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ÚTDRÁTTUR 

Mannauður er mikilvægasta auðlind hvers fyrirtækis og er mikilvægt að stjórnendur hlúi 

vel að starfsmönnum sínum og stuðli að starfsánægju þeirra. Hollusta starfsmanna við 

fyrirtækið er eitt af því sem segir til um líða starfsmanns á vinnustað og spila 

stjórnendur oft lykilatriði þar. Í þessari ritgerð er fjallað um samskipti stjórnenda og 

starfsmanna fyrirtækja og hvaða áhrif stjórnendur geta haft til að ná enn betri árangri í 

starfi með starfsfólki sínu. 

Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar er að fara yfir helstu þætti í stjórnun fyrirtækja, 

hvernig stjórnendur geti bætt færni sína, nýtt starfsfólkið sitt betur og hvernig hægt er 

að nýta Neuro Linguistic Programming til að ná enn betri árangri í starfi. Neuro 

Linguistic Programming eða NLP eins og það er oftast kallað er undirmeðvitundarfræði 

sem byggir á samskiptum huga og undirmeðvitundar. Með NLP lærir einstaklingur að 

lesa í andlega og líkamlega líðan hjá sjálfum sér og öðrum sem ætti að skila sér í betri og 

jákvæðari einstakling.  

Rannsókn þessi er hefðbundin skrifborðsrannsókn (e. desk research) þar sem safnað var 

saman margvíslegum fræðilegum prentuðum heimildum, sem tengjast viðfangsefninu og 

eru ályktanir dregnar út frá innihaldi þeirra. Upplýsinga var aflað aðallega frá erlendum 

aðilum, en einnig er um huglægt mat rannsakanda að ræða. 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að NLP tækni er gagnleg stjórnendum. NLP 

stuðlar að starfsmenn blómstri í starfi og sýni framúrskarandi árangur sem skilar sér í 

aukinni starfsánægju. 

 

Rannsóknarspurningin sem er unnið út frá er: 

„Er NLP leiðin að árangri fyrirtækja?“ 
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1. INNGANGUR 

Neuro Linguistic Programming (NLP) hefur verið notuð í meðferðum (e. therapy) hér á 

landi í mörg ár en eru nýleg fræði í viðskiptum hér á landi og hefur farið ört vaxandi út 

um allan heim og er í stöðugri þróun. NLP fer inn á mörg svið og byggir tæknin mikið á 

að ná fram hugarfarsbreytingum og viðhorfum einstaklings sem jafnframt eflir 

samskiptafærni og sjálfstraust hans. Dulúð hefur einkennt NLP hér á landi og margir átta 

sig ekki á hvað skammstöfunin stendur fyrir. Auðveldasta útskýring er að þetta sé 

hugarleikfimi. Með NLP lærir einstaklingurinn hvernig hugurinn starfar og hvernig hann 

getur styrkt sig með því að stjórna hvað fer í hugann og hvað hann ætlar sér að gera við 

það. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að fara yfir helstu þætti í stjórnun fyrirtækja og 

hvernig hægt er að nýta NLP fræðin inni í rekstri fyrirtækja til að ná enn meiri árangri. 

Stjórnun er mikilvægur þáttur í atvinnulífinu og hafa bæði fræðimenn og áhugafólk 

fjallað um efnið í tímaritum, fræðiritum og bókum. Skólar og ráðgjafafyrirtæki hafa 

einnig verið dugleg að bjóða upp á námskeið þar sem markmiðið er að auka 

forystuhæfni fólks. Allir vilja ná árangri í leik og starfi. Góður árangur kemur ekki af 

sjálfu sér og ekki eingöngu með góðri frammistöðu einstaklinga heldur líka með 

samvinnu. Það er ekki nóg að vera með færasta starfsfólkið í vinnu, starfsfólkið verður 

að geta unnið saman sem hópur og eiga góð samskipti. Einnig er mikilvægt að hver og 

einn einstaklingur fái að njóta sín í starfi og sýni sitt besta. Hlutverk leiðtogans er að 

aðstoða hann við það.  

