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Samantekt 

Efni þessarar ritgerðar er hvatning og endurgjöf.   Fyrirtæki  í dag eru flest meðvituð 

um að frammistaða starfsmanna þeirra er  gríðarlega mikilvæg og getur skipt miklu máli 

þegar  kemur  að  samkeppnisforskoti.  Til  þess  að  hámarka  frammistöðu  starfsmanna 

verða hvatning og endurgjöf að vera til staðar. Það er undir stjórnendum komið að finna 

út hvaða þættir hvetja starfsfólkið áfram og fær það til að leggja meira á sig. 

Í fræðilega hlutanum verður meðal annars litið yfir endurgjöf, upphaf hvatningar og 

helstu hvatningarkenningar  sem settar hafa verið  fram.    Einnig  verður  skoðað hvernig 

fræðimenn telja að best sé að hegða sér við hvatningu og hvernig hvatning getur nýst 

stjórnendum við breyttar efnahagsaðstæður.   

Í seinni hlutanum verða tvö fyrirtæki á lyfjainnflutnings‐, og dreifingar markaði kynnt 

og í kjölfar þess greint frá eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var á millistjórnendum 

þessara fyrirtækja og niðurstöður hennar settar í fræðilegt samhengi. 

Rannsóknarspurningar  ritgerðarinnar  voru  tvær.    Sú  fyrri  er  hvort  millistjórnendur 

hafi gert meðvitaðar breytingar á hvatningarhegðun sinni eftir efnahagshrunið 2008.  Sú 

seinni er hvernig þessir millistjórnendur standa að endurgjöf til starfsmanna sinna.  

 

Niðurstöður  rannsóknarinnar  sem gerð  var  í  tengslum við  ritgerðina  leiddi  í  ljós  að 

millistjórnendur  hafa  engar  meðvitaðar  breytingar  gert  á  hvatningarhegðun  sinni  til 

starfsmanna.    Einnig  kom  í  ljós  að  allir  þeir  millistjórnendur  sem  rætt  var  við 

framkvæmdu  að  minnsta  kosti  árleg  starfsmannasamtöl  sem  er  vettvangur  til 

endurgjafar á frammistöðu starfsmanna þeirra. 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1 Inngangur 

Þessi  ritgerð  er  12  eininga BS‐verkefni mitt  við  viðskiptafræðideild Háskóla  Íslands. 

Ritgerðin fjallar um hvatningu og endurgjöf, helstu hvatningarkenningar og hvernig best 

sé að hvetja í erfiðu efnahagsástandi.   

 

Ritgerðinni  er  skipt  í  tvo  hluta,  annars  vegar  fræðilegan  hluta  og  hins  vegar 

rannsóknarhluta  þar  sem  könnun  var  gerð  á  millistjórnendum  í  lyfjainnflutnings  ‐  og 

dreifingar markaðnum á Íslandi.  Í fræðilega hlutanum verður litið yfir endurgjöf, upphaf 

hvatningar  og  helstu  hvatningarkenningar  sem  settar  hafa  verið  fram.    Einnig  verður 

skoðað  hvernig  fræðimenn  telja  að  best  sé  að  hegða  sér  við  hvatningu  og  hvernig 

hvatning getur nýst stjórnendum með breytingum á efnahagsaðstæðum.   

Í seinni hlutanum verða tvö fyrirtæki á lyfjainnflutnings og – dreifingarmarkaði kynnt 

og í kjölfar þess greint frá eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var á millistjórnendum 

þessara fyrirtækja og niðurstöður hennar settar í fræðilegt samhengi.  Að lokum verður 

umfjöllunin dregin saman í umræðu og lokaorð.   

 

Vegna  umhverfis  skipulagsheilda  í  dag  leggja  fyrirtæki  aukna  áherslu  á  þátttöku 

starfsmanna þar sem þeir eru verðmætasta eign fyrirtækja.  Ein mikilvægasta en um leið 

krefjandi skylda stjórnenda er að hvetja starfsfólk fyrirtækisins.  Hvatning er flókið ferli 

og engin einföld lausn er til á því hvernig best sé að hvetja fólk þar sem hvatning veltur á 

einstaklingsþörfum.      Að  stjórna  á  árangursríkan  hátt  krefst  þess  að  stjórnendur  geti 

hvatt  starfsfólk  sitt  og  til  þess  að  geta  það  þarf  stjórnandi  að  þekkja  starfsfólk  sitt 

persónulega og nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að það sem hvetur einn getur 

virkað letjandi á annan.   

 

Vegna þess hversu flókið og óáþreifanlegt hugtak hvatning er, er ekkert eitt svar við 

því  hvað  það  er  sem  hvetur  fólk  til  að  standa  sig  vel.    Fræðimenn  hafa  sett  fram 

ákveðnar kenningar til þess að skilgreina þörfina fyrir hvatningu. 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Endurgjöf er eitt ódýrasta og öflugasta stjórnunartækið sem stendur stjórnendum til 

boða.   Endurgjöf gegnir mikilvægu hlutverki  í að  leiða  fólk áfram  í átt að árangursríkri 

útkomu.    Viðurkenning  á  vel  unnu  starfi  getur  verið  gríðarlega  mikil  hvatning  fyrir 

starfsfólk og gerir það að verkum að slík hegðun er endurtekin. 

 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru tvær;  

1:  Hafa millistjórnendur  gert meðvitaðar  breytingar  á  hvatningarhegðun  sinni  eftir 

efnahagshrunið 2008.   

2: Hvernig standa millistjórnendur að endurgjöf til starfsmanna sinna. 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2 Mannauðsstjórnun 

Hluti  af  stjórnun  skipulagsheilda  er  mannauðsstjórnun.    Hún  snýr  að  vinnu 

starfsmanna  og  samskiptum  þeirra.    Tilgangur  mannauðsstjórnunar  er  að  skipuleggja 

störf  starfsmanna  þannig  að  sem  mestur  árangur  og  framleiðni  náist  og  láta 

starfsmannstefnu fara saman við viðskiptastefnu fyrirtækisins.   

Þróun starfsmannamála hefur verið mikil á undanförnum árum.  Upphaflega var talað 

um  starfsmannastjórnun  (Personal Management)  sem  fólst  í  því  að  sjá  um  launa‐  og 

kjaramál, kostnaðareftirlit og skrifstofuhald,   nokkurs konar afgreiðsla á nauðsynlegum 

hlutum.    Í  kringum  1980  og  1990  varð  breyting  á  starfsmannamálum  og  hugmyndir 

mannauðsstjórnunar  (Human  Resource  Management)  litu  dagsins  ljós.  Í 

mannauðsstjórnun felast ákveðnar aðgerðir til að hafa áhrif á hegðun starfsmanna,   til 

dæmis með launastýringu, frammistöðumati og boðskiptum. Mannauðsstjórnun er mun 

markvissara og dýpra starf en starfsmannastjórnun og árangurinn verður því oft meiri. 

Ef  vel  er  staðið  að  mannauðsmálum  skilar  það  sér  í  betri  árangri  starfsmanna.  

Mannauðsstjórnun er  innleidd  í stefnu fyrirtækisins, hún einblínir á einstaklinginn og á 

hvaða  hátt  hægt  sé  að  stjórna  honum  til  þess  að  ná  markmiðum  fyrirtækisins  og 

einstaklingsins.  Mannauðsstjórnun  hefur  svo  þróast  yfir  í  stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun (Strategic Human Resource Management) sem leggur aðaláherslu á 

að tengja starfsmannamál við markmið og stefnu fyrirtækisins  í heild.    Í  stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun  eru  almennir  stjórnendur  ábyrgir  fyrir  starfsmannamálum  og  taka 

þátt í stefnumótun fyrirtækisins (Bratton og Gold, 2003).   

Bratton  og  Gold  (2003)  skilgreina  mannauðsstjórnun  sem  stefnumiðaða  aðgerð  til 

þess að stjórna starfsmannasamböndum. Áhersla er lögð á að geta fólks sé nauðsynleg 

til þess að öðlast samkeppnisforskot, þessu er náð fram með samþættum starfsmanna 

reglum,  verkefnum  og  verkferlum.    Mannauðsstjórnun  styður  þá  trú  að  fólk  geri 

gæfumuninn, fólk og samspil annarra auðlinda búi yfir þeirri hæfni sem til þarf svo virði 

geti  skapast. Með samþættingu er átt við að starfsmannareglur, verkefni og verkferlar 

séu  heildstæð  og  samþætt  stefnu  fyrirtækisins.    Mannauðsstjórnun  felur  í  sér  dýpri 

skilning á mikilvægi mannauðs fyrir stefnumótun og velgengi fyrirtækisins.  Áhersla er á 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notkun aðferða til þess að bæta og umbuna fyrir frammistöðu starfsmanna með bættan 

árangur fyrirtækisins að leiðarljósi. Viðfangsefni mannauðsstjórnunar lúta meðal annars 

að  öflun  umsækjenda,  starfsmannavali  og  ráðningum,  móttöku  nýliða,  þjálfun  og 

starfþróun, frammistöðumati og frammistöðustjórnun,   starfsmannasamtölum  og 

breytingastjórnun.   Einnig endurgjöf, umbun og hvatningu, boðskiptum milli starfsfólks 

og stjórnenda og starfslokum.  Ábyrgð   mannauðsstjórnunar  liggur  hjá 

millistjórnendum,  þeir  sjá  um  að  framkvæma  hlutina  en  verkefni  mannauðsstjóra  í 

fyrirtækjum er meira að leggja grunninn og samræma (Bratton og Gold, 2003).  

 

2.1 Mannauður 

Fólk  er  ein  verðmætasta  eign  fyrirtækja  og  mikilvægur  þáttur  í  því  að  skapa 

viðvarandi samkeppnisforskots í viðskiptum í dag.  Allt annað er hægt að afrita – vörur, 

þjónustu  og  innviði  fyrirtækja  –  en  ekki  fólk.    Eins  og  Alfred  Sloan  leiðtogi  General 

Motors sagði „takið eignir mínar, skiljið fólkið eftir, og á fimm árum mun ég vera búinn 

að fá þær allar tilbaka“ (Effron, Gandossy og Goldsmith, 2003).  Margir fræðimenn hafa 

látið  í  ljós mikilvægi mannauðs og Armstrong (2009) vill meina að mannauðskenningar 

skilgreini  fólk  sem  eignir  og  leggur  áherslu  á  að  fjárfesting  í  fólki  sé  fjárfesting  sem 

skipulagsheildir  muni  fá  margfalt  tilbaka.  Peter  Drucker  (2006)  talaði  einnig  um 

mannauð og  sagði að  lykilinn að mikilleika væri að  leita að möguleikum  fólks og eyða 

tíma í að þróa þá.  

Runólfur  Smári  Steinþórsson  (1996)  segir  að  til  þess  að  mæta  auknum  hraða  í 

alþjóðaviðskiptum,  fylgjast  með  stöðugum  tæknibreytingum  og  sinna  upplýstari  og 

kröfuharðari viðskiptavinum, leggi fyrirtæki í dag aukna áherslu á þátttöku starfsmanna í 

ákvarðanatöku  og mótun  þeirrar  þjónustu  sem  fyrirtækin  bjóða.  Á markaðnum  í  dag 

ríkir mikil samkeppni og vegna hennar „hafa fyrirtækin ekki efni á því að vannýta hugvit 

og sköpunarauðgi starfsmanna sinna og ein besta leiðin til að halda í góða starfsmenn 

sé að auka ábyrgð þeirra og gefa þeim  tækifæri  til að  takast á við margþættari  störf.  

Betri nýting á mannauði fyrirtækja felst þó ekki einungis í því að starfsmenn fái frelsi til 

frumkvæðis  eða  rýmri  heimildir  til  athafna  innan  núverandi  skipulags.    Full  þátttaka 

starfsmanna  þýðir  víðtækari  áhrif  og  kallar  á  breytingar  á  stöðum  yfirstjórnenda  og 

öllum starfsramma fyrirtækisins.“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 1996, bls. 7) 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Enn önnur staðfestingin á mikilvægi mannauðs kemur  fram  í viðskiptariti Capacent, 

Straumum.      „Mestu  verðmæti  flestra  fyrirtækja  felast  í  starfsfólki  þess.    Góð 

mannauðsstjórnun,  í  skýrum  tengslum við  stefnu og markmið  fyrirtækisins,  skilar  sér  í 

aukinni  framleiðni,  meiri  gæðum  og  ánægðari  og  tryggari  viðskiptavinum“ 

(„Mannauður“, 2010, bls. 56) 

Á markaðnum í dag er ekki einungis samkeppni um auðlindir heldur ríkir einnig mikil 

samkeppni um starfsfólk. Því er mikilvægt að nýta mannauðinn sem best og fá það besta 

út  úr  hverjum  starfsmanni.    Starfsemi  fyrirtækja  og  árangur  ræðst  af  miklu  leyti  af 

menningu, hæfni og þekkingu, kunnáttu, viðhorfum, gildum og hvatningu starfsmanna 

skipulagsheildarinnar.   

Skilgreining  Bontis  (1999)  á  mannauð  er  eftirfarandi:  Mannauður  endurspeglar 

mannlega  þáttinn  í  skipulagsheildinni,  það  er  sameiginlega  þekkingu,  hæfileika  og 

sérgáfur, sem gefa henni ákveðin auðkenni.   Mannleg undirstaða skipulagsheildarinnar 

er hæfni til að  læra og breytast og nýsköpun ásamt skapandi hugsun sem getur tryggt 

skipulagsheildinni langlífi ef rétt er staðið að hvatningu mannlega þáttarins. (Armstrong, 

2009) 

Vegna  þess  að  það  er  þekking,  hæfileikar  og  geta  einstaklinga  sem  skapa  virði 

fyrirtækja þurfa fyrirtæki að skoða leiðir til að laða að, varðveita, þróa og viðhalda þeim 

mannauði sem fyrirtækið hefur. Davenport (1999) sagði að fólk byggi yfir meðfæddum 

hæfileikum,  hegðunum  og  persónulegri  orku  sem  móta  svo  þá  manneskju  sem 

starfsmaðurinn  er  í  starfi.  Það  eru  því  starfsmennirnir  en  ekki  vinnuveitendurnir  sem 

eiga þennan auð og ákveða hvenær og hvernig þeir leggi hann fram í starfi  (Armstrong, 

2009).   

 

2.2 Millistjórnendur 

Millistjórnendur  eru  stjórnendur  sem  eru  yfir  ákveðnum  deildum  eða 

rekstrareiningum.    Millistjórnendur  gegna  lykilhlutverki  í  stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun þar sem valdið hefur færst neðar og í dag eru millistjórnendum gefin 

meiri  völd  og  ábyrgð  og  starfsmannamat  hefur  færst  til  þeirra  sem  þekkja  betur  til 

starfsmannanna. Millistjórnendur  í  dag  þurfa  að  takast  á  við mörg  ólík  hlutverk.  Þeir 

gegna bæði  hlutverki  yfirmanns  og  undirmanns,  þeir  þurfa  að  koma  að mótun  stefnu 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sem  og  innleiðingu  hennar  (Simons,  1991).  Það  eru  millistjórnendur  sem  láta  stefnu 

mannauðsstjórnunar verða að veruleika (Purcell, 2003) 

Mair  (2005) bendir á mikilvægi þess að vanmeta ekki millistjórnendur þar  sem þeir 

búa yfir mikilli sérþekkingu og reynslu af fyrirtækinu og vita hvernig hlutirnir eru gerðir 

innan  fyrirtækisins.    Þeir  eru  helstu  aðilar  í  samskiptum  og mælingum  á mismunandi 

markmiðum  og  standa  fyrir  virku  upplýsingaflæði  bæði  niður  á  við  og  upp  á  við. 

Millistjórnendur  umbreyta  stefnu  í  áþreifanlegan  árangur.    Þeir  styðja  við  hugmyndir, 

byggja  upp  stuðning,  sigrast  á  mótstöðu  og  tryggja  að  nýjum  hugmyndum  sé  hrint  í 

framkvæmd og fylgt eftir. 

Purcell  (2003)  ítrekar  mikilvægi  millistjórnenda  og  bendir  á  að  góð  frammistaða 

skipulagsheilda  stafi  ekki  af  því  að  hafa  mannauðsstefnu  og  mannauðsstarfssemi  til 

staðar,  það  sem  skiptir  máli  er  hvernig  þessar  stefnur  og  starfsemi  eru  innleiddar.  

Hvernig  millistjórnendur  innleiða  og  móta  stefnu,  sýna  forystu  í  samskiptum  við 

starfsmenn  og  hafa  eftirlit  er  lykilatriði  (Armstrong,  2009).  Af  þessum  hlutverkum 

millistjórnandans má glöggt sjá hversu mikilvægur þáttur hans í innleiðingu breytinga er 

og  getur  hlutverk  millistjórnanda  haft  mikil  áhrif  á  breytingar  sem  gerðar  eru  innan 

fyrirtækisins.  

Annar þáttur  sem hefur áhrif  á hlutverk millistjórnandans er geta þeirra  til þess að 

framkvæma ákveðin verkefni sem þeim eru skipuð. Þessi verkefni eru  samskiptamiðuð 

hlutverk  með  áherslu  á  einstaklinga  eins  og  að  skilgreina  hlutverk,  taka  viðtöl, 

endurmeta  frammistöðu,  gefa  endurgjöf,  þjálfa  og  koma  auga  á  þjálfunar  ‐  og 

þróunarmöguleika (Armstrong, 2009). 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3 Hvatning 

Hvatning er tilfinning sem lætur einstakling langa að gera eitthvað, ástæða til þess að 

gera eitthvað eða haga sér á ákveðinn hátt.  Hvatning kemur innan frá, svo það er undir 

hverjum og einum einstaklingi komið að hvetja sjálfan sig (Kilton, 2003). 

Hafa verður hvatningu  í huga á öllum stigum skipulagsheildarinnar.   Þegar markmið 

eru sett verður að hafa í huga að þau séu þannig að mögulegt sé að ná þeim en einnig 

að þau séu krefjandi svo þau hvetji.  Starfslýsingar verða að vera gerðar með það í huga 

að það sé einhver hvati  sem drífur  fólk áfram og það  fái viðurkenningu  fyrir vel unnin 

störf.  

Hvatning er markmiðadrifin hegðun og að hvetja aðra felst í því að fá einstaklinga til 

þess  að  stefna  í  þá  átt  sem  stjórnandi  vill  beina  þeim  til  þess  að  ná  markmiðum 

(Armstrong, 2009). 

 

3.1 Upphaf hvatningar, sagan 

Hvatning  er  gríðarlega mikilvæg  og  hefur  áhrif  á  ánægju  starfsmanna  og  þar  með 

áhrif á árangur skipulagsheilda.  Því er forvitnilegt að leiða hugann að því hvenær fyrstu 

merki hvatningar  tóku að  líta dagsins  ljós.   Menn hafa  lengi  velt  fyrir  sér hvað það er 

sem getur haft áhrif á starfsárangur.  Fyrstu hugmyndir manna um hvatningu byggðust 

aðallega á fjárhagslegum hvötum.   

Fyrir marga eru orðin peningar og hvatning nánast samheiti.  Fjöldi rannsókna gefur 

aftur  á  móti  til  kynna  að  svo  sé  raunin  ekki,  að  borga  starfsmönnum  hvetur  þá  ekki 

endilega.  Það þarf að hafa í huga að peningar eru ekki einu verðlaunin sem starfsmenn 

sækjast eftir. Til þess að nota peninga sem hvata er nauðsynlegt að peningar og laun séu 

háð skilvirkri frammistöðu, það er að umbunarkerfi verður að vera uppbyggt þannig að 

laun  séu  háð  góðri  frammistöðu.    Peningar  munu  þá  hvetja  til  frammistöðu  því 

frammistaða  gegnir  lykilhlutverk  í  að  fá  peningalegu  umbunina.    Ef  peningar  og 

frammistaða eru ekki tengd saman munu peningar ekki virka sem skilvirkur hvati (Deci, 

1973). 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Í  undirköflunum  hér  á  eftir  mun  ég  skýra  frá  sögu  hvatningarkenninga,  vinnu 

Fredericks Taylor og Hawthorne rannsóknunum.  

3.1.1 Frederick W.Taylor 

Kenning sem viðurkennir mikilvægi þess að binda frammistöðu og umbun saman er 

vísindaleg  stjórnun  (scientific management)  sem  var  þróuð  af  Frederick W.  Taylor  og 

kom fram á sjónarsviðið í lok 19.aldar (Deci, 1973). 

Hugmyndir Taylors byggðust meðal annars á þremur þáttum sem eru;  

• val, þjálfun og laun starfsmanna,  

• hönnun starfa og verkfæri starfsmanna  

• gefa stjórnendum þá ábyrgð að taka frumkvæði  

(Aldag og Brief, 1979).   

Hvatningarlega forsendan á bak við kenningu Taylors er sú að manneskja mun gefa af 

sér betri frammistöðu upp að því marki sem umbun hans er háð skilvirkri frammistöðu.  

Til þess að slíkt hvatningarkerfi virki þurfa að vera skýrir staðlar fyrir frammistöðu sem 

starfsmenn skilja, fylgjast þarf með og meta frammistöðu og umbun verður stöðugt að 

vera veitt.  Einnig þarf útkoman að vera teljanleg eða mælanleg svo að hægt sé að mæla 

frammistöðu  og  störf ættu  að  vera  sjálfstæð  svo  að  starfsmaður  hafi  stjórn  yfir  eigin 

framleiðslu hlutfalli (Deci, 1973). 

Skilgreiningu  á  vísindalegri  stjórnun  felur  í  sér  að  það  sé  sú  stjórnunaraðferð  sem 

stýrir  skipulagsheildum með stöðlum og sé náð  fram með kerfisbundnum athugunum, 

rannsóknum eða rökfærslu (Aldag og Brief, 1979).  

Frá   því   að   Taylor   kom   með  vísindalega   stjórnun   og   kenningu   sína   um   gildi  

árangurstengdra  launa  í  því  að  hvetja  starfsfólk  áfram  við  vinnu  sína,  hafa  menn  

prófað  sig  áfram  í  notkun  slíkra  launakerfa.  Taylor  vildi  verðlauna  og  refsa  fólki  í  

beinu   samhengi  við   frammistöðu  þeirra. Taylor  hafði  því   trú  á  því  að  unnt  væri  

að   hvetja   starfsfólk   áfram   með   ytri   hvötum   og   var   því  

fylgjandi árangurstengdra launa. Gjarnan er vitnað í hann þegar færa á rök fyrir  áran‐

gurstengdum launum (Armstrong, 2009).  Það er markmið vísindalegrar   stjórnunar  að 

hvetja menn til þess að hegða sér á vélrænan hátt, að vinna vinnuna á þann eina hátt 

sem komist hefur verið að, að sé bestur (Aldag og Brief, 1979). 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Þó  að  kenning  Taylors  virðist  hafa  ýmsa  kosti  í  för  með  sér  varðandi  hvatningu  á 

starfsmönnum eru margar takmarkanir sem fylgja henni.  Deci (1973) heldur því fram að 

alvarlegasta  takmörkunin  sé að það eru margar umbanir  sem að stjórnandi getur ekki 

gefið, peningar eru ekki eina umbunin sem að starfsmenn leita að.  Fólk þarfnast einnig 

innri hvata eða verðlauna sem að manneskja öðlast með því að gera eitthvað sem henni 

finnst gaman af eða takast á við áskoranir.   

Fræðimönnum greinir á um vægi vísindalegrar stjórnunar.   Sumir halda því  fram að 

Taylorismi hafi verið stuttlífur og hafði dáið út í kjölfar efnahagslega þunglyndisins 1930.  

Rose  heldur  því  fram  að  vísindaleg  stjórnun  hafi  ekki  höfðað  til  stórs  hluta 

starfsstéttarinnar. Braverman er ósammála Rose og bendir á að þeir sem telji þetta hafi 

misskilið þróun stjórnunar. Littler og Salaman taka í sama tón og halda því fram að bein 

eða  óbein  áhrif  Taylorismans  á  verksmiðjustörf  hafi  verið  gríðarleg.  (Bratton  og Gold, 

2003).  

Helsta birtingarform vísindalegrar stjórnunar er í raun færibandið og átti Henry Ford 

þar  stóran  hlut  að  máli  þegar  hann  gerði  einkabílinn  að  almenningseign  með  því  að 

lækka  framleiðslukostnað  bíls með  útfærslu  á  færibandinu.    Færibandið,  verksmiðjan, 

fjöldaframleiðsla  og  sérhæfing  eru  í  raun  allt  birtingarmyndir  vísindalegrar  stjórnunar 

(Bratton  og  Gold,  2003).    Aldag  og  Brief  (1979)  voru  þessu  sammála  og  sögðu  að 

vísindaleg stjórnun hafði án efa haft mikil áhrif á iðnvæðingu heimsins.   

Armstrong  (2009)  bendir  á  að  það  sé  ekki  hægt  að  ganga  út  frá  því með  vissu  að 

peningar hvetji alla á sama hátt og því er ekki hægt að fullyrða að með því að innleiða 

árangurstengd laun muni allir starfsmenn standa sig vel og vera vel hvattir.  

3.1.2 Hawthorne rannsóknirnar   

Á   árunum   1927‐1935   gerði  Elton Mayo  rannsóknir   sem   að   nefnast   Hawthorne  

rannsóknirnar.   Þær   byggðust  á  því  að  kanna  áhrifin  sem  starfsumhverfi   og  

vinnuaðstæður (til dæmis ljós, hitastig og fleira) hefðu á framleiðni, til  þess  að  komast 

að  því  hvaða áhrif   þessir  þættir   hefðu  á   starfsfólkið.     Sú   rannsókn   leiddi   í   ljós 

að ekkert  skýrt  samband  sé  á  milli  þessara  þátta  og  framleiðni  starfsmanna.  

Rannsakendur drógu þá ályktun að aðrir þættir gætu haft áhrif á hvatningu starfsfólks, 

aðrir þættir en þessir umhverfistengdu. Viðurkenning og félagsleg samfesta voru dæmi 

um þessa mikilvægu þætti.   Niðurstöðurnar gáfu stjórnendum til kynna að skapa þyrfti 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rétt andrúmsloft sem kemur til móts við félagslegar þarfir starfsmanna.  Það er almennt  

ályktað   að   þessar   rannsóknir   hafi   haft   veruleg   áhrif   á   stjórnun   og  

stjórnunarkenningar  (Bratton  og  Gold,  2003).    Hægt  er  að  leiða  þá  ályktun  af 

niðurstöðum  rannsóknarinnar  að mikilvægt sé  að   starfsfólk   fái   endurgjöf   á 

frammistöðu  sína  og   að  meðvitund  ríki  í  fyrirtækinu  um  að  yfirmaður   fylgist   með  

árangri.   

Vísindaleg stjórnun og Hawthorn rannsóknirnar mörkuðu upphaf hvatningarkenninga 

en síðar hafa komið fram fleiri kenningar sem fjallað verður um í næsta hluta.  

 

3.2 Hvatningarkenningar 

Vegna þess hversu flókið og óáþreifanlegt hugtak hvatning er, er ekkert eitt svar við 

því  hvað  það  er  sem  hvetur  fólk  til  að  standa  sig  vel.    Fræðimenn  hafa  sett  fram 

ákveðnar  kenningar  til  þess  að  skilgreina  þörfina  fyrir  hvatningu.    Þær  kenningar  eru 

margvíslegar og álykta allt frá því að innri þættir stýri hegðun manna og yfir í það að ytri 

þættir séu stærsti áhrifavaldurinn. 

Kenningar sem byggja á hvatningu í starfi hafa þróast út frá þeirri ályktun að ánægður 

starfsmaður afkasti meiru en óánægður starfsmaður. Með árangurstengdum greiðslum 

fyrir  vel  unnin  störf  er  reynt  að  hafa  áhrif  á  hegðun  starfsmanna  innan  fyrirtækja.  

Skilningur á því hvaða þarfir og langanir einstaklingur nær að uppfylla með vinnu sinni er 

grundvallaratriði  til  árangursríkrar  starfsþróunar  og  hvatningu  starfsmanna  (Aldag  og 

Brief, 1979). 

Tafla  1  sýnir  yfirlit  þeirra  hvatningarkenninganna  sem  á  eftir  verður  skýrt  frá 

(Armstrong, 2009). 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Kenning  Kenningarsmiður  Kenningin  Afleiðingar, 
ályktanir 

Vísindaleg stjórnun  Frederick Taylor, 
1911 

Að gera eitt leiðir til 
þess að gera annað.  
Fólk fær hvata til 
vinnu með 
verðlaunum og 
refsingum. 

Einföld leið til þess 
að reyna að hafa 
áhrif á hegðun fólks 
með hvatningu. 

Þarfapýramídinn  Abraham Maslow, 
1954 

Fimm stig þarfa, 
líkamlegar þarfir, 
öryggisþarfir, 
félagslegar þarfir, 
þörf fyrir virðingu og 
þörf fyrir 
sjálfsfyllingu. Þörf af 
efra stigi vaknar 
aðeins þegar búið er 
að uppfylla neðri 
stig. 

Beinir athyglinni að 
mismunandi þörfum 
sem að hvetja fólk 
og þeirri staðreynd 
að uppfyllt þörf er 
ekki lengur hvati.   

Tveggja þátta 
kenningin 

Frederick Herzberg, 
1959 

Tveir þættir sem 
hafa áhrif á 
starfsánægju.  Innri 
þættir sem snerta 
vinnuna sjálfa og ytri 
þættir eins og laun 
og starfsskilyrði. 

Mikilvægar þarfir 
koma fram eins og 
árangur, 
viðurkenning, 
ábyrgð, framfarir, 
vöxtur. Leggur til að 
hvatar eigi bæði að 
innihalda peninga og 
ekki. 

Þarfakenningin  David McClelland, 
1973 

Þrjár tegundir þarfa 
sem skipta 
stjórnendur mestu 
máli.  Árangursþörf, 
valdaþörf og þörfin 
fyrir félagsleg tengsl. 

Vekur athygli á 
þörfum stjórnenda 
og mikilvægi 
árangurshvatningar.   

Væntingakenning  Victor Vroom, 1964  Líkurnar á því að ná 
árangri séu í takt við 
það sem fólk leggur 
á sig og að verðlaun 
séu virði 
árangursins.   

Nauðsynlegt er að 
hafa tengingu á milli 
framlags og 
umbunar.  Markmið 
mega ekki vera 
óraunhæf og umbun 
þarf að vera þess 
virði að leggja á sig 
aukið framlag. 

 

Tafla 1: Yfirlitstafla hvatningarkenninga. 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3.2.1.1 Þarfapýramídi Maslow 

Árið 1943 setti Abraham Malsow fram kenninguna um þarfapýramídann.  Pýramídinn 

er  dreginn  fram  þegar  reynt  er  að  útskýra  hvað  það  er  sem  hvetur  fólk  til  vinnu  og 

framlags.  

Pýramídinn  skiptist  í 

fimm  þrep  og  á 

hverju  þrepi  er 

tiltekin  þörf  eða 

hvöt.    Þarfirnar  eru 

missterkar  eftir  því 

hvar  þær  eru 

staðsettar  í  pýramídanum,  þær

   sterkustu  neðst.  

Nauðsynlegt  er  að  uppfylla 

þarfirnar í réttri röð, fyrst verður að uppfylla grunnþarfirnar áður en hægt er að snúa sér 

að hinum efri  (Milkovich og Newman, 2002).    Eftir  að manneskja hefur uppfyllt  þarfir 

sínar á einu þrepi leitar hún á næsta þrep.  Fyrstu tvær þarfirnar eru grunnþarfir, það er, 

lífeðlislegar  þarfir  (líkamlegar  grunnþarfir)  og  öryggisþarfir.    Hinar  þrjár  þarfirnar 

skilgreindi Maslow sem vaxtaþarfir, þær eru félagsleg þörf, þörf fyrir viðurkenningu og 

sjálfsbirtingarþörf (Aldag og Brief, 1979).  Lífeðlislega þörfin felur í sér þörf einstaklinga 

fyrir  súrefni,  vatn  og  aðra  lífsnauðsynlega  þætti.    Þegar  búið  er  að  fylla  lífeðlislegu 

þörfina kemur öryggisþörfin.    Í henni felst þörfin fyrir að vera í öruggu umhverfi ásamt 

þörfinni fyrir stöðugleika og vernd.  Í vestrænum heimi í dag flokkast starfsöryggi, öruggt 

umhverfi og eftirlaunakerfi undir öryggisþörfina.      Félagslega þörfin  inniheldur þörfina 

fyrir vináttu, ást, barneignir og að tilheyra samfélagi.  Næst er viðurkenningarþörfin sem 

Maslow skipti í tvennt, það er háa og lága viðurkenningu.  Lága þörfin felur í sér þörfina 

fyrir  virðingu  annarra,  viðurkenningu  og  orðspor.    Í  háu  þörfinni  felst  hins  vegar 

sjálfsvirðing,  sjálfsöryggi, árangur,  sjálfstæði og  frelsi  (Boeree, 1998). Þegar allar  fjórar 

þarfirnar  hafa  verið  uppfylltar  er  komið  að  efsta  þrepi  þarfapýramídans  sem  er 

sjálfsbirtingarþörfin og samkvæmt Maslow er það æðsta markmið  í  lífi  fólks    (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2006).   

Mynd 1: Þarfapýramídi Malsow 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Af  kenningu Maslow má því  leiða að grunnlaun verða að vera þannig    að þau veiti 

einstaklingnum nægilega mikla efnahagslega þýðingu svo að grunnþörfum til viðurværis  

sé náð.   Áhættuskipulag mun ekki  vera hvetjandi þar  sem það  skorðar eða  takmarkar 

hæfni starfsmanns til að mæta neðri þörfum pýramídans.   Áætlanir þar sem árangri er 

deilt gætu verið hvetjandi að því leiti  að þær hjálpa starfsmönnum að komast á hærra 

stig pýramídans (Milkovich og Newman, 2002). 

Helsta gangrýni á kenningu Maslow byggir á því að erfitt er að greina á hvaða stigi 

píramídans  starfsmaður  er  staddur  og  að  skilin milli  þarfanna  séu  ekki  nægilega  skýr. 

Einnig  hefur  kenningin  sætt  gagnrýni  vegna  ósveigjanleika  hennar,  mismunandi  fólk 

hefur  mismununandi  forgangsraðanir  og  erfitt  er  að  viðurkenna  að  þarfir  fólks  séu  í 

stöðugu ferli í pýramída (Boeree, 2006).   

3.2.2 Tveggja þáttakenning Herzbergs 

Herzberg var fyrstur til að sýna fram á að ánægja og óánægja í starfi var nánast alltaf 

afleiðing  ólíkra  þátta  en  var  ekki  andstæð  viðbrögð  við  sama  þættinum  eins  og  áður 

hafði  verið  haldið  fram.    Herzberg  byggir  tveggja‐þátta  kenningu  sína  um 

starfshvatningu á niðurstöðum rannsóknar sem hann gerði árið 1959. Það sem rannsókn 

hans leiddi í ljós var að þeir þættir sem hafa áhrif á viðhorf fólks til starfs síns má greina í 

tvo  flokka,  hvatningarþætti  og  viðhaldsþætti.    Annarsvegar  eru  það  þættir  sem  hann 

segir  hafa  jákvæð  áhrif  á  starfsánægju  þegar  þeir  voru  til  staðar,  sem  hann  kallar  

hvatningaþætti (motivators). Það eru þeir þættir sem eru tengdir starfinu sjálfu og eru 

til að mynda tegund starfs, starfsábyrgð, tækifæri til viðurkenningar, stöðuhækkanir og 

persónulegur árangur.  Þættir í starfsumhverfi sem höfðu neikvæð áhrif á starfsánægju 

þegar þeir voru ekki til staðar kallaði Herzberg viðhaldsþætti (hygienes). Það eru þættir 

sem  eru  tengdir  umhverfinu  í  kringum  vinnuna  svo  sem  vinnuaðstæður,  hagsmunir, 

starfsskilyrði,  tegund  stjórnunar,  grunnlaun og  stefna  fyrirtækis.   Herzberg ályktaði  að 

það væri starfið sjálft sem hvetur fólk áfram en ekki ytri þættir eins og  laun, yfirmenn 

eða vinnuaðstæður (Milkovich og Newman, 2002).  

Í töflu 2 má sjá þá þætti sem teljast til hvatningar‐ og viðhaldsþátta. 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Herzberg hélt því  fram að nauðsynlegt væri að auðga starfið svo starfsmenn upplifi 

meira  af  hvetjandi  þáttunum  (job  enrichment)  og  það  sé  stöðugt  stjórnunarferli.  

Samkvæmt Herzberg verður starfið að hafa nægilega miklar áskoranir til að nýta hæfni 

starfsmanns til fulls.  Starfsmenn sem sýna vaxandi hæfni ættu að fá aukna ábyrgð. Ef að 

starf  nýtir  ekki  hæfni  starfsmanns  til  fulls  ætti  fyrirtækið  að  íhuga  að  gera  starfið 

sjálfvirkt  eða  ráða    minna  hæfan  starfsmann  í  starfið.    Ef  að  starfsmaður  er  ekki 

fullnýttur mun verða hvatningarvandamál (Milkovich og Newman, 2002). 

Gagnrýni  á  kenningar Herzberg  eru þær  að það  sé  í  raun eðlilegt  fyrir  fólk  að  taka 

viðurkenningunni fyrir ánægju og að kenna utanaðkomandi þáttum um óánægju.  Einnig 

hefur  verið  bent  á  að  starfsánægja  feli  ekki  endilega  í  sér  mikla  hvatningu  eða 

framleiðni.   Þrátt  fyrir veikleika kenningar Herzberg hefur hún mikið gildi þar sem hún 

leiðir  í  ljós  að  sönn  hvatning  kemur  frá  persónunni  sjálfri  en  ekki  frá  ytri  þáttum 

(Milkovich og Newman, 2002).    

Af  kenningu  Herzberg  má  álykta  að  launastig  sé  mikilvægt,  það  verður  að  mæta 

lágmarkskröfum  áður  en  frammistöðutengd  laun  geta  virkað  sem  hvatningarþáttur. 

Frammistöðutengd laun eru hvetjandi á þann hátt að þau tengjast þörfum starfsmanns 

fyrir  viðurkenningu  og  afrek.  Einnig  eru  það  aðrir  þættir  í  vinnuumhverfinu  sem  hafa 

áhrif á virkni frammistöðutengdra launa (Milkovich og Newman, 2002).   

Líkan Herzberg  útskýrir  hvers  vegna  það  er  ekki  línulegt  samband milli  peninga  og 

hamingju.    Það  útskýrir  einnig  hvers  vegna  aukning  á  tekjum  virðist  leiða  til  meiri 

hamingju hjá  fólki  sem þjáist af  fátækt en ekki hjá  fólki þar sem grundvallarþörfum er 

Tafla 2 : Viðhalds – og hvatningarþættir 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mætt.  Líkan Herzberg bendir til þess að linun  þjáninga og ánægja séu tvö aðskilin ferli 

og ættu að vera rannsökuð sem slík (Sachau, 2007).  

  

3.2.3 Væntingakenning Vroom 

Ein mest  viðurkennda  hvatningarkenningin  er  væntingarkenning  Vroom’s  frá  árinu 

1964. Nálgun Vroom’s á  starfshvatningu er  sú að stjórnendur verða að hafa  skilning á 

markmiðum  undirmanna  sinna  og  tengingunni  milli  fyrirhafnar  og  frammistöðu,  milli 

frammistöðu og umbunar, og milli umbunar og ánægju.  Kenningin viðurkennir að engin 

alþjóðleg meginregla útskýri hvatningu yfir höfuð, sem þýðir að í raun er erfitt að koma 

á  árangursríkri  tengingu  milli  frammistöðu  og  umbunar.  (Bratton  og  Gold,  2003).  

Kenningin byggir á því að einstaklingar hafa mismunandi markmið og geti verið hvattir 

áfram til ákveðinnar hegðunar ef þeir trúi því að það sé jákvæð tengsl á milli fyrirhafnar 

og  afkasta  (Milkovich  og  Newman,  2002).    Kenningin  samanstendur  af  þremur 

meginþáttum sem eru;  

• væntingar (expectancy) 

• gildi (valence)   

• tilstilli  (instrumentality)   

Væntingar  eru  mat  eða  skynjun  starfsmannsins  á  hæfni  sinni  til  að  framkvæma 

nauðsynleg verkefni.   Gildi er  tilfinning  starfsmanns gagnvart ákveðinni útkomu.   Gildi 

getur verið skilið þannig að það sé sú ánægja eða óánægja sem starfsmaður væntir þess 

að  fá  eftir  að  hafa  náð  ákveðinni  útkomu.  Sem dæmi má nefna  að  sölumaður  væntir 

þess að fá stöðuhækkun og að sú staða sé  í annarri borg.   Fyrir einstakling sem leggur 

áherslu á starfsferil sinn gæti þetta haft jákvætt gildi.  Fyrir einstakling sem setur markið 

ekki  hærra  en  á  núverandi  starf  og  er  með  mikil  tengsl  við  starfsstað  sinn  gæti  slík 

stöðuhækkun haft  neikvætt  gildi.      Tilstilli  eru  skynjuð hjá  starfsmanni og  vísa  til  þess 

hversu miklar líkur hann telur vera á því að ákveðin útkoma fylgi frammistöðu (Aldag og 

Brief, 1979). 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3.2.4 Þarfakenning McClelland 

Kenning David McClelland  fjallar um þætti  starfshvatningar og  leggur aðaláherslu á 

þrjár  gerðir  hvata  sem    eru  þörfin  fyrir  vald,  félagsleg  tengsl  og mælanlegan  árangur.  

Hvaða  þáttur  hefur  mest  áhrif  er  mismunandi  og  stafar  af  persónulegum  mun  og 

mismunandi þörfum milli einstaklinga (Riggio, 2003). 

Kenning  McClelland  gefur  til  kynna  að  einstaklingar  með  mikla  þörf  fyrir  árangur 

sækist  eftir mikilli  áskorun  í  starfi  sínu,  löngunin  til  að  vaxa  í  starfi,  leysa  verkefni  og 

skara fram úr hvetur þessa einstaklinga áfram.  Einstaklingar með mikla valdaþörf ættu 

að  vera  settir  í  starfi  þar  sem þeir  fá  tækifæri  til  þess  að  leiðbeina og  stjórna öðrum.  

Þessir  einstaklingar  finna hvatningu  við  að öðlast  áhrif  og orðspor.    Tvær hliðar  eru  á 

valdaþörfinni,  stofnanalegs  eðlis  sem  kemur  fram  innan  skipulagsheilda  og  svo 

persónuleg  sem beinist  að persónunni.    Fyrir  einstaklingar með mikla þörf  fyrir  tengsl 

skiptir miklu máli að vera vel liðinn og að fá viðurkenningu annarra. Þessir einstaklingar 

leggja mikið uppúr  tengslum og vilja helst  vinna með öðrum að verkefnum,  samvinna 

hvetur þá áfram frekar en samkeppni (Riggio, 2003).   

Þessar mismunandi þarfir  leiða  til þess að hvetja verður einstaklinga á mismunandi 

hátt.  Einstaklingar með mikla árangursþörf ættu til dæmis að fá krefjandi verkefni með 

raunhæfum  markmiðum.    Stöðug  endurgjöf  skipar  stóru  hlutverki  svo  þessir 

einstaklingar geti  fylgst með frammistöðu sinni og þó að peningar séu ekki mikilvægur 

hvati getur hann verið skilvirkur í formi endurgjafar.  Aftur á móti má geta sér til þess út 

frá  kenningunni  að  einstaklingur  með  mikla  þörf  fyrir  tengsl  standi  sig  best  í 

samvinnuþýðu  umhverfi  og  einstaklingar með mikla  valdaþörf ættu  að  fá  tækifæri  til 

þess að stjórna.    

Armstrong (1994) talar um mismunandi þarfa einstaklinga og segir að fyrirtækið sjálft 

geti  í  gegnum  stefnu  sína,  veitt  ákveðna  hvatningu  með  því  að  setja  einstaklinga  í 

aðstæður þar sem þeir geta tjáð skoðanir sínar, þar sem hlustað er á þá og farið er eftir 

þeirra ráðleggingum.   

 

3.2.5 Fjárhagsleg hvatning hægir á hugsanagangi, Dan Pink 

Dan Pink (2009) heldur því fram að „oftar en ekki sé misræmi í því sem vísindin segja 

og  hvað  markaðurinn  gerir“.    Eina  leiðin  til  að  fá  bestu  hugmyndirnar  frá  fólki 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samkvæmt  Pink  er  að  sleppa  nánast  öllum  hömlum  og  reglum  varðandi  útkomu  og 

hætta að bjóða verðlaun fyrir kláruð verk.  Þessar ályktanir dregur Pink af rannsókn Karl 

Duncer,  kertavandamálið  (The  candle  problem),  sem  hann  gerði  árið  1945.    Sam 

Glucksberg  gerði  þessa  sömu  rannsókn  seinna  með  það  markmiði  að  sjá  áhrif 

fjárhagslegrar  hvatningar.    Hann  bauð  einum  hópnum  peningaverðlaun  en  hinum 

hópnum  engin  verðlaun  og  rannsakaði  hvor  hópurinn  yrði  sneggri  til  að  leysa 

vandamálið.    Glucksberg  komst  að  því  að  þeir  hópar  sem  lofað  var  fjárhagslegum 

ávinningi  voru  að meðaltali  lengur  að  leysa  vandamálið  heldur  en  þeir  sem  engu  var 

lofað.  Verðlaunin hægðu á hugsanagangi þátttakenda (Pink, 2009). 

Pink  vill  meina  að  þegar  verðlaun  eru  í  boði    hefur  það  neikvæð  áhrif  á  gæði 

samanborið við ef engin verðlaun hefðu verið í boði.  Hann segir einnig að ytri hvatning 

virki best þegar verkefni eru auðveld, reglur eru einfaldar og markmið skýr. Verðlaunin 

þrengja  fókus,  hluti  heilans  einblínir  á  þau.  Ef  verkefni  krefjast  sköpunar  dregur 

fjárhagslegi  ávinningurinn  úr  einbeitingunni  sem  til  þarf.    Þegar  engir  hvatar  eru  fyrir 

hendi til að trufla einbeitinguna við að leysa vandamál er hugurinn frjálsari til að leysa 

málin, hraðar og betur (Kuszewski, 2009). 

Sér  til  stuðnings  bendir  Pink  á  fyrirtæki  sem  snúa  að  nýsköpun  eins  og  Google  og 

Atlassian  sem  sett  hafa upp  frjálsan  vinnutíma  fyrir  starfsmenn  sína.    Í  þessum  frjálsa 

vinnutíma  ræður  fólk  að  hverju  það  vinnur  og  hvar  það  vinnur,  eina  skilyrðið  er  að 

starfsfólk  þarf  að  vinna  að  einhverju.    Kannanir  hafa  sýnt  að  það  er  í  þessum  frjálsa 

vinnutíma, þar sem starfsmenn mega vinna að hverju sem þeir vilja, sem helmingur allra 

velheppnaðra nýrra þróunar verður til  (Pink, 2009).   Armstrong (1994) talar einnig um 

að skapa rétta andrúmsloftið í gegnum menningu fyrirtækisins.  Að veita fólki umfang og 

rými til að axla ábyrgð og nýta hæfileika sína til fulls. 

Kuszewski (2009) telur að nýjasta form stjórnunar sé sjálfstæði þegar það kemur að 

skapandi  framleiðslu.    Hún  vill  meina  að  á  tímum  þar  sem  tölvur  eru  að  taka  yfir 

treystum við meira á að mannlega getan sé að vera skapandi.  Sköpun hefur verið afar 

mikilvæg fyrir framfarir í samfélaginu og mun vera það áfram.  Tækniþróun, nýjungar og 

jafnvel  vísindalegar  kenningar  eru  knúin  áfram  af  skapandi  hugmyndum.    Hún  bendir 

einnig á að ef við viljum að verkfræðingar, vísindamenn eða hvaða starfsmenn sem er 

starfi  af  sinni  bestu  skapandi  getu  er  besta  aðferðin  til  þess  að  leyfa  þeim  að  kanna 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hugmyndir  sínar  að  vild  án  þess  að  hafa  áhyggjur  af  takmörkunum,  aðferðum  eða 

hugmyndafræði.   

 

3.3 Ytri hvatning 

Hvatning getur verið tvennskonar, það er innri og ytri hvatning. 

Ytri hvatning er áþreifanleg umbun eins og laun, fríðindi, öryggi og stöðuhækkun. Ytri 

hvatning er það sem gert er við eða fyrir fólk til að hvetja það. Slík umbun  er oft ákveðin 

eftir  stöðu  starfsmanns  í  skipulagsheild,  það  er  þau  fylgja  stöðunni  (Rees  og McBain, 

2004).  

Peningar  í  formi  launa eru augljósasti ytri hvatningarþátturinn.   Peningar eru  í  raun 

áþreifanlegt  form viðkurenningar  og hjálpar  fólki  á  skilvirkan hátt  að  finnast  það  vera 

einhvers  virði,  hafa  verður  þó  í  huga  að  peningar  sem  hvati  virka mismunandi  á  fólk 

(Armstrong, 2009). 

 

3.4 Innri hvatning 

Innri hvatning er sálfræðileg umbun, eins og tækifæri, til að nýta hæfni og þekkingu, 

axla ábyrgð, takast á við áskoranir, afreka og vera viðurkenndur.   Styrkleiki þess konar 

hvatningar  verður  fyrir  áhrifum  af  aðgerðum  og  hegðun  annarra  starfsmanna  innan 

skipulagsheildarinnar (Rees og McBain, 2004).   

Armstrong (1994) bendir á að vegna þess hversu flókið ferli hvatning er, þá sé í raun 

engin  einföld  lausn  við  því  hvernig  á  að  auka  hvatningu  starfsfólks  og  að  enginn  einn 

þáttur eins og frammistöðutengd laun geti þjónað sem áhrifarík hvatning.  Ástæðan fyrir 

þessu sé sú að hvatning veltur á einstaklingsþörfum og vonum sem eru mismunandi eftir 

einstaklingum,  bæði  innri  og  ytri  hvatningarþáttum  og  erfitt  sé  að  ákvarða  hvaða 

samsetning þessara þátta sé best.   Hvatning veltur á væntingum um umbun og þessar 

væntingar eru mismunandi milli manna og ráðast af  fyrrverandi  reynslu og skynjunum 

um  umbunarkerfi.  Félagslega  samhengið  skiptir  einnig  máli  þar  sem  áhrif 

fyrirtækjamenningarinnar,  stjórnenda  og  samstarfsmanna  geta  skapað  fjölmarga 

hvatningarþætti sem erfitt er að spá fyrir um og stjórna. 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Armstrong  (1994)  talar  um  að  fjórir  þættir  séu  nauðsynlegir  þegar  kemur  að  innri 

hvatningu;   endurgjöf, nýting hæfileika, ábyrgð og sjálfsábyrgð í setningu markmiða og 

aðferðum  við  að  ná  markmiðum.  Einstaklingur  verður  að  skynja  að  hann  geti  notað 

hæfileika sína  til að ná árangri  í  starfinu.   Að skapa hvatningu  í gegnum aukna ábyrgð 

hefur að gera með hönnun starfa og  frammistöðustjórnun.   Deci  (1973) nefnir aftur á 

móti um að það séu tvö nauðsynleg sjónarhorn tengd innri hvatningu.  Fyrra hefur í för 

með sér að hanna störf sem eru áhugaverð og ýta undir sköpunarhæfni og útsjónarsemi.  

Seinna felur í sér að leyfa starfsmönnum að taka þátt í ákvarðanatöku sem hefur að gera 

með þeirra eigin starf.  

Kenningar  varðandi  starfshvatningu  sem  að  viðurkenna  mikilvægi  innri  hvatningu 

gefa oft til kynna að starf ætti að vera byggt upp til þess að fá fram þessa innri hvatningu 

og  að  starfsmenn ættu  að  vera  verðlaunaðir með  ytri  hvötum  fyrir  að  standa  sig  vel 

(Deci, 1973).   

 

3.5 Hvernig á að hvetja starfsfólk 

Ein  mikilvægasta  en  um  leið  krefjandi  skylda  stjórnenda  er  að  hvetja  starfsfólk 

fyrirtækisins.    Þetta  verkefni  stjórnenda  er  svo mikilvægt  að  ef  þeim  tekst  ekki  vel  til 

setja þeir  fyrirtækin sín  í hættu eða eru ólíklegir  til að endast  í  stöðu sinni.   Það gefur 

auga  leið  að  jákvæð  hvatning  virkar  mun  betur  en  neikvæð  hvatning.    Árangursríkir 

stjórnendur gera sér ekki einungis grein fyrir þessari staðreynd heldur átta sig einnig á 

því  að  jákvæð  hvatning  krefst  þess  að  einstaklingur  þekki  starfsfólk  sitt  persónulega.  

Hann gerir sér einnig grein fyrir því að það sem hvetur einn starfsmann áfram gerir það 

ekki  endilega  fyrir  annan,  jafnvel  þó  þeir  gegni  sömu  stöðu.    Þessi  breytileiki  milli 

einstaklinga gerir það að verkum að nauðsynlegt er að hafa mismunandi hvatningarkerfi 

í gangi (Staren, 2009). 

Staren  (2009)  bendir  á  að  grunnþættir  í  að  viðhalda  ánægju  og  virkja  hvatningu 

starfsmanna er sanngjörn umbun og fullnægjandi fríðindi.  Starfsmenn vænta þess að fá 

þóknun í samræmi við stöðu sína en einnig  í samræmi við þeirra eigin sértæku þjálfun 

og  sérkunnáttu.    Þessi  þóknun  getur  þó  verið  í  öðru  formi  en  peningaleg,  tækifæri  til 

starfsþróunar  (innri  eða  ytri)  á  kostnað  fyrirtækisins  getur  verið  mikil  hvatning, 

sérstaklega í umhverfi eins og í dag þegar sparnaðaraðgerðir eru allsráðandi. 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Starfsmenn  bregðast  iðulega  vel  við  hvatningarkenndum  þóknunum  þar  sem 

frammistaða er í takt við krefjandi markmið og tilgang.  Það virkar sérstaklega hvetjandi 

á starfsmenn að hafa stjórn yfir eigin örlögum.  Árangursríkir stjórnendur nýta sér þessa 

hvatningaraðferð  með  því  að  hitta  starfsfólk  sitt  reglulega  og  taka  sameiginlegar 

ákvarðanir  um  markmið  og  tilgang.    Nauðsynlegur  þáttur  við  slíka  hvatningu  er  að 

skilgreina  skýr markmið,  að  ákveða  tiltölulega  óljós markmið  gerir  það  að  verkum  að 

niðurstaðan verður ekki góð.  Lykilinn er að setja mælanleg markmið yfir ákveðið tímabil 

og að þessi markmið séu krefjandi fyrir starfsmenn (Staren, 2009).    

Mikilvægur þáttur í að búa til vel hvatt starfsfólk er að ráða rétta einstaklinginn.  Að 

ráða  réttan  einstakling  er  tímafrekt  verkefni  sem  krefst mikillar  íhugunar.    Það  er  þó 

mun  betra  að  eyða  tíma  í  að  ráða  rétta  einstaklinginn  í  stað  þess  að  ráða  rangan 

einstakling  og  þurfa  að  færa  hann milli  starfa  og  að  lokum  segja  honum  upp  sem  er 

gríðarlega  kostnaðarsamt.    Að  ráða  réttan  einstakling  krefst  þess  að  íhuga  vel  þær 

skyldur  og  verklýsingu  sem  fylgja  stöðunni  og  með  því  er  stjórnandinn  betur  í  stakk 

búinn  til þess að  ráða  réttan umsækjenda.   Ákvörðun sem stjórnendur þurfa ávallt að 

taka  er  hvort  ráða  eigi  innan  fyrirtækis  eða utan.    Að  veita  starfsmanni  stöðuhækkun 

hvetur aðra starfsmenn og býr til tryggð við fyrirtækið (Staren, 2009).  Kostirnir við öflun 

umsækjenda  innan  fyrirtækisins  eru  að  fyrirtækið  þekkir  til  umsækjenda  og 

umsækjendur þekkja bæði fyrirtækið og starfið og þar með dregur úr líkum á of miklum 

væntingum.   Það er fljótvirkari og ódýrari aðferð og starfsmaður er  líklegast fljótari að 

komast  í  takt við fyrirtækið. Með því að ráða  innan fyrirtækis sýnir það starfsmönnum 

að  þeir  eru metnir  að  verðleikum,  þeir  vinni  vel  og  eykur  líkurnar  á  því  að  þeir muni 

starfa  lengur  hjá  fyrirtækinu  meðvitaðir  um  að  þeir  eigi  möguleika  á  starfsþróun.  

Gallarnir  eru  að  sérkunnátta  er  þá  kannski  ekki  til  staðar  sem  gæti  skapað  einhæfni 

vegna  þess  að  með  því  koma  ekki  inn  nýjar  hugmyndir  og  það  verður  til  hópur  af 

starfsmönnum sem hugsar eins.   (Torrington, Hall og Taylor, 2008) 

Að koma auga á hæfni hvers starfsmanns og veita þeim tækifæri til þess að láta ljós 

sitt skína með því að setja þá  í stjórnunarstöðu er dæmi um jákvæðan hvatningarþátt.  

Þetta  gerir  það  að  verkum  að  þessi  starfsmaður  skilur  betur  erfiðar  aðstæður  sem 

stjórnandi  hans  getur  staðið  frammi  fyrir  og  fær  á  tilfinninguna  að  hann  sé  virkur 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þáttakandi  í  ákvarðanatöku  fyrirtækisins.    Ný  staða  hefur  einnig  í  för  með  sér  ný 

krefjandi verkefni fyrir starfsmanninn (Staren, 2009). 

Að  leyfa  ýmsar  breytingar  á  hinum  hefðbundnu    störfum  getur  verið  árangursríkt 

þegar  skapa  á  hvatningarfullt  umhverfi.    Þetta  er  hægt  að  gera  með  því  að  leyfa 

sveigjanlegan vinnutíma eða koma á heimavinnu hjá ákveðnum starfsmönnum (Staren, 

2009).   

 

3.6 Endurgjöf  

Endurgjöf er eitt ódýrasta og öflugasta stjórnunartækið  sem stendur stjórnendum til 

boða.  Hún gegnir mjög mikilvægu hlutverki í því að leiða fólk áfram í átt að árangursríkri 

útkomu.    Viðurkenning  á  vel  unnu  starfi  getur  verið  gríðarlega  mikil  hvatning  fyrir 

starfsfólk og gerir það að verkum að slík hegðun er endurtekin.  Það er einnig mikilvægt 

að  taka á  lélegri  frammistöðu.    Starfsmenn gætu þurft á  skýrari útskýringum að halda 

varðandi skyldur sínar  og útskýringu á því hvað þeir gerðu rétt, hvað þeir gerðu rangt og 

hvers sé vænst af þeim.  Sú ástæða gæti einnig verið fyrir hendi að staða starfsmannsins 

við ákveðið verkefni henti getu hans  illa.   Ef  léleg  frammistaða endurtekur sig stöðugt 

verður  að  láta  þann  einstakling  fara.    Sú  ákvörðun  er  ekki  einungis  tekin  með  hag 

fyrirtækisins að  leiðarljósi heldur einnig samstarfsmanna einstaklingsins þar  sem slæm 

frammistaða  hans  hefur  áhrif  á  þeirra  afköst  (Staren,  2009).    Ef  vel  er  staðið  að 

endurgjöf  getur  það  leitt  til  betri  starfsanda   og  frammistöðu,  ef  staðið  er  illa  að  því 

getur það skapað frammistöðuvandamál til lengri tíma (Craig, 2008).   

Endurgjöf  sýnir  áhuga,  hvetur  til  æskilegrar  hegðunar  og  leiðréttir  ranga  eða 

óæskilega hegðun.  Mikilvægt er að veita endurgjöf sem er viðeigandi, sértæk, tímabær, 

verðmæt  og  nákvæm.    Með  viðeigandi  er  átt  við  að  endurgjöfin  frá  stjórnandanum 

verður  að  vera  viðeigandi  fyrir  starfsmanninn,  tengjast  starfsþróun,  markmiði  eða 

verkefni.  Sértæk vísar í að það verður að vera ljóst fyrir hvað nákvæmlega starfsmaður 

fær endurgjöfina.  Hún verður að vera tímabær, því fyrr sem ýtt er undir eða hvatt er til 

æskilegrar hegðunar, því fyrr er líklegra að hún verði endurtekin. Endurgjöfin verður að 

uppfylla þá innri tilfinningu einstaklings að hann sé metinn að verðleikum.  Ef endurgjöf 

er  ónákvæm  mun  starfsmaður  leiða  hjá  sér  jákvæðnina  í  endurgjöfinni  og  fá  þá 

tilfinningu að stjórnandinn sé ekki hreinskiptin (Craig, 2008). 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Craig (2008) telur upp fimm hluti sem nauðsynlegt sé að hafa í huga við endurgjöf.   

1. Vera skýr 
2. Leggja áherslu á það jákvæða 
3. Vera næmur 
4. Stinga uppá leiðum til endurbóta 
5. Vera hlutlaus 

(Craig, 2008, bls.31).   

Endurgjöf  endurspeglar  áhuga.    Tími  er  öllum  stjórnendum mikilvægur  og  það  að 

yfirmaður  gefi  sér  tíma  til  að  sinna  starfsmanni,  fyrir  utan  skyldufundi,  sýnir  að 

yfirmaður metur starfsmanninn og hans framlag til heildarinnar (Craig, 2008).       

Eins  og  talið  var  upp hér  að ofan  skiptir máli  að  endurgjöf  sé  tímabær  svo  að hún 

hvetji til æskilegrar hegðunar sem fyrst.  Craig (2008) telur það vera ennþá betra þegar 

aðrir starfsmenn verða vitni að hrósinu fyrir góða hegðun svo þeir sjái hvað það er sem 

stjórnendur kunni að meta.   Hann vill meina að eitt hrós hjá einum starfsmanni getur 

haft áhrif á marga fleiri.  Rowe (2008) vill þó aftur á móti meina að opinber hrós eigi ekki 

alltaf  rétt  á  sér.    Sem  dæmi  tekur  hún  að  ekki  ætti  að  hrósa  opinberlega  þegar 

ójafnvægis gæti í hrósinu og þegar hrósið mun koma niður á öðrum starfsmanni og láta 

hann líta illa út.  Einnig telur hún að ekki ætti að hrósa opinberlega þegar það mun skapa 

óþægilega  aðstöðu  og  aðskilja  þann  sem  hrósað  var  frá  öðrum  starfsmönnum.  Kilton 

(2003) tekur í sama streng og Craig og bendir á að það sé tvennt sem allir góðir leiðtogar 

ættu að hafa í huga og það sé að hrósa á almannafæri en gagnrýna í einrúmi og bætir 

svo við að það sé hópurinn sem fær   viðurkenningu fyrir velgengni en stjórnandinn þurfi 

að taka á sig sökina fyrir mistökin.   

Kilton  (2003)  minnir  á  mikilvægi  þess  að  muna  að  sama  endurgjöfin  hentar  ekki 

öllum.     Það sem hvetur einn getur virkað  letjandi á annan.   Því er mjög mikilvægt að 

skapa þannig endurgjafarkerfi sem að starfsmenn séu sáttir með og hafi jafnvel hjálpað 

til við að skapa það.   

Almuth McDowall bendir á að rannsóknir hafa sýnt fram á tiltölulega veika tengingu 

milli  endurgjafar  og  bættrar  frammistöðu.    Frammistaða  getur  batnað  eða  versnað 

vegna endurgjafar og það er ekki svo einfalt að segja að hrós hvetji á meðan gangrýni 

virki letjandi.  Margvíslegir þættir eins og sjálfstraust og samhengi hluta geta haft áhrif.  

Með skilningi á þessari flækju geta stjórnendur gert endurgjöf áhrifaríkari (Craig, 2009). 



 

29 

4 Frammistöðustjórnun 

Frammistöðustjórnun  er  leið  til  að  ná  betri  árangri  frá  skipulagsheild,  hópum  og 

einstaklingum með því að skilja og stjórna frammistöðu varðandi markmið og viðmið um 

árangur og hæfni. 

Eitt  af  mikilvægustu  atriðunum  sem  þarf  að    hafa  í  huga  varðandi 

frammistöðustjórnun er samfellt ferli stjórnanda og starfsmanns.  Það snýst um að bæta 

bæði gæði og árangur samstarfsins.  Góð frammistöðustjórnun hefur í för með sér skýra 

sýn starfsmanna á forgangsatriði, hverju þeir eiga að vera að vinna að, hverju þeir eiga 

að  stefna  að,  hvaða  hæfni  þeir  eiga  að  búa  yfir  og  hvernig  allir  þessir  þættir  bæta 

frammistöðu  hópsins  og  fyrirtækisins  í  heild.    Góð  frammistaða  er  styrkt  með  lofi, 

viðurkenningu  og  tækifæri  til  þess  að  sinna  ábyrgðarfyllri  störfum.    Tekið  er  á minna 

árangursríkri  frammistöðu  jafnóðum  með  ítrekun  á  hæfni  og  viðmiðum  sem  eru 

nauðsynleg,  ábendingum  um  þætti  sem  má  bæta  og  samkomulagi  um  aðferðir  til 

framfara (Armstrong, 1994).   

Til þess að fyrirtæki gæti nýtt sér frammistöðustjórnun er nauðsynlegt að skilgreina 

störf  vel  og  setja  skýr markmið  fyrir  hvert  starf  og  hvern  starfsmann.  Til  að  þetta  sé 

mögulegt verður að útbúa starfsmat og starfslýsingar fyrir hvert starf.  

Markmið  frammistöðustjórnunar er  að  fá einstaklinga og hópa  til  þess  að hámarka 

frammistöðu  sína.    Frammistöðustjórnun  snýst  um  annað  og  meira  en  að  hrósa 

starfsfólki  af  og  til,  hún  á  að  sjá  til  þess  að  starfsmenn  skilji  væntingar  stjórnenda  og 

þróa  hæfni  starfsmanna  til  þess  að  ná markmiðum.    Einnig  gefur  hún  starfsmönnum 

grundvöll til að ræða mál tengd starfsþróun sinni, þjálfun eða vinnutíma (Wright, 2010). 

 

4.1 Frammistöðumat 

Til  þess  að  stjórnandi  geti  veitt  starfsmönnum  sínum  endurgjöf  og  rætt  um 

starfsþróun verður hann fyrst að meta frammistöðu þeirra. Til þess að stjórnandinn geti 

metið frammistöðu starfsmanna sinna verður hann að vita til hvers hann ætlast af þeim. 

Frammistöðumat  spilar  stórt  hlutverk  í  samskiptum  milli  vinnuveitenda  og 

starfsmanna.  Það skapar tækifæri til þess að ræða hlutverk starfsmanns, frammistöðu, 

markmið og hvernig það tengist markmiðum og viðskiptaáætlun fyrirtækisins.  Ef vel er 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staðið að frammistöðumati getur það aðstoðað vinnuveitenda við að ná stefnumótandi 

áætlunum  fyrirtækisins.    Meginmarkmið  frammistöðustjórnunar  er  samvinna 

vinnuveitenda  og  starfsmanns  með  þeim  árangri  að  bæta  frammistöðu  starfsmanns 

með því að greina hæfni hans og veikleika og veita viðeigandi þjálfun og stuðning. Lélega 

frammistöðu ætti alltaf að laga með  frammistöðumati („Feedback can help...“, 2010).   

Frammistöðusamtöl  ætti  ekki  að  líta  á  sem  einn  stakan  atburð  heldur  sem 

veigamikinn hluta af heildrænni mannauðsstefnu.  Hinn gullni hringur frammistöðumats 

sýnir hvernig hlutirnir eiga að vera, þó að raunin sé oft önnur.  

Allir  liðirnir  eru 

mikilvægir  og  ef  fyrstu 

tveir  eru  til  dæmis 

hunsaðir  er 

starfsmannasamtalið 

engan vegin  í  takt við það 

sem  á  undan  er  gengið 

(Hinrik  Sigurður 

Jóhannesson  og  Ægir Már 

Þórisson, 2010).   

Frammistöðumat  virkar 

þegar  það  er  vel  skilgreint 

með  skýrum  leiðbeiningum  og markmiðum  og  þegar  þjálfaðir  umsjónarmenn  eru  við 

stjórn  með  stuðningi  æðstu  stjórnenda.  Grunnur  góðs  frammistöðumatskerfis  eru 

starfslýsingar, mælanleg markmið og sett viðmið um árangur (Montague, 2007). 

Starfslýsingin  gefur  til  kynna  ábyrgð  tiltekinnar  stöðu  og  ábyrgðin  gefur  til  kynna 

markmiðin sem starfsmaður þarf að uppfylla á hverjum tíma.  Þegar markmið eru sett er 

mikilvægt að hafa markmið fyrirtækisins í heild í huga og hvernig fyrirtækið stendur að 

gæðum og  frammistöðu.    Viðmið um árangur  verða  að  vera  vel  skilgreind og  skilin  af 

öllum viðkomandi aðilum (Montague, 2007). 

Mynd 2:Hinn gullni hringur frammistöðumats 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4.2 Starfsmannasamtal 

Starfsmannasamtal er reglulegt samband milli stjórnanda og starfsmanns sem hefur 

umbætur að höfuðmarkmiði.  Grundvöllur starfsmannasamtalsins er frammistöðu‐matið 

(Margrét Guðmundsdóttir, 1985). 

Þrjú aðalmarkmið samtalsins eru eftirlit, þróun og hvatning.   Með eftirliti er átt við 

hvort starfsmenn og yfirmenn séu að sinna þeim störfum sem þeir eiga að vera að sinna 

og hvernig þeir  komi  að þeim  störfum.    Þróun  vísar  til  þess hvernig hægt  sé  að bæta 

frammistöðu og hvað vanti uppá svo að þeim umbótum sé náð.  Með hvatningu er átt 

við  að  beina  athylgi  að  hegðun,  ræða  hana  og  beita  jákvæðri  hvatningu.    Markmið 

stjórnenda  er  að  hvetja  og  fá  yfirsýn  en  markmið  starfsmanna  er  að  fá  endurgjöf  á 

frammistöðu  sína  og  skýra  sýn  á  framtíð  sína  innan  fyrirtækisins    (Torrington, Hall  og 

Taylor, 2008).   

Mikilvægt er að hafa í huga að þó að yfirmaðurinn stjórni samtalinu til að byrja með 

er æskilegt að samtalið sé opin umræða þar sem tvíhliða boðskipti eiga sér stað.  Báðir 

aðilar eiga að geta tjáð sig um þá starfstengdu þætti sem skipta máli.  Í samtalinu er lagt 

mat á framfarir og hegðun bæði stjórnanda og starfsmanns.  Komið er inná starfstengda 

þætti eins og vinnuna, vinnuálagið, starfsandann og vinnuaðstæður.   Einnig er algengt 

að  núverandi  starfssvið,  verkefni  og  árangur  í  starfi  sé  skoðað  og  ef  til  vill  komist  að 

samkomulagi  um  að  breyta  starfsinnihaldi  í  samræmi  við  hæfni  og  þekkingu 

starfsmanns.    Samvinna  er  tekin  fyrir  bæði milli  yfirmanns,  starfsmanns,  starfsfélaga, 

viðskiptavina og alla þeirra aðila sem starfsmaður kemst í snertingu við í starfi.  Reynt er 

að komast að sameiginlegri niðurstöðu um verkefni og markmið þeirra og mikilvægt er 

að starfsmanninum sé gerð skýr grein fyrir því hvaða væntingar fyrirtækið hefur.  Einnig 

er  rætt  um  framtíð  starfsmannsins  innan  fyrirtækisins,  óskir  hans  um  framtíðina  og 

hvernig fyrirtækið getur komið til móts við þær óskir (Margrét Guðmundsdóttir, 1985).   

Samtalið  krefst  undirbúnings,  yfirmaður  þarf  að  safna  saman  staðreyndum,  ákveða 

tilgang  samtalsins  og  skoða  starfslýsingu  starfsmanns.    Við  framkvæmd  viðtals  verður 

yfirmaður  að  vara  sig  á  viðhorfi  sínu,  ekki  má  láta  fordóma,  geislabaugsáhrif  eða 

hornáhrif  hafa  áhrif  á  mat.  Yfirmaður  verður  að  hafa  í  huga  að  hafa  spurningar 

hlutlausar  og  opnar,  forðast  leiðandi  spurningar  og  beina  spurningum  til  baka.    Í  lok 

viðtals  eru  niðurstöður  þess  teknar  saman,  gengið  er  úr  skugga  um  að  sameiginlegur 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skilningur sé til staðar og mikilvægt er að enda samtalið á jákvæðu nótunum til að auka 

líkurnar á að báðir aðilar fari sáttir frá samtalinu (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

Töflurnar  hér  á  eftir  sína  svo  samantekt  á  þeim  kostum  og  göllum  sem 

starfsmannasamtalið  getur  haft  í  för  með  sér  bæði  fyrir  fyrirtækið  og  starfsmanninn 

(Margrét Guðmundsdóttir, 1985).  

Kostir   

Fyrirtækið  Starfsmaðurinn 

• Fær heildarmynd yfir mannauð sinn  • Aukin áhrif á eigið starf 

• Góður möguleiki á að kynna starfsmanni stefnu og 

markmið fyrirtækisins 
• Aukinn áhugi og skilningur á starfi 

• Betri samvinna milli yfir ‐ og undirmanna 
•  Aukin  áhrif  á  eigin  framtíð  innan 

fyrirtækisins 

• Nánari kynni af starfsmanni  • Aukin áhrif á eftirmenntun 

• Betri grundvöllur fyrir framtíðarskipulagningu  • Endurgjöf um árangur í starfi 

• Getur komið í veg fyrir deilur eða verkföll  • Betri tengsl við yfirmenn 

• Réttur maður á réttum stað 
•  Allir  starfsmenn  metnir  út  frá  sömu 

forsendum 

Gallar   

Fyrirtækið  Starfsmaðurinn 

• Tímafrekt  • Getur vakið of miklar væntingar hjá starfsmanni 

• Hætta á árekstrum milli yfir‐ og undirmanna  • Hætta á árekstrum milli yfir‐ og undirmanna 

•  Getur  skapað  væntingar  hjá  starfsmönnum,  sem 

fyrirtækið treystir  sér ekki til að uppfylla 

•  Skortur  á  áhuga  af  hálfu  yfirmanns  á  að  ræða 

um  starf og vinnuaðstöðu undirmanns 

•  Yfirmenn  treysta  sér  ekki  til  að  gefa  upplýsingar 

um neikvæða þætti í fari eða frammistöðu starfsmanns 

og gefa þar með oft jákvæða mynd af   árangri í starfi 

•Yfirmenn  hafa  ekki  sett  sig  nægilega  vel  inn  í   

starfssvið undirmanns til að geta metið starfsárangur 

• Starfsmenn tortryggnir gagnvart mati, sjá sér ekki 

hag í kerfinu 
• Allir starfsmenn metnir út frá sömu forsendum 

•  Hætta  á  að  yfirmenn  noti  „eigið  kerfi“  við 

frammistöðumatið 
  

Tafla 3:Kostir og gallar frammistöðumats 
og starfsmannasamtala. 
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5 Stjórnun og hvatning í erfiðu efnahagsástandi 

Þegar  efnahagsástand  breytist,  breytast  áherslur  mannauðsstjórnunar  einnig  því 

bregðast þarf við breyttu ástandi.  

Oft er talað um harða og mjúka mannauðsstjórnun en á krepputímum eiga fyrirtæki 

til  að  bregða  yfir  í  hina  fyrrnefndu.    Hún  einkennist  af  því  að megináhersla  er  lögð  á 

afkomu og frammistöðu fyrirtækisins og málefni sem snerta starfsmenn eru látin mæta 

afgangi.    Mjúk  mannauðsstjórnun  einkennist  aftur  á  móti  af  þeirri  megináherslu    að 

óhugsandi  sé að bæta  frammistöðu  fyrirtækisins án þátttöku starfsfólks.   Málefni  sem 

snerta starfsmenn fá þá meira vægi og lögð er áhersla á þróun starfsmanna með þjálfun 

og  símenntun.    Með  mjúkri  mannauðsstjórnun  stefna  fyrirtæki  á  að  ná 

samkeppnisforskoti með hjálp starfsmanna (Gylfi Dalmann,2010). 

 

 

Þegar  uppgangur  er  á  vinnumarkaði  eru    ráðningar  tíðar  og  mikil  áhersla  er  á 

starfsþróun.  Námskeið og aðrar leiðir til endurmenntunar eru vinsælar og mikið mæðir 

á  umbun,  hvatningu  og  launum.    Á  krepputímum  breytist  áherslan,  minna  er  um 

ráðningar og nýliðamóttökur en uppsagnir eru algengar.   Hlunnindi, þjálfun og fræðsla 

er yfirleitt það sem er fyrst skorið niður og fólk tekur á sig launalækkanir og aðra skelli. 

Margt bendir til þess að fyrirtæki sem halda í fyrrverandi hætti með þjálfun og fræðslu í 

niðursveiflu  hafi  forskot  á  keppinautana  þegar  uppsveiflan  hefst  á  ný  (Gylfi  Dalman, 

2010).  Mikilvægt er þó að hafa í huga að kreppa og uppgangstímabil ganga á til skiptis.  

Mynd 3:Hörð og mjúk mannauðsstjórnun 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Það er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að átta sig á því hvaða leiðir séu færar til að halda 

starfsmönnum ánægðum á krepputímum því það kostar að missa fólk og koma þarf í veg 

fyrir að starfsmenn yfirgefi fyrirtækið þegar erfiðum tímum lýkur.   

Góður  kostur  er  að  einblína  á  innri  hvatningu  á  erfiðum  tímum,  bjóða  uppá 

sveigjanleika  og  finna  úrræði  sem  að  kosta  minni  pening.    Á  erfiðum  tímum  er 

tilhneigingin sú hjá mönnum að gera minna, eyða minna, hafa meiri áhyggjur og ótti er 

oft mikill.  Á þessum tímum er það aftur á móti mikilvægara en nokkru sinni fyrr að sinna 

endurmenntun og vaxa, stuðla að nýsköpun og ekki fresta hlutunum.   Þó að viðskiptin 

séu  minni  verða  starfsmenn  ennþá  að  eiga  hlut  að  máli  og  vera  hvattir  áfram  svo 

fyrirtækið  geti  komist  aftur  á  réttan  kjöl  þegar  efnahagsástandið  breytist.    Að  þekkja 

þarfir og markmið fyrirtækisins og að leggja vinnu og metnað í að halda starfsmönnum 

mun á endanum hjálpa til í efnahagslegri óvissu (Savage, 2010).   

Til þess að fyrirtækið lifi af þrátt fyrir lélegan efnahag er nauðsynlegt að viðurkenna 

að  erfiðir  tímar  kalla  á  erfiða  stefnu.  Savage  (2010)  mælir  með  því  að 

viðskiptamarkmiðin  séu  gerð  skýrari.   Meta  þarf  hvar  viðskiptin  standa  og  á  hvaða 

sviðum  vantar  umbætur,  það  mun  hjálpa  starfsmönnum  að  halda  einbeitingu.  Hann 

leggur áherslu á að skapa þarf umhverfi sem hvetur til endurgjafar.   Annar þáttur sem 

höfundur nefnir er að koma á reglulegu frammistöðumati. Jákvæð endurgjöf er hvatning 

og ætti frammistöðumat að einblína á markmið starfsmannsins.  Starfsmaður setur sér 

svo  ný  markmið  og  á  næsta  stöðufundi  er  hægt  að  sjá  hvernig  gengur  að  ná  þeim 

markmiðum. „Mikilvægt er að hafa í huga að erfiðir tímar kalla á erfiðar ákvarðanir ... 

erfiðir  tímar  vara  ekki  lengi  en  það  gerir  aftur  á móti  gott  starfsfólk“  (Savage,  2010, 

bls.19).   

Harraway  (2010)  talar  um  að  í  erfiðu  efnahagsástandi  séu  auðlindir  takmarkaðar, 

finna  verður  skapandi  leiðir  til  að  laða  að og halda  í  gott  fólk  en  á  sama  tíma halda  í 

viðeigandi  stjórnskipulag.   Stjórnendur ættu að hætta að hugsa um fjárhagslega hvata 

og  snúa  sér  að  öðrum  ófjárhagslegum  tækifærum.    Dæmi  um  þessi  tækifæri  eru  til 

dæmis val.   Með vali á höfundurinn við að  fólk kýs sér mismunandi hluti.   Það vilja  til 

dæmis  ekki  allir  sama  bílinn,  og  eins  vilja  ekki  allir  sömu  hlunnindi.    Þóknunin  sem 

starfsmaður  fær ætti  ekki  að  vera  eitthvað  sem bara  verður  til,  heldur  á  hún  að  vera 

eitthvað  sem hann  virkilega  sækist  eftir.   Dæmi um val  er    hvers  konar  eftirlaunasjóð 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starfsmaður vill greiða í eða að leyfa starfsmanni að velja hvar og hvenær hann vinnur 

starf  sitt  ef  möguleiki  er  á.    Sveigjanlegur  vinnutími  er  kraftmikil  leið  til  að  laða  að 

nútíma  starfsfólk,  þetta  snýr  að  jafnvægi  vinnu  og  einkalífs  sem  er  þáttur  sem  yngri 

kynslóðin leggur mikla áherslu á. Hafa þarf þó í huga þegar starfsmönnum er gefið þetta 

val  að það  veltur  á  einstaklingsbundnum þáttum hvað  starfsmaður mun  velja  sér  eða 

hvaða þætti hann vill velja um.  Þeir sem semja við starfsmenn þurfa að haga sér eins og 

markaðsmenn og velta því fyrir sér hvað mun heilla viðkomandi einstakling og hvað mun 

mæta hans þörfum best.   

Annað  tækifæri er  lág eða  jafnvel engin  fjárhagsleg umbun.   Mikilvægt er að hafa  í 

huga hversu mikla þýðingu “takk fyrir” getur haft.   Það er undir stjórnandanum komið 

að  veita  starfsmönnum  almenna  viðurkenningu  og  veita  þarf  bestu  starfsmönnunum 

tækifæri  á  að  stjórna mikilvægum verkefnum.    Einnig bendir  höfundur  á  að hafa  laun 

einstaklinga  mismunandi,  gera  eigi  greinarmun  á  bestu  starfsmönnum  fyrirtækis  og 

þeirra  sem  lægst  standa,  þetta  krefst  hæfra  stjórnenda  og  frammistöðumatskerfis 

(Harraway, 2010).   

Denka (2009) talar einnig um að það sé mikilvægara nú en nokkru sinni fyrr að halda 

starfsteyminu eins ánægðu og traustu og hægt er.  Þau fyrirtæki sem einblína á að halda 

sínu besta starfsfólki ánægðu muni uppskera til lengri tíma litið.  Mikilvægt er að átta sig 

á því að það sem starfsmenn þínir kunna mest að meta er ekki endilega tengt peningum.  

Denka  vill  meina  að  aðalverkfærið  sé  virk  samskipti  við  starfsmenn,  það  er  alltaf 

mikilvægur  þáttur  en  á  óvissu  tímum  sé  hann  nauðsynlegur.    Þegar  starfsmenn  sjá 

samstarfsmenn  sína  missa  starfið  vekur  það  upp  ótta  hjá  þeim.    Það  sem  stjórnandi 

lætur  ósagt  getur  valdið  jafn miklu  hugarangri  og  það  sem  hann  segir.    Gott  er  fyrir 

stjórnendur  að  tjá  sig  um það  sem er  í  gangi  og  hvernig  efnahagsástandið  er  að hafa 

áhrif  á  fyrirtækið  og  benda  á  leiðir  út  úr  þeim  vanda.    Hafa  verður  í  huga  að  tvíhliða 

samskipti eru árangursríkust. Á erfiðum tímum er einnig gott  fyrir stjórnendur að vera 

sýnilegir,  láta  sjá  sig  á  fundum  og  láta  starfsmenn  finna  fyrir  því  að  það  sé  hægt  að 

nálgast  þá  og  ræða  við  þá.    Einnig  er  gott  fyrir  stjórnendur  að  hafa  í  huga  að  eiga 

samskipti af fyrra bragði. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Ingrid Kuhlman (2008) taka  í sama streng og Denka 

og  vekja  athygli  á mikilvægi  góðs  upplýsingaflæðis.    Þau  benda  á  að  það  sé  „  ...  afar 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mikilvægt  að  samskipti  við  starfsmenn  séu  opin  og  bein.“    “Mikilvægt  sé  að  gera 

ástandið umræðuhæft inni á vinnustöðum þannig að fólk fái að tjá sig á uppbyggilegan 

hátt og af hreinskilni og einlægni um áhyggjur sínar, sorgina og erfiðleika sem stafa af 

uppsögnum.“    Gylfi  og  Ingrid  koma  inná  sektarkennd  þeirra  sem  eftir  sitja  eftir 

niðurskurði hjá  fyrirtækjum og  segja mikilvægt  að  fulltrúi  yfirstjórnar  veiti  upplýsingar 

um stöðu fyrirtækisins, framtíðarhorfur og hvernig starfsmenn passi inn í þá mynd.  

Eins  og  komið  hefur  fram  í  þessum  kafla  eru  þjálfun  og  starfsþróun  meðal  þeirra 

þátta  sem  eru  iðulega  fyrstir  til  að  verða  fyrir  niðurskurði  þegar  tímarnir  eru  erfiðir.  

Hafa verður í huga að tækifæri fyrir starfsmenn til að endurnýja hæfni sína og þjálfa nýja 

er  það  sem  heldur  fyrirtækinu  í  samkeppni  og  þjálfar  framtíðarleiðtoga  fyrirtækisins.  

Þetta gerir það að verkum að starfsmenn fá þá tilfinningu að fyrirtækinu sé ekki sama 

um frama þeirra og það gerir þá ólíklegri til að fara eitthvert annað þegar efnahagurinn 

batnar (Denka, 2009).   

Lísbet  Gunnarsdóttir  (2008)  segir  á  sömu  nótum  að  þegar  óvissan  er  allt  að  því 

ráðandi  afl  á  vinnustöðum  sé  rétti  tíminn  til  þess  að hlúa  að  starfsandanum.   Á þeim 

tímum sé skynsamlegt að eyða fjármunum í mannauðinn í stað þess að gera það þegar 

uppgangur er  sem mestur.    Fyrirtækin þurfi  að horfa  fram  í  tímann  til þess að halda  í 

þann mannauð og þá ímynd sem þau hafa þegar skapað.  

Á  niðursveiflutímum  skiptir  einnig máli  að  hafa  gæði  ráðninga  í  huga.    Hreggviður 

Jónsson  forstjóri  Vistor  segir  eftirfarandi  í  viðtali  við  Frjálsa  verslun  varðandi  áhrif 

kreppunnar á Íslandi;  

„Áhrifa niðursveiflunnar gætir mjög berlega á mannauðsmarkaðnum, bæði í fjölda og 

gæðum  umsókna.    Ástandið  í  uppsveiflunni,  þar  sem  markaðurinn  var  orðinn 

yfirspenntur með undir 1% atvinnuleysi,  var  líka orðið  í meira  lagi  skrýtið.    Það er  allt 

annað að  stjórna  fyrirtæki þegar mannauðsmarkaðurinn er  í  jafnvægi, en  til þess þarf 

atvinnuleysi að fara í 3% eða meira.“ (Helga Kristín Einarsdóttir , 2008) 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5.1 Aðgerðir íslenskra fyrirtækja og stofnana til að draga úr kostnaði 

Í  kjölfar  bankakreppunnar  á  Íslandi  hafa  fyrirtæki  og  stofnanir  þurft  að  ráðast  í 

niðurskurði  og  breytingar.    Capacent  gerði  könnun  vorið  2010  til  þess  að  kanna  hvað 

íslensk fyrirtæki og stofnanir hefðu gert til þess að draga úr kostnaði.  Einnig voru þættir 

sem lúta að upplifun og líðan starfsfólks kannaðir.   

Niðurstöður könnunarinnar  leiddu  í  ljós að  fyrirtæki hafa  í  raun gripið  til ýmiskonar 

aðgerðar  með  hagræðingu  í  huga.    80%  svarenda  sögðu  að  vinnustaðir  þeirra  hefðu 

gripið  til  einhverskonar  aðgerða  til  þess  að  draga  úr  kostnaði  á  síðastliðnum  12 

mánuðum.    Þær  aðferðir  sem  fólk  var  mest  vart  við  var  skerðing  á  ferðakostnaði, 

yfirvinnubann og skerðing á launum og hlunnindum (Tómas Bjarnason, 2010).  

Könnunin  leiddi  í  ljós  að  traust  til  stjórnenda  skerðist  við  hagræðingaraðgerðir  og 

einnig  draga  þær  úr  ánægju  starfsmanna.    Könnunin  leiddi  einnig  í  ljós  mikilvægi 

samráðs  og  upplýsinga.    Þar  sem  hagræðingaraðgerðir  voru  vel  kynntar  var  starfsfólk 

ánægðara, traust til stjórnenda var meira, tryggð var meiri og fólki fannst álag minna og 

starfsandi  betri  heldur  en  þar  sem  aðgerðirnar  voru  ekki  vel  kynntar.    Svipaðar 

niðurstöður  komu  í  ljós  varðandi  samráð.    „Hverjar  sem  aðgerðirnar  voru  höfðu 

kynningar  og  samráð  jákvæð  áhrif  á  ánægju  starfsfólks,  traust  til  stjórnenda  og 

starfsanda,  þó  einna mest  áhrif  á  traust  til  stjórnenda.“  (Tómas  Bjarnason,  2010,  bls. 

60). 

Þessar niðurstöður könnunar Capacent eru í samræmi við það sem áður hefur komið 

fram varðandi það að draga úr óvissu starfsfólks með því að  virkja þátttöku þess og að 

gefa skýringar á því hvaða áhrif efnahagurinn hefur á fyrirtækið.   

Lokaniðurstaða rannsóknarinnar var sú að hagræðingaraðgerðir hafa neikvæð áhrif á 

viðhorf starfsfólks, en kynningar og samráð draga úr neikvæðum áhrifum aðgerðanna.  

„Tíð,  heiðarleg  og  gagnvirk  samskipti  eru  besta  leiðin  til  að  lágmarka  þessi  áhrif.“ 

(Tómas Bjarnason, 2010, bls. 61). 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6 Lyfjadreifingarmarkaðurinn á Íslandi 

Á lyfjamarkaðnum er mikið um lög og reglur þar sem að fyrirtækin meðhöndla lyf en  

ekki  almennan  varning.    Sum  lyf  eru  nauðsynleg  og  þess  vegna  gera  yfirvöld  miklar 

kröfur til þeirra fyrirtækja sem meðhöndla lyf sem koma fram í  lögum og reglugerðum 

varðandi  slíka  starfsemi.  Allar  slíkar  kröfur  verða  fyrirtækin  að  uppfylla,  til  dæmis 

reglugerð um leyfi til innflutnings og heildsöludreifingu lyfja sem byggist að á GDP (Good 

Distribution Practices) og ennfremur reglugerð um framleiðslu lyfja sem byggist á GMP 

(Good Manufacturing Practices).  Lagasetning og eftirlit eru ströng á lyfjamarkaðnum og 

þess vegna þarf að fylgjast vel með og fara eftir settum lögum og reglum (Gylfi Rútsson, 

munnleg heimild 10.mars 2011).   

Á  sviði  lyfjadreifingar  eru  Distica  og  Parlogis  stærstu  fyrirtækin  en  samanlögð 

hlutdeild þeirra er 98%. Distica er þó með yfirburði og  í markaðskönnun sem gerð var 

fyrir ekki svo löngu kom fram að ef Distica myndi bjóða uppá öll lyf til dreifingar (líka þau 

sem Parlogis er að dreifa) þá fengu þeir 95‐100% jákvæða svörun um að viðskiptavinirnir 

myndu frekar  versla við þá.  

 

 
Mynd 4:Markaðssetning og dreifing lyfja á Íslandi 2011 



 

39 

Myndin sýnir markaðshlutdeild á lyfjadreifingarmarkaðnum í verðmætum.  Hún sýnir 

ferlið frá framleiðenda og til neytenda (sjúklings). Annars vegar sést lyfjamarkaðurinn á 

myndinni, það er sölu og markaðsfyrirtækin, og markaðshlutdeild þeirra  í verðmætum 

undir  flokknum  markaðssetning.  Hinsvegar  er  það  svo  dreifingarmarkaðurinn  og 

markaðshlutdeild  fyrirtækjanna  sem á honum starfa.    Smásalahlutinn  sýnir  svo hversu 

stór  hluti  fer  til  apóteka,  sjúkrahúsa,  heilbrigðisstofnana  og  annarra  aðila  sem  eru  til 

dæmis læknar og dýralæknar.   

Þar  sem að heilbrigðismarkaðurinn er  stöðugur hafði  kreppan ekki  varanleg  áhrif  á 

rekstur  dreifingarfyrirtækjanna  en  þau  urðu  þó  fyrir  gengistapi  vegna  íslensku 

krónunnar  og  erlendra  lána.  Á  tímum  kreppunnar  var  heilbrigðismarkaðurinn 

skilgreindur sem forgangsbransi af heilbrigðisráðherra og fékkst því nægilegur gjaldeyrir 

til að tryggja samstarf við erlenda birgja (Gylfi Rútsson munnleg heimild 10.mars 2011) 

(Geir Gunnlaugsson munnleg heimild 20.mars 2011).   

 

6.1 Parlogis 

Uppruni  Parlogis  kemur  frá  Lyfjadreifingu sem var  stofnuð árið  1995 og 

dreifingardeild  Lyfjaverslunar  Íslands  sem  sameinuðust  í  upphafi  árs  2002 undir   nafni 

Lyfjadreifingar.   Árið  2005  var  nafni  Lyfjadreifingar  breytt  í  Parlogis  sem  lýsti  betur 

starfsemi  fyrirtækisins  þar  sem  það  býður  alhliða  þjónustu  við  vörustjórnun  innan 

heilbrigðis‐ og heilsuvörugeirans (Parlogis e.d.‐a) 

Parlogis býður viðskiptavinum sínum uppá dreifingarlausnir en einnig er möguleiki á 

að  láta  fyrirtækið  annast  birgðastýringu  og  umsjón  með  innflutningi.    Fyrir  alla 

viðskiptavini  sína  sér  Parlogis  um  birgðahald,  móttöku  pantana,  dreifingu, 

reikningagerðir og innheimtu á vörum (Parlogis e.d.‐b) 

6.1.1 Hlutverk, markmið og gildi 

„Meginhlutverk Parlogis er að þjónusta  fyrirtæki  í heilbrigðisgeiranum með víðtækri 

vörustjórnun.“  Parlogis dreifir daglega í heilbrigðisstofnanir og apótek.  Þessar vörur eru 

lyfja, hjúkrunar‐og rannsóknarvörur, snyrtivörur og aðrar heilsutengdar vörur. “Hlutverk 

Parlogis er að leysa flókna aðfangakeðju viðskiptavina sinna með víðtækri vörustjórnun 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og  gera  þeim  þannig  kleift  að  einbeita  sér  að markaðsmálum  og  faglegri  aðstoð  við 

viðskiptavini innan heilbrigðisgeirans.” (Parlogis, e.d.‐c) 

“Markmið  Parlogis  er  að  veita  viðskiptavinum  frammúrskarandi  þjónustu  á  sviði 

vörustjórnunar og hámarka þannig arðsemi viðskiptavina.” (Parlogis, e.d.‐c) 

Gildi Parlogis eru fimm; Áreiðanleiki og traust, hagkvæmni, framúrskarandi þjónusta 

og metnaður.  (Parlogis, e.d. – b)  

6.1.2 Mannauður og gæðamál 

Starfsmenn  Parlogis  eru  55  og  er  áhersla  lögð  á  metnaðarfull  vinnubrögð  með 

afburðarþjónustu,  áreiðanleika  og  hagkvæmni  fyrir  viðskiptavini  í  huga  (Geir 

Gunnlaugsson, munnleg heimild 20.mars 2011).    

Öflug  upplýsingakerfi  og  þráðlausar  handtölvur  hjálpa  starfsfólki  Parlogis  við  að 

annast þessa umfangsmiklu þjónustu á sem áreiðanlegastan hátt (Parlogis, e.d. – b)   

 „Parlogis  leggur  mikla  áherslu  á  gæðamál  til  að  tryggja  afburða  þjónustu, 

áreiðanleika  í  vörumeðhöndlun  og  vöruflæði.“  Fyrirtækið byggir  allt  gæðaeftirlit  og 

gæðakröfur á GMP og GDP kröfum Evrópusambandsins. Erlendir lyfjaframleiðendur gera 

reglulega  úttekt  á  vinnuferlum  fyrirtækisins  en  jafnframt  framkvæmir  Parlogis 

reglulega innri úttektir á verkferlunum (Parlogis, e.d. – b).   

Gæðastjórnunarkerfi Parlogis hlaut í janúar 2011 alþjóðlega vottun ISO 9001 og fékk 

með því samskonar vottun og samkeppnisaðilinn Distica.   

Í  nýrri  þjónustukönnun  sem  PWC  framkvæmir  fyrir  Parlogis  kemur  fram  að  98% 

viðskiptavina  eru  ánægðir með  þjónustu  fyrirtækisins  og  hefur  ánægjan  farið  vaxandi 

undanfarin  ár. Meðal  helstu  viðskiptavina  eru  apótek,  spítalinn  og  heilsugæslustöðvar 

(Geir Gunnlaugsson, munnleg heimild 20.mars 2011)  

 

6.2 Distica  

Distica hf. er nýlegt innflutnings‐ og dreifingarfyrirtæki, á 50 ára gömlum grunni, sem 

hóf  starfsemi  um  áramótin  2007.  Félagið  varð  til  við  skiptingu  Vistors  hf.  í  tvö  félög. 

Skiptingin  var  gerð  með  þeim  hætti  að  Vistor  einbeitti  sér  að  markaðsstarfi  fyrir 

umbjóðendur  sína  á  lyfja‐  og  heilbrigðismarkaði  en  Distica  sérhæfir  sig  í  innflutningi, 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vörustjórnun og dreifingu á lyfjum og heilsuvörum. Uppskipting félaganna um áramótin 

2006 ‐ 2007 veitti Distica kjörið tækifæri til að sérhæfa sig enn frekar í dreifingu og auka 

möguleika á að dreifa  fyrir  fleiri aðila.   Fyrirtækið ætlar því að auka hlutdeild sína enn 

frekar  í  dreifingu  lyfja  og  annarrar  vöru  fyrir  heilbrigðismarkaðinn  („Forystuhlutverk  í 

dreifingu  fyrir  heilbrigðismarkaðinn,  2007)  Einnig  var  ástæðan  fyrir  skiptingunni  að 

fyrirtækið var að taka við dreifingunni fyrir Actavis og þar sem að Vistor og Actavis eru 

harðir keppinautar hentaði ekki að hafa dreifinguna undir Vistor.  

Distica  er  stærsta  fyrirtæki  sinnar  tegundar  á  Íslandi  með  veltu  uppá  tæplega  13 

milljarða  á  árinu  2010.  Starfsstöð  Distica  er  að  Hörgatúni  2  í  Garðabæ  og  rekur 

fyrirtækið einnig annað vöruhús sem staðsett er í Suðurhrauni í Hafnarfirði. 

6.2.1 Hlutverk, markmið og gildi 

Gylfi  Rútsson  framkvæmdarstjóri  Distica  segir  hlutverk  Distica  vera  að  „koma  vöru 

sinna umbjóðenda með áreiðanlegum og markvissum hætti  til viðskiptavina á  Íslandi.“ 

Distica  dreifir  vörum  daglega  í  öll  apótek,  heilsugæslustöðvar,  rannsóknarstofur  og 

sjúkrahús landsins (Gylfi Rútsson, munnleg heimild 10.mars 2011)  

Markmið  Distica  eru  að  „vera  ákjósanlegasti  samstarfsaðilinn  á  íslenska 

heilbrigðismarkaðnum  í  augum  birgja  og  viðskiptavina.“    Einnig  að  vera 

„eftirsóknarverður vinnustaður í augum starfsmanna og skila þeirri ávöxtunarkröfu sem 

eigendur gera á fjármagn  í notkun“ og að „auka markaðshlutdeild  í dreifingu á öðrum 

heilbrigðisvörum  en  lyfjum  á  heilbrigðismarkaði.“  (Gylfi  Rútsson,  munnleg  heimild 

10.mars 2011).    

Ákveðin  undirmarkmiðum  styðja  við  markmiðin,  sem  eru  framkvæmanleg  vegna 

gæðakerfisins  og  öflugs  upplýsingakerfis.    Þessi markmið  eru  að  standa  við  loforð  og 

samninga, uppfylla opinberar kröfur, að gæta fyllsta trúnaðar og réttar afgreiðslur.  Með 

réttum afgreiðslum er átt við „rétta vöru, í réttu magni, í réttu ástandi, á réttum tíma.“  

Einnig  er  markmið  að  hafa  samkeppnishæft  verð  fyrir  þjónustuna  (Gylfi  Rútsson, 

munnleg heimild 10.mars 2011). 

Gildi  Distica  eru  áreiðanleiki,  hreinskiptni  og  framsækni.    Keppikefli  Distica  er  að 

stunda  markvissa  dreifingu  og  er  áreiðanleiki  þjónustunnar  miðpunkturinn  í  allri 

starfsemi fyrirtækisins. 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6.2.2 Mannauður og lykilárangursþættir 

Starfsmenn   Distica eru  í kringum 70 talsins og hefur starfsmannavelta  fyrirtækisins 

alltaf verið mjög lág, 7‐12%.  

Gylfi Rútsson telur að hæfni starfsmanna og hversu meðvitaðir þeir eru um markmið 

fyrirtækisins, spili stórt hlutverk í velgengi fyrirtækisins. Stjórnendur fyrirtækisins átta sig 

á því að það skiptir miklu máli fyrir fyrirtækið að starfsmenn þess sé ánægðir í starfi svo 

þeir  skili vinnu sinni vel. Starfsmannakönnun sem gerð var í desember 2010 leiddi það í 

ljós að starfsmenn fyrirtækisins eru mjög ánægðir í starfi og hefur könnunin aldrei komið 

jafn  vel  út.  Í  könnuninni  kom  í  ljós mikil  ánægja  starfsmanna  og  allar  einkunnir  voru 

uppá við (Gylfi Rútsson, munnleg heimild 10.mars 2011).   

Lykilárangursþættir  Distica  felast  að  miklu  leyti  í  þjónustu  við  umbjóðendur  og 

afhendingu  á  réttri  vöru,  í  réttu magni,  í  réttu  ástandi  og  á  umsömdum  tíma  eins  og 

fram  kemur  í meginmarkmiðum  fyrirtækisins. Meðhöndlun  vara  á  þessum markaði  er 

frábrugðin  hefðbundinni  vörudreifingu.  Til  þess  að  tryggja  áreiðanlega,  örugga  og 

markvissa dreifingu ásamt því að uppfylla kröfur yfirvalda og umbjóðenda, hefur Distica 

innleitt  gæðastjórnun  innan  fyrirtækisins  og  byggt  upp  gæðakerfi  sem  vottað  er 

samkvæmt alþjóðlegum staðli. Fyrirtækið fékk vottun á gæðakerfið árið 1997 og hefur 

því  verið  með  ISO  9001  gæðavottun  síðast  liðin  14  ár.  Distica  er  fyrsta  fyrirtækið  á 

þessum markaði á  Íslandi sem starfar með  ISO vottað gæðakerfi.  Innleiðing og notkun 

þessa gæðakerfis hefur skilað sér í færri villum og betri frammistöðu við afgreiðslu sem 

meðal  annars  kemur  fram  í  aukinni  ánægju  viðskiptavina.  Þessar  upplýsingar  fær 

fyrirtækið  úr  könnunum.  Distica  lætur  gera  þjónustukönnun  meðal  viðskiptamanna 

sinna og hafa niðurstöðurnar verið mjög  jákvæðar  fyrir  fyrirtækið því samkvæmt þeim 

veitir  Distica  bestu  þjónustuna  á  þessum  markaði  og  hefur  umtalsvert  forskot  á 

samkeppnisaðila („Leiðandi í lyfjadreifingu.“, 2007). 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7 Rannsókn á breytingum stjórnenda á hvatningu sinni eftir 
efnahagshrun 

Kreppan  sem dundi  yfir  landsmenn  í október 2008 er hörð, hafði mikil  áhrif  á  allar 

skipulagsheildir landsins og sér ekki enn fyrir endann á henni. Mikil þensla hafði verið í 

efnahagi  Íslands  á  árunum  á  undan  og  megin  orsök  hennar  eru  eflaust  einkavæðing 

bankanna, stóriðja, skuldsetning heimilanna og lausafjárkreppan 2007‐2008.   

Samkvæmt  könnun  Höllu  Valgerðar  Haraldsdóttur  (2010)  komu  vísbendingar  fram 

um að breytt viðfangsefni í kjölfar efnahagshruns ollu vanlíðan mannauðsstjóra í starfi. 

Flestir viðmælendur upplifðu vinnuumhverfið á neikvæðan hátt og streitu.   Við erfiðar 

aðstæður myndast  togstreita milli  hlutverka mannauðstjóra  þar  sem  þeir  starfa  bæði 

fyrir  stjórnendur  og  starfsmenn.    Áfallastjórnun,  sálgæsla  og  breytingastjórnun  eru 

dæmi um krefjandi viðfangsefni mannauðsstjóra í  kjölfar efnahagshrunsins.  Á erfiðum 

tímum þegar mikils  samdráttar gætir er fagleg mannauðsstjórnun lykilatriði.   

Eins  og  fram  hefur  komið  í  þessari  ritgerð  hafa  fræðimenn margar  hugmyndir  um 

hvernig  ætti  að  hvetja    í  erfiðu  efnahagsástandi,  hvaða  breytingar  ætti  að  gera  og 

hverjar áherslurnar séu.   

Viðfangsefni  þessarar  rannsóknar  eru  millistjórnendur  og  hvort  þeir  hafi  gert 

einhverjar meðvitaðar breytingar á hvatningarhegðun sinni eftir efnahagshrunið 2008.  

Einnig var  lagt uppúr því að leiða  í  ljós hvernig millistjórnendur standa að endurgjöf til 

starfsmanna.    Forvitnilegt  er  að  sjá  áhrif  efnahagshrunsins  á  stöðugan  geira  líkt  og 

lyfjainnflutnings‐ og dreifingarmarkaðinn.     

Eftirfarandi  kafli  fjallar  um  aðferðafræði  rannsóknarinnar.  Greint  verður  frá 

markmiði, rannsóknaraðferð og framkvæmd. 

 

7.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið  rannsóknarinnar  er  að  varpa  ljósi  á  það  hvort  millistjórnendur  hafi  gert 

meðvitaðar  breytingar  á  hvatningarkerfum  sínum  í  kjölfar  efnahagshrunsins  á  Íslandi 

2008. 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Rannsóknarspurningarnar eru tvær; 

 

1:  Hafa  millistjórnendur  gert  meðvitaðar  breytingar  á  hvatningarhegðun  sinni  eftir 

efnahagshrunið 2008.   

 

2: Hvernig standa þessir millistjórnendur að endurgjöf til starfsmanna sinna.   

 

Til  að  svara  rannsóknarspurningunum  eru  niðurstöður  rannsóknarinnar  settar  í 

samhengi  við  hvatningarkenningar  og  hugmyndir  fræðimanna  innan 

mannauðsstjórnunar.   

 

7.2 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd vegna þess að markmiðið var að rannsaka efnið 

með opnum hug og gera þátttakendum kleift að svara spurningunum með eigin orðum.  

Markmið  eigindlegra  rannsókna  er  að  öðlast  djúpan  skilning  á  viðfangsefninu.  

Framkvæmdarmenn eigindlegra rannsókna reyna að leggja til hliðar sín eigin sjónarmið, 

álit og fordóma og reyna að skilja huglæg sjónarmið fólks.  (Bogdan og Taylor, 1998).   

Sú  aðferð  sem  gefur  skýrasta  mynd  af  sjónarhorni  þátttakenda  er  í  gegnum  opin 

viðtöl og er það ein algengasta aðferðin við öflun gagna með eigindlegri rannsókn. Opið 

viðtal er þannig að rannsakandi og þátttakandi eiga samtal með það markmið að skilja 

betur  sjónarhorn  þátttakandans.  Spurningar  rannsakanda  eru  ekki  fyrirfram 

fastmótaðar,  hann  spyr  viðeigandi  spurninga  á  réttan  hátt  eftir  því  sem  hann  skynjar 

viðhorf þátttakenda.   Hálfopin viðtöl eru  í  samtalsstíl og afslöppuð og mikilvægt er að 

mynda góð tengsl við viðmælenda (Bogdan og Taylor, 1998).  

Við  þessa  rannsókn  var  hálfopnum  viðtölum  beitt.   Með  því  er  hægt  að  fá miklar 

upplýsingar frá millistjórnendum um þeirra reynslu í starfi.   

 

7.3 Takmarkanir 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn aðalrannsóknartækið og er mikilvægt að  

hann geri sér grein fyrir því hvaða áhrif hann getur haft á niðurstöðuna.  Ekki er hægt 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að  alhæfa  eða  yfirfæra  niðurstöður  eigindlegra  rannsókna  á  aðra  hópa  þar  sem 

tilgangurinn  er  aðeins  að  öðlast  dýpri  skilning  á  reynslu  fólks  og  upplifun  á  ákveðnu 

viðfangsefni.  Önnur  takmörkun  eigindlegra  rannsókna  er  hversu  næmar  þær  eru  á 

umhverfið.  Viðmælendur  geta  verið  undir  áhrifum  umhverfisins  sem  getur  skekkt 

niðurstöður. Einnig ber að hafa í huga að túlkun á niðurstöðum tekur mið af bakgrunni 

og hæfni rannsakanda (Bogdan og Taylor, 1998).  

 

7.4 Þátttakendur 

Þátttakendur  rannsóknarinnar  voru  fundnir  með  markvissu  úrtaki,  það  er 

þátttakendurnir  voru  valdir  með  hliðsjón  af  rannsóknarspurningunni.  Rannsóknin  var 

gerð  hjá  tveimur  fyrirtækjum  á  Íslandi  á  lyfjainnflutnings‐  og  dreifingarmarkaði. 

Þátttakendur  í  rannsókninni  voru  fjórir,  tveir  millistjórnendur  af  sitthvoru  kyninu  frá 

fyrirtækinu Distica og tveir af hvoru kyni frá Parlogis. Starfsaldur starfsmanna Distica var 

4 ár annarsvegar og 25 ár hinsvegar.  Hjá Parlogis var starfsaldur viðmælenda svipaður 

eða í kringum 9 ár.     

 

7.5  Framkvæmd 

Rannsakandi  sendi  tölvupóst  á  ákveðna  millistjórnendur,  deildarstjóra  í 

fyrirtækjunum tveimur og tók svo viðtal við tvo aðila frá sitthvoru fyrirtækinu. 

7.5.1 Söfnun og greining gagna 

Viðtöl  með  fyrirfram  ákveðnum  spurningum  (sjá  viðauka  1)  voru  tekin  við  hvern 

viðmælenda og fóru fram símleiðis. Spurningalistinn var þó ekki algildur heldur aðallega 

notaður sem viðmið yfir þau atriði  sem viðtalið átti að ná yfir.   Gagnaöflun  fór  fram á 

tímabilinu 10. – 20. mars 2011. Viðtölin voru hljóðrituð og tóku frá 9 mínútum og upp í 

20 mínútur.   Haft var  í huga að hafa spurningarnar opnar  til þess að gefa þátttakanda 

rými  til  þess  að  svara  með  sínum  orðum  og  fá  sem  mestar  upplýsingar  úr  hverri 

spurningu.   

Rannsakandi  skrifaði  hjá  sér  hugleiðingar  og  punkta  á meðan  að  viðtölum  stóð  og 

eftir  að  þeim  lauk  í  tengslum  við  framþróun  viðtalsins.    Eftir  að  viðtali  lauk  hlustaði 

rannsakandi  á  hljóðupptökuna  og  skrifaði  hjá  sér  það marktækasta  sem  í  ljós  kom úr 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hverju  viðtali.  Áreiðanleiki  í  eigindlegum  rannsóknum  felur  í  sér  nákvæmni  við 

meðhöndlun  gagna  og  því  vandaði  rannsakandi  til  verka  þegar  kom  að  hljóðritun  á 

viðtölum og afritun þeirra. 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8 Niðurstöður 

Hér  á  eftir  verður  fjallað  um  niðurstöður  rannsóknarinnar  og  þær  skoðaðar  út  frá 

fræðilegum  sjónarmiðum.    Niðurstöðukaflinn  er  flokkaður  í  sjö  undirkafla  eftir  efni 

spurninganna.   

 

8.1 Hvatningarkerfi fyrirtækisins 

Þegar  millistjórnendur  voru  spurðir  af  því  hvort  eitthvað  opinbert  hvatningarkerfi 

væri  til  staðar  í  þeirra  starfsumhverfi  svaraði  Vallý  Helgadóttir  deildarstjóri 

viðskiptaþjónustu hjá Distica að yfirmenn séu hvattir til að hvetja og hrósa þegar við á.  

Hún tók uppá því í sinni deild að rekja rangar sölur á starfsmann og í lok hvers mánaðar 

er  svo  sent  yfirlit  á  starfsmenn deildarinnar um hvernig þau  stóðu  sig  sem deild.    Þar 

hrósar hún deildinni yfir höfuð en sendir svo upplýsingar á hvern starfsmann fyrir sig um 

hvernig  hann  stóð  sig  þann  mánuðinn.    Hún  hefur  byggt  upp  kerfi  þar  sem  náðum 

markmiðum er verðlaunuð með umbun eins og  til dæmis bíómiða  fyrir þá starfsmenn 

sem stóðu sig best.  Einnig er loforð til staðar um að ef að það verður villulaus mánuður 

mun  hún  gefa  hverjum  starfsmanni  kampavínsflösku  og  er  „reglulega  minnt  á  að 

kampavínsflaskan  sé  handan  við  hornið“  (Vallý  Helgadóttir, munnleg  heimild  15.mars 

2011).  

 

Þó að Vallý telji þetta umbunarkerfi hvetja starfsmenn sína áfram er það þó á skjön 

við  það  sem  Dan  Pink  (2009)  heldur  fram  um  að  fjárhagsleg  hvatning  hægi  á 

hugsanagangi  og  hafi  neikvæð  áhrif  á  gæði.  Benda  má  þó  á  að  hjá  Distica  vinna 

starfsmenn  eftir  fyrirfram  ákveðnum  ferlum  sem    fela  ekki  í  sér  sérstaka  áhættu  eða 

kröfu á skapandi hugsun og má því segja að vegna þess eigi ytri hvatning vel við þar sem 

verkefni eru vel skilgreind og markmið skýr.    

 

Út  frá  væntingakenningu  Vroom  og  þarfakenningu  McClelland  ætti  Vallý  þó  að 

endurskoða  þetta  kerfi  þar  sem  væntingar  og  þarfir  starfsmanna  eru mismunandi  og 

það  sem  einum  þykir  hvatningarfullt  upplifir  annar  sem  letjandi.  Gott  væri  að  kanna 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meðal  starfsmanna  hvaða  atriði  það  eru  sem  þeir  upplifa  sem  hvetjandi  þætti  og  ná 

þannig fram því besta sem býr í hverjum starfsmanni. 

 

Jónas  Sigurðsson  umsjónarmaður  vöruafgreiðslu  Distica  sagði  að  „hvatningarkerfi 

fyrirtækisins hafi alltaf verið gott og það hafi ekki breyst í kjölfar kreppunnar.“ Að hans 

sögn voru engin sérstök atriði í tekin upp í tengslum við hrunið önnur en þau að ef fólk 

var að lenda í hremmingum í kjölfar kreppunnar sýndi þeir tilhliðrunarsemi gagnvart því 

fólki (Jónas Sigurðsson munnleg heimild, 17.mars 2011).   

Samkvæmt  Sigríði  M.  Reykdal  þjónustustjóra  Parlogis  er  ekkert  ákveðið 

hvatningarkerfi  í gangi  í  fyrirtækinu og Geir Gunnlaugsson viðskiptastjóri Parlogis var á 

sama máli.  Í þessari ritgerð hefur margoft verð sýnt fram á mikilvægi hvatningar og sú 

staðreynd  að  millistjórnendur  sem  gegna  mikilvægu  hlutverki  varðandi  hvatningu  til 

undirmanna  sinna  séu  ekki meðvitaðir  um  neitt  ákveðið  kerfi  hvatningar  í  starfi  sínu, 

kemur rannsakanda mikið á óvart.   

 

8.2 Áhersla í hvatningu millistjórnendanna 

Vallý nefnir að þegar hún  tók við  sínu starfi  í  janúar 2008 hafi hún  tekið  sér góðan 

tíma til þess að komast  inn  í starfsemi deildarinnar.   Hún gaf sér tíma  í að  læra hvaða 

ábyrgð hennar starfsmenn gegndu, hverjar þeirra áskoranir væru og hverjar væntingar 

þeirra gangvart starfi og öðru væru.  Þessarar þekkingu aflaði hún með því að gera sömu 

verk  og  þeir,  sinnti  þeirra  starfi  (Vallý  Helgadóttir, munnleg  heimild,  15.mars  2011).  Í 

kenningu  Vroom  kemur  fram  að  stjórnendur  verða  að  hafa  skilning  á  markmiðum 

undirmanna sinna og tengingunni milli fyrirhafnar og frammistöðu, milli frammistöðu og 

umbunar, og milli umbunar og ánægju. Að þekkja væntingar starfsmanna er gríðarlega 

mikilvægur þáttur  í því að geta hvatt hvern og einn áfram, einnig skiptir það máli  fyrir 

hana sem millistjórnenda að þekkja vel störf undirmanna sinna og hafa þau  í huga við 

gerð stefnu og markmiðasetningu.  Að þekkja vel til áskorana starfsmanna og væntinga 

þeirra gerir markmiðasetningu auðveldari og árangursríkari.  

Álagið á deild Vallýar hefur aukist við hrunið, mikil pressa er á þeirra viðskiptavinum 

sem eru spítalar og apótek að halda kostnaði í lágmarki.  Þetta aukna álag deildarinnar 

felst í því að viðskiptavinirnir eru kröfuharðari og verð og fyrningar á vörum er farið að 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skipta mun meira máli en það gerði. Vegna þessa aukna álags hefur Vallý markvisst hvatt 

starfsfólk til þess að koma með tillögur að úrbótum, „deildin sé rekin með lýðræði“ og 

hún  vilji  heyra  frá  þeim  varðandi  helstu  áskoranir  og  erfiða  viðskiptavini.    Hún  gefur 

starfsmönnum  sínum  þau  skilaboð  að  ef  viðskiptavinur  er  til  ama muni  hún  „höndla 

erfið símtöl frekar en að setja ábyrgðina á starfsmanninn“. (Vallý Helgadóttir, munnleg 

heimild  15.mars  2011).    Þessi  lausn  Vallýar  er  í  raun  þvert  á  við  það  sem  fræðimenn 

ráðleggja  stjórnendum  að  gera  þegar  erfitt  efnahagsástand  er  til  staðar.    Fræðimenn 

mæla með því að auka ábyrgð starfsmanna, verðlauna ákveðna starfsmenn með því að 

veita  þeim  ábyrgðarfyllri  verkefni  eða  jafnvel  stöðuhækkun  (Harraway,  2010).    Þessi 

aukna ábyrgð er gerð með því markmiði að leyfa starfsmönnunum að njóta sín og takast 

á við krefjandi verkefni.   

Jónas  segir  að  það  sé  „innri  hvatningin  sem  sé  ríkjandi  og  hefur  viðgengist  í 

fyrirtækinu, þá helst í formi endurgjafar“.  Fólk fær hrós fyrir vel unnin störf þegar það á 

við og fær svo uppbyggilega gagnrýni þegar það þarf að bæta sig.   Þetta er  í samræmi 

við  hugmyndir  Savage  (2010)  um  að  mikilvægt  sé  að  skapa  umhverfi  sem  hvetur  til 

endurgjafar og að jákvæð endurgjöf sé hvatning.  Jónas tekur fram að viðhorfskannanir 

hjá þeim  sýni  fram á  að það  sé  skortur  á hrósi  og  að mikilvægt  sé  að muna að hrósa 

bæði einstaklingnum og heildinni, hann vill meina að þessi skortur sé til staðar í flestum 

fyrirtækjum.    Velgengni  starfsmanna  ræðst  af  mælingum  varðandi  afgreiðsluvillur, 

afköst  og  mætingum.    Ef  starfsmaður  stendur  sig  vel  varðandi  afgreiðsluvillur  hrósar 

Jónas honum, ekki fyrir framan hóp heldur aðeins milli þeirra tveggja.  Ástæðan fyrir því 

er  sú að allir  starfsmenn vita hvernig þeir  standa sig miðað við hina starfsmennina en 

vita ekki hverjir hinir starfsmennirnir eru.  Jónas hefur unnið að umbætum varðandi hrós 

og  endurgjöf  á  síðustu  árum  en  segir  það  ekki  vera  vegna  ástandsins  í  þjóðfélaginu 

heldur  frekar  vegna  niðurstaðna  viðhorfskannana  (Jónas  Sigurðsson munnleg  heimild, 

17.mars 2011). 

Vallý  segir  einnig  að  vinnustaðakannanir  hafa  leitt  í  ljós  að  starfsmönnum  finnst 

yfirmenn  ekki  hrósa  nóg  og  eru  slík  málefni  tekin  fyrir  á  stjórnar‐  og  rökfundum  hjá 

Distica.   Vallý  tók upp hjá  sér  að beðni  framkvæmdarstjóra Distica, Gylfa Rútssyni,  að 

skrá hjá sér þegar hún gefur hrós til þess að sjá hvort þessar niðurstöður ættu við rök að 

styðjast (Vallý Helgadóttir, munnleg heimild, 15.mars 2011). 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Geir  segir  að auknar mælingar  varðandi  fjárbindingu og aðra þess háttar hluti  hafa 

farið af stað í kjölfar efnahagshrunsins og það hafi jafnvel gerst ósjálfrátt.  Geir upplýsir 

starfsfólk  sitt  mánaðarlega  um  hvernig  málin  standa,  þakkar  fyrir  vel  unnin  störf  og 

hvetur  fólk  áfram  í  að  standa  sig  vel.    Markmiðasetning  er  til  staðar  og  er  verið  að 

útvíkka hana meira og meira, Geir telur að „það að ná markmiðum virkar sem hvatning 

hjá starfsmönnum“  (Geir Gunnlaugsson, munnleg heimild 20.mars 2011).   Eins og sýnt 

hefur verið fram á framar í þessari ritgerð er upplýsingagjöf til starfsmanna er mikilvæg 

og  ekki  síst  í  erfiðu  ástandi  (Denka,  2009,  Gylfi  Dalmann  Aðalsteinsson  og  Ingrid 

Kuhlman, 2008). 

 

8.3 Niðurskurður í mannauðsmálum 

Allir  viðmælendur  sögðu  engan  niðurskurður  hafi  átt  sér  stað  í  mannauðsmálum  í 

sínu fyrirtæki.   

Hjá  Vallý  hefur  vinnutími  starfsmanna  innan  hennar  deildar  aukist  ef  eitthvað  er 

vegna aukins álags sem nefnt var að ofan.  Jónas, Sigríður og Geir segja öll að vinnutími 

starfsmanna hafi ekki verið minnkaður.  

 

8.4 Möguleikar á stöðuhækkun innan fyrirtækisins 

Ákvörðun sem stjórnendur þurfa ávallt að taka er hvort ráða eigi innan fyrirtækis eða 

utan.   Að veita starfsmanni stöðuhækkun hvetur aðra starfsmenn og býr  til  tryggð við 

fyrirtækið  (Staren, 2009).   Eins og nefnt var  framar  í  ritgerðinni eru kostirnir við öflun 

umsækjenda  innan  fyrirtækisins  ýmsir.  Það  er  fljótvirkari  og  ódýrari  aðferð  og 

starfsmaðurinn er líklegast fljótari að komast í takt við fyrirtækið. Með því að ráða innan 

fyrirtækis  sýnir það starfsmönnum að þeir eru metnir að verðleikum, þeir vinni vel og 

eykur líkurnar á því að þeir muni starfa lengur hjá fyrirtækinu meðvitaðir um að þeir eigi 

möguleika á starfsþróun (Torrington, Hall og Taylor, 2008).   

Vallý  telur  að möguleikar  á  stöðuhækkun  innan  fyrirtækisins  séu meiri  nú en áður.  

Seinustu  tveir  starfsmenn  sem  hún  réð  komu  úr  öðrum  deildum  fyrirtækisins,  annað 

starfið  var  þó  auglýst  almenningi  en  hún  taldi  hæfasta  einstaklinginn  í  starfið  vera 

starfsmann úr annarri deild Distica.   Vallý  sagði að „mín  reynsla hefur sýnt mér að því 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meiri þekkingu sem þú aflar þér innan fyrirtækis, sama hvar, gefur þér ákveðna reynslu 

og  þekkingu  sem  ekki  er  hægt  að  kaupa  sér“.  (Vallý  Helgadóttir,  munnleg  heimild, 

15.mars 2011).  

Jónas  segir að möguleikar á  stöðuhækkun  innan  fyrirtækisins hafi alltaf verið miklir 

en séu með formlegri hætti nú en áður en það sé ekki endilega  í  tengslum við hrunið.  

„Stöður  sem  losna  eru  alltaf  auglýstar  á  starfsmannafundum  til  þess  að  gefa 

starfsmönnum kost  á að  sækja um  stöðuna eins og öðrum,  í  lokin  er  svo metið  innan 

fyrirtækis og meðal utanaðkomandi aðila, hver sé hæfastur í starfið.“ (Jónas Sigurðsson 

munnleg heimild, 17.mars 2011). 

Sigríður segir að hjá Parlogis sé starfsmannvelta almennt séð minni eftir hrunið, fólk 

sé minna að hætta og byrja, meira sé um stöðubreytingar innan fyrirtækisins og að það 

séu  góðir  möguleikar  á  starfsþróun  (Sigríður  M.  Reykdal,  munnleg  heimild  16.mars 

2011). Geir  telur þó að möguleikar á  stöðuhækkun  innan  fyrirtækisins  séu  svipaðir og 

áður,  lítið  hafi  verið  um  ráðningar  síðustu  3  ár  (Geir Gunnlaugsson, munnleg heimild, 

20.mars 2011). 

 

8.5 Samskipti millistjórnenda og undirmanna, endurgjöf 

Mikilvægi endurgjafar er gífurlegt eins og  fram hefur komið. Mikilvægt er að hafa  í 

huga  að  endurgjöf  endurspeglar  áhuga  sem  virkar  einnig  sem  hvatning  á  starfsmenn.  

Rannsóknin leiddi í ljós að mismunandi er milli þessara fjögurra stjórnenda hvernig þeir 

veita  starfsmönnum  sínum  endurgjöf  og  ráðast  dagleg  samskipti  stjórnanda  og 

undirmanna í flestum tilfellum af mismunandi starfsemi deilda þeirra. Allir viðmælendur 

sögðu þó að minnsta kosti væru árleg frammistöðusamtöl venjan. 

Vegna  eðlis  deildarinnar  sem Vallý  stjórnar  eru  samskiptin  „face  to  face  á  hverjum 

einasta degi“.    Skipulagðir  fundir milli  yfirmanns og  starfsmanns komu  til  eftir  að hún 

tók við, „nokkurskonar hálf  formleg  fundargerð.“  Starfsmenn  fá þá dagskrána áður en 

þeir fara á fundinn og er slíkur fundur haldinn hálfsmánaðarlega.   „Slökkt er á síma og 

farið  yfir  ákveðin  mál,  stuttur  og  hnitmiðaður  og  þegar  honum  er  lokið  sendi  ég  á 

starfsmenn  hvað  var  rætt  og  hvaða  niðurstöðu  var  komist  að  sem  hópur“  (Vallý 

Helgadóttir, munnleg heimild 15.mars 2011). 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Jónas stýrir sinni deild þannig að „einu sinni í mánuði er formlega fundað með öllum 

starfsmönnum  þar  sem  farið  er  yfir  og  rætt  niðurstöður  úr  samantektum  eins  og 

afgreiðsluvillum  og  öðrum  mælanlegum  þáttum  eins  og  fjöldi  afgreiðslulína,  hver 

afgreiðir  hversu  margar  og  hver  sú  þróunin  er.“  Svo  segir  Jónas  að  „partur  af 

endurgjöfinni sé að samræma og virkja að allir vinni eftir sömu ferlum sem eru ákveðnir í 

vöruhúsinu“.   Fyrir utan þessa mánaðarlegu fundi eru tilfallandi fundir einu sinni  í viku 

eða oftar, stuttir fundur í kaffistofu eftir kaffi til upplýsinga og vekja athygli á ákveðnum 

málum og fá ábendingar.   Jónas setur starfsmönnum sínum bæði einstaklingsmarkmið 

og  einnig  markmið  fyrir  deildina  í  heild  (Jónas  Sigurðsson  munnleg  heimild,  17.mars 

2011). 

Sigríður  hjá  Parlogis  segir  samskipti  sín  og  undirmanna  oftar  fara  fram  undir 

venjulegum kringumstæður heldur en á fundum. Skipulagðir fundir eru þó til staðar sem 

og starfsmannaviðtöl. „Þau formlegu eru einu sinni á ári og svo er styttri stöðutaka einu 

sinni  á  ári  fyrir  utan  það,  óformlegri.“  (Sigríður M.  Reykdal, munnleg  heimild  16.mars 

2011) 

Geir er með skipulagða fundi reglulega sem „eiga það þó til að verða oft ekki nógu 

skipulagðir  vegna  sumarfría  og  annars.“    Geir  segist  reyna  að  halda  fund  með 

starfsmönnum  sínum  þegar  tilefni  er  til,  en  vildi  gera meira  af  því.    Aðspurður  hvort 

hann gefi starfsmönnum sínum endurgjöf opinberlega eða undir tvö augu svaraði hann;  

„Opinberlega eða ekki fer eftir því sem við á, margt sem þeir reyna að ná fram á heima 

meðal allra.   Árlegur fundur fer þó alltaf fram með hverjum starfsmanni þar sem hann 

gefur  honum  endurgjöf  á  starf  hans.“    (Geir  Gunnlaugsson, munnleg  heimild  20.mars 

2011).   

 

8.6 Starfsmannakönnun 

Viðtöl  við þátttakendur  leiddu  í  ljós  að það  virtist  sem Distica  leggi meiri  áherslu  á 

kannanir á líðan og viðhorfum starfsfólks.   

Spurð að því hvort niðurstöður kannana hafi breyst síðastliðin ár svarar Vallý því stolt 

að hún fékk mjög góða endurgjöf frá starfsmönnum sínum í síðustu könnun.  Árið áður 

höfðu starfsmenn hennar komið með ábendingar um að upplýsingagjöf væri ekki næg 

hjá henni sem kom henni mjög á óvart.  „Ég tók skref til baka og skoðaði hvernig ég væri 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að  miðla  upplýsingum  og  hvort  ég  gæti  gert  það  á  betri  máta.“  Þessi  naflaskoðun 

Vallýar skilaði sér því að könnunin leiddi í ljós meiri ánægju starfsmanna með þennan lið 

og aðra þætti  sem við komu deildinni.   Starfsmannakönnun Distica  í heild hefur aldrei 

komið betur út heldur en í desember 2010 og er það því samstíga innan fyrirtækisins að 

viðhorf  starfsmanna  fer  batnandi.    Vallý  telur  að  stór  ástæða  fyrir  þessum  bættu 

niðurstöðum sé að nýir millistjórnendur hafa verið að koma til starfa hjá Distica en fram 

til  2008  hafði  ekki  „komið  nýtt  blóð  í millistjórnendahópinn  í mörg mörg  ár“.    „Þessir 

nýtilkomnu  millistjórnendur  hafa  komið  enn  með  ný  sjónarhorn  og  náð  að  fóstra  og 

skapa skemmtilegt og gott vinnuumhverfi sem er gríðarlega mikilvægt og oft ekki metið 

sem skyldi á Íslandi.“ (Vallý Helgadóttir, munnleg heimild 15.mars 2011).   

Jónas  tekur  í  sama streng og Vallý og segir að  í  síðustu könnun hafi komið  fram að 

„þeir þættir sem lúta að líðan starfsmanna og endurgjöf og viðhorfs til yfirmanns hafa 

batnað verulega frá því áður.“ (Jónas Sigurðsson munnleg heimild, 17.mars 2011). 

Hjá Parlogis er engin ákveðin starfsmannakönnun gerð en starfsmenn eru hvattir til 

þess að taka þátt í VR könnuninni.  Ein starfsmannakönnun hefur verði gerð á síðustu 3 

árum  en  var  einungis  gerð  einu  sinni  og  því  ekki  marktækur  mælikvarði  (Sigríður 

M.Reykdal,  munnleg  heimild    16.mars  2011  og  Geir  Gunnlaugsson,  munnleg  heimild  

20.mars 2011).   

 

8.7 Helstu keppinautar og hvatningarmál, samkeppnishæfni 

Enginn  stjórnendanna  hafði  vitneskju  um  hvernig  keppinautar  stæðu  að  sínum 

hvatningarmálum og var svarið í öllum tilvikum, „hef ekki hugmynd“.  Þó töldu þeir allir 

að  þeir  væru  samkeppnishæfir  í  þeim málum  og  stæðu  sig  vel.    Sigríður  hjá  Parlogis 

nefndi að hún fylgist með því hvað fyrirtæki almennt væru að gera fyrir starfsmenn sína 

en ekki sérstaklega keppinautar (Sigríður M. Reykdal, munnleg heimild 16.mars 2011). 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9 Umræða  

Rannsóknin  leiddi  í  ljós  að  ekkert  hefur  verið  skorið  niður  í  mannauðsmálum  í 

fyrirtækjunum  tveimur.  Einnig  bentu  niðurstöður  til  þess  að meira  og  betur  sé  fylgst 

með  starfsmannamálum  í  Distica,  fyrirtækið  hefur  meiri  yfirsýn  og  skipulag  í 

hvatningarmálum  er  betra.  Stór  þáttur  í  þessu  er  starfsmannakönnunin,  eða 

vinnustaðagreining eins og hún er kölluð í Distica, sem gefur mikilvægar upplýsingar um 

líðan og viðhorf starfsmanna.  Unnið er úr niðurstöðum könnunarinnar og úrbætur eiga 

sér stað vegna þessa.   

Hvatning  er  gífurlega  mikilvæg  á  vinnustað.  Stjórnendur  þurfa  að  skilja  og  skynja 

þarfir undirmanna sinna og bregðast við þeim til þess að þeir nái fram því hjá þeim og til 

þess þurfa starfsmenn að vera ánægðir. Þannig hagnast báðir aðilar sem mest. Eins og 

komið  hefur  fram  verða  stjórnendur  að  átta  sig  á  því  að  drifkraftar  fólks  eru 

mismunandi. Því eru stöðluð kerfi hvatningar ekki alltaf lausnin heldur einmitt að vera í 

góðu  sambandi  við  starfsfólk  og  veita  því  athygli.  Hjá  Distica  má  segja  að 

millistjórnendur  nái  að  uppfylla  þessar  kröfur  því  útkoma  starfsmannakönnunarinnar 

gefur það  til  kynna,  erfitt  er  að  leggja mat  á  starfsánægju  starfsmanna Parlogis út  frá 

þessari  rannsókn  og  hafa  stjórnendur  engar  heimildir  fyrir  því  hvort  starfsmenn  séu 

ánægðir í starfi og vel hvattir.   

Við  rannsóknina  fékk  rannsakandi  á  tilfinninguna  að  stjórnendur  væru  ekki  með 

hugtakið hvatning algerlega á hreinu, þeirra túlkun á hvatningu átti oftast einungis við 

hrós eða endurgjöf.    

Bæði  fyrirtækin  framkvæma  starfsmannasamtal  að  minnsta  kosti  einu  sinni  á  ári.  

Með samtalinu næst fram eftirlit, þróun starfsmanna og þar á hvatning sér einnig stað.  

Einnig  er  samtalið  góður  grundvöllur  fyrir  starfsmenn  til  þess  að  fá  endurgjöf  á 

frammistöðu  sína.    Fyrir  utan þessi  starfsmannasamtöl  eru  stjórnendur með  reglulega 

fundi milli sín og undirmanna, þessir fundir eru tíðari og reglulegri hjá Distica heldur en 

hjá Parlogis.   

Svo  virðist  sem  fyrirtæki  hafa  ekki  farið  meira  yfir  í  innri  hvatningu  í  kjölfar 

efnahagshrunsins.    Vallý  nefnir  til  dæmis  að  rétt  eftir  hrun  hafi  verið  tekinn  upp 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mætingarbónus í Distica með það markmið að verðlauna og umba þeim starfsmönnum 

sem sinntu sínu starfi og mætti vel til vinnu og stæðu alltaf við sitt.   

Hafa verður í huga að það gæti haft áhrif að fyrirtækin starfa á tiltölulega stöðugum 

bransa  þar  sem  stór  hluti  starfsemi  þeirra  felst  í  innflutningi  og  dreifingu  á 

nauðsynjavöru.   Þó að neytendur hafi aukið eftirspurn eftir  samheitalyfjum og ódýrari 

og  lyfjum  með  lengri  fyrningartíma,  hafi  þessar  breyttu  áherslur  ekki  mikil  áhrif  á 

afkomu fyrirtækjanna. 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10 Lokaorð 

Fjallað hefur verið um og sýnt  fram á mikilvægi hvatningar og endurgjafar  í þessari 

ritgerð og einnig komið  inná  frammistöðustjórnun.    Ljóst er að þessir þrír þættir  spila 

saman.  Ef  vel  er  staðið  að  endurgjöf  getur  það  leitt  til  betri  starfsanda  og  betri 

frammistöðu  starfsmanna,  einnig  er  hún mikilvægur  liður  í  því  að  starfsfólk  viti  hvort 

það sé að vinna eins og ætlast er til af þeim. Með markvissri og uppbyggjandi endurgjöf 

eykst  sjálfstraust  starfsfólksins og það  leggur  grunninn að því  að það geti  lagt  sig enn 

betur fram í starfi sínu.   Ávinningur þess að hvetja starfsmenn getur skipt sköpun fyrir 

fyrirtækið  þar  sem  ánægður  starfsmaður  afkastar  meira  en  óánægður  starfsmaður.  

Hafa  verður  þó  í  huga  að  sönn  hvatning  kemur  frá  persónunni  sjálfri  en  ekki  frá  ytri 

þáttum.  Það  er  undir  stjórnandanum  komið  að  veita  starfsmönnum  almenna 

viðurkenningu  og  skiptir  máli  fyrir  hann  að  hafa  í  huga  að  tvíhliða  samskipti  eru 

árangursríkust.   Til þess að hvatning bæti frammistöðu er nauðsynlegt að samskiptin á 

vinnustað séu  í  lagi. Sérstaklega er mikilvægt að stjórnendur séu  í góðum samskiptum 

við undirmenn sína.  

Önnur  rannsóknarspurning  verkefnisins  var  hvort  að  millistjórnendur  hafi  gert 

meðvitaðar  breytingar  á  hvatningarhegðun  sinni  eftir  efnahagshrunið  2008.  

Niðurstöður  rannsóknarinnar  leiddu  í  ljós  að  svo  var  ekki.    Ástæðu  þess má  líklegast 

rekja  til  þess  að  ekki  hefur  hallað  mikið  á  rekstur  fyrirtækjanna  þar  sem 

heilbrigðisiðnaðurinn  er  stöðugur  eins  og  áður  hefur  komið  fram.  Þessi  rannsókn  er 

eigindleg og varpar því aðeins ljósi á afmarkað viðfangsefni.  

Hin  rannsóknarspurning  var  varðandi  endurgjöf  og  átti  rannsóknin  að  leiða  í  ljós 

hvernig millistjórnendur stæðu að endurgjöf  til  sinna starfsmanna.   Niðurstöður sýndu 

fram á að allir stjórnendurnir framkvæma frammistöðusamtal einu sinni á ári að minnsta 

kosti.    Auk þess  voru  stjórnendur með  sameiginlega  fundi  fyrir  deild  sína  reglulega  til 

þess  að  veita  upplýsingar,  gefa  endurgjöf  til  heildarinnar  og  fyrir  sameiginlega 

markmiðasetningu.    Þessir  auka  stöðufundir  virtust  vera  meira  innleiddir  í  daglega 

starfsemi hjá Distica heldur en hjá Parlogis. 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Fyrirtæki í dag eru flest meðvituð um að frammistaða þess í síbreytilegu   

samkeppnisumhverfi verður aldrei betri en frammistaða starfsmanna þeirra. Til þess að 

hámarka frammistöðu starfsmanna verða hvatning og endurgjöf að vera til staðar. Það 

er undir  stjórnendum komið að  finna út hvaða þættir hvetja  starfsfólkið áfram og  fær 

það til að leggja meira á sig. 

Áhugavert er að velta því  fyrir  sér hvort  frammistaða  sé afleiðing af hvatningu eða 

hvort hvatning sé afleiðing frammistöðu.  Rannsóknir hafa sýnt fram á tiltölulega veika 

tengingu  milli  endurgjafar  og  bættrar  frammistöðu.    Frammistaða  getur  batnað  eða 

versnað  vegna  endurgjafar  og  ekki  er  alltaf  hægt  að  segja  að  hrós  hvetji  á  meðan 

gagnrýni virki letjandi. 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Viðauki 1 

Eftirfarandi spurningar voru hafðar sem viðmið í viðtölum við millistjórnendur.   

1. Er eitthvað ákveðið hvatningarkerfi í gangi í fyrirtækinu? 

2. Er hvatningarkerfi fyrirtækisins opinbert ? 

3. Hvar liggur áherslan í hvatningunni í dag? 

4. Hvar lá hún fyrir hrun?  

5. Hefur þessi áhersla breyst á síðustu árum (2), hvernig hefur hún breyst? 

6. Hefur fyrirtækið skorið eitthvað niður í mannauðssmálum, ef svo er hvaða þætti? 

7. Eru meiri möguleikar á stöðuhækkun innan fyrirtækisins nú en áður, sem sagt er 

meira ráðið innan fyrirtæksins nú en áður?  

8. Hefur fyrirtækið minnkað vinnutíma starfsmanna? 

9. Hvernig  er  samskiptum  millistjórnenda  og  undirmanna  háttað,  er  endurgjöf 

venjulega bara gerð á skipulögðum fundum milli stjórnanda og undirmanns?  

10. Hvernig gefur þú starfsmönnum þínum endurgjöf, hversu oft? 

11. Er gerð starfsmannakönnun?  

12. Hafa niðurstöður hennar breyst síðastliðin ár, fyrir og eftir hrun? 

13. Eru markmið fyrirtækisins gerð öllum starfsmönnum skýr? 

14. Eruð þið meðvituð um hvernig helstu keppinautar standa að hvatningarmálum, 

samkeppnishæf í þeim málum? 

 

 

 


