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Leiðtogi í góðæri, skúrkur í kreppu? 

Áhrif tíðaranda á ímynd leiðtoga 

Júlíus Steinn Kristjánsson  
Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

Fyrsti áratugur 21. aldar einkenndist af breytilegum tíðaranda í íslensku atvinnu- og 
viðskiptalífi. Þannig ríkti hér bæði góðæri og kreppa. Bankahrunið 2008 svokallað 
orsakaði víðtæka endurskipulagningu á öllum sviðum þjóðlífsins. Í kjölfarið hafa þær 
raddir í samfélaginu orðið æ háværari sem kalla á nýja og betri tíma og væntingar til 
breyttrar forystu eru miklar. Þar má nefna kröfur almennings um annað gildismat, en 
þekktist síðustu ár fyrir kreppu, gegnsærra þjóðfélag, útrýmingu spillingu, minni 
græðgi, meiri heiðarleika og meira traust svo eitthvað sé nefnt. Leiðtogi er það hugtak 
sem oftar en ekki hefur borið á góma í umræðum um efnahagshrunið, orsökum þess, 
afleiðingu og framtíðarhorfum. Þá er iðulega kallað eftir sterkum leiðtogum til að hífa 
Ísland upp úr öskustónni. Leitað er eftir leiðtogum í þetta hlutverk á öllum sviðum 
þjóðfélagsins, svo sem á vettvangi atvinnulífsins, stjórnmála og stjórnsýslu. Í þessari 
grein eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á viðhorfum til íslenskra leið-
toga síðustu árin. Ein helsta niðurstaða rannsóknarinnar er að viðhorf og kröfur til 
leiðtoga er háð tíðarandanum hverju sinni. 

Fræðimenn innan leiðtogafræða hafa bent á að kröfur fólks til forystu breytast eftir 
aðstæðum hverju sinni. Sinclair (2007) segir að rannsóknir sýna að leitun og þörfin 
eftir sterkum leiðtogum sé mest þegar hart er í ári og framtíðin vekur kvíða. Fólk í 
þannig aðstæðum leitar leiðtoga sem getur linað streitu og létt þungu fargi af öxlum 
þess. Browning (2007) telur að stöðug eftirspurn sé eftir fyrirmyndum og það ráðist af 
því hvaða mynd samfélagið dregur upp af sterkum leiðtogum . Eftirfarandi tilvitnun 
skýrir væntingar fólks til leiðtoga á krísutímum.  

 
Forysta er viðfangsefni sem löngum hefur vakið áhuga fólks. Hugtakið gefur þá 
í skyn mynd af voldugum og atkvæðamiklum einstaklingi sem sigursæll stjórnar 
hersingu, stýrir fyrirtækjaheimsveldi ofan af leiftrandi skýjakljúfum eða mótar 
stefnu heilla þjóða. Hetjudáðir hugrakkra og snjallra leiðtoga eru kjarni margra 
þjóð- og goðsagna (Yukl, 2002, bls. 1). 

Hvað er forysta? 

Allt frá dögum Plató hefur mannfólkið velt hugtakinu forysta (leadership) fyrir sér en 
ekki fór að bera mikið á rannsóknum og fræðigreinum um hugtakið fyrr en á fyrri 
hluta 20. aldar. Innan stjórnunarfræðanna hefur fátt fengið meiri umfjöllun eða verið 
rannsakað eins mikið síðustu ár og forysta (Goffee og Jones, 2000; Hughes, Ginnett 
og Curphy, 2009; Yukl, 2002). Til að mynda skrifar Bolden (2004): „Forysta er um 
þessar mundir eitt umtalaðasta hugtakið í heimi viðskipta og skipulagsheilda“ (bls. 3). 
Þrátt fyrir umfangsmiklar rannsóknir og fræðigreinar ríkir ekki einhugur um hvernig 
skilgreina eigi ofangreint hugtak (Alvesson og Sveningsson, 2003; Hughes o.fl., 2009; 
Yukl, 1989). Árið 1974 sagði Stogdill, eftir yfirgripsmikla skoðun fræðigreina, að 
skilgreiningar á forystu væru næstum jafn margar og fjöldi þeirra sem reynt hefur að 
skilgreina hugtakið (Bolden, 2004; Yukl, 1989). Kets de Vries (1994) segir að til séu 
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óteljandi skilgreiningar á forystu, endalausar fræðigreinar og ótal ritdeilur. „Forysta er 
torskilið hugtak og þar af leiðandi eru margar skilgreiningar á forystu, og hægt er að 
líta á hana frá mörgum sjónarhornum“ (Schiro, 1999, bls. 67). 

Þrátt fyrir fjölda skilgreininga þá eiga þær flestar nokkuð sameiginlegt. Rann-
sakendur og sérfræðingar eru um þessar mundir nokkuð sammála um það að forysta 
vísi til ferlis sem felur í sér að einstaklingur hefur áhrif á aðra til að ná árangri hjá 
markmiðadrifnu liði. Þannig fela flestar skilgreiningar í sér það ferli að leiðtogi hafi 
áhrif á fylgjendur með því að hrífa markmiðadrifið lið eða skipulagsheild að settu 
marki þar sem einhugur ríkir um markmiðið. Andersen (2006) vitnar í Tannenbaum 
og félaga þegar hann skilgreinir forystu: Forysta er „félagsleg áhrif, sem notuð eru í 
aðstæðum og stjórnað í gegnum samskiptaferli í átt að tilteknu markmiði eða mark-
miðum“ (bls. 1080). Þessi skilgreining er almennt viðurkennd og felur í sér lykilhugtök 
forystu. Grundvöllur skilgreiningar forystu er því hugtök á borð við: ferli, áhrif, 
samskipti fólks og sameiginleg markmið þess. Annað eiga skilgreiningar ekki 
sameiginlegt (Andersen, 2006; Bolden, 2004; Hughes o.fl., 2009; McLaurin, 2006; Yukl, 
1989, 2002). 

Samkvæmt Hughes o.fl. (2009) er nauðsynlegt en ekki nægjanlegt að skilgreina 
forystu á grundvelli leiðtogans. Þannig felur ofangreint ferli í sér að fleiri þættir koma 
við sögu í forystu. Þeir þættir eru fylgjendur og aðstæður. Þess vegna fæst skýrasta 
myndin af leiðtogaferlinu með því að skoða alla þrjá þættina samtímis. Þannig er 
forysta samspil leiðtoga, fylgjenda og aðstæðna. Samspil þessara þátta er breytilegt á 
milli markmiða, tíma, hæfni fylgjenda, leiðtoganna sjálfra og fleiri atriða. Það er mis-
munandi úr hvaða átt rannsakendur og fræðimenn nálgast hugtakið; á hvaða for-
sendum hugtakið er skilgreint og hvaða þættir eru hafðir að leiðarljósi (Yukl, 2002). 

Rannsóknir og skrif fræðimanna um forystu hefur gengið í gegnum nokkur stig, ef 
þannig má að orði komast. Þannig hefur áhersla og vinsældir verið á ákveðnu við-
fangsefni þar sem leitast hefur verið við því að svara þeirri spurningu hvað forysta er. 
Þegar áherslan færðist áfram, eða þróaðist, og næsta stig tók við var byggt ofan á 
þekkingu og kenningum þess fyrra. Þannig var athyglinni upphaflega beint að leið-
toganum sjálfum, hvernig hann er innrættur og í framhaldinu hvað hann gerir. Síðar 
bættust fylgjendur og aðstæður í umræðuna. Þessi stig, eða vinsælu viðfangsefni, sem 
áttu að skýra tilkomu leiðtoga fólu í sér að skoða upphaflega persónu- og eiginleika 
einstaklinga, þá atferli þeirra og því næst samspil leiðtoga og fylgjenda, nefnt 
tilvikanálgun (contingency theories 1

Þetta má þó ekki taka of bókstaflega og skilja sem svo að fræðimenn hafi hætt að 
fjalla um, til dæmis, eiginleika leiðtoga þegar áherslan færðist að umfjöllun um atferli 
þeirra. Þróunin var ekki eins kaflaskipt og skilja mætti af umfjölluninni hér að ofan.  

). Í framhaldinu færðist brennidepillinn að fram-
kvæmdaleiðtoga (transactional leader) sem þróaðist yfir í kenningar um umbreytinga-
leiðtoga (transactional leader) (Riggio, 2008; Yukl, 1989). Þegar fram liðu stundir færðist 
áhugi manna til jákvæðra hliða forystu þar sem forystu er lýst með vísun í siðferðis-
vitund eintaklinga og samfélagsins í heild. Þessi viðmið eiga nú vaxandi fylgi að fagna 
(Barker, 1997; Hughes o.fl., 2009). Umbreytingarforysta og þjónandi forysta falla þar 
undir. 

Þar sem forysta er ferli þar sem einstaklingur (leiðtogi) hefur áhrif á aðra til að ná 
árangri hjá markmiðadrifnu liði, hafa völd og áhrif verið áberandi í rannsóknum og 
skrifum um forystu (Elias, 2008; Nesler, Aguinis, Quigley, Lee og Tedeschi, 1999; 
Yukl, 1989, 2002). „Forysta felur óhjákvæmilega í sér að nýta vald til að hafa áhrif á 
hugsun og hegðun annara“ (Zaleznik, 1977, bls. 67). Félagsleg samsetning fólks er 

                                                           

1  Contingency getur valdið misskilningi og torveldað skilning þar sem hugtakið er annars vegar notað sem 
yfirhugtak fyrir aðstæðubundnar kenningar um forystu (hér þýtt tilvikanálgun) og hins vegar er það 
heiti á ákveðinni leiðtogakenningu (the contingency leadership theory), sem hér er þýdd tilvikakenningin. 
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þrepaskipt þar sem nokkrir einstaklingar sýna völd og drottna yfir öðrum. Í raun er 
það svo að völd er lykilbreytan sem stjórnar félagslegum samskiptum fólks (Maner, 
Kaschak og Jones, 2010). Kelman (1956) sagði að ef aðrir skynja einstakling sem 
áhrifavald í því að markmiðum þeirra er náð, þá hefur viðkomandi völd. Wiemann og 
Giles (1996) segja að völd vísi til getu einstaklings eða hóps til að hafa áhrif, ráða yfir 
eða þvinga aðra. Yukl (2002) segir að hugtakið vísi til þeirrar stöðu og getu sem 
einstaklingur hefur til að hafa áhrif á viðhorf og atferli annarra á ákveðnum tíma.  

Þá er oft horft til uppsprettu valds; stöðu þess aðila sem fer með völd eða hvata 
hans til að beita valdi sínu; persónulegt vald og stöðuvald2

Notkun og skilningur á hugtakinu vald er breytilegur milli einstaklinga sem gerir 
það að verkum að hugtakið verður oft ruglingslegt. Forsendur rannsókna og skil-
greininga eru því mismunandi (Hughes o.fl., 2009; Nesler o.fl., 1999; Yukl, 1989, 
2002). Í þessari rannsókn er notast við þá skilgreiningu að forysta sé ferli sem felur í 
sér að einstaklingur hefur áhrif á aðra til að ná árangri hjá markmiðadrifnu liði. 

. Einnig hefur mikið verið 
ritað og rætt um hvaða afleiðingar völd hafa í för með sér, eins og hollustu, hlýðni og 
viðnám fylgjenda.  

Oftar en ekki hefur stjórnun borið á góma þegar þegar fjallað er um forystu (Þar 
má draga fræðimenn í dilka út frá afstöðu þeirra hvað tengsl þessara hugtaka varðar. 
Sumir telja hugtökin vera aðskilin á meðan aðrir telja þau skarast (Alvesson og 
Sveningsson, 2003; Bolden, 2004; Hughes o.fl., 2009; Jacques, Garger og Thomas, 
2008; Muczyk og Adler, 2002; Robinson, 1999; Yukl, 1989, 2002; Zaleznik, 1977, 
1990). Þannig telur fjöldi fræðimanna engar forsendur fyrir aðgreiningu stjórnunnar og 
forystu á meðan aðrir eru á öndverðu meiði. Yukl (1989) segir að þeir sem aðhyllist 
aðgreiningu á stjórnun og forystu telji að þeir sem nýta umboð (authority) og yfirráð 
(control) fyrir umbun og refsingu séu ekki leiðtogar heldur stjórnendur. Forysta felur 
aftur á móti í sér fortölur (persuasion) en ekki vald. Alvesson og Sveningsson (2003), 
Bolden (2004), Hughes o.fl. (2009) og Zaleznik (1977) greina frá nokkrum af þeim 
fræðimönnum sem aðgreint hafa stjórnun og forystu. Má þar nefna aðgreiningar eins 
og: Stjórnendur viðhalda en leiðtogar þróa, stjórnendur stýra en leiðtogar hvetja, 
stjórnendur framkvæma en leiðtogar eru frumkvöðlar, stjórnendur sætta sig við 
stöðnun en leiðtogar ögra kyrrstöðu, stjórnendur innleiða en leiðtogar finna upp, 
stjórnendur gera hlutina rétt en leiðtogar gera réttu hlutina, stjórnendur eru 
skammsýnir en leiðtogar framsýnir.  

Zaleznik (1977, 1990) telur stjórnun og forystu ekki eiga samleið. Hann aðgreinir 
stjórnanda og leiðtoga og segir að sami einstaklingur getur ekki verið bæði stjórnandi 
og leiðtogi. Hann telur að ákveðnir einstaklingar séu leiðtogar að eðlisfari og aðrir 
stjórnendur að eðlisfari. Bennis og Goldsmith (1997) gera einnig greinarmun á leið-
togum og stjórnendum. Mintzberg (1989, 1994) telur hins vegar að stjórnun og forysta 
skarist. Hann sagði forystu vera eitt af tíu stjórnunarhlutverkum. „Áhrif stjórnanda 
kemur best í ljós í hlutverki leiðtoga

Rannsókn Alvesson og Sveningsson (2003) leiddi í ljós að erfitt er að greina á milli 
stjórnenda og leiðtoga. Bolden (2004) segir að það geti verið villandi og jafnvel 
skaðlegt að flokka stjórnendur og leiðtoga sem ólíkt fólk. Hins vegar telur hann það 
vera gagnlegt að greina á milli stjórnunar og forystu. Yukl (2002) telur stjórnun og 
forystu fela í sér aðskilin ferli en þar með er ekki sagt að sami einstaklingur geti ekki 
framkvæmt þau bæði.  

“ (Mintzberg, 1989, bls. 16. Okkar undirstrikun).  

 
Að skilgreina stjórnun og forystu sem aðgreind hlutverk, ferli eða samskipti 
getur skyggt á fremur en að afhjúpa [....] Flestir fræðimenn virðast sammála um 

                                                           
2  Persónulegt vald kemur frá valdhafanum eða leiðtoganum sjálfum; er eitthvað sem hann býr yfir og 

getur beitt til að hafa áhrif á fylgjendur. Stöðuvald er hins vegar afhent vald; eitthvað sem leiðtogi eða 
valdhafi öðlast með tilstuðlan stöðu sinnar í skipulagsheild. Persónuvald kemur að innan, stöðuvald 
að utan (Riggio, 2008; Yukl, 1989, 2002). 
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að velgengni stjórnanda í nútíma skipulagsheildum þurfi að fela í sér forystu. 
Fram hafa komið flóknar en mikilvægar umræður í fræðaheimi skipulagsheilda 
um hvernig skuli samþætta ferlin tvö. Svarið finnst ekki með deilum um 
fullkomna skilgreiningu (Yukl, 2002, bls. 6). 

 
Það virðist því vera þannig að stjórnun og forysta séu aðgreind fyrirbæri eða ferli 

en þeir sem framkvæma þau eru ekki endilega flokkaðir annað hvort sem stjórnendur 
eða leiðtogar. Með öðrum orðum, einstaklingur getur verið stjórnandi en samt fram-
kvæmt aðgerðir sem flokkast undir forystu, og öfugt. Á þeim forsendum fór 
greiningarvinna rannsóknarinnar fram. 

Rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort mismunandi tíðarandi (aðstæður) 
skapi mismunandi ímynd leiðtoga hjá fólki í íslensku viðskipta- og atvinnulífi. Kotler 
(1997) segir að ímynd sé „... blanda af skoðunum, hugmyndum og túlkun sem 
einstaklingar hafa gangvart fyrirbærum. Viðhorf fólks og hegðun gagnvart fyrirbæri er 
mjög háð ímynd þess“ (bls. 607). Van Riel og Fombrun (2007) taka í sama streng 
þegar þeir segja ímynd vera hugræna túlkun. Ímynd verður þannig til með sjónrænum, 
munnlegum (verbal) og tilfinningalegum merkjum sem fyrirbæri sendir frá sér. 
Ofangreindar tilvísanir eiga við um skipulagsheildir og vörumerki en eru hér notaðar 
sem skilgreiningar á ímynd leiðtoga, enda er ímynd almennt skilgreind sem hugræn 
skynjun einstaklinga (Van Riel og Fombrun, 2007). Rannsókninni er ætlað að varpa 
ljósi á það hvort, og þá hvernig, hugmyndir um leiðtoga og forystu breytast í takt við 
tíðaranda hjá stjórnendum íslenskra fyrirtækja og fólki á sviði viðskipta, efnahagsmála 
og atvinnulífsins.  

Frjáls verslun greinir ekki á milli leiðtoga, stjórnanda, foringja, fyrirliða, forstjóra, 
frumkvöðuls, framkvæmdastjóra, vítamínsprautu eða annarra (starfs)titla. Þannig eru 
tvö eða fleiri af þessum hugtökum oft notuð í sömu grein eða skrifum yfir þann aðila 
sem fjallað er um í tímaritinu. Allmargir einstaklingar komu reglulega og síendurtekið 
fyrir í blaðinu og þeir voru nefndir ýmsum nöfnum eftir tilefni. Þannig var 
einstaklingur til dæmis nefndur eftir starfstitli sínum á einum stað, sem leiðtogi á 
öðrum stað í sama blaði og sem frumkvöðull nokkrum tölublöðum síðar. Á sama hátt 
var mismunandi titlum spyrt við einstakling eftir því hver fjallaði um viðkomandi. 
Þrátt fyrir að Frjáls verslun hafi ekki greint á milli leiðtoga og stjórnenda var umfjöllun 
blaðsins oft og iðulega fagleg þar sem ritstjóri tímaritsins skrifaði um nokkrar af þeim 
fjölmörgu skilgreiningum sem til eru af forystu í leiðurum sínum og greinum. 
Jafnframt voru gestapennar reglulega fengnir til að rita um stjórnun og forystu á fræði-
legum forsendum, viðtöl við fræðimenn var nánast daglegt brauð og oft var sagt frá 
nýútgefnum bókum, ráðstefnum og námskeiðum um stjórnun og forystu þar sem 
sérfræðingar greindu frá helstu hugtökum. Á þessu sést að ritstjóri og aðrir sem 
störfuðu við blaðið voru meðvitaðir um hugtakið leiðtogi.  

Á grundvelli þessa, og áðurnefndar aðgreiningar á stjórnendum og leiðtogum, fór 
greining á umfjöllun blaðsins fram. Með öðrum orðum, allir þeir einstaklingar sem 
Frjáls verslun fjallaði um fóru undir sama hatt; hatt leiðtoga. 

Yukl (2002) segir að þegar því verður við komið þá skal reyna eftir fremsta megni 
að byggja rannsóknir þannig upp að þær gefi upplýsingar og niðurstöður sem eiga við 
um hinn víða völl skilgreininga. Á þann hátt mun, þegar fram líða stundir, vera hægt 
að bera saman gagnsemi mismunandi hugmynda um forystu og nálgast þannig sam-
hljóða álit um fræðin. Sá mælikvarði sem hér er notaður fyrir árangur leiðtoga er við-
horf fylgjenda til hans; hvort skynjun fylgjenda á leiðtoga sé háð ytri eða innri hvötum 
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við mismunandi aðstæður. Samkvæmt Yukl (2002) er þetta sjónarhorn á árangur 
leiðtoga algengt meðal rannsakenda. 

Rannsakað var hvort fylgjendur hafi skynjað einstaklinga, sem beittu valdi sínu á 
grundvelli ytri hvata, sem leiðtoga fremur en þá sem lögðu áherslu á innri hvata þegar 
góðæri ríkti. 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina hvað felst í ytri og innri hvötum. 
Hvati er þróttur sem gefur styrk, stefnu og úthald í þeirri vinnu að ná markmiðum. 
Ytri hvatar (extrinsic motivation) vísa til atferlis sem er styrkt með ytri umbun, til dæmis 
launum. Starfsmenn eru þá hvattir (motivated) til að framkvæma atferli því í kjölfarið fá 
þeir ytri umbun (úr umhverfinu). Innri hvatar (intrinsic motivation) koma hins vegar að 
innan. Þeir fela í sér skynjun starfsmanna um árangur og þannig kemur umbunin að 
innan; huglæg umbun. Innri umbun kemur frá skynjun starfsmanna þegar þeir, til 
dæmis, ná markmiði (Hughes o.fl., 2009; Riggio, 2008).  

 Quinn (2004) talaði um að ytri hvatar leiði til þess að það skipti fólk máli hvernig 
aðrir líti á það. Þá er hegðun þeirra og hugsun háð því að ganga í augun á öðrum. 
Innri hvatar eru hins vegar umhyggja fyrir öðrum. Goleman (1998) talaði um að lykil-
þáttur árangurs sé áhugahvöt. Þar greindi hann á milli ytri hvata, eins og laun og 
starfstitill, og innri hvata, eins og ástríðu fyrir starfi sínu. Greenleaf (1977/2002) 
nefndi gleði, hollustu, vilja og metnað sem dæmi um innri hvata. Ytri hvatar eru hins 
vegar stöðuvald, laun og starfstitill.  

Alvesson (1996) sagði að hægt væri að skipta orðinu leiðtogi út fyrir menningu. Þá 
átti hann við að skilgreining á forystu er í raun skilgreinig á menningu þar sem 
hugðarefni líðandi stundar (tíðarandi) kallar fram þá þætti sem máli skipta. „Saga hvers 
og eins, og dagleg upplifun, vísar á það hvernig maður hugsar og aðhefst í tengslum 
við viðfangsefni“ (Alvesson, 1996, bls. 459). Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2002) 
rannsakaði tengsl á vinnumarkaði og samspil stjórnunarhátta í stofnunum og fyrir-
tækjum við samskipti aðila vinnumarkaðarins og ytra efnahagsumhverfi á árunum 
1987-1995 á Íslandi. Þetta tímabil einkenndist af efnahagskreppu sem leiddi til upp-
stokkunar atvinnulífsins. Markmiðið rannsóknarinnar var meðal annars að rannsaka 
hvernig stjórnendur tókust á við kreppuástand og hvaða þættir höfðu áhrif á þróun 
fagstjórnenda á Íslandi. Niðurstöður Árelíu voru þær að breytingar í ytra umhverfi, 
eins og efnahagskreppa, óvissuástand og alþjóðavæðing, höfðu áhrif á stjórnendur, þar 
sem stefnumótun, áætlanagerð og leiðtogahæfni urðu mikilvægari en áður var.  

Eins og sjá má hér að ofan virðast félagslegar og efnahagslegar aðstæður hafa áhrif 
á rannsóknir og skrif um forystu og stjórnunarhætti. Því er það ekki fjarri lagi að segja 
að aðstæður eða tíðarandi hafi áhrif á það hvernig litið er á forystu. Þannig virðist 
stjórnun breytast í takt við tíðaranda hverju sinni og umfjöllun og rannsóknir um 
forystu einnig. Stjórar og leiðtogar breytast og afstaða fræðimanna breytist. Þessi 
rannsókn beinir sjónarhorninu að fylgjendum.  

Í ljósi alls þessa er forysta rannsökuð á grundvelli innri og ytri hvata. Með tilliti til 
þeirra tímamóta sem íslenska þjóðin stendur nú á þar sem tíðarandinn hefur vissulega 
breyst, er forvitnilegt að kanna hvort hugmyndir viðskipta- og atvinnulífsins um leið-
toga hefur einnig breyst á sama hátt. Þannig var kannað hvort, og þá hvernig, ásýnd 
leiðtoga í samfélaginu hefur breyst í takt við tíðaranda síðasta áratugs með tilliti til 
innri og ytri hvata. 

Rannsóknarspurningarnar eru því þessar:  
(a) Hefur tíðarandi áhrif á það hvernig fólk í viðskipta- og atvinnulífinu skilgreinir 

leiðtoga? Með öðrum orðum, eru hugmyndir viðskipta- og atvinnulífsins um leiðtoga 
háðar tíðaranda? 

(b) Hvaða þættir ráða því hvernig fólk í viðskipta- og atvinnulífinu skilgreinir 
leiðtoga hverju sinni? Eru það ytri hvatar eða innri?  
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Aðferðafræði 

Tilviksrannsókn var notuð þar sem eigindlegri aðferð var beitt. Rýnt var í öll tímarit 
Frjálsrar verslunar, frá 2000 til 2009, með það að markmiði að afla upplýsinga til að 
svara rannsóknarspurningunni. Þetta tímabil varð fyrir valinu þar sem áratugurinn 
einkenndist af miklum sveiflum í fjármála- og atvinnulífinu. Þannig var bæði mikill 
uppgangur og kreppa á tímabilinu. Frjáls verslun var valið þar sem tímaritið er öflug 
heimild um, og endurspeglar viðskipti, efnahagsmál, stjórnendur fyrirtækja og 
atvinnulífið á Íslandi á breiðum grunni. Þannig var ítarlega farið yfir umfjöllun 
Frjálsrar verslunar á árunum 2000-2009 með það að markmiði að greina þá umfjöllun 
sem átti sér stað á þessu tímabili.  

Upplýsingarnar voru kóðaðar á lokaðan hátt. Lokuð kóðun eru fyrirfram ákveðnir 
þættir sem á að skoða. Þá eru upplýsingar og gögn brotin í einstaka hluta sem gefin eru 
nöfn. Túlkun rannsakanda á gögnum móta kóðun hans (Bryman og Bell, 2007; Böhm, 
2004). Á grundvelli fræðilegrar umræðu voru upplýsingarnar kóðaðar í innri og ytri 
hvatir. 

Fyrr var vitnað í kenningar og rannsóknir á leiðtogum þar sem sýnt var fram á að 
aðstæður hafa áhrif á breytilegar aðferðir þeirra í forystu. Framlag þessarar rannsóknar 
er að kanna hvort breytilegar aðstæður hafi áhrif á skyjnun annarra á leiðtogum. Það 
sem greinir að þessa rannsókn og áður nefndar kenningar og rannsóknir á forystu er 
að hér verður viðhorf fylgjenda til leiðtoga við mismunandi aðstæður rannsakað, en 
ekki hvernig og hvort leiðtogarnir sjálfir breyti atferli sínu eða áhrifum við mis-
munandi aðstæður.  

Takmarkanir rannsóknarinnar felast fyrst og fremst í alhæfingargildi niðurstaðna. 
Tilviksrannsóknir hafa takmarkað ytra réttmæti og því er erfitt að fullyrða um 
niðurstöðurnar á samfélagið í heild. Á móti kemur að Frjáls verslun er heimild með 
tilvísun í breiðan hóp fólks á sviði efnahagsmála, viðskipta- og atvinnulífsins.  

Takmarkanirnar felast einnig í því að forysta er hér rannsökuð á grundvelli innri og 
ytri hvata. Aðrir þættir hafa vissulega áhrif á forystu. Þar af leiðandi er mögulegt að 
aðrar niðurstöður komi fram ef forysta er rannsökuð á öðrum forsendum, jafnvel þótt 
flett sé í sömu heimildum. 

Niðurstöður 

Sú þróun sem átti sér stað á árunum 2000-2009 er í stuttu máli þessi: Um árið 2000 
var vöxtur fyrirtækja og útrásin farin að ryðja sér til rúms. Fyrst í stað var hún litin 
hornauga og mætti nokkurri mótspyrnu. Það má meðal annars sjá í vinsælda-
könnunum Frjálsrar verslunar þar sem fyrirtæki Baugs, sem mesta athygli fékk á 
þessum tíma, féllu í vinsældum. Leiðarar og greinar ritstjóra Frjálsrar verslunar benda 
einnig til þessarar niðurstöðu. Fljótlega fóru forstjórar og frumkvöðlar útrásarinnar að 
fá byr undir báða vængi þar sem vinsældir þeirra fóru stigvaxandi. Fleiri og fleiri fylktu 
sér á bak við þá og þeir urðu leiðtogar íslensks atvinnu- og viðskiptalífs. Þeir fengu 
sífellt meiri umfjöllun og athygli, bæði hér heima fyrir og erlendis. Þegar nær dró 
hápunkti góðærisins fóru viðvörunarbjöllur að óma erlendis frá en vegna, að því er 
virðist, afvegaleiðslu fylgjenda, annað hvort heyrðu þeir ekki í bjöllunum eða fannst 
ómurinn falskur. Þeir erlendu aðilar sem efuðust um réttmæti, heiðarleika og ágæti 
velgengni Íslendinga í viðskiptalífinu voru taldir öfundsjúkir lygarar sem þoldu ekki að 
sjá litla Ísland sigra heiminn í yfirtökum, kaupum á fyrirtækjum, gróða og hagnaði. 
Forstjórar, fjárfestar og athafnamenn voru álitnir sterkir leiðtogar af flestum í atvinnu- 
og viðskiptalífinu. Ytri hvatar, hagnaðarvon og skyndigróði virtist vera drifkraftur 
flestra í viðskipta- og atvinnulífinu. Sem dæmi um þetta má benda á leiðara ritstjóra 
Frjálsrar verslunar í 11. tbl., 2007:  
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Íslenskt viðskiptalíf hefur breyst á ævintýalegan hátt frá því … 1988. Sömuleiðis 
hafa skrif um viðskipti og stjórnun breyst. Hagnaður var t.d. bannorð á árunum 
frá 1988 til 1996 og svo rammt kvað að þessu að fyrstu fyrirtækin nötruðu og 
skulfu þegar þau kynntu hagnað upp á tvö til þrjú hundruð milljónir - svo mjög 
óttuðust þau viðbrögð almennings og verkalýðsforystunnar. Á síðasta ári 
hagnaðist stærsta fyrirtæki Íslands yfir 100 milljarað króna og voru viðbrögð 
flestra jákvæð og að þessi hagnaður bæri vitni um fagmennsku, kunnáttu og 
forystuhæfileika í rekstri. Núna snúast skrif um viðskipti að mestu um yfirtökur, 
hagnað af kaupum á fyrirtækjum, hlutabréfaverð, útrás, vöxt fyrirtækja, 
straumlínulagaðan rekstur, þörfina á að hlusta á viðskiptavini og um að ráða fólk 
í vinnu sem hugsar út frá verkefnum en ekki vinnutíma. 

 
Svo kom höggið. Kreppan skall á. Fáir vildu kannast við að hafa heyrt í 

viðvörunarbjöllunum. Þeir sem heyrðu í bjöllunum trúðu því ekki að þær hefðu verið 
ófalskar. Enginn vildi taka ábyrgð. Allir bentu á næsta aðila. Hvergi var sökudólginn 
að finna þrátt fyrir ítarlega leit. Svo virðist sem fólk hafi verið meðvirkt. Þá tók við 
tími uppgjörs, nýrrar framtíðarsýnar og nýrra gilda. Ytri hvatar viku fyrir innri hvötum. 
Siðferði, sanngirni, heiðarleiki, og fleira sem vísar til innri hvata fengu nú meiri athygli 
en áður. Kallað var eftir sterkum leiðtoga til að hefja uppbyggingu Íslands á 
forsendum innri gilda. Nýjum tíðaranda fylgdu nýjar áherslur. Sem dæmi má nefna ára-
mótaviðtöl í 11. tölublaði 2008 þar sem stjórnendur og leiðtogar voru spurðir hvaða 
lærdóm væri hægt að draga af núverandi krísu. Svörin innihéldu meðal annars eftir-
farandi setningar: Öll veraldleg gæði í lífinu eru hverful, þurfum að huga betur að 
undirstöðunum í lífinu, meira regluverk og eftirlit, skuldsetning var of mikil, hætta að 
hugsa um skyndigróða, horfa lengra fram í tímann, bregðast fjótar við þegar teikn eru 
á lofti, þarf að endurskoða þau gildi sem hafa ráðið ríkjum í viðskiptum, fjármálum og 
pólitík, skortur á siðferði og góðum stjórnunarháttum, kapp er best með forsjá, 
virðing er ekki keypt heldur áunnin, nota tækifærið og huga betur að þessu mannlega 
en þessu efnislega, feigðarflan við að græða peninga, varnaðarorð voru afgreidd sem 
svartsýni, öfundarhjal og vanþekking, gömlu rekstrargildin sanna sig á tímum sem 
þessum og verða aldei úrelt, margur verður af aurum api. 

Þeir sem virtust vera leiðtogar í góðærinu, samkvæmt fylgjendum, voru skúrkar í 
keppunni. Í góðæri giltu ytri hvatar en í kreppunni innri hvatar samkvæmt skynjun 
fylgjenda á leiðtogum. Eftirfarandi tafla er lýsandi fyrir niðurstöður rannsóknarinnar 
og sýnir vel hvernig orðræðan endurspeglar viðhorfin til leiðtogans hverju sinni. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir mann/menn ársins í íslensku viðskiptalífi, samkvæmt Frjálsri verslun, og 
ástæður fyrir vali 
 

 
 
Hér sést glöggt að hugtök sem vísa til ytri hvata, í þeirri skilgreiningu sem áður var 

minnst á, voru ráðandi í umfjöllun og ímynd leiðtoga í góðærinu. Þessi hugtök viku 

Ár Maður/menn ársins Fyrirtæki Hlýtur/hljóta heiðurinn fyrir

2000 Olgeir Kristjónsson EJS
Fyrirtækið er í fararbroddi í sölu á hugbúnaði til útlanda. Einstakur árangur 
við stjórnun EJS, vel útfærð, skipulögð og stefnuföst. Markmið og 
framtíðarsýn. Hagnaður EJS í tíu ár. Vöxtur að stærð og í starfsmönnum. 

2001
Ágúst og Lýður 
Guðmundssynir Bakkavör

Framúrskarandi athafnasemi sem hefur fært fyrirtækið í fremstu röð á 
Íslandi og orðið þekkt og vel metið á sínu sviði erlendis. Árangur í 
uppbyggingu. Starfsemi nú í níu löndum. 

2002

Björgólfur 
Guðmundsson, 
Björgólfur Thor 
Björgólfsson og 

Magnús Þorsteinsson

Samson

Rekstur og fjárfestingar. Skrifuðu undir einhvern stærsta samning 
Íslandssögunnar þegar þeir seldu bjórverksmiðjuna Bravo í Rússlandi. 
Feðgarnir hafa á örfáum árum gert Pharmaco að stóru alþjóðlegu 
lyfjafyrirtæki, Samson bauðst til að kaupa annan eða báða ríkisbankana, 
auk annars. Þetta hefur því verið ár þremenningana svo að um munar.

2003
Jón Helgi 

Guðmundsson

Norvik (Byko, 
Elko, Kaupás 

o.fl.)

Byko hefur vaxið gríðarlega hratt og fjórfaldað veltu síðustu tíu árin. 
Norvik með útrás í austurvegi með góðum árangri. Mikil velta og hagnaður.

2004 Sigurður Helgason Flugleiðir

Fyrir einstaka hæfni við stjórnun félagsins og góðan rekstur þrátt fyrir erfiðar 
aðstæður á þessu sviði. Frumkvöðull í útrás íslenskra fyrirtækja. Fyrstu níu 
mánuði þessa árs var hagnaður félagsins um 3,3, milljarðar fyrri skatta og 
allt bendir til að árið verði það annað besta í sögu félagsins. Á sama tíma eru 
nánast öll flugfélög erlendis rekin með tapi.

2005
Sigurðu Einarsson og 

Hreiðar Már 
Sigurðsson

Kaupþing

Framúrskarandi hæfni við rekstur bankans, stækkun hans, farsælan feril, 
athafnasemi og frumkvöðlastarf í útrás íslenskrar bankaþjónustu og þróun 
íslens. Í sjálfu sér er fremur erfitt að finna réttu lýsingarorðin til þess að 
lýsa stækkun Kaupþings undir stjórn þeirra Hreiðars Más og Sigurðar, svo 
mikil er hún. Efnahagsreikningur þúsundfaldaðist frá árinu 1996 og 
markaðsvirði rúmlega tólfhundurðfaldast.

2006 Róbert Wessman Actavis Group
Vöxt, ávöxtun, yfirtökur og útrás. Einstakur árangur við að stækka 
fyrirtækið, athafnasemi, djarflega framgöngu við yfirtökur á erlendum 
fyrirtækjum og framúrskarandi ávöxtun til hluthafa á undanförnum árum.

2007 Andri Már Ingólfsson Primera Travel 
Group

Vegna þess árangurs sem hann hefur náð við að byggja upp fyrirtæki sitt. Á 
fimmtán árum hefur hann aukið flutning á farþegum um 999.000, frá 1.000 
árið 1992 í 1.000.000 árið 2007. Það eru fimm ár frá því hann hóf að 
undirbúa útrás - að leita eftir stærri markaði en bara þeim íslenska. Ekki 
hrapað að neinu heldur byggt upp hægt og hægt með aðgát og sparnaði - 
og skjótum ákvörðunum þegar það á við. Markviss kaup á ferðaskrifstofum 
erlendis. Mikil velta. Primera er meðal stærri ferðaheildsala í Evrópu.

2008 Rannveig Rist Alcan

Hefur staðið sig framúrskarandi vel sem forstjóri álversins og verið í fremstu 
röð forstjóra hér á landi um árabil. Tók sig til síðastliðið vor og greiddi upp 
skuldir álversins. Hún hefur stjórnað álverinu í Straumsvík í tólf ár og hefur 
framleiðsla og framleiðni aukist jafnt og þétt frá því að hún tók við 
fyrirtækinu. Starfsmenn sækja sér menntun í ISAL. Rannveig hugsar til 
lengri tíma en gengur og gerist í viðskiptalífinu í dag og er það einn af 
lyklunum að árangri. 

2009

Feðgarnir í 
Fjarðarkaupum: 

Sigurbergur 
Sveinsson og Sveinn 

og Gísli Þór 
Sigurbergssynir

Fjarðarkaup

Þeir hafa lagt áherslu á að reka trausta og góða matvöruverslun þar sem 
álagnin er lág en þó þannig að allar vörur eru látnar standa undir sér í 
stað þess að gefa með sumum en taka það aftur inn á öðrum. Þeir hafa ekki 
farið í útrás, hvorki til höfuðborgarinnar né til útlanda. Fjarðarkaup skulda 
ekki krónu í langtímalánum og búa að því að þar hefur verið vel haldið á 
og hagnaði haldið inni í fyrirtækinu til að styrkja stoðir þess. Það er þó 
einkenni á rekstrinum að titlatog er þar látið liggja milli hluta. 
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síðan fyrir innri hvötum eftir bankahrunið. Samkvæmt niðurstöðunum 
rannsóknarinnar hefur tíðarandinn áhrif á það hvernig fólk í atvinnu- og 
viðskiptalífinu skilgreinir leiðtoga. Þeir þættir sem hafa áhrif á skilgreininguna eru ytri 
hvatar í góðæri og innri hvatar í kreppu. Þar sem leiðtogar góðærisins, sem fylgjendur 
skynjuðu á grundvelli ytri hvata, virtust glata þeirri stöðu í kreppunni, þá bendir allt til 
þess að ytri hvatar leiði til tælandi forystu3. Ytri hvatar sem grundvöllur forystu leiða 
því ekki til sannrar eða ósvikinnar forystu4

„Við erum öll hræsnarar. Við höfum öll gildi sem við förum ekki eftir. Við höfum 
einnig sterka varnarhætti. Við neitum að sjá hræsnina í okkur. En ef við komum auga á 
hana og viðurkennum hana er það grundvöllurinn að breytingu í rétta átt.“ (Quinn, 
2004, bls. 152). Mögulega er þetta sá lærdómur sem draga má af niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Svo virðist sem ytri hvatar hafi stýrt atferli gegn siðferðisvitund 
leiðtoga og fylgjenda í góðærinu. 

 samkvæmt þessum niðurstöðum. Eflaust 
má snúa þessu við og segja að forysta á grundvelli innri hvata leiðir heldur ekki til 
sannrar forystu. Forysta í góðæri byggist á ytri hvötum og forysta í kreppu byggist á 
innri hvötum. Hvorug tegund hvatanna virðist vera grundvöllur forystu í mismunandi 
aðstæðum. Þá mætti spyrja hvort, og þá að hvaða marki, vægi hvata hafi áhrif í forystu. 
Eflaust er það efni í aðra rannsókn. Þannig mætti rannsaka hvort bæði innri og ytri 
hvatar verði að vera virkir og áberandi þættir í fari leiðtoga við mismunandi aðstæður.  

Lokaorð 

Þeirri spurningu er ósvarað hvort leiðtogar góðærisins hafi breytt atferli sínu og 
viðhorfi og orðið leiðtogar í kreppunni. Einnig er því ósvarað hvort breyta þurfi 
aðstæðum til móts við atferli leiðtoganna. Þannig er ekki hægt að draga ályktun um 
það hvort tilvikalíkanið eða aðstæðukenningin falli betur að niðurstöðunum. Miðað 
við niðurstöður þessarar rannsóknar er ómögulegt að svara því hvaða leiðtogakenning 
kemst næst því að skýra út forystu. Markmiðið var ekki að svara þeirri spurningu, 
heldur að svara því hvernig fylgjendur skynja leiðtoga í mismunandi aðstæðum. 
Niðurstöðurnar benda til þess að fylgjendur skynja ytri hvata sem einkennandi fyrir 
leiðtoga í góðæri en innri hvata sem einkennandi fyrir leiðtoga í kreppu. Hér var ekki 
um að ræða samanburðarrannsókn á tilteknum leiðtogum í mismunandi aðstæðum til 
að komast að því hvaða leiðtogakenning skilgreinir forystu á bestan hátt. Hér var um 
að ræða sjónarhorn fylgjenda á þeim þáttum sem skipta máli í fari ótilgreindra leiðtoga 
í mismunandi aðstæðum. Að þessu sögðu væri forvitnilegt að kanna hvort leiðtogar 
góðærisins hafi breytt atferli sínu og viðhorfi þannig að fylgjendur hafi líka skynjað þá 
sem leiðtoga í kreppu. Á þann hátt væri mögulega hægt að svara því hvort tilvika-
líkanið, aðstæðukenningin eða einhver önnur forystukenning geti skýrt forystu síðasta 
áratugar í íslensku atvinnu- og viðskiptalífi. 

Hvað sem öllu líður, þá er hægt að draga þá ályktun að áfram verður ritað, 
rannsakað og rætt um það hvernig skilgreina eigi forystu, hvað hún felur í sér og á 
hvaða forsendum skuli rannsaka hugtakið. 

                                                           
3  Sinclair (2007) segir að hægt er að ná forystu með tælingu (seduction) sem getur orðið svo öflug að hún 

fyrirbyggir alla gagnrýna hugsun. Hún segir að tæling feli í sér að afvegaleiða (to seduce is to lead astray) 
og vísar þar til Jeff Skilling og Ken Lay, leiðtoga Enron sem voru ákallaðir sem einir flottustu og 
mestu frumkvöðlaleiðtogar heims, en urðu síðar að háði og spotti þegar upp komst um fjársvik og 
blekkingu þeirra. 

4  Quinn (2004) sagði að grundvöllur forystu væri hver við erum; hvað auðkennir okkur sem er þá 
grundvallarástand (foundational state) okkar. Forysta er ekki atferli eða tækni heldur ástand (state of being). 
Í sannri forystu höfum við tilgang (purpose-centerd), innri hvata (internally driven), okkur er umhugað um 
aðra (other-focused) og erum opin fyrir nýjungum og breytingum (externally open). 
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