orðsins er hvöt (e. motive) sem kemur frá latneska orðinu motivus, sem þýðir 

að hreyfa sig (e. moving). Hvöt er skilgreind sem innri drifkraftur, skyndileg 

löngun eða áætlun sem fær einstakling til að aðhafast eitthvað eða framkvæma 

(e. some inner drive, impuls, or intention that causes a person to do something or 

act). Hegðun er því kjarninn í hugtakinu og umlykur merkingu þess. Hegðun 

einstaklings er ytra afl og hægt er að fylgjast með því. Þar sem að hægt er að 

fylgjast með því, er einnig hægt að mæla það. Hins vegar er hvöt einstaklings í 

eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu, innra afl. Af þeim sökum er ekki hægt að sjá 

hvatirnar, mæla þær, né vita fyrir vissu að þær séu til staðar. Einungis er hægt að 

fylgjast með ytri hegðun og álykta svo um hvað það sé sem hugsanlega hvetji 

einstaklinga áfram. Í rauninni, oft á tíðum, vita einstaklingar ekki sjálfir hvað 

hvetur þá áfram (Crouse, 2005). 

 

Flestir stjórnendur reyna að hvetja starfsmenn sína til að sinna starfi sínu eftir 

bestu getu. Í því felst að fá þá til að koma reglulega í vinnuna, leggja hart að sér  

og vinna samstíga fyrirtækinu við að ná markmiðum þess. En frammistaða 

einstaklings er oft á tíðum talin vera samspil hæfnis hans, starfsumhverfisins og 

þeirrar hvatningar sem hann hlýtur. Til að ná hámarks frammistöðu verður 

einstaklingur að hafa viljann til að sinna starfi sínu vel, búa yfir hæfni til að ná 

árangri og hafa þau hráefni, tæki og upplýsingar sem nauðsynlegt er. Ef einn af 

þessum þáttum situr á hakanum bitnar það á frammistöðunni. Stjórnendur ættu 

því að leggja hart að sér til að fullvissa sig um að staðið sé vel að hverjum og 

einum þeirra. Í flestum tilfellum er mun flóknara fyrir stjórnendur að eiga við 

hvatningu starfsmanna sinna, heldur en hina tvo þættina. Ef starfsmann skortir 

hæfni, er hægt að þjálfa hann upp og kenna honum nýja tækni. Ef 

einstaklingurinn nær ekki tökum á þessari nýju tækni, er möguleiki á að færa 

hann til í starfi og láta hæfari starfsmann taka við af honum. Ef starfsmann vantar 
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hráefni, tæki eða upplýsingar, þá getur stjórnandinn farið ýmsar leiðir til að sjá 

honum fyrir því. Hins vegar ef að vandamál tengjast hvatningu starfsmanns þá er 

það oftar en ekki mjög krefjandi verk fyrir stjórnandann að ráða fram úr. Þar sem 

að hegðun einstaklinga er flókið fyrirbæri og þeir oft á tíðum mjög ólíkir, þurfa 

stjórnendur að vera meðvitaðir um hvernig sé hægt að ná fram því besta úr 

hverjum starfsmanni (Griffin og Moorhead, 2007).  

 

Hvatning er innra afl og er því dularfullt og erfitt að nálgast. Stjórnendur þurfa að 

átta sig á því að þeir geti ekki stjórnað innra afli starfsmanna sinna en að þeir geti 

hins vegar fylgst með, mælt og stjórnað hegðun. Þetta getur verið mjög flókin 

hugmyndafræði fyrir marga stjórnendur og erfitt fyrir þá að innleiða í 

stjórnunarstíl sinn (Crouse, 2005). 
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4. Kenningar 
 
Áður fyrr var aðeins litið á starfsfólk sem einn þátt af mörgum sem kom að 

framleiðslu vöru eða þjónustu. Það var ekki fyrr en á árinum 1924 til 1932 þegar 

Elton Mayo framkvæmdi Hawthorne rannsókn sína, að hugsunarháttur 

stjórnenda gagnvart starfsmönnum sínum breyttist til muna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu það skýrt til kynna að margir aðrir þættir en fjárhagslegir 

hvatar væru starfsmönnum mikil hvatning og að hegðun þeirra og frammistaða 

tengist viðhorfi þeirra til starfsins (Dickson, 1973). 

Hawthorne rannsóknin leiddi til upphafs mannauðsstjórnunar (e. the human 

relations approach to management), þar sem þarfir og hvatning starfmanna urðu 

aðal umhugsunarefni stjórnenda fyrirtækja (Bedeian, 1993).  

 

Í kjölfar Hawthorne rannsóknarinnar beindist athygli fjölmargra fræðimanna að 

þörfum starfsmanna og reyndu þeir að öðlast skilning á því hvaða þættir væru 

hvetjandi fyrir starfsfólk og hvaða áhrif hvatningin hefði á einstaklinga (Terpstra, 

1979). Margar kenningar hafa verið settar fram um efnið en fjórar þeirra verða 

teknar fyrir í þessari ritgerð. Þær eru þarfakenning Maslows (e. Maslow´s 

Hierarchy of Needs Theory), tveggja þátta kenning Herzbergs (e. Herzberg´s two-

factor Theory), væntingakenning Vroom (e. Vroom´s Expectancy theory) og 

kenningin um markmiðasetningu (e. Goal-setting theory). Hver þeirra lítur á 

hvatningarhugtakið frá ólíkum hliðum, hver þeirra hefur meðfylgendur og 

mótmælendur og hver þeirra byggir á niðurstöðum sem hægt er að draga 

lærdóm af (Kreitner, 2007). 

 

4.1 Þarfakenning Maslow 
 
Árið 1943 setti sálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenningu sem byggist á 

því að þarfir einstaklinga skiptist í fimm þrep og að hvatning fyrirfinnist á hverju 

þrepi. Þrepin mynda pýramída og neðst má finna þarfir sem eru mikilvægastar 

fyrir einstaklinga og svo koll af kolli. Kjarninn í kenningu Maslows er sá að þarfir 

einstaklinga fylgja ákveðnu stigveldi. Ófullnægðar lægra settar þarfir stjórna 

hugsunum, ákvörðunum og tilveru einstaklinga þar til þeim er fullnægt og það er 
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ekki fyrr en þeim áfanga er náð að næsta þrep, með nýjum þörfum, tekur við 

(Robert og Richard, 2006). Líkamlegar grunnþarfir staðsetur hann neðst í 

pýramídanum, en þær eru meðal annars þörfin fyrir mat, vatn, svefn og súrefni. 

Þessar þarfir gera einstaklingi kleift að lifa og á meðan þeim er ekki fullnægt 

komast engar aðrar að.  

Þegar að grunnþörfunum er nokkurn veginn fullnægt fer fólk að huga að 

öryggisþörfum, sem fela meðal annars í sér öryggi, stöðugleika og frelsi frá ótta, 

kvíða og ringulreið (Robert og Richard, 2006). Margar rannsóknir hafa leitt það í 

ljós að starfsfólk telur öryggi í starfi mikilvægan áhrifaþátt á starfsánægju 

(Kreitner, 2007). 

Einstaklingur sem hefur fullnægt grunn- og öryggisþörfum sínum einblínir næst 

á ást og umhyggju. Þetta þrep sem byggist á félagsþörfum er áhrifamikill hvati 

fyrir hegðun. Einstaklingar leggja oft mikið á sig til að öðlast þá tilfinningu að 

þeir tilheyri einhverjum og standi ekki einir á báti. Mikilvægt er að átta sig á því 

að öll þrepin hafa mismikla dýpt hjá hverjum og einum, það sem er viðeigandi 

eða jafnvel nauðsynlegt fyrir einn getur verið óviðeigandi fyrir annan. Þess vegna 

getur félagslega þörfin verið mun meiri hjá einum einstaklingi en hjá öðrum 

(Benson og Dundis, 2003). 

Þegar einstaklingur hefur fullnægt félagslegum þörfum sínum sækist hann eftir 

því að komast á næsta þrep, þar sem þörfin fyrir viðurkenningu og auknu 

sjálfsáliti er mikil. Stór þáttur sjálfsálits byggist á því að vera samþykktur og 

borin virðing fyrir. Mikilvægt er að þeir sem ætlast er til að nái markmiðum 

skipulagsheildarinnar búi yfir miklu sjálfsáliti og að viðurkenningaþörf þeirra sé 

fullnægt. En það er þó ekki möguleiki ef litið er framhjá þörfum neðar í 

pýramídanum. Þegar einstaklingur hefur öðlast sjálfsvirðingu og virðingu 

annarra leitast hann eftir sjálfsþroska sem er efsta þrep pýramídans.  Þetta þrep 

er opið sem felst í þörfinni fyrir því að einstaklingur leitast endalaust eftir því að 

verða hæfari og betri manneskja á öllum þeim sviðum sem einkenna hann, eða 

eins og Maslow orðaði það „to become more and more what one is, to become 

everything that one is capable of becoming“  (Kreitner, 2007). 
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Mynd 4.1: Þarfapýramídi Maslows (Kreitner, 2007, bls. 378) 

 

Maslow ásamt öðrum fræðimönnum hafa yfirfært þarfakenninguna á 

starfsumhverfið, en þó með töluverðum lagfæringum. Samkvæmt þeirri 

kenningu snúast grunnþarfir starfsmanna um laun. Maslow heldur því fram að ef 

einstaklingar telji sig fá ásættanlegt kaup þá muni þeir eyða minni tíma í að 

hugsa um launin sín. Hins vegar ef einstaklingur er ósáttur með launin sín fer of 

mikill tími að huga að því og aðrir þættir vinnunnar sitja á hakanum.  

Þegar starfsmaður er tiltölulega sáttur með launin sín sækist hann eftir 

starfsöryggi, sem felst bæði í líkamlegu og huglægu öryggi. Þjálfun skiptir miklu 

máli á þessu þrepi, því starfsmenn tengja hana oft á tíðum við starfsöryggi. Sem 

dæmi má nefna að einstaklingur sem hefur hlotið þjálfun á ákveðnu sviði býr yfir 

meira öruggi en sá sem er látinn læra af reynslunni og mistökum. 

Einstaklingurinn metur það einnig mikils að fyrirtækið sé tilbúið að eyða tíma og 

peningum í þjálfun hans, sem sýnir honum að hann sé mikils virði fyrir 

fyrirtækið. Maslow telur það þó sjaldgæft að starfsfólk búi yfir fullkomnu 

starfsöryggi, en hann segir þó að þjálfunin hjálpi mikið. 

Á þriðja þrepinu sækjast einstaklingar eftir þægilegum og jákvæðum tengslum 

við samstarfsmenn og aðra í stigveldi fyrirtækisins. Því miður huga margir 

vinnustaðir minna að þessum vinnusamböndum. Maslow tengdi þjálfun 

einstaklinga sérstaklega við tvö þrep pýramídans, öryggisþarfirnar og 
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sjálfsþroskann, en þjálfun spilar í rauninni stórt hlutverk á öllum þrepum 

pýramídans. Mikil hugsun liggur að baki tæknilegu hliðinni við þjálfun 

starfsmanna, en félagslega hliðin situr oft á hakanum. Hún má þó ekki vera 

vanmetin því þjálfun veitir fólki tækifæri til að kynnast samstarfsfélögum sínum 

og nýjum einstaklingum með sömu áhugamál eða starfsábyrgð. Fjórða þrepið 

snýst um sjálfsálit einstaklings á vinnustað sem byggist vanalega á jákvæðri 

endurgjöf og þeirri hvatningu, umbun og viðurkenningu sem einstaklingurinn 

hlýtur. Aftur kemur þjáfunin inn á þessu stigi. Þegar einstaklingur hlýtur þjálfun 

veitir það honum tækifæri á að afkasta meiru og auka sjálfstraustið í starfi sínu. 

Svo þegar sjálfstraustið eykst er enn meiri möguleiki á aukinni umbun, 

viðurkenningu og jákvæðri endurgjöf. Að lokum veitir þjálfun einstaklingum 

tækifæri á að fullnægja, að einhverju leyti, þörfum efst í pýramídanum. 

Einstaklingur nær að þróa hæfileika sína, læra nýjar aðferðir, taka áhættu og 

öðlast enn meira sjálfsöryggi í því sem hann gerir (Benson og Dundis, 2003). 

 

 

Mynd 4.2: Þarfapýramídi Maslows, innan skipulagsheilda. (Benson og Dunis, 

2003, bls. 316-319) 

 

Fræðimenn telja kenningu Maslows ekki sanna sig í raunverulegu starfsumhverfi 

og hafa þeir gert athugasemdir gagnvart stigveldi pýramídans. Þeir telja að fyrstu 

tvö þrepin, grunn- og öryggisþarfirnar, séu réttilega staðsettar en í kjölfar þeirra 
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séu þarfir hvers og eins ólíkar og einstaklingsbundnar. Þeir telja að ekki sé hægt 

að spá fyrir um hvers konar þarfir þarf að taka með í reikninginn þegar grunn- og 

öryggisþörfunum er fullnægt, því það fari eftir hverjum og einum hvaða þættir 

eru mikilvægastir (Kreitner, 2007). 

Þrátt fyrir að þarfakenning Maslows hafi ekki staðist kröfur fræðimanna 

gagnvart raunveruleikanum er þó hægt að draga lærdóm af niðurstöðum hennar. 

Helstu skilaboð Maslows eru þau að lítil hvatning felst í þeim þörfum sem þegar 

hafa verið uppfylltar. Til dæmis má nefna að loforð um atvinnuleysisbætur geta 

að mestu leyti fullnægt kröfum um fjárhagslegt öryggi einstaklings og þar af 

leiðandi fullnægt öryggisþörfum hans. Þetta aukna öryggi mun þó líklegast ekki 

vera mikil hvatning fyrir starfsmanninn til að leggja meira á sig í starfi. 

Stjórnendur verða því að veita starfsmönnum ýmis tækifæri sem gera þeim kleift 

að uppfylla þarfir sínar. Þar sem að krefjandi störf og þýðingarmikil 

viðurkenning geta leitt til meira sjálfsálits, veitir viðurkenningarþörfin 

stjórnendum mikið tækifæri til að auka hvatningu og þar af leiðandi bæta 

frammistöðu starfsmanna sinna (Kreitner, 2007). 

 

4.2 Tveggja þátta kenning Herzbergs 
 
Frederick Herzberg setti fram eina af fyrstu kenningunum um starfsánægju árið 

1959. Tveggja þátta kenningin byggist á því að sumir þættir í starfsumhverfinu 

skapa ánægju en aðrir þættir leiða til óánægju ef þeir eru ekki til staðar. Ánægðir 

starfsmenn finna fyrir innri hvatningu og leggja því harðar að sér í starfi en þeir 

sem eru óánægðir (Sharp, 2008) . 

Herzberg framkvæmdi rannsókn til að sannreyna kenningu sína og bjó til lista 

með þáttum sem hann taldi annars vegar leiða til óánægju og hins vegar leiða til 

ánægju. Hann bað um tvöhundruð endurskoðendur og verkfræðinga að nefna þá 

þætti sem þeim fannst hafa sérstaklega neikvæð áhrif á sig í starfi. 

Niðurstöðurnar sýndu greinilegt mynstur og þættirnir reyndust tengjast 

starfsumhverfinu og vinnustaðnum sjálfum. Herzberg bað þátttakendurna einnig 

að útlista þá þætti sem þeim fannst einstaklega jákvæðir í starfinu. Aftur sást 

greinilega mynstur og augljóst var að þessir þættir tengdust starfsinnihaldinu 

sjálfu. Út frá þessum niðurstöðum ályktaði Herzberg að innihaldsrík og krefjandi 
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störf væru lykillinn að sjálfshvatningu. Starfið sjálft, en ekki launin, yfirmennirnir 

eða aðrir umhverfistengdir þættir, væri lykillinn að starfsánægju og hvatningu 

(Kreitner, 2007). 

 

 

Mynd 4.3: Tveggja þátta kenning Herzbergs (Kreitner, 2007, bls. 381) 

 

Herzberg hélt því fram að andstæða starfsánægju væri ekki starfsóánægja heldur 

frekar engin starfsánægja. Á sama hátt taldi hann starfsánægju ekki vera 

andstæðu starfsóánægju heldur frekar engin starfsóánægja. Herzberg telur að 

með því að hvetja starfsfólk sitt áfram með launum og öðrum óstarfstengdum 

þáttum, geta stjórnendur að mesta lagi hlotið miðlungs frammistöðu frá 

starfsmönnum sínum. Hann taldi að laun væru veik hvatning vegna þess að í 

besta falli, geta þau einungis útilokað óánægju. En að útiloka óánægjuvalda er 

ekki það sama og að hvetja starfsmenn í raun og veru. Til þess að gleðja og hvetja 

starfmenn og með því ná fram hámarks frammistöðu þeirra, er nauðsynlegt að 

veita þeim þroskandi, áhugavert og krefjandi starf. (Kreitner, 2007).  

Líkt og með kenningu Maslows þá heyrðust efasemdarraddir hjá fræðimönnum 

gagnvart tveggja þátta kenningunni og sérstaklega þá því að allir einstaklingar 

hagi sér á svipaðan hátt í vinnunni. Herberg hefur þó veitt hvatningarkenningum 

mikið framlag með því að vekja athygli á mikilvægi innihaldsríkra starfa og 

áhrifum þeirra á hvatningu (Kreitner, 2007). Kenning hans er einnig einföld og 

býr yfir skynsemi og passar vel við kenningar sem fjalla um að stjórnendur ættu 
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að einbeita sér að því fjarlægja óánægjuþættina úr starfsumhverfinu og einblína 

á að ráða og þjálfa rétta fólkið í starfið (Sharp, 2008).   

 

4.3 Væntingakenning Vroom 
 
Kenningar Maslows og Herzbergs hafa verið gagnrýndar fyrir að koma með 

órökstuddar fullyrðingar um hvað það sé sem veiti einstaklingum hvatningu. 

Kenningarnar ganga út frá því að sömu þættir hvetji allt fólk en reynslan hefur 

sýnt fram á að margir mismunandi þættir hvetja ólíka einstaklinga. 

Væntingakenningin sem Victor H. Vroom setti fram árið 1964, tekur aftur á móti 

á þeim fjölmörgu persónulegu ákvörðunum sem einstaklingar taka þegar þeir 

standa frammi fyrir starfi sem leiðir til umbunar (Kreitner, 2007).  

Kenningin byggist á því að frammistöðu starfsmanns sé hægt að útskýra með því 

að átta sig á væntingum hans um ákveðna útkomu eftir að hann hefur lagt mikið 

á sig í starfi (Vroom, 1964). Sérstaklega munu einstaklingar leggja meira á sig í 

starfi þegar þeir átta sig á því að til þess sé ætlast af þeim, þeir hafa tækifæri til 

þess, getuna til þess og að þeir hljóta umbunar af því að gera það (Porter og 

Lawler, 1968). 

 

 

Mynd 4.4: Hefðbundið væntingarlíkan (Kreitner, 2007, bls.383) 
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Miklu máli skiptir hvers virði umbunin er fyrir þann sem á að hvetja og verður 

hann að trúa því að staðið verði við að umbuna honum. Einnig skiptir miklu máli 

að markmiðin séu háleit en þó ekki óraunhæf. Starfsþjálfun, ásamt krefjandi en 

raunhæfum markmiðum, gefur einstaklingum ástæðu til að trúa því að þeir geti 

klárað verkefni ef þeir leggja nægilega mikið á sig (Kreitner, 2007). 

 

4.4 Kenningin um markmiðasetningu 
 

Árangursríka einstaklinga er að finna á mörgum sviðum samfélagsins, meðal 

annars innan viðskiptalífsins, stjórnmála og íþróttagreina en góðar líkur eru á því 

að sá árangur hafi náðst með því að beita markmiðasetningu. Með öðrum orðum 

þá skuldbundu einstaklingarnir sig gagnvart krefjandi markmiðum og gerðu allt 

sem í þeirra valdi stóð til að ná þeim. Ævisögur og sjálfsævisögur einstaklinga 

sem hafa náð framúrskarandi árangri bera vott um mikilvægi 

markmiðasetningar. Af þessu leiðir að markmiðasetning er viðurkennd sem 

virðingarverð og gagnleg kenning (Kreitner, 2007). Þökk sé fræðimönnum, 

meðal annars Edwin A. Locke, þá er til yfirgripsmikið fræðiefni um 

markmiðasetninu og hefur hún verið rannsökuð í meiri mæli en þær kenningar 

sem áður voru nefndar (Kreitner, 2007). 

Kenningin um markmiðasetningu byggist á því að starfsmenn öðlist hvatningu til 

að ná markmiðum sem þeir setja ásamt yfirmönnu sínum. Markmiðin þurfa að 

vera sértæk, hæfilega krefjandi og starfsmaðurinn verður að skuldbinda sjálfan 

sig til að ná þeim. Ávinningurinn þarf svo að tengjast beint árangri markmiðsins 

(Pride, Hughes og Kapoor, 2010). 

Sem dæmi má nefna að þá er foreldrum sem borga skólagjöld fyrir börnin sín, 

ráðlagt að tilgreina sem skilyrði fyrir þessum fjárhagslega stuðningi, ákveðna 

einkunn sem börnin þurfa að ná fremur en að segja þeim að gera bara sitt besta. 

Ef foreldrarnir setja börnum sínum engin skilyrði, það er engin markmið, þá 

aukast líkurnar á því að þau fái lélegar einkunnir. Mikilvægt er að markmiðin séu 

krefjandi en á sama tíma raunhæf, því óraunhæf markmið hamla góðri 

frammistöðu og geta verið hentug afsökun fyrir áreynsluleysi (Kreitner, 2007). 
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Mynd 4.5:  Markmiðasetning (Kreitner, 2007, bls. 384) 
 

Fræðimenn halda því fram að markmiðasetning gegni hvatningarhlutverki, með 

því að fara eftir þeim fjórum atriðum sem listuð eru á mynd 5. Í fyrsta lagi þá 

beina markmið athygli einstaklings að ákveðnu marki. Í öðru lagi þá hvetja 

markmiðin einstaklinginn til að leggja hart að sér, til að afreka eitthvað fyrirfram 

ákveðið. Í þriðja lagi, vegna þess að metnaðarfullt markmið krefst langvarandi 

eða síendurtekinnar fyrirhafnar, þá stuðlar það að þrautseigju. Í fjórða og síðasta 

lagi, vegna þess að markmið myndar oft bil á milli raunstöðu og óskastöðu, ýtir 

það undir stefnumótun og áætlunargerð (Kreitner, 2007). 

 

Með því að notast við kenninguna geta stjórnendur haft umbunakerfi sem 

byggist á sanngirni, hæfir þörfum starfsmannsins, eflir hann og gerir væntingar 

hans skýrar. Einnig myndast mikill skilningur á þeim markmiðum sem 

starfsmaðurinn þarf að ná og þeim ávinningi sem hann hlýtur ef hann nær þeim 

(Pride ofl., 2010). 

Markmið þurfa að 
vera 

 Sértæk 
 Krefjandi 
 Skuldbinding 

starfsmanns 

Markmið hvetja með því að: 
 Beina athygli 
 Stuðla að fyrirhöfn og 

áreynslu 
 Stuðla að þrautseigju 
 Ýtir undir stefnumótun og 

aðgerðaráætlun 

Endurgjöf á frammistöðu 

Bætt 
frammistaða 
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5. Innri og ytri hvatning 
 

Hvatning er langt frá því að vera einfalt fyrirbæri. Einstaklingar búa ekki aðeins 

við mismikla hvatningu heldur einnig mismunandi hvatningu, það er að segja, 

mikill breytileiki liggur í því hversu mikla hvatningu einstaklingar hljóta og hvers 

kyns hvatningin er. Sem dæmi má nefna þá getur námsmaður fundið fyrir mikilli 

hvatningu við að gera heimavinnuna sína, annars vegar útaf forvitni eða áhuga 

fyrir verkefninu og hins vegar til að hljóta samþykki kennara síns eða foreldra. Í 

báðum tilfellum getur magn hvatningarinnar verið hið sama en hins vegar er það 

augljóst að gerðin er mjög ólík. Námsmaður sem gerir verkefnið einungis eða 

aðallega vegna ánægjunnar og virðisins sem það felur í sér, finnur fyrir innri 

hvatningu, en sá sem klára verkefnið til að standast kröfur kennarans eða 

foreldranna gerir það vegna ytri hvatningar (Ryan og Deci, 2000). 

 

Fræðimenn greina á milli innri hvatningar og ytri hvatningar. Almennt býr 

einstaklingur yfir innri hvatningu ef hann framkvæmir ákveðinn verknað fyrir 

eigin sakir og hlýtur ánægju og vellíðan fyrir vikið. Hins vegar framkvæmir 

einstaklingur sem býr yfir ytri hvatningu ákveðinn verknaði sem leið að settu 

marki. Hann tekur ekki þátt í verknaðinum vegna þeirrar eðlislægu ánægju sem 

felst í upplifuninni, heldur frekar til að hljóta jákvæða umbun eða til að forðast 

neikvæðar afleiðingar, að verknaðinum loknum (Wong-On-Wing, 

Guo og Lui, 2010).    

 

Rannsóknir síðustu áratuga hafa svo sýnt fram á að mikill munur er á reynslu og 

frammistöðu einstaklinga eftir því hvort hegðun þeirra byggist á innri eða ytri 

hvatningu (Ryan og Deci, 2000). Bæði innri og ytri hvatning geta þó verið 

áhrifaríkar aðferðir til að stjórna hegðun. Báðar þeirra geta verið notaðar til að fá 

einstakling til að framkvæma ákveðið verkefni og bæði innri og ytri hvatning 

geta fullnægt þörfum einstaklingsins (Leavitt, Pondy og Boje, 1989). 

5.1 Innri hvatning 
 
Innri hvatning var fyrst viðurkennd við rannsóknir á hegðun dýra, þar sem 

niðurstöðurnar greindu frá  því að margar lífverur hegða sér oft á rannsakandi, 
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ánægjulegan og forvitnilegan hátt, jafnvel þegar enginn möguleiki er á ytri 

umbun eða ávinningi.  Þessi sjálfsprottna hegðun dýranna, virðist einungis eiga 

sér stað vegna þeirrar jákvæðu reynslu sem þau hljóta ásamt því að þau auka 

hæfni sína. 

 

Þrátt fyrir að innri hvatning sé ekki það eina sem hefur áhrif á hegðun, þá er hún 

þó áhrifarík og mjög mikilvæg. Frá fæðingu eru einstaklingar hnýsnar, forvitnar 

og leikgjarnar verur sem búa yfir viljanum til að læra og rannsaka og þurfa ekki 

utanaðkomandi umbun til þess. Þessi nátturulegi hvati er mikilvægur eiginleiki 

sem leiðir til vitsmunalegrar, félagslegrar og líkamlegrar þróunar, því það er í 

gegnum hegðun af eigin áhuga og vilja sem þekking og hæfni einstaklinga eykst. 

Einstaklingar finna þó fyrir innri hvatningu gagnvart ýmsum athöfnum en öðrum 

ekki og ekki finna allir fyrir innri hvatningar gagnvart sama verkefninu (Ryan og 

Deci, 2000). 

 

Robert Sessions Woodworth var fyrsti sálfræðingurinn til að setja fram kenningu 

um innri hvatningu. Hann taldi að hegðun geti átt upptök sín vegna ytri 

hvatningar en það væri þó aðeins þegar framkvæmt sé af eigin vilja og áhuga að 

verknaðurinn geti gengið frjálst og skilvirknislega fyrir sig: „only when it is 

running by its own drive ... can (it) run freely and effectively“ (Deci og Ryan, 1985). 

 

5.2 Ytri hvatning 
 
Þrátt fyrir að innri hvatning sé augljóslega mjög mikilvæg, þá byggir hegðun 

einstaklinga oft á tíðum ekki á innri hvatningu. Þetta á sérstaklega við eftir 

bernskuárin, þegar þjóðfélagið krefst af einstaklingum að þeir takist á við ýmis 

verkefni og gegni ýmsum hlutverkum, sem þeir telja hvorki áhugaverð né 

skemmtileg. Má þá nefna að til dæmis í skólum virðist innri hvatning verða 

óalgengari hjá einstaklingum eftir því sem þeir eldast og færast ofar um bekk 

(Ryan og Deci, 2000). 

Hugtakið ytri hvatning vísar til frammistöðu einstaklings sem byggist á einhverri 

aðskildri afleiðingu. Markmiðin með frammistöðunni eiga við þætti aðra en þá 

sem eru eðlislægir verkefninu. Hegðun vegna ytri hvatningar orsakast ekki af 
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innri öflum heldur af utanaðkomandi ástæðum, til dæmis til að hljóta umbun eða 

forðast refsingu. Þar sem að ytri hvatningu er komið á með ytri afli, til dæmis af 

stjórnendum, þá er hegðun vegna ytri hvatninginar yfirleitt háð öðrum og ekki 

vegna frumkvæðis einstaklingsins (Sai Ho Kwok og Sheng Gao, 2005). 

 

5.2.1 Sjálfræðiskenningin 

 
Edward L. Deci og Richard M. Ryan þróuðu upphaflega sjálfræðiskenninguna (e. 

Self-Determination Theory) sem tilheyrir flokki þarfakenninga. Þeir lýstu því 

hvernig hegðun vegna ytri hvatningar getur verið sjálfráð og aðgreining ytri 

hvatningar með tilliti til sjálfstjórnar leiddi svo til sjálfræðiskenningarinnar. 

Kenningin hefur fengið góðar undirtektir og hlotið mikla athygli á sviðum 

menntunar, heilsu og íþrótta (Gagné og Deci, 2005). 

 

Deci og Ryan gerðu grein fyrir fjórum gerðum af hvatningu sem aðgreinast vegna 

þess sjálfræðis sem þær búa yfir. Í einfaldri mynd lýstu þeir yfir tveimur gerðum 

af sjálfráða hvatningu og tveimur gerðum af stýrðri hvatningu. 

Þessar fjórar gerðir eru innri hvatning (e. intrinsic motivation), sjálfráð ytri 

hvatning (e. self-determined extrinsic motivation), stýrð ytri hvatning (e. non-

self-determined extrinsic motivation) og hlutlaus eða engin hvatning (e. 

amotivation).  

 

Innri hvatning vísar til hegðunar af eigin vilja og áhuga eða vegna ánægjunnar 

sem leiðir af verknaðinum. Hegðun vegna ytri hvatningar er hins vegar 

framkvæmd af öðrum ástæðum, til að hljóta ákveðin verðlaun eða komast hjá 

refsingu (Kowal og Fortier, 1999). 

Ytri hvatning er því á marga vegu andstaðan við innri hvatningu. Hinsvegar, ólíkt 

áliti sumra sem telja hegðun vegna ytri hvatningar fullkomlega ósjálfstjórnandi, 

getur hún verið mjög mismunandi, með tilliti til sjálfræðis. Sem dæmi má nefna 

að námsmaður sem gerir heimavinnuna sína einungis vegna þess að hann 

hræðist refsingu foreldranna ef hann vinnur hana ekki, býr yfir ytri hvatningu því 

hann framkvæmir verknaðinn vegna þeirrar aðskildu útkomu að komast hjá 

refsingu. Á svipaðan hátt, þá býr einnig sá námsmaður yfir ytri hvatningu sem 
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vinnur heimaverkefni því hann telur það mikilvægt fyrir starfsferil sinn en ekki 

vegna áhugans á verkefninu sjálfu. Bæði tilfellin fela í sér ákveðinn tilstyrk en 

hins vegar hefur það síðara í för með sér persónulegt samþykki og afstöðu um val 

meðan hið fyrra felur í sér undanlátssemi vegna ytra valds. Bæði tilfellin byggja á 

hegðun af ásettu ráði, en fjölbreytileikinn er hins vegar mikill þegar kemur að 

hlutfallslegri sjálfstjórn (Ryan og Deci, 2000). 

 

Að lokum, þá einkennist hvatningarleysi (e. amotivation) af algjörum skorti á 

innri og ytri hvatningu. Einstaklingar sem telja sig hafa enga stjórn á gjörðum 

sínum lýsa þessu ástandi og þeir sem hljóta hvatningu á þennan hátt hljóta enga 

umbun af þátttöku sinni í verkefnum (Kowal og Fortier, 1999) 

 

5.2.2 Kenningin um hugrænt mat  

 
Mikill ágreiningur hefur verið milli fræðimanna um hvort að ytri umbun geti 

veikt innri hvatningu. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að ytri umbun geti oft á 

tíðum dregið úr frekar en aukið sjálfshvatningu, forvitni, áhuga og þrautseigju 

einstaklinga við að læra ný verkefni og því verið neikvæð fremur en jákvæð 

hvatning  (Deci, Koestner og Ryan, 2001). 

 

Deci og Ryan settu fram kenninguna um hugrænt mat (e. cognitive evaluation 

theory, CET) sem er undirkenning sjálfræðiskenningarinnar um hvatningu. 

Upphaflega var kenningin kynnt til sögunnar til að útskýra bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif ytri umbunar á innri hvatningu. Kenningin styðst við það að 

undirliggjandi innri hvatning byggist á þörfum fyrir hæfni og sjálfræði (Deci ofl., 

2001). Grundvallarforsendur kenningarinnar eru þær að einstaklingar þurfa að 

telja sig sjálfráða og hæfa, svo að þeir þættir sem stuðla að sjálfræði og hæfni 

auki innri hvatningu, en aftur á móti þættir sem draga úr þessum tilfinningum 

skerða innri hvatningu og skilja einstaklinga eftir í óvissuástandi eða 

hvatningarlausa (e. amotivated) (Gagné og Deci, 2005). 
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Samkvæmt kenningunni þá eru áhrif ytri þátta, svo sem launa, skilafrests, 

starfsmats og endurgjafar yfirmanna, á innri hvatningu, lýsandi fyrir því hvernig 

þessir þættir hafa áhrif á skynjun einstaklings á hæfni og sjálfræði sínu.  

Þættir sem minnka skynjað sjálfræði draga úr innri hvatningu en þeir sem auka 

skynjað sjálfræði styrkja hana. Það sem meira er, þættir sem auka skynjaða hæfni 

einstaklinga styrkja innri hvatningu svo lengi sem þeir eru samþættir skynjuðu 

sjálfræði, en þeir sem draga úr skynjaðri hæfni munu draga úr innri hvatningu 

(Deci ofl., 2001). 

 

Til að rannsaka betur áhrif ytri umbunar á innri hvatningu greindu Deci og Ryan 

ytri umbun eftir því hvort hún var munnleg eða áþreifanleg. Munnleg umbun 

byggist venjulega á skýrri jákvæðri endurgjöf á frammistöðu og er af þeim sökum 

líkleg til að auka skynjað sjálfræði og styrkja innri hvatningu.  Hinsvegar getur 

munnleg umbun haft þýðingarmikil áhrif á einstaklinga og fengið þá til að hegða 

sér á vissan hátt sérstaklega til að hljóta lof fyrir verk sín og af þeim sökum getur 

munnleg umbun einnig dregið úr innri hvatningu (Deci ofl., 2001). 

 

Ólíkt munnlegri umbun, þá er áþreifanleg umbun oft veitt með það í huga að 

hvetja starfsfólk til þátttöku í verkefni eða athöfn, sem þeir myndu annars ekki 

gera. Af þeim sökum er áþreifanleg umbun oft á tíðum talin vera mjög stjórnandi 

og því hafa veikjandi áhrif á innri hvatningu. Til að áþreifanleg umbun sé 

upplifuð sem stjórnandi þurfa einstaklingar að taka þátt í verknaðinum vegna 

ytri umbunar, það er að segja, þeir þurfa að vænta þess að frammistaða þeirra 

leiði til umbunar. Aftur á móti ef áþreifanleg umbun er veitt einsaklingum óvænt, 

eftir að þeir hafa lokið verkefni, þá er umbunin ólíklega talin vera afleiðing 

frammistöðunnar og hefur því líklega ekki áhrif á innri hvatningu (Deci ofl., 

2001). 

 

Áhrif ytri umbunar á innri hvatningu og útlistun Decis og Ryans á fyrirbærinu 

vakti mikla athygli meðal fræðimanna á sjöunda og áttunda áratugi síðustu aldar 

og hefur kenningin verið talin ein af helstu hefðbundnu kenningum um 

hvatningu innan skipulagsheilda. Kenningin hafði þó marga gagnrýnendur og 

þónokkrar ástæður voru fyrir því að athyglin á kenningunni dvínaði fljótt.  
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Í fyrsta lagi má nefna það að flestir fræðimennirnir sannreyndu kenninguna inn á 

rannsóknarstofum, frekar en innan sjálfra skipulagsheildanna. Í öðru lagi var 

erfitt að sameina kenninguna við ríkjandi aðferðir um hegðun og væntingar.  

Í þriðja lagi þá eru mörg viðfangsefni innan skipulagsheildarinnar í eðli sínu ekki 

áhugaverð og áætlanir sem fela í sér  að auka innri hvatningu eru því ekki alltaf 

mögulegar eða hagkvæmar. Í fjórða lagi þá þurfa langflestir starfandi 

einstaklingar á launum að halda og því ættu fjárhagslegir hvatar að vera praktísk 

og heillandi aðferð til að stjórna hvatningu. Í fimmta og síðasta lagi þá virtist 

kenningin gefa það í skyn að stjórnendur þyrftu að einbeita sér að öðrum 

hvorum þættinum, það er, annað hvort að efla innri hvatningu með þátttöku og 

styrkingu og í leiðinni draga úr ytri þáttum eða nota umbun og aðra ytri þætti til 

að hámarka ytri hvatningu en á meðan hunsa mikilvægi innri hvatningar 

(Gagné og Deci, 2005). 
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6. Hvatning starfsmanna hjá ríkisreknum og einkareknum 
fyrirtækjum 
 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt fram á að þónokkur munur er á 

hvatningu starfsmanna hjá ríkisreknum og einkareknum fyrirtækjum. Þó má hafa 

í huga að oft á tíðum fer mismunur á hvatningu starfsmanna fremur eftir kyni, 

aldri, menntun, starfsinnihaldi eða stöðu einstaklingsins í stigveldinu (Buelens 

og Herman Van den Broeck, 2007). 

 
Rannsóknir byggðar á athugunum (e. empirical research) hafa sýnt fram á 

sameiginleg einkenni starfsmanna í báðum geirum þar sem þeir sækjast eftir því 

að uppfylla væntingar sínar um ákveðin afrek og með tilliti til þarfa þeirra fyrir 

sjálfsþroska. Þörfin fyrir starfsöryggi er einnig svipuð hjá starfsmönnunum, en 

hins vegar eru starfsmenn hjá einkareknum fyrirtækjum áhugasamari um 

fjárhagslegan ávinning en ríkisstarfsmenn. Aftur á móti, þá skiptir það 

ríkisstarfsmenn meira máli að fá tækifæri til að þjóna samfélaginu og 

hagsmunum þess (Manolopoulos, 2008). 

 
Skattar almennings eru notaðir til að borga laun ríkisstarfsmanna, meðal annars 

hjúkrunarkvenna og kennara. Af þeim sökum ætti mörgum að þykja það vera 

forgangsatriði að ríkisstarfsmenn leggi sig fram eftir hinstu getu við störf sín.  

Hvatning skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að frammistöðu. Það er þó 

ekki aðeins einn þáttur sem hefur áhrif á hvatningu heldur hafa margir 

einstaklingsbundnir þættir áhrif.  Aldur, persónuleiki og aðrir persónubundnir 

þættir hafa mikil áhrif á hvatningu einstaklinga (Carrigan,  2011). Meðal 

ríkisstarfsmanna virðist þó vera greinilegt mynstur sem sýnir fram á að innri 

hvatning skipti þá meira máli en ytri. Þeir hljóta hvatningu gagnvart innihaldi 

starfsins, sjálfsþroska, viðurkenningu, sjálfræði, áhuga og möguleikanum á að 

læra nýja hluti.  

 

Almennt er það talið að ríkisrekin fyrirtæki séu líklegri til ad ráða til sín fólk sem 

býr yfir gildum og þörfum sem samræmast markmiðum fyrirtæksins og þeirri 

þjónustu sem það býður upp á. Markmið ríkisrekinna fyrirtækja eru oft 

umfangsmeiri og með dýpri áhrif en markmið einkarekinna fyrirtækja. Af þeim 
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sökum er samsetning ríkisstarfsmanna ætluð að endurspegla eðli opinberrar 

starfsemi, með því að laða að sér starfmenn sem vilja tækifæri til að uppfylla hátt 

settar þarfir og óeigingjarna löngun.  Í raun þá hafa rannsóknir sýnt fram á að sú 

beina eða óbeina umbun sem starfsmenn velja fram yfir aðra fer saman við þann 

geira sem þeir starfa í. Ríkisstarfsmenn hafa hvert eftir annað verið staðnir að því 

að telja beinan fjárhagslegan ávinning mun minna virði en starfsmenn í 

einkarekstri, hins vegar telja þeir það mikils virði og eru mun áhugasamari en 

starfsmenn í einkageiranum fyrir því að geta hjálpað öðrum.  Laun eru mun 

áhrifameiri hvati fyrir starfsmenn, stjórnendur og yfirmenn einkarekinna 

fyrirtækja en fyrir starfsmenn ríkissins (Wright, 2007). 

 

Í nýlegum fræðiritum hefur fyrirbærið  PSM (e. public service motivation) eða 

hvatning opinberrar starfsemi fengið þónokkra athygli. Margar skilgreiningar 

hafa verið settar fram um PSM en skilgreining eftir James L. Perry og Lois R. Wise 

hefur fengið góðar undirtektir. Þeir skilgreina PSM sem tilhneigingu einstaklings  

til að svara hvöt sem upphaflega eða einungis finnst innan opinberrar 

skipulagsheildar. Ríkisstarfsmenn sýna fram á ríkara þjónustusiðferði en 

starfsmenn einkarekinna fyrirtækja.  Önnur einkenni einstaklinga sem búa yfir 

PSM fela í sér dýpri löngun til að láta gott af sér leiða, tækifæri til að hafa áhrif á 

almenn málefni, tilfinningu fyrir ábyrgð og heiðarleika og von um innri ávinning 

fremur en há laun eða starfsöryggi (Mann, 2006). 
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7. Rannsóknin 
 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á innri og ytri hvatningu hjá 

starfsmönnum Hvassaleitisskóla og starfsmönnum Marels. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að greina mismun á mikilvægi innri og ytri hvatningar hjá 

starfsmönnum Hvassaleitisskóla og starfsmönnum Marels.  

Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

 

1. Kanna hvort að ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla telji innri hvatningu 

mikilvægari en starfsmenn hjá einkafyrirtækinu Marel.  

 

2. Kanna hvort að starfsmenn hjá einkafyrirtækinu Marel telji ytri 

hvatningu mikilvægari en ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla. 

 

Hér á eftir verður greint nánar frá þátttakendum, gerð spurningalistans, 

mælitækjum, framkvæmd og takmörkunum rannsóknarinnar. Í niðurstöðum er 

notuð lýsandi tölfræði, þar sem myndir gegna aðalhlutverki. 

 

7.1 Þátttakendur  
 
Þýði rannsóknarinnar eru kennarar í 

Hvassaleitisskóla og starfsmenn hjá 

einkarekna fyrirtækinu Marel. Alls 30 

einstaklingar voru í úrtaki rannsóknarinnar, 

þar af 15 kennarar og 15 starfsmenn hjá 

Marel. Aldur þátttakenda var mjög breytilegur 

en fleiri eldri þátttakenda voru meðal 

kennaranna og enginn kennari var yngri en 25 ára.  

Hjá Marel voru 6 karlmenn sem tóku þátt en 9 konur. Hjá 

Hvassaleitisskóla voru 7 karlmenn sem tóku þátt en 8 

konur. Alls tóku 13 karlar þátt í könnuninni en 17 konur. 
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7.2 Spurningalistinn 
 
Útbúinn var spurningalisti sem samanstóð af 18 spurningum, 15 almennum og 3 

bakgrunnsspurningum. Spurningalistinn var hannaður með markmið 

verkefnisins í huga og tengist um það bil helmingur spurninganna innri 

hvataþáttum og hinn helmingur spurninganna ytri hvataþáttum. Einnig eru 3 

bakgrunnsspurningar í lok spurningalistans. Spurningarnar voru settar upp á 

sköluðu formi þar sem þátttakendur staðsettu svör sín á fyrirframgefnum 

kvarða. Kostirnir við þetta form spurninga eru þeir að það kallar fram viðhorf 

eða ásetning svarenda en hinsvegar getur það verið mismunandi hjá svarendum 

fyrir hvað tölurnar standa og gott er að hafa það í huga við úrlausn 

rannsóknarinnar.   

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir úrtak rannsóknarinnar var hann 

forprófaður á sex einstaklingum, þremur starfsmönnum Hvassaleitisskóla og 

þremur starfsmönnum Marels. Spurningalistinn var lagður fyrir þessa 

einstaklinga og voru þeir beðnir um endurgjöf á listann, það er hvort eitthvað 

væri óljóst, hvort villur væru í spurningum og hvort framgangur spurninga væri 

eðlilegur. Í ljós kom að það tók þátttakendur um það bil fimm til átta mínútur að 

svara könnuninni.  Notast var við þær athugasemdir sem bárust frá 

þátttakendum forprófunarinnar til að betrumbæta listann áður en hann var 

sendur út til úrtaksins. Má þá nefna að ákveðið var að sleppa því að láta kvarðana 

hafa merkingu, það er að ef þátttakandi merkti við kvarðann 1 í spurningu þætti 

honum sá þáttur hvetja hann mjög lítið, 2 væri frekar lítil hvatning, 3 væri hvorki 

né, 4 væri frekar mikil hvatning og 5 væri mjög mikil hvatning. Þátttakendur 

bentu á að svörin yrðu mun dreifðari ef mögulegt væri að svara spurningunum á 

væginu 1 til 5 því allir þættirnir sem spurt er um hvetja þátttakendur áfram í 

starfinu og ef kvarðarnir hefðu gömlu merkinguna yrði einungis svarað frekar 

mikið eða mjög mikið.  Með því að geta gefið hverjum hvataþætti einkunn frá 1 til 

5, eftir því hversu mikil áhrif sá þáttur hefði á frammistöðu þátttakenda í starfi, 

myndu niðurstöður könnunarinnar verða mun ljósari. Því var ákveðið að breyta 

þessu svo að svör þátttakenda yrðu dreifðari og augljósara yrði hvaða þættir 

væru meira hvetjandi fyrir þá en aðrir.  
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7.3 Lýsing á framkvæmd 

Farið var með útprentaða spurningalista á báða vinnustaði, það er uppí 

Hvassaleitisskóla og Marel. Þátttakendur fengu spurningalistana í umslagi og 

eftir þátttöku skiluðu þeir svo útfylltum spurningalistanum í lokuðu umslagi.  

Til að vinna úr upplýsingum var notast við forritið SPSS sem les úr og vinnur með 

niðurstöðurnar. Eftir að gagnaöflun lauk voru svör þátttakenda færð inn í SPSS 

og breyturnar voru keyrðar til að sannreyna ýmsa áhrifaþætti, en aðallega voru 

tíðnitöflur og krosstöflur notaðar við úrvinnsluna. Þegar niðurstöðurnar voru 

ljósar var notast við Excel til að búa til gröf og kökurit.  

 

7.4 Takmarkanir 

Þónokkrar takmarkanir voru við gerð rannsóknarinnar sem ýmist stöfuðu af 

skorti á fjármagni og tíma.  Helsta afleiðing þess að fjármagn var af skornum 

skammti var sú að notast þurfti við þægindaúrtak sem mögulegt er að 

endurspegli ekki þýðið. Einnig var fjöldi þátttakenda ekki það mikill að hægt sé 

að fullyrða með 95% vissu að úrtakið endurspegli allt þýðið.  
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7.5 Niðurstöður rannsóknar 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar verða flokkaðar sem helstu niðurstöður og 

ítarlegar niðurstöður. Ítarlegar niðurstöður verða flokkaðar eftir innri og ytri 

hvataþáttum. Fyrst verða innri hvataþættir skoðaðir og síðan þeir ytri. 

 

7.5.1 Helstu niðurstöður 

 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna starfsmenn beggja 

skipulagsheilda fyrir mjög mikilli hvatningu gagnvart því að starf þeirra sé 

skemmtilegt, en þó virðist þessi innri hvataþáttur hafa eilítið meiri hvetjandi 

áhrif á starfsmenn Hvassaleitisskóla en á starfsmenn Marels.   

Samkvæmt rannsókninni er ábyrgð í starfi mikilvægari hvataþáttur fyrir 

starfsmenn Marels en starfsmenn Hvassaleitisskóla en samt sem áður skiptir 

ábyrgð í starfi starfsmenn Hvassaleitisskóla þónokkru máli. Þessar niðurstöður 

eiga ekki vel við fyrri rannsóknir því samkvæmt þeim ætti ábyrgð í starfi að vera 

ríkisstarfsmönnum meiri hvatning en starfsmönnum í einkarekstri.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mjög lítinn mun á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla annars vegar og starfsmanna Marels hins vegar til 

viðurkenningar í starfi og vaxtar og þróunar í starfi. Sá litli munur sem 

niðurstöðurnar sýna benda þó til þess að þessir hvataþættir skipti starfsmenn 

Hvassaleitisskóla eilítið meira máli en starfsmenn Marels. Niðurstöðurnar sýna 

einnig að vöxtur og þróun í starfi eru þátttakendum meiri hvatning en það að 

hljóta viðurkenningu í starfi.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er það mun meiri hvatning fyrir 

starfsmenn Hvassaleitisskóla að vinna að áhugaverðum verkefnum en fyrir 

starfsmenn Marels en samt sem áður skiptir það starfsmenn í einkarekstri 

þónokkru máli líka.   

Það að starfið njóti almennrar virðingar er samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar mjög áhrifaríkur hvati fyrir frammistöðu starfsmanna 

Hvassaleitisskóla en aftur á móti telja margir starfsmenn Marels það ekki hafa 

mikil áhrif á frammistöðu sína. Sama má segja um þá hvatningu sem felst í því að 

starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið en starfsmenn Hvassaleitisskóla telja það 
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mjög áhrifaríkan hvataþátt á frammistöðu sína í starfi en starfsmenn Marels 

finna margir hverjir fyrir mjög lítilli hvatningu gagnvart þeim hvataþætti.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er lítill munur á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla og starfsmanna Marels til starfsöryggis en samkvæmt 

niðurstöðum margra fræðimanna er þörfin fyrir starfsöryggi mjög svipuð hjá 

starfsmönnum í báðum geirum (Manolopoulos, 2008).   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á það að laun séu áhrifameiri hvati fyrir 

starfsmenn Marels en fyrir starfsmenn Hvassaleitisskóla, en samt sem áður 

skipta launin þá þónokkru máli.  

Fjárhagsleg umbun virðist skipta starfsmenn Marels mun meira máli en 

starfsmenn Hvassaleitisskóla en þessi hvataþáttur veitir starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla mjög takmarkaða hvatningu til að standa sig vel í starfi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er lítill munur á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla annars vegar og starfsmanna Marels hins vegar til  

vinnuaðstöðunnar og stjórnar fyrirtækisins og eru niðurstöðurnar fremur 

dreifðar. Sá munur sem niðurstöðurnar sýna benda þó til þess að þessir ytri 

hvataþættir skipti starfsmenn Marels eilítið meira máli en starfsmenn 

Hvassaleitisskóla. Sama má segja um niðurstöður rannsóknarinnar gagnvart 

samböndum á vinnustað, en einnig má draga þá ályktun af niðurstöðunum að 

góð sambönd á vinnustað skipti þátttakendur meira máli en góðar 

vinnuaðstæður eða stjórnun fyrirtækisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þónokkur munur er á viðhorfi 

starfsmanna Hvassaleitisskóla og starfsmanna Marels gagnvart stefnu 

fyrirtækisins og finna starfsmenn Marels fyrir meiri hvatningu gagnvart þessum 

hvataþætti en starfsmenn Hvassaleitisskóla. Niðurstöðurnar sýna einnig að þessi 

ytri hvataþáttur veitir þátttakendunum ekki jafn mikla hvatningu og til dæmis 

góð sambönd á vinnustað. 
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7.5.2 Ítarlegar niðurstöður 

7.5.2.1 Innri hvataþættir 

 
Spurning 1: Skemmtilegt og ánægjulegt starf 
 

 

 
 
 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að öllum starfsmönnum Hvassaleitisskóla 

nema einum finnst það mjög mikilvægt að starf þeirra sé skemmtilegt og 

ánægjulegt. Starfsmönnum Marels finnst það einnig mikilvægt en þó ekki í jafn 

miklu mæli og starfsmönnum Hvassaleitisskóla. Níu starfsmenn Marels gáfu 

þessum hvataþætti vægið 5 en sex þeirra gáfu honum vægið 4. Þessi spurning 

skoðar innri hvatningu starfsmanna og passa þessar niðurstöður ágætlega við 

þær kenningar og niðurstöður rannsókna, sem skoðaðar voru hér að framan. 

Samkvæmt James L. Perry og Lois R. Wise leggja starfsmenn hins opinbera meiri 

áherslu á  innihald starfsins og er ánægja í starfi stór þáttur í því. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar telja starfsmenn Hvassaleitisskóla skemmtilegt og 

ánægjulegt starf hins vegar líka skipta miklu máli, en þó í minna mæli en 

starfsmenn Marels. Þessar niðurstöður passa því vel við niðurstöður ýmissa 

fræðimanna um fyrirbærið PSM sem fjallað var um hér að framan (Perry og Wise, 

1990).  
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Spurning 2: Að hafa ábyrgð í starfi 

 
 
 

 
 
 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja starfsmenn Hvassaleitisskóla 

ánægjulegt starf þónokkuð mikilvægara en það að hafa ábyrgð í starfi. Ábyrgð í 

starfi er þeim samt sem áður mikilvæg, þar sem að allir starfsmenn 

Hvassaleitisskóla nema einn gáfu þessum hvataþætti vægið 4 eða 5. Starfsmenn 

Marels líta með mismunandi augum á þennan hvataþátt, sumum þeirra finnst 

ábyrgðin skipta miklu máli en um 27% þeirra gefa henni lítið vægi. 

Samkvæmt Herzberg er ábyrgð í starfi ánægjuþáttur og innri hvataþáttur. Þessar 

niðurstöður eiga því ekki vel við niðurstöður fræðimanna því rétt tæpur 

helmingur starfsmanna Marels telur ábyrgð skipta mjög miklu máli og gefur 

þessum hvataþætti vægið 5, en aðeins þrír starfsmenn Hvassaleitisskóla gera hið 

sama. Samkvæmt Gregory A. Mann sem skrifaði um hvatningu í opinberri 

starfsemi (e. PSM) ætti ábyrgð í starfi að veita ríkisstarfsmönnum meiri 

hvatningu en starfsmönnum í einkarekstri (Mann, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 



 40 

Spurning 3: Að eiga möguleika á viðurkenningu fyrir vel unnin störf 
 
 
 

 
 

 
 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja starfsmenn Hvassaleitisskóla 

viðurkenningu í starfi eilítið mikilvægari en starfsmenn Marels, en þó er ekki 

mikill viðhorfsmunur. Starfsmenn Hvassaleitisskóla gefa þessum hvataþætti 

vægið 4 og 5 en tveir starfsmenn Marel telja viðurkenningu ekki skipta þá miklu 

máli og merktu við 3 á spurningalistanum. Þar sem að lítill munur er á svörum 

þátttakenda er erfitt að halda því fram að þessar niðurstöður passi vel við 

niðurstöður fræðimanna. Hins vegar má halda því fram á að sá munur sem sést á 

svörum þátttakenda, þó lítill sé, eigi vel við niðurstöður ýmissa fræðimanna 

(Mann, 2006). En má þá til dæmis nefna að Bradly E. Wright taldi viðurkenningu 

í starfi, sem er innri hvataþáttur, vera mikilvægari fyrir ríkisstarfsmenn en fyrir 

starfsmenn í einkarekstri (Wright, 2007). 
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Spurning 4: Að eiga möguleika á þróun og vexti í starfi 
 
 
 

 
 
 

 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar töldu starfsmenn Marels þróun og 

vöxt í starfi ekki vera jafn mikilvæga áhrifaþætti á frammstöðu sína og 

starfsmenn Hvassaleitisskóla, en þó er ekki mikill munur á svörum þessara 

þátttakenda. Líkt og með niðurstöðurnar tengdar viðurkenningu, þá er erfitt að 

túlka sem svo að þessar niðurstöður passi vel við niðurstöður fyrri rannsókna, 

þar sem að mjög lítill munur er á svörum þátttakenda. Sá litli munur sem 

niðurstöðurnar sýna passar þó vel við niðurstöður fyrri rannsókna, en James L. 

Perry og Lois R. Wise héldu því fram að ríkisstarfsmenn hljóti meiri hvatningu 

gagnvart innri hvataþáttum en starfsmenn í einkarekstri (Perry og Wise, 1990). 

Einnig er það fremur augljóst að þátttakendur rannsóknarinnar telja 

möguleikann á þróun og vexti í starfi vera áhrifaríkari hvataþátt á frammistöðu 

sína en viðurkenning í starfi, en allir þessir þrír þættir eru innri hvataþættir.  
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Spurning 6: Að vinna að áhugaverðum verkefnum  
 
 
 

 
 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sést að starfsmenn Hvassaleitisskóla 

telja það mikilvægara að vinna að áhugaverðum verkefnum en starfsmenn 

Marels. Allir starfsmennir Hvassaleitisskóla merktu við 4 og 5 í þessari 

spurningu en svör starfsmanna Marels voru mun dreifðari og þrír þeirra gáfu 

þessum hvataþætti vægið 2 og 3. Þessar niðurstöður eru nákvæmlega þær sömu 

og niðurstöður rannsóknarinnar tengdar þróun og vexti starfsmanna og eins og 

áður hefur komið fram passa þessar niðurstöður því ágætlega við niðurstöður 

fyrri rannsókna, en James L. Perry og Lois R. Wise héldu því fram að 

ríkisstarfsmenn hljóti meiri hvatningu gagnvart innri hvataþáttum en starfsmenn 

í einkarekstri (Perry og Wise, 1990).  
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Spurning 12: Að starfið njóti almennrar virðingar 
 
 
 

 
 
 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar skiptir það starfsmenn 

Hvassaleitisskóla mun meira máli að starf þeirra njóti almennrar virðingar 

heldur en starfsmenn Marels. Tíu starfsmenn Hvassaleitisskóla gáfu 

spurningunni vægið 5 og fimm þeirra gáfu henni vægið 4. Meðal starfsmanna 

Marels voru niðurstöðurnar mun dreifðari og alls sex þeirra gáfu spurningunni 

lítið vægi, eða merktu við 2 eða 3. Þessar niðurstöður passa mjög vel við 

niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að það sé mun mikilvægara fyrir 

ríkisstarfsmenn að fá tækifæri til að þjóna samfélaginu og hagsmunum þess en 

fyrir starfsmenn í einkareknum fyrirtækjum (Manolopoulos, 2008). 
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Spurning 13: Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 
 
 
 

 
 
 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mikinn mun á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla og starfsmanna Marels á mikilvægi þess, og þeirri hvatningu 

sem felst í því, að starf þeirra sé gagnlegt fyrir samfélagið. Starfsmenn 

Hvassaleitisskóla telja það greinilega mikinn áhrifaþátt á frammistöðu sína að 

starfið sé talið gagnlegt fyrir samfélagið. Hins vegar veita tíu starfsmenn Marels 

þessum hvataþætti lítið vægi og merktu við 3 eða minna. Þessar niðurstöður eiga 

mjög vel við niðurstöður fræðimanna sem sýna fram á að ríkisstarfsmenn finni 

fyrir dýpri löngun til að láta gott af sér leiða, vilji hafa tækifæri til að hafa áhrif á 

almenn málefni, hafi tilfinningu fyrir ábyrgð og heiðarleika og von um innri 

ávinning fremur en há laun eða starfsöryggi (Mann, 2006). 
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7.5.2.2 Ytri hvataþættir 

 
Spurning 5: Að fá góð laun 
 
 

 
 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru laun áhrifameiri hvati fyrir 

frammistöðu starfsmanna Marels en fyrir frammistöðu starfsmanna 

Hvassaleitisskóla. Aðeins þrír starfsmenn Hvassaleitisskóla gáfu þessum þætti 

vægið 5 en mun fleiri eða níu starfsmenn Marels gáfu honum sama vægi. Nánast 

sami fjöldi starfsmanna úr hvorri skipulagsheild gaf þessum hvataþætti vægið 4, 

eða sjö starfsmenn Hvassaleitisskóla og fimm starfsmenn Marels. Hins vegar gaf 

aðeins einn starfsmaður Marels þessum þætti vægið 3, en fimm starfsmenn 

Hvassaleitisskóla gerðu það hins vegar. Þessar niðurstöður sýna vel að laun eru 

áhrifameiri hvati fyrir starfsmenn Marels en fyrir starfsmenn Hvassaleitisskóla. 

Hins vegar má ekki túlka þessar niðurstöður sem svo að laun skipti starfsmenn 

Hvassaleitisskóla litlu máli því rétt tæpur helmingur þeirra gaf þessum 

hvataþætti vægið 4. Aftur á móti má túlka niðurstöðurnar á þann hátt að 

starfsmenn Hvassaleitisskóla finni fyrir minni hvatningu gagnvart þessum 

hvataþætti en starfsmenn Marels. Þessar niðurstöður passa mjög vel við 

niðurstöður ýmissa fræðimanna sem sýna fram á að launin séu mun áhrifameiri 

hvati fyrir starfsmenn, stjórnendur og yfirmenn einkarekinna fyrirtækja en fyrir 
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starfsmenn ríkisins (Wright, 2007). 

 

Spurning 7: Að eiga möguleika á fjárhagslegri umbun (bónusar oþh.)  
 
 
 

 
 

 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er það greinilegt að fjárhagsleg 

umbun skiptir starfsmenn Marels mun meira máli en starfsmenn 

Hvassaleitisskóla. Enginn starfsmaður Hvassaleitisskóla en sjö starfsmenn 

Marels gáfu þessum hvataþætti vægið 5. Nánast jafn margir þátttakendur úr 

hvorri skipulagsheild gáfu þættinum vægið 4, eða sjö starfsmenn 

Hvassaleitisskóla og sex starfsmenn Marels. Alls átta starfsmenn 

Hvassaleitisskóla á móti tveimur starfsmönnum Marels gáfu þessum hvataþætti 

vægið 3 en þessar tölur sýna vel að fjárhagsleg umbun veitir starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla takmarkaða hvatningu til að standa sig vel í starfi. 

Niðurstöðurnar benda einnig á hversu mikilvæg þessi fjárhagslega umbun er 

fyrir starfsmenn Marels. Þessar niðurstöður passa vel við niðurstöður rannsókna 

Dimitri Manolopoulos en hann hélt því fram að starfsmenn hjá einkareknum 

fyrirtækjum væru mun áhugasamari um fjárhagslegan ávinning en 

ríkisstarfsmenn (Manolopoulos, 2008). 
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Spurning 9: Að búa við góðar vinnuaðstæður 
 
 
 

 
 
 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er lítill munur á viðhorfi starfsmanna 

Marels og starfsmanna Hvassaleitisskóla til vinnuaðstæðna. Fjórir starfsmenn 

Hvassaleitisskóla og sex starfsmenn Marels gáfu þessum hvataþætti vægið 5 og 

sjö starfsmenn Hvassaleitisskóla og sex starfsmenn Marels gáfum honum vægið 

4. Fjórir starfsmenn Hvassaleitisskóla gáfu þessum þætti svo vægið 3 en þrír 

starfsmenn Marels gerðu hið sama.  Samkvæmt Herzberg er vinnuaðstaðan ytri 

hvataþáttur og samkvæmt rannsóknum Bradly E. Wrights ættu starfsmenn í 

einkarekstri að hljóta meiri hvatningu gagnvart þessum hvataþætti en 

ríkisstarfsmenn. Starfsmenn Marels eru eilítið fleiri en starfsmenn 

Hvassaleitisskóla meðal þeirra sem gáfu þessum hvataþætti vægið 5 og af því 

leyti passa þær niðurstöður við niðurstöður rannsókna Wrights. Hins vegar er 

munurinn mjög lítill og einnig eru fleiri starfsmenn Hvassaleitisskóla en 

starfsmenn Marels sem gáfu þessum þætti vægið 4. Því er erfitt að halda því fram 

að þessar niðurstöðurnar eigi vel við niðurstöður fyrri rannsókna (Wright, 

2007). 
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Spurning 10: Að hafa gott samband við samstarfsmenn 
 

 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru svör starfsmanna Marels mun 

dreifðari en svör starfsmanna Hvassaleitisskóla með tilliti til viðhorfs þeirra til 

vinnusambanda. Alls níu starfsmenn Marels gáfu þessum hvataþætti vægið 5 en 

sjö starfsmenn Hvassaleitisskóla gerðu hið sama. Átta starfsmenn 

Hvassaleitisskóla gáfu svo þættinum vægið 4 en helmingi færri, eða alls fjórir 

starfsmenn Marels, gerðu það einnig. Tveir starfsmenn Marels gáfu svo þessum 

hvataþætti vægið 3 en enginn starfsmaður Hvassaleitisskóla gaf honum lægra 

vægi en 4. Samkvæmt Herzberg eru sambönd við samstarfsmenn ytri 

hvataþáttur og samkvæmt rannsóknum Bradly E. Wrights ættu því starfsmenn í 

einkarekstri að telja vinnusamböndin áhrifameiri hvataþátt á frammistöðu sína 

en ríkisstarfsmenn. Líkt og með vinnuaðstæður þá passa þessar niðurstöður við 

niðurstöður rannsókna Wrights, af því leyti að starfsmenn Marels voru fleiri en 

starfsmenn Hvassaleitisskóla af þeim sem veittu þessum hvataþætti mesta vægið. 

Hins vegar voru starfsmenn Hvassaleitisskóla helmingi fleiri en starfsmenn 

Marels af þeim sem gáfu hvataþættinum 4 í vægi og þær niðurstöður passa því 

ekki vel við niðurstöður rannsókna Wrights (Wright, 2006). 
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Spurning 11: Stefna fyrirtækisins 
 

 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðeins einn starfsmaður Hvassaleitisskóla 

á móti fjórum starfsmönnum Marel gaf þessum hvataþætti vægið 5. Nánast jafn 

margir starfsmenn beggja skipulagsheilda gáfu þættinum vægið 4 eða níu 

starfsmenn Hvassaleitisskóla og átta starfsmenn Marel. Fimm starfsmenn 

Hvassaleitisskóla gáfu svo þættinum vægið 3 og þrír starfsmenn Marel gerðu 

slíkt hið sama. Einnig sýna niðurstöðurnar að mun fleiri starfsmenn 

Hvassaleitisskóla gáfu þættinum vægið 3 en vægið 5 sem bendir til þess að þeir 

finna ekki fyrir jafnmikilli hvatningu gagnvart þessum hvataþætti og starfsmenn 

Marel, þar sem að fleiri þeirra gáfu þættinum vægið 5 heldur en vægið 3.   

Samkvæmt Herzberg er stefna fyrirtækisins ytri hvataþáttur og á því samkvæmt 

Bradly E. Wright að vera meira hvetjandi fyrir starfsmenn í einkarekstri en fyrir  

ríkisstarfsmenn. Þessar niðurstöður passa því vel við niðurstöður rannsókna 

Wrights (Wright, 2006). 
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Spurning 14: Að hafa öryggi í starfinu 
 
 
 

 
 
 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lítill munur er á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla og starfsmanna Marels gagnvart öryggi þeirra í starfi. Tveimur 

fleiri starfsmenn Hvassaleitisskóla en starfsmenn Marels gáfu þessum hvataþætti 

vægið 5, eða fimm starfsmenn Hvassaleitisskóla og þrír starfsmenn Marels. 

Hinsvegar voru jafn margir úr hvorri skipulagsheild sem gáfu honum vægið 4 eða 

sjö starfsmenn Hvassaleitisskóla og sjö starfsmenn Marels. Þessar niðurstöður 

eiga mjög vel við niðurstöður rannsókna fræðimannsins Dimitris Manolopoulos 

þar sem hann sýnir fram á sameiginleg einkenni starfsmanna í báðum geirum og 

þar á meðal er þörfin fyrir starfsöryggi talin vera svipuð meðal þeirra 

(Manolopoulos, 2008). 
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Spurning 15: Stjórnun fyrirtækisins 
 
 
 

 
 
 

 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna lítinn mun á viðhorfi starfsmanna 

Hvassaleitisskóla og starfsmanna Marels til stjórnunar fyrirtækis þeirra. Sex 

starfsmenn Hvassaleitisskóla en sjö starfsmenn Marels gáfu þessum hvataþætti 

vægið 5. Jafn margir starfsmenn beggja skipulagsheilda gáfu þessum þætti vægið 

4, eða fjórir starfsmenn Hvassaleitisskóla og fjórir starfsmenn Marels. Fimm 

starfsmenn Hvassaleitisskóla gáfu svo hvataþættinum vægið 3 og fjórir 

starfsmenn Marels gerðu hið sama.  Samkvæmt niðurstöðum fræðimanna, meðal 

annars Bradly E. Wrights, ætti þessi hvataþáttur að vera áhrifameiri fyrir 

starfmenn í einkarekstri en fyrir starfsmenn ríkisins. Þessar niðurstöður eiga því 

ekki vel við niðurstöður fyrri rannsókna (Wright, 2007). 
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Þar sem að fræðimenn hafa komist að því að ytri hvataþættir og þá helst launin 

og fjárhagslegur ávinningur, skipta starfsmenn í einkarekstri meira máli en 

ríkisstarfsmenn, verða þær tvær spurningar bornar saman við nokkrar 

spurningar rannsóknarinnar sem snúa að innri hvatningu.  

 

Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

ánægjulegs starfs; 

 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna greinilega að starfsmenn Hvassaleitisskóla 

telja skemmtilegt og ánægjulegt starf veita þeim mun meiri hvatningu til að 

standa sig vel í starfi en laun og fjárhagsleg umbun. Þessar niðurstöður passa 

mjög vel við niðurstöður fjölmargra fræðimanna og má þá nefna að Bradly E. 

Wright hélt því fram að meðal ríkisstarfsmanna væri greinilegt mynstur sem 

sýnir fram á að innri hvatning skipti þá meira máli en ytri hvatning (Wright, 

2007). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

ánægjulegs starfs; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ekki mikill munur á viðhorfi 

starfsmanna Marels til launa og ánægjulegs starfs en meira en helmingur 

starfmannanna eða níu talsins telja launin og skemmtilegt starf vera jafn 

áhrifaríka hvataþætti á frammistöðu sína og gefa þeim þáttum vægið 5. Rétt 

tæpur helmingur starfsmanna eða sjö talsins gefa svo fjárhagslegri umbun vægið 

5. Mjög lítill munur er á niðurstöðunum en sá litli munur sem niðurstöðurnar 

sýna bendir til þess að skemmtilegt starf sé áhrifaríkasti hvataþátturinn af 

þessum þremur, þar sem að hann fær einungis vægið 4 og 5, en aldrei vægið 3. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að allir þessir hvataþættir skipta starfsmenn Marel 

miklu máli. Þessar niðurstöður fara eilítið á mis við þær niðurstöður sem Bradly 

E. Wright setti fram sem sýna að fjárhagsleg umbun og launin ættu að skipta 

starfsmenni í einkarekstri meira máli en innri hvataþættir (Wright, 2007). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

ábyrgðar í starfi; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja starfsmenn Hvassaleitisskóla jafn 

mikla hvatningu felast í því að hafa ábyrgð í starfi og að fá góð laun en þeir telja 

hins vegar ábyrgð í starfi vera mikilvægari en fjárhagsleg umbun. Aðeins þrír 

starfsmenn gáfu þessum hvataþætti vægið 5 og bendir það til þess að ábyrgð í 

starfi sé þeim ekki mjög mikilvæg. Þessar niðurstöður eiga því að vissu leyti ekki 

vel við niðurstöður James L. Perrys og Lois R Wise sem sýna að ábyrgð í starfi, 

sem er innri hvataþáttur, veitir ríkisstarfsmönnum meiri hvatningu en launin 

sem þeir hljóta. Hins vegar eiga niðurstöður Perrys og Wise vel við þær 

niðurstöður rannsóknarinnar sem sýna að ábyrgð í starfi veitir starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla meiri hvatningu en fjárhagsleg umbun (Perry og Wise, 1990). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og ábyrgðar 

í starfi; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru laun áhrifameiri hvati fyrir 

frammistöðu starfsmanna Marels en ábyrgð í starfi og fjárhagsleg umbun. Fleiri 

starfsmenn gáfu launum vægið 5 en þeir sem gáfu ábyrgð i starfi sama vægi. 

Einnig voru fleiri starfsmenn sem gáfu launum vægið 4 en þeir sem gáfu ábyrgð í 

starfi einnig það vægi. Þessar niðurstöður eiga vel við niðurstöður Bradly E 

Wrights. Hins vegar eiga þær niðurstöður rannsóknarinnar sem sýna að jafn 

margir einstaklingar gáfu ábyrgð í starfi og fjárhagslegri umbun vægið 5 ekki vel 

við niðurstöður Wrights, því samkvæmt þeim ættu starfsmenn í einkarekstri að 

gefa fjárhagslegri umbun meira vægi en ábyrgð í starfi (Wright, 2007). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

viðurkenningar í starfi; 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðurkenning í starfi veitir starfsmönnum 

Hvassaleitisskóla mun meiri hvatningu en laun og fjárhagsleg umbun. Mun fleiri 

starfsmenn gáfu viðurkenningu í starfi vægið 5 en þeir sem gáfu launum sama 

vægi, en enginn starfsmaður gaf fjárhagslegri umbun vægið 5. Einnig voru mun 

fleiri sem gáfu viðurkenningu í starfi vægið 4 en þeir sem gáfu launum og 

fjárhagslegri umbun sama vægi.  Enginn starfsmaður Hvassaleitisskóla gaf 

viðurkenningu í starfi vægið 3 en meira en helmingur þeirra eða átta talsins gáfu 

fjárhagslegri umbun það vægi og fimm þeirra gáfu launum einnig vægið 3. Þessar 

niðurstöður sem sýna að viðurkenning í starfi sem er innri hvataþáttur sé 

áhrifaríkari fyrir starfsmenn Hvassaleitisskóla en ytri hvataþættirnir laun og 

fjárhagsleg umbun, eiga mjög vel við þær niðurstöður sem Gregory A Mann hefur 

sett fram í fræðiritum sínum (Mann, 2006). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

viðurkenningar í starfi; 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsmenn Marels töldu launin og 

fjárhagslega umbun hvetja þá meira í starfi en það að hljóta viðurkenningu í 

starfinu. Rúmlega helmingi fleiri starfsmenn gáfu launum vægið 5 en þeir sem 

gáfu viðurkenningu vægið 5 og rétt tæplega helmingi fleiri gáfu fjárhagslegri 

umbun vægið 5 en þeir sem gáfu viðurkenningu í starfi sama vægi. Hins vegar 

voru 60% starfsmanna Marel sem gáfu viðurkenningu vægið 4 og má túlka þær 

niðurstöður sem svo að viðurkenning í starfi sé þeim frekar mikilvæg. 

Niðurstöður rannsóknarinnar passa mjög vel við rannsóknir Bradly E. Wrights, 

þar sem að niðurstöður hans sýna fram á að starfsmenn í einkarekstri finna fyrir 

meiri hvatningu gagnvart launum og fjárhagslegri umbun en því að hljóta 

viðurkenningu í starfi (Wright, 2007). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

þróunar og vaxtar í starfi; 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mjög augljóslega fram á það að þróun og 

vöxtur í starfi veitir starfsmönnum Hvassaleitisskóla mjög mikla hvatningu og í 

mun meira mæli en laun og fjárhagsleg umbun gerir. Níu starfsmannanna gáfu 

þessum hvataþætti vægið 5 en aðeins þrír þeirra gáfu launum sama vægi og eins 

og áður hefur komið fram þá gefur enginn þeirra fjárhagslegri umbun vægið 5. 

Þróun og vöxtur í starfi eru innri hvataþættir og samkvæmt Bradly E. Wright á 

innri hvatning að hafa meiri áhrif á frammistöðu ríkisstarfsmanna en laun og 

fjárhagsleg umbun. Passa þessar niðurstöður því mjög vel við niðurstöður 

Wrights (Wright, 2007). 
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Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og þróunar 

og vaxtar í starfi; 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorf starfsmanna Marels gagnvart 

launum, þróun og vexti og fjárhagslegri umbun er mjög svipað. Níu 

starfsmannanna gefa launum vægið 5 en tveimur færri eða sjö starfsmenn gefa 

þróun og vexti og fjárhagslegri umbun sama vægi. Samkvæmt rannsókninni 

virðast starfsmenn Marel hljóta nákvæmlega sömu hvatningu gagnvart þróun og 

vexti í starfi og fjárhagslegri umbun, en sjö starfsmenn veita þeim þáttum vægið 

5, sex þeirra veita þeim vægið 4 og tveir þeirra veita þeim vægið 3. Þessar 

niðursöður skarast þónokkuð á við rannsóknir Bradly W. Wrights sem sýna að 

starfsmenn í einkarekstri ættu að finna fyrir meiri hvatningu gagnvart 

fjárhagslegri umbun en gagnvart þróun og vexti í starfi. Hins vegar gefa fleiri 

starfsmenn launum vægið 5 en þeir sem gefa þróun og vexti sama vægi og á það 

vel við niðurstöður rannsókna Wrights. En samkvæmt honum eiga launin að vera 

áhrifameiri hvati fyrir frammistöðu starfsmanna í einkarekstri en möguleiki 

þeirra á þróun og vexti í starfi (Wright, 2007). 

 



 60 

Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

mikilvægis þess að starfið njóti almennrar virðingar; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna starfsmenn Hvassaleitisskóla 

fyrir mun meiri  hvatningu gagnvart því að starf þeirra njóti almennrar virðingar 

en gagnvart launum eða fjárhagslegri umbun. Tíu starfsmenn Hvassaleitisskóla 

gáfu þessum hvataþætti vægið 5 en aðeins þrír starfsmannanna gáfu launum 

sama vægi og enginn gaf fjárhagslegri umbun vægið 5. Þessi gríðarlegi munur á 

mjög vel við þær niðurstöður sem James L. Perry og Lois R. Wise settu fram um 

PSM, sem sýna fram á ríkara þjónustusiðferði meðal ríkisstarfsmanna en 

starfsmanna einkarekinna fyrirtækja. Þeir sýndu einnig fram á að 

ríkisstarfsmenn hafi djúpa löngun til að láta gott af sér leiða, vilji fá tækifæri til að 

hafa áhrif á almenn málefni og vilji innri ávinning fremur en há laun (Perry og 

Wise, 1990). 

 

 

 

 

 

 



 61 

Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

mikilvægis þess að starfið njóti almennrar virðingar; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru laun og fjárhagsleg umbun 

áhrifameiri hvatar fyrir starfsmenn Marels en það að starfið þeirra njóti 

almennrar virðingar. Níu starfsmenn hjá Marel gáfu launum vægið 5 og sjö þeirra 

gáfu fjárhagslegri umbun sama vægi, hins vegar voru aðeins þrír þeirra sem 

töldu mikla hvatningu felast í því að starfið njóti almennrar virðingar og gáfu 

þeim þætti vægið 5.  Nánast jafn margir starfsmenn hjá Marel gáfu þessum 

þremur hvataþáttum vægið 4 eða sex þeirra gáfu innri hvataþættinum og 

fjárhagslegri umbun það vægi og fimm þeirra gerðu hið sama með launin. 

Niðurstöðurnar sýna ekki einungis viðhorfsmun hjá starfsmönnum Marel þegar 

skoðaður er sá fjöldi sem gaf þessum þremur hvataþáttum vægið 5, því einnig 

sést mikill viðhorfsmunur þegar fjöldi þeirra er skoðaður sem gáfu þáttunum 

vægið 2 og 3. Enginn starfsmaður gaf launum eða fjárhagslegri umbun  vægið 2 

og aðeins einn starfsmaður gaf launum vægið 3 og tveir þeirra gáfu fjárhagslegri 

umbun það vægi. Hins vegar gáfu fjórir starfsmenn hjá Marel innri 

hvataþættinum vægið 3 og tveir þeirra gáfu honum vægið 2. Þessar niðurstöður 

benda til þess að 40% starfsmanna Marels finna ekki fyrir mikilli hvatningu 

gagnvart því að starf þeirra njóti almennrar virðingar. Þessar niðurstöður eiga 

mjög vel við rannsóknir fræðimanna, meðal annars Bradly E. Wrights, sem sýna 
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að starfsmenn í einkarekstri finna fyrir mun meiri hvatningu gagnvart beinum 

fjárhagslegum ávinningi en gagnvart innri hvataþáttum (Wright, 2007). 

 

Munur á viðhorfi starfsmanna Hvassaleitisskóla til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

mikilvægis þess að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið; 

  

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna starfsmenn Hvassaleitisskóla 

fyrir mun meiri hvatningu gagnvart því að starf þeirra sé gagnlegt fyrir 

samfélagið en gagnvart launum eða fjárhagslegri umbun. Lítill munur er á 

viðhorfi starfsmannanna gagnvart því að starf þeirra sé gagnlegt fyrir samfélagið 

og því að starfið njóti almennrar virðingar.  Báðir þessir þættir eru innri 

hvataþættir og samkvæmt rannsókninni eru þeir mun mikilvægari fyrir 

starfsmennina en laun og fjárhagsleg umbun. Átta starfsmenn Hvassaleitisskóla 

töldu mjög mikla hvatningu felast í því að starf þeirra sé gagnlegt fyrir samfélagið 

og gáfu þeir þeim hvataþætti vægið 5. Aftur á móti voru aðeins þrír þeirra sem 

gáfu launum sama vægi en enginn gaf fjárhagslegri umbun það vægi. Sjö 

starfsmenn Hvassaleitisskóla gáfu þessum þremur hvataþáttum vægið 4. Enginn 

starfsmaður Hvassaleitisskóla gaf innri hvataþættinum vægið 3 en átta þeirra 

gáfu fjárhagslegri umbun það vægi og 5 þeirra gáfu launum einnig það vægi. 

Þessi gríðarlegi munur, bæði meðal þeirra sem gáfu þessum hvataþáttum vægið 

3 og vægið 5, á vel við niðurstöður Gregory A. Mann, þar sem að hann telur innri 
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hvataþætti veita ríkisstarfsmönnum mun meiri hvatningu en ytri hvataþættir 

(Mann, 2006). 

 

 

Munur á viðhorfi starfsmanna Marels til launa, fjárhagslegs ávinnings og 

mikilvægis þess að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið; 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna starfsmenn Marels ekki fyrir 

mikilli hvatningu gagnvart því að starf þeirra sé gagnlegt fyrir samfélagið. Aðeins 

tveir þeirra gefa þessum hvataþætti vægið 5 og aðeins þrír gefa honum vægið 4. 

Langflestir þeirra gefa hvataþættinum svo vægið 3, tveir gefa honum vægið 2 og 

einn vægið 1, sem bendir til þess að meira en helmingur starfsmanna Marels 

finni fyrir mjög lítilli hvatningu gagnvart þessum hvataþætti. Mjög mikill munur 

er svo á viðhorfi starfsmannanna gagnvart launum og fjárhagslegri umbun 

annars vegar og því að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið hins vegar, eins og sést 

á myndinni. Þessar niðurstöður sem sýna að starfsmenn Marels finna fyrir mun 

meiri hvatningu gagnvart ytri hvataþáttum en innri hvataþáttum, passa mjög vel 

við niðurstöður margra fræðimanna (Manolopoulos, 2008). 
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8. Ályktanir og tillögur 
 
Margt sameiginlegt er með niðurstöðum rannsóknarinnar og því fræðiefni sem 

áður hefur verið fjallað um, þó svo að örfá atriði fari ekki vel saman. Heilt yfir 

eiga niðurstöðurnar vel við niðurstöður fræðimanna sem sýna fram á að 

ríkisstarfsmenn hljóti meiri hvatningu gagnvart innri hvataþáttum en starfsmenn 

í einkarekstri og einnig því að starfsmenn í einkarekstri hljóti meiri hvatningu 

gagnvart ytri hvataþáttum en ríkisstarfsmenn.  Samkvæmt þessum niðurstöðum 

ættu stjórnendur Hvassaleitisskóla að leggja mesta áherslu á að hvetja 

starfsmenn sína með innri hvataþáttum, svo sem að veita þeim viðurkenningu 

fyrir vel unnin störf, gefa þeim tækifæri á vexti og þróun í starfi og sjá til þess að 

starfið sjálft sé með öllu móti ánægjulegt. Stjórnendur Marels ættu hins vegar að 

leggja meiri áherslu á ytri hvataþætti, svo sem að sjá til þess að vinnuaðstæður 

og samskipti á vinnustað séu eins og best væri á kosið. Einnig ættu þeir að leggja 

mikla áherslu á að launa starfsmönnum sínum vel og með því hvetja þá áfram í 

starfi. Stjórnendur Marels mega þó ekki gleyma því að ýmsir innri hvataþættir 

hafa þónokkur áhrif á starfsmenn fyrirtækisins og stjórnendur Hvassaleitisskóla 

þurfa einnig að hafa í huga að ýmsir ytri hvataþættir hafa áhrif á starfsmenn 

skólans. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að hlúa einnig að þeim þáttum en leggja 

þó mun meiri áherslu á þá þætti sem veita starfsmönnum mesta hvatningu.   

 

Ýmsar niðurstöður rannsóknarinnar sýna greinilegan viðhorfsmun hjá 

starfsmönnum Hvassaleitisskóla og starfsmönnum Marels. Niðurstöðurnar sýna 

greinilega að starfsmenn Hvassaleitisskóla hljóta mikla hvatningu gagnvart því 

að starf þeirra njóti almennrar virðingar. Einnig er það gríðarlega áhrifaríkur 

hvataþáttur fyrir frammistöðu þeirra að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið. Hins 

vegar virðast þessir hvataþættir skipta starfsmenn Marel frekar litlu máli. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er mikilvægt fyrir stjórnendur 

Hvassaleitisskóla að byggja starfsemi skipulagsheildar sinnar á ströngum reglum 

um gott siðferði og vandaða starfshætti. Einnig verða stjórnendurnir að hafa það 

í huga að ríkisstarfsmenn sækjast mikið eftir því að starfa hjá fyrirtækjum sem 

setja sér óeigingjörn markmið sem hafa djúp áhrif á samfélagið og mikilvægt er 

að fyrirtækin standi undir þeim væntingum. Þegar stjórnendur Marels leita að 
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réttu aðferðunum til að hvetja starfsmenn sína ættu þeir ekki að leggja mikla 

áherslu á þessa þætti, því í raun eru aðrir ytri hvataþættir mun áhrifaríkari fyrir 

starfsmenn þeirra. Þó verða þeir að hafa í huga að almenningur gerir sífellt 

strangari kröfur um siðferðilega breytni og að neytendur meta í ríkara mæli þau 

fyrirtæki sem starfa með ábyrgum hætti.  

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru laun mun áhrifameiri hvati fyrir 

frammistöðu starfsmanna Marels en starfsmenn Hvassaleitisskóla. Sama má 

segja um fjárhagslega umbun, en starfsmenn Hvassaleitisskóla finna þó fyrir mun 

meiri hvatningu gagnvart launum en fjárhagslegri umbun. Stjórnendur Marels 

ættu að leggja einna mest upp úr því að veita starfsmönnum sínum eins góð laun 

og þeir telja mögulegt og einnig ættu þeir að hafa einhvers konar umbunakerfi 

sem byggist á frammistöðu. Ef möguleiki væri fyrir hendi að hækka laun 

starfsmanna Hvassaleitisskóla þá væri það einnig ráðlagt, en takmarkað 

fjármagn virðist standa í vegi fyrir því. Þrátt fyrir að launin skipta starfsmennina 

þónokkru máli þá eru aðrir innri þættir sem eru þeim mikilvægari og því ættu 

stjórnendur Hvassaleitisskóla ekki að leggja upp með hvatningarkerfi sem 

byggist á fjárhagslegum hvötum. Hins vegar ættu þeir frekar að leggja mikið upp 

úr þeim innri hvataþáttum sem tengjast því að starfið sé gagnlegt fyrir 

samfélagið og að það njóti almennrar virðingar. Einnig ættu þeir að veita 

starfsmönnum sínum viðurkenningu fyrir vel unnin störf og möguleika á þróun 

og vexti í starfi. Stjórnendur Marel ættu einnig að huga að þessum þáttum en 

laun og fjárhagslegir hvatar ættu samt sem áður að vera þeim ofar í huga. Þeir 

ættu einnig að sjá til þess að vel sé staðið að öðrum ytri hvataþáttum og þá helst 

því að sambönd á vinnustað séu með öllu móti jákvæð. Hægt er að stuðla að 

góðum anda og tengslum innan vinnustaða á margvíslegan hátt en Maslow benti 

sérstaklega á þjálfun í því skyni. Hann hélt því fram að þjálfun veiti einstaklingum 

tækifæri til að kynnast samstarfsfélögum sínum og nýjum einstaklingum með 

sömu áhugamál eða starfsábyrgð (Benson og Dundis, 2003).  

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna starfsmenn í báðum 

skipulagsheildum fyrir mikilli hvatningu gagnvart því að starf þeirra sé 

skemmtilegt og því að verkefni þeirra séu áhugaverð. Starfsmenn 
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Hvassaleitisskóla virðast þó finna fyrir þónokkuð meiri hvatningu gagnvart 

þessum innri hvataþáttum en starfsmenn Marels. Mikilvægt er fyrir stjórnendur í 

báðum skipulagsheildum að halda starfsmönnum sínum ánægðum og eitt af 

grundvallaratriðum með tilliti til ánægju starfsmanna er að hafa starfandi 

mannauðsstjóra innan fyrirtækisins. Stjórnendur ættu einnig að hafa 

starfsmannafundi tvisvar á ári þar sem að starfsánægja og líðan á vinnustað eru 

meðal annars rædd. Einnig væri farið yfir verkefni síðasta árs þar sem að 

starfsmaðurinn fær endurgjöf frá yfirmanni sínum og ný markmið eru sett. Þessir 

starfsmannafundir geta hjálpað stjórnendum gríðarlega mikið við að meta 

ánægju starfsmanna sinna og bæta úr því sem betur mætti fara. Á fundunum 

væri einnig litið til framtíðar þar sem að starfsmaðurinn getur sett fram óskir um 

ný verkefni og meiri ábyrgð, sem bæði ætti að auka ánægju og áhuga hans á þeim 

verkefnum sem bíða hans. Einnig er áhrifaríkt að hafa starfsmannakannanir 

innan fyrirtækisins með vissu millibili, því að niðurstöður þeirra munu draga 

fram helstu ánægju- og óánægjuvalda starfsmanna. Með þessum könnunum fá 

starfsmenn tækifæri til að tjá hug sinn nafnlaust og fá því stjórnendur góðar 

ábendingar um ákveðna þætti sem gera þeim kleift að útrýma þeim 

óánægjuþáttum sem fyrirfinnast innan fyrirtækisins. Stjórnendur verða þó að 

hafa í huga að þó að þeim takist að útrýma óánægjuþáttunum þá sé það engin 

trygging fyrir því að starfsmenn verði ánægðari í starfi. Það eru innri 

hvataþættirnir sem stjórna starfsánægjunni og samkvæmt Herzberg er það ekki 

það sama að útiloka óánægjuvalda og að hvetja starfsmenn í raun og veru 

(Kreitner, 2007). Mjög margir þættir innan fyrirtækja hafa áhrif á ánægju 

starfsmanna og mikilvægt er fyrir stjórnendur að finna árangursríkar leiðir til að 

stjórna því, hvort sem það er með starfsmannafundum, könnunum eða öðrum 

aðferðum. Allir stjórnendur ættu að leggja mikið upp úr því að stuðla að aukinni 

ánægju og áhuga starfsmanna sinna og með því hvetja þá áfram í starfi. 
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9. Lokaorð 
 
Fjallað hefur verið um hvatningu starfsmanna Hvassaleitisskóla og starfsmanna  

Marels í þessari ritgerð og ljóst er að þónokkur munur er á viðhorfi þeirra 

gagnvart innri og ytri hvatningu. Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er 

þessi: Er munur á mikilvægi innri hvatningar og ytri hvatningar hjá starfsmönnum 

í Hvassaleitisskóla og starfsmönnum hjá einkarekna fyrirtækinu Marel? Samkvæmt 

því fræðiefni sem áður hefur verið fjallað um er greinilegur viðhorfsmunur 

gagnvart innri og ytri hvataþáttum meðal ríkisstarfsmanna annars vegar og 

starfsmanna í einkarekstri hins vegar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

sést einnig greinilegt mynstur meðal þátttakenda. Undirspurningar 

ritgerðarinnar eru tvær. Þær eru annars vegar: Telja ríkisstarfsmenn hjá 

Hvassaleitisskóla innri hvatningu mikilvægari en starfsmenn hjá einkafyrirtækinu 

Marel? Og hins vegar: Telja starfsmenn hjá einkafyrirtækinu Marel ytri hvatningu 

mikilvægari en ríkisstarfsmenn hjá Hvassaleitisskóla? Niðurstöður rannsóknar 

verkefnisins sýna að innri hvatning veitir starfsmönnum Hvassaleitisskóla mun 

meiri hvatningu í starfi en starfsmönnum Marels en einnig sýndu niðurstöðurnar 

fram á að ytri hvatning væri áhrifaríkari fyrir starfsmenn Marels en fyrir 

starfsmenn Hvassaleitisskóla. Því er vel hægt að svara spurningunum játandi þar 

sem að mikið samræmi var á milli niðurstaðna rannsóknarinnar og þess 

fræðiefnis sem var skoðað. Gott er þó að taka fram að örfá atriði í niðurstöðum 

rannsóknarinnar áttu ekki vel við niðurstöður fyrri rannsókna, eins og áður 

hefur komið fram.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru þó margar og varpa niðurstöður hennar því 

aðeins ljósi á afmarkað viðfangsefni. Þó má draga lærdóm af niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þá helst því að sú beina eða óbeina umbun sem starfsmenn 

velja fram yfir aðra fer saman við þann geira sem þeir starfa í. Ríkisrekin 

fyrirtæki hafa oftast umfangsmeiri markmið en einkarekin fyrirtæki, sem aftur á 

móti virðast einblína á efnahagslega þætti í því skyni. Flestir einstaklingar eru 

meðvitaðir um þetta og þeir sem leitast eftir því að starfa í opinberri starfsemi 

hafa því oftast meiri áhuga á starfinu sjálfu, innihaldi þess og ánægjunni sem það 

veitir þeim, heldur en því að hljóta ytri umbun af einhverju tagi. Þessir 
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starfsmenn finna því fyrir mun meiri hvatningu gagnvart innri hvataþáttum en 

starfsmenn í einkarekstri sem aftur á móti finna fyrir meiri hvatningu gagnvart 

ytri hvataþáttum. Af þeim sökum sækjast þeir eftir því að starfa hjá fyrirtækjum 

með fjárhagsleg markmið í fyrirrúmi sem leggja meira upp úr því að veita 

starfsmönnum sínum ytri umbun sem oftast byggist á háum launum, fremur en 

að veita þeim innri hvatningu. 

 

Mannauðurinn er grundvöllur góðs árangurs í flestum fyrirtækjum og því 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur að nýti þau gríðarlegu áhrif sem hvatning hefur á 

frammistöðu starfsmanna og nái þannig fram því besta úr hverjum og einum. En 

það er krefjandi verk fyrir stjórnendur að átta sig á því hvað henti hinum ólíku 

starfsmönnum, sumir þeirra vilja góð laun á meðan aðrir telja það mikilvægast 

að hafa ánægju af starfinu. Efni þessarar ritgerðar hefur þó sýnt fram á mikinn 

viðhorfsmun hjá ríkisstarfsmönnum og starfsmönnum í einkarekstri og 

samkvæmt niðurstöðum verkefnisins ætti það að vera ljóst að stjórnendur hjá 

ríkisreknum fyrirtækjum þurfa að fara aðrar leiðir en stjórnendur einkarekinna 

fyrirtækja þegar kemur að hvatningu starfsmanna. 
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11. Viðauki 
 
Ég heiti Lára Hafliðadóttir og er að vinna að BS-ritgerð í Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um innri og ytri hvatningu hjá ríkisstarfsmönnum og 

starfsmönnum í einkarekstri. Ég væri mjög þakklát ef þú gætir svarað nokkrum 

spurningum sem tengjast efni ritgerðarinnar. Það tekur um það bil 5-10 mínútur 

að svara könnuninni og fyllsta trúnaðar verður gætt.  

 

Taktu afstöðu til þess hversu mikið þættirnir sem taldir eru upp hér að neðan 

virka hvetjandi á þig í vinnunni, á þann hátt að frammistaða þín í vinnu batni. 

Gefðu þáttunum einkunn eftir mikilvægi hvatningarinnar fyrir þig. 

 

1= skiptir þig minnstu máli 

5= skiptir þig mestu máli 

 

  

1. Skemmtilegt og ánægjulegt starf 
 
1   2   3   4   5  

 

2. Að hafa ábyrgð í starfi 
 
1   2   3   4   5  

 

3. Að eiga möguleika á viðurkenningu fyrir vel unnin störf 
 
1   2   3   4   5

 

4. Að eiga möguleika á þróun og vexti í starfi 
  
1   2   3   4   5 
 

5. Að fá góð laun 
 

1   2   3   4   5 
 

6. Að vinna að áhugaverðum verkefnum  
 

1   2   3   4   5 

 
7. Að eiga möguleika á fjárhagslegri umbun (bónusar oþh.)  
 

1   2   3   4   5 
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8. Að ná góðum árangri í starfinu 

 

1   2   3   4   5

 

9. Að búa við góðar vinnuaðstæður 
 

1   2   3   4   5

 

10. Að hafa gott samband við samstarfsmenn 
 

1   2   3   4   5 

 

11. Stefna fyrirtækisins 
 
1   2   3   4   5 

  

12. Að starfið njóti almennrar virðingar 
 

1   2   3   4   5 
 

13. Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið 
 

1   2   3   4   5 
 

14. Að hafa öryggi í starfinu 
 

1   2   3   4   5

 

15. Stjórnun fyrirtækisins 
 
1   2   3   4   5 

 

 

 
 

 
Bakvinnsla  
  
Eftirfarandi spurningar verða notaðar við bakvinnslu. Vinsamlegast svarið þeim  
öllum.  
 
Hvert er kyn þitt?       

Karl            
    Kona  
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Hver er aldur þinn?    
Yngri en 25 ára    

25-34 ára    

35-44 ára     

45-54 ára    
Eldri en 55 ára 

 
Starfaru hjá hinu opinbera eða í einkarekstri? 
Einkarekstri   
Hjá hinu opinbera 

 