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um helstu 

stjórnunarþætti fyrirtækja þar sem farið er í viðskiptasiðfræði, helstu stjórnunarstíla 

sem stjórnendur geta nýtt sér eftir mismunandi aðstæðum, valdbeitingu og viðbrögðum 

starfsmanna við valdbeitingu. Einnig er fjallað um mannauðinn, samskipti á vinnustað, 

starfsánægju og hvatakenningar sem auka enn frekar á starfsánægju. Seinni hlutinn er 

fræðileg umfjöllun um NLP þar sem farið er í bakgrunn tækninnar og útskýrt hvað NLP 

er, skýrt er frá helstu verkfærum í NLP sem stjórnendur geta nýtt sér í starfi s.s. 

samskiptatækni, mismunandi hegðunarmynstur og að lesa úr augnhreyfingum 

starfsmanna. 
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2. STJÓRNUN FYRIRTÆKJA 

Góð stjórnun er mjög mikilvæg í rekstri fyrirtækja. Segja má að allir starfsmenn í 

fyrirtæki taki vissan þátt í stjórnun. Ábyrgðin er ekki eingöngu hjá yfirmanni, heldur 

einnig hjá undirmönnum sem vinna að settum markmiðum (Boddy, 2008). Rannsóknir 

sýna að farsælir stjórnendur skila betri árangri fyrirtækja en aðrir stjórnendur og 

stjórnun fyrirtækja hefur einnig áhrif á starfsánægju, frammistöðu starfsfólks ásamt 

starfsmannaveltu (Griffin, 2002). 

Margir hugsa um skilvirkni, áætlanagerð, reglur, stjórn, stöðugleika og pappírsvinnu 

þegar þeir hugsa um stjórnun. Allir geta stjórnað og gerum við það flest í okkar daglega 

lífi, t.d. með því að skipuleggja nám, heimilishald, afmæli eða með því að vera stjórnandi í 

fyrirtæki. Markmið stjórnunar er að láta gott af sér leiða með því að búa til meiri 

verðmæti og koma í veg fyrir sóun, og ef það er ekki gert eru miklar líkur á að fyrirtæki 

verði gjaldþrota. Markmið allra fyrirtækja, hvort sem það er einkafyrirtæki eða 

líknarfélag, er að hámarka verðmæti með sem minnstum tilkostnaði. 

Viðskiptavinir skipta miklu máli fyrir fyrirtæki. Markaðurinn er með ólíkum 

viðskiptavinum sem hafa mismunandi þarfir og langanir. Nútíma fyrirtæki skipta 

markaðnum niður í hópa t.d. eftir aldri, kyni, menntun, þjóðerni eða gildismati 

viðskiptavina (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2002). Stjórnun innan fyrirtækis 

þarf að vera skilvirk. Til þess að hún geti verið það þarf stjórnandinn að vita hvert vald 

hans er og starfsfólkið þarf að viðurkenna vald hans. Stjórnandinn þarf einnig að hafa 

þekkingu á stjórnunaraðstæðum til að ná settum árangri (Ingrid Kuhlman, 2001). 

2.1 VIÐSKIPTASIÐFRÆÐI 

Viðskiptasiðfræði er mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja. Hún byggir á því hvað er rétt 

og hvað er rangt. Þegar fyrirtæki eru með gott viðskiptasiðferði að leiðarljósi skapar það 

þeim góða ímynd og betra samkeppnisforskot á markaðnum. Nauðsynlegt er að 

stjórnendur gefi gott fordæmi. Þegar taka á réttar siðferðislegar ákvarðanir er mjög gott 

að spyrja sig eftirfarandi spurninga: 

 Er ákvörðunin í samræmi við almenn gildi og viðmið í umhverfi 

skipulagsheildarinnar? 

 Er ég tilbúinn til að kynna ákvörðunina fyrir öllum hagsmunaaðilum sem hún 

hefur áhrif á? 
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 Myndi það fólk sem ég hef mikilvæg persónuleg tengsl við leggja blessun sína yfir 

þessa ákvörðun? 

Ef öllum spurningum er svarað játandi er þetta siðferðislega rétt ákvörðun (Boddy, 

2008).  

Með því að hafa siðareglur sýnilegar og aðgengilegar eru minni líkur á að menn geri 

mistök. Að reka fyrirtæki með hagnaði til langs tíma í sátt við hagsmunaaðila, umhverfið 

og samfélagið í heild kallast sjálfbær stjórnun og lágmarkar hættuna á siðavanda. 

Siðareglur leysa þann vanda þannig að til eru viðmið þegar taka á erfiðar ákvarðanir. 

2.2 STJÓRNUNARSTÍLAR 

2.2.1 STJÓRNUNARSTÍLL GOLEMANS 

Stjórnunarstílar Golemans hafa verið vinsælir meðal stjórnenda. Hann gerði rannsókn á 

stjórnendum fyrirtækja og niðurstaðan sýndi að stjórnendur næðu bestum árangri ef 

þeir gætu tileinkað sér að lágmarki fjóra eða fleiri stjórnunarstíla eftir aðstæðum hverju 

sinni. Hann skiptir stjórnendum niður í eftirfarandi flokka eftir stjórnunarstíl þeirra. Það 

eru: 

 Þvingunarstjórnun (e. coercive)  

Stjórnandinn gefur beina skipun og ætlast til að starfsmenn geri eins og þeim er 

sagt. Þessi stíll hentar best þegar neyðarástand ríkir eða þegar glímt er við erfiða 

starfsmenn.  

 Leiðtogastjórnun (e. authoritative) 

Stjórnandinn hvetur starfsmenn sína til að fylgja sér með því að hvetja þá til dáða. 

Hentar best þegar markmið eru ekki nógu skýr.  

 Félagsleg stjórnun (e. affiliative)  

Stjórnandinn eflir samstöðu og tilfinningalegt traust á vinnustað. Þessi stjórnun 

hentar vel þegar starfsfólk er undir miklu álagi.  

 Lýðræðisleg stjórnun (e. democratic)  

Stjórnandinn stuðlar að þátttöku og umhyggju starfsmanna með því að leyfa þeim 

að taka þátt og biðja þá um álit. Aðferðin hentar vel þegar álit hæfra starfsmanna 

skipta miklu máli.  
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 Árangursstjórnun (e. pacesetting)  

Stjórnandinn gerir miklar kröfur til starfsfólksins. Þessi aðferð hentar best þegar 

starfsfólkið er vel hæft til að vinna sjálfstætt.  

 Þjálfunarstjórnun (e. coaching)  

Stjórnandinn þjálfar starfsfólk fyrir framtíðina með hvatningu í huga. 

Þjálfunarstjórnun hentar vel til að fá fólk til að ná árangri (Goleman, 2000).  

2.2.2 AÐSTÆÐUBUNDIN STJÓRNUN 

Árið 1969 settu Paul Hersey og Kenneth Blanchard fram kenningu um aðstæðubundin 

stjórnunarstíl (e. life cycle theory of leadership). Kenningin tengir saman stjórnunarstíl 

og verkefnaþroska einstaklings. Með verkefnaþroska er átt við hvað einstaklingur er 

hæfur og viljugur til að takast á við þær kröfur sem verkefnið gerir. Verkefnaþroskinn er 

breytilegur og fer eftir verkefnunum. Eftir því sem reynslan verður meiri því meiri 

verður þroskinn og stjórnunarstílinn breytist eftir aðstæðum.  

Þeir skipta stjórnunaraðferðunum í fjóra flokka:  

 Stýrandi stjórnunarstíll (e. telling)  

Hann er árangursríkur þegar verkefnaþroskinn er lítill og nauðsynlegt er að fá 

leiðbeiningar og útskýringar annars staðar frá. Áhrifaríkast er ef stjórnandinn 

gefur nákvæm fyrirmæli um hvernig, hvað og hvenær eigi að vinna verkefnið. 

Hentar vel fyrir nýliða eða við ný verkefni. 

 Hvetjandi stjórnunarstíll (e. selling)  

Hann er árangursríkur þegar starfsmaður er farinn að skilja verkefnið og orðin 

sjálfstæður en er enn óreyndur og vantar aðstoð. Þessi stíll hentar þegar 

einstakling skortir reynslu og þekkingu til að klára verkefnið á eigin spýtur. 

Áhrifaríkast er þegar stjórnandinn gefur góðar útskýringar, veitir góðar 

upplýsingar, spyr og er hvetjandi. Stjórnendur útskýra ákvarðanir og hvetja 

starfsmenn til að koma með tillögur.  

 Veitandi stjórnunarstíll (e. participating)  

Hann hentar starfsmönnum með miðlungs eða mikinn verkefnaþroska. Hér er 

starfsmaður hæfur til að framkvæma verkið og veit hvernig á að vinna það. 

Áhrifaríkast er þegar stjórnandinn veitir uppörvun, stuðning, hvatningu og 

viðurkenningu og sýnir skilning og kemur í veg fyrir kvíða vegna mistaka 
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starfsmanna. Hér þarf stjórnandinn að láta starfsmann um ákvörðunartöku og 

vinnslu verkefna. 

 Felandi stjórnunarstíll (e. delegating)  

Hann hentar vel þeim starfsmönnum sem hafa mikinn verkefnaþroska. Hér er 

starfsmaður með mikinn vilja og getu til að bera ábyrgð og leysa verkefni á eigin 

spýtur. Áhrifaríkast er þegar stjórnandinn sýnir áhuga, sýnir stuðning, beitir 

virkri hlustun og aðstoð ef þarf. Hér þarf stjórnandinn að veita einstaklingnum 

vald til að framkvæma vinnuna á sinn hátt (Hersey & Blanchard, 1993).  

  Lítið   Mikið 

Mikið 

St
u

ðn
in

g
u

r 

 Veitandi Hvetjandi  

Lítið 

Felandi 

 

  Stýrandi 

Tafla 1. Aðstæðubundin stjórnun 

Þessi kenning sýnir að beita ætti mismunandi stjórnunarstíl eftir mismunandi 

aðstæðum. Í töflu 1 má sjá hversu mikil stjórnun þarf að vera eftir mismunandi 

stjórnunarstílum (Hersey & Blanchard, 1993). Stjórnandi þarf að haga sinni 

stjórnendahegðun eftir verkefnaþroska starfsmanna og beita þeim stjórnunarstíl sem 

hentar hverju sinni (Ingrid Kuhlman, 2001). 

2.2.3 GAGNVIRK STJÓRNUN 

Rosener setti fram kenninguna um gagnvirka stjórnun (e. interactive) þar sem 

stjórnandinn reynir markvisst að ýta undir þroska og sjálfstrausti hjá starfsfólki sínu. 

Hlutverk stjórnanda er að hvetja starfsfólkið sitt til þátttöku, miðla upplýsingum, 

valddreifingu, byggja upp tilhlökkun í starfi og auka meðvitandi sjálfsvirðingu 

starfsmanna. Með því næst samvinna og áhugi starfsfólks á verkefnum og skilar 

jákvæðni inn í liðsheildina. Rannsókn Roseners leiddi í ljós að þessi stjórnunarstíll er 

algengari hjá konum en körlum (Rosener, 1990). 
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2.3 VALD 

Hugtakið vald er vandmeðfarið. Það er notað til að ná fram óskum sínum á einn eða 

annan hátt. French og Raven flokkuðu vald niður í fimm flokka: 

 Löglegt vald (e. legitimate) 

Löglegt vald fylgir þeirri stöðu sem viðkomandi starfsmaður sinnir, s.s. 

framkvæmdastjóri, bæjarstjóri og framvegis.  

 Auðlindavald (e. resource) 

Auðlindavald gefur fólki vald yfir auðlindum sínum. Auðlindum sem gefa t.d. af 

sér fjárhagslegan ávinning.  

 Þvingunarvald (e. coercive) 

Þvingunarvald er þegar valdi er beitt með þvingunum t.d. með því að beita vopni. 

 Heillandi persónuleiki (e. referent) 

Heillandi persónuleiki byggir á jákvæðum persónulegum eiginleikum þegar 

viðkomandi nær að hrífa fólk með sér í því sem það tekur sér fyrir hendur. 

 Sérfræðingavald (e. expertise) 

Þessi tegund af stjórnunarstíl á við þegar stjórnendur hafa ákveðna þekkingu og 

nýta krafta hennar sem vald (Boddy, 2008).  

Árangur næst eingöngu ef viðkomandi þekkir sitt vald og er réttsýnn. Ef viðkomandi 

beitir óréttmætu valdi eru miklar líkur á mistökum. Til að auka vald sitt er nauðsynlegt 

að deila valdi með undirmönnum sínum. Með því hefur stjórnandi meiri tíma til að sinna 

öðrum hlutum og fær því meiru áorkað. Stjórnandi sem deilir ekki valdi sínu með öðrum 

kemur ekki til með að ná tilsettum árangri. Hann verður einangraður og á erfitt með að 

fá undirmenn sína með sér (Boddy, 2008). 

2.3.1 VIÐBRÖGÐ ANNARRA VIÐ BEITINGU VALDS 

David Boddy skiptir viðbrögðum fólks í þrjá flokka: 

 Veitir viðnám (e. resistance) 

Starfsmaður reynir að komast undan beiðni yfirmanns með afsökunum. Fólk sem 

veitir viðnám hefur ekki skuldbindingu gagnvart fyrirtækinu og sinnir einungis 

lágmarkskröfunum sem gerðar eru til þess í starfi.  
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 Reglugerðir (e. compliance) 

Starfsmaður fer eftir reglum og klárar sínar beiðnir frá yfirmanni en gerir það 

með lágmarks fyrirhöfn og sýnir ekki mikinn áhuga og frumkvæði. Hér má búast 

við ófullnægjandi niðurstöðum.  

 Leggur sig fram (e. internalisation) 

Starfsmaður leggur sig allan fram til að ná settum markmiðum og sér sjálfan sig 

sem hluta af verkefninu. Hann sýnir frumkvæði og áhuga á starfi sínu (Boddy, 

2008).  

2.4 STEFNUMÓTUN 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að setja sér markmið svo þau viti hvert á að stefna og hvort 

stefnt er í rétta átt. Hvert fyrirtæki mótar sínar stefnu sem tekur mið af starfsemi þess og 

þeim markaði sem það starfar á. Tilgangur stefnumótunar er að skipuleggja fyrirtækið 

fjárhagslega, mynda stefnu og áætla vöxt þess ásamt því að greina styrkleika, veikleika 

og samkeppnisforskot. Huga þarf vel að árangursmælingum og gera þær reglulega. Best 

er að nota litla mælikvarða á leiðinni að markmiðinu og endurskoða ef þess þarf (Olsen, 

2007). Algengar aðferðir sem ekki reikna fjárhagslegar niðurstöður eru tengdar hegðun, 

virkni og þjónustu starfmanna. Hegðun starfsmanna er mæld út frá t.d. veltuhraða, 

starfsaldri og fjarvistum. Virkni og þjónusta er mæld út frá almennum þjónustuviðmiðun 

s.s. kostnaði við auglýsingar, úrvinnsluhraða kvartanna og hraða svörunar frá beiðnum 

viðskiptavina. Þessir mælikvarðar veita gagnlegar upplýsingar í rekstrinum og veita 

tækifæri til úrbóta sé þess þörf. Þó þessar niðurstöður veiti ekki endilega betri 

rekstrarniðurstöðu fyrirtækja. 

Mikilvægt er að mæla árangur starfsmanna þannig að vitað sé hvert stefnt er. Ef 

fyrirtæki setja sér ekki markmið þá er ekki hægt að mæla árangur. Því þarf að byrja á að 

gera greinargóða áætlun, markmið og stefnu. Að búa til stefnu fyrir starfsmenn skýrir 

framtíðina og veitir starfsmönnum öryggi. Skýr stefna er stuðningur við daglegar 

ákvarðanir starfsmanna. Helstu kostir við að mæla árangur starfsmanna er að það gefur 

skýrari framtíðarsýn og virkar hvetjandi. Ef stefnan er skýr þá veit starfsfólk til hvers er 

ætlast af þeim og hvernig á að bregðast við aðstæðum í umhverfinu. Þá er einnig líklegt 

að fyrirtækið nái betri árangri. Helstu gallar eru að það er tímafrekt að setja fram skýra 

stefnu. Ef stefnan er of viðamikil verður hún yfirþyrmandi og erfitt að fara eftir henni. 

Einnig skiptir miklu máli hvernig mælingin er framkvæmd. Ef ekki er fylgst vel með 
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stefnunni eru litlar líkur á að hún skili árangri. Fylgjast verður reglulega með til að halda 

starfsfólki við efnið (Dessler, 2010). Slíkt skýrir framtíðarsýn fyrirtækis og virkar 

hvetjandi. 

3. MANNAUÐSSTJÓRNUN 

Þróun í starfsmannamálum hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. 

Upphaflega var talað um starfsmannastjórnun (e. personal management) sem fólst þá 

einna helst í að sjá um launa- og kjaramál, kostnaðareftirlit og skrifstofuhald. 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) felur í sér markvissari áherslur og 

skýrari niðurstöður. Hún er innleidd inn í stefnu fyrirtækis og starfsmenn einblína á þá 

stefnu til að ná markmiðum fyrirtækisins sem kallast öðrum orðum stefnumiðuð 

stjórnun.  

Stefnumiðuð stjórnun er ferli til að greina samkeppnisstöðu, móta markmið fyrirtækis, 

koma með aðgerðaráætlun og ráðstafa mannauði.  

Mannauðsstjórnun er samþætt nálgun að atvinnu, þróun og velferð starfsfólks til að ná 

sem mestum árangri og framleiðni út úr störfum þeirra. (Armstrong, 2009). Hún er hluti 

af stjórnun skipulagsheildar fyrirtækja, snýr að vinnu starfsmanna og samskiptum 

þeirra. Mannauður fyrirtækja er dýrmætasta og mikilvægasta auðlind hvers fyrirtækis. 

Góður mannauður er forsenda þess að fyrirtæki gangi vel. Verkefni mannauðsstjóra í 

fyrirtæki er meðal annars að afla nýrra starfsmanna, taka starfmannaviðtöl, móttaka 

nýliða, þjálfun og starfsþróun. Einnig fylgir starfinu stjórnun, breytingastjórnun og 

framkvæmd frammistöðumats starfsmanna. Mikilvægt er að veita starfsmönnum einnig 

hvatningu og umbun. Einnig eru góð boðskipti á milli starfsmanna og yfirmanna ásamt 

því að sinna starfslokum starfsmanna afar mikilvæg verkefni.  

Mikilli starfamannaveltu fylgir hár kostnaður og kemur þá einnig auka kostnaður við 

ráðningu og þjálfun nýrra starfsmanna. Í dag er ekki einungis um samkeppni um 

auðlindir að ræða heldur er einnig mikil samkeppni um hæfasta starfsfólkið. Flestir 

stjórnendur gera sér grein fyrir því ásamt því hversu mikilvægt er að halda sem lengst í 

gott starfsfólk. Mikilvægt er að starfsfólki líði vel í starfi sínu og stjórnendur reyni að 

hámarka starfsánægju þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að ánægður starfsmaður afkastar 

meira en sá sem er óánægður. Hugtakið starfsánægja segir til um hvernig starfsmaður 

upplifir starf sitt. Því er viðhorf hans til starfsins mikilvægt og nauðsynlegt fyrirtæki að 
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reyna að koma til móts við þarfir starfsmanna til að hafa sem mest áhrif á jákvæða 

hegðun hans (Guðbjörg Sigurðardóttir, 2008). Góð samskipti leiða til betri frammistöðu 

og aukinnar ánægju í starfi. Stjórnendur þurfa að passa að velja réttan miðil þegar 

skilaboðum er komið áleiðis og gera sér grein fyrir því að einstaklingsbundið er hvaða 

boðleið hentar hverjum og einum. 

Munur er á stjórnanda og leiðtoga, Bennis og Nanus segja „Stjórnandi er einstaklingur 

sem gerir hlutina rétt en leiðtogi er einstaklingur sem gerir réttu hlutina“ (Bennis & 

Nanus, 2003).  

3.1 HLUTVERK STJÓRNANDA 

Hlutverk stjórnanda (e. manager) er að halda núverandi kerfi gangandi með góðri 

yfirsýn og skipulagi, hafa stjórn á hlutunum og skapa verðmæti fyrir fyrirtækið. Hann 

þarf að skapa öruggt starfsumhverfi þar sem störfin eru metin að verðleikum og þar sem 

tækifæri eru til að hámarka árangur í starfi. Stjórnandi þarf að hafa traust samstarfsfólk, 

vera kurteis og njóta virðingar. Hann þarf að beita uppbyggilegri gagnrýni sem skapar 

lærdóm og þekkingu. Hann þarf að kunna spyrja réttu spurninganna til að fá sem mest út 

úr hverjum starfsmanni.  

Stjórnandinn skiptir miklu máli og er hans hlutverk að hafa skýra framtíðarsýn um hvað 

hann vill og hverju hann ætlar að áorka í starfi. Hann þarf að hafa sterk gildi og ákveðna 

sýn sem hann þarf að koma áfram til undirmanna sinna. Velgengni stjórnanda byggir að 

stórum hluta á því hvort hann tileinkar sér gagnrýna hugsun. Stjórnandi þarf að hafa 

velferð starfsmanna sinna að leiðarljósi. Hann þarf að búa yfir færni í mannlegum 

samskiptum, þekkja sín takmörk og vera sjálfsöruggur. Hann þarf að hafa gagnrýna 

hugsun og hugsa oft á tíðum út fyrir rammann. Stjórnandi þarf að sjá tækifæri og hika 

ekki við að nýta sér þau. Hæfileiki stjórnanda til að hvetja starfsmenn sína skiptir miklu 

máli gagnvart frammistöðu hans. Einnig er mikilvægt að stjórnandinn velji rétta fólkið í 

liðsheildina, beiti réttri notkun á valdi og hafi áhrif á samstarfsfólk sitt. Þá er mikilvægt 

að hafa skýra siðferðiskennd, sýna trúverðugleika og jákvæða persónueiginleika 

(Hughes, Ginnett, & Curphy, 2006).  

Til að auka verðmæti fyrirtækja þarf starfsfólkið að vera meðvitað. Ábyrgð stjórnanda er 

að hafa áhrif á starfsfólkið sitt svo hægt sé að búa til verðmæti og minnka sóun. 

Stjórnendur fyrirtækja eru í auknum mæli farnir að gera sér grein fyrir mikilvægi þess 
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að rækta sambandið við viðskiptavini sína því það er miklu erfiðara að afla nýrra 

viðskipta en að halda í núverandi.  

3.2 HLUTVERK LEIÐTOGA 

Hlutverk leiðtogans (e. leader) er að ná til fólks og fá starfsfólk til að vinna með sér að 

settum markmiðum. Hann þarf að vera frjór í hugsun og sýna frumkvæði. Hann þarf að 

hafa hröð vinnubrögð og vera áhugasamur í því sem hann tekur sér fyrir hendur. 

Leiðtogi þarf að leiða hópinn í gegnum mótlæti, vera góður hlustandi og þekkja hvenær 

hann á að vera hvetjandi. Hann þarf að laða það besta fram í hverjum og einum. Hann 

þarf að vera hreinskilinn í samskiptum og hjálpa starfsfólki að yfirstíga hindranir. Til að 

kraftar starfsfólksins nýtist sem best verður því að líða vel í vinnunni. Það þarf 

viðurkenningu í starfi með hrósi, í eintali eða fyrir framan aðra. Skilaboð þurfa að vera 

skýr til þess að starfsfólk viti til hvers er ætlast af því. Leiðtoginn ber ábyrgð á því að 

fyrirtækið starfi í sátt við alla hagsmunaaðila og hann þarf að hafa viðskiptasiðferði að 

leiðarljósi. Leiðtogar geta nýtt sér margar leiðir til að ná fram markmiðum sínum 

(Boddy, 2008). Leiðir til þess eru t.d. að gera kannanir innan fyrirtækis, stofna rýnihópa, 

eða taka viðtöl við starfsmenn og aðra hagsmunaaðila. Með þessu er hann að meta þarfir 

ólíkra hópa, greina þætti og ágreining sem hljótast af mismunandi sjónarmiðum. Þessar 

aðgerðir stuðla að bættu umhverfi og samræmingu innan fyrirtækis. Leiðtogahæfileikar 

eru ekki bara hæfni hvers einstaklings heldur líka persónuleiki hans. Heiðarleiki, kraftur, 

hógværð og hugrekki spilar þar mikið inn í. Góður leiðtogi hugsar ekki bara um eigin 

hagsmuni heldur líka um annarra.  

Fjölmargar leiðir eru til að mæla árangur leiðtoga. Algengast er þó að horft sé til afkasta 

undirmanna hans og hvort þeir séu ánægðir og hvort þeir ná settum markmiðum. Einnig 

er horft til afleiðinga og áhrifa hegðunar í fari leiðtogans þegar kemur að árangri 

(Kirkpatrick & Locke, 1991).  

3.3 HLUTVERK STARFSMANNS 

Í flestum tilfellum er starf auglýst og starfsmaður valinn úr hópi umsækjanda sem byggir 

á því hvaða hæfileika starfið þarfnast. Sá starfsmaður sem er ráðinn fær hlutverk innan 

fyrirtækis sem byggir í flestum tilfellum á tæknilegri getu hans en ekki samfélagsstöðu, 

skyldleika eða erfðum þó svo það sé þekkt vandamál hér á landi í litlum 
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fjölskyldufyrirtækjum. Starfsmaður þarf að fá skýr skilaboð um hvort hann sé með vald, 

hvaða ábyrgð hann hefur og hafa skýrar línur þar á milli (Boddy, 2008).  

Til að auka starfsánægju starfsmanns þarf starfsmaður að vita (Guðbjörg Sigurðardóttir, 

2008): 

 Til hvers af honum er ætlast. 

 Tilgang sinn í starfi. 

 Að honum sé treystandi og að hann upplifi árangur í starfi. 

 Að hann hafi áhrif á stefnu og ákvörðunartöku fyrirtækis. 

 Að starfsmenn séu stoltir af starfi hans. 

 Að allir hjálpast að við að skapa góðan starfsanda. 

 Að stjórnendur séu meðvitaðir um samræmingu einkalífs og starfs. 

 Að fyrirtækið leggi áherslu á heilsufar og vellíðan starfsfólks. 

3.3.1 AÐ LAÐA FRAM ÞAÐ BESTA HJÁ STARFSMANNI 

Mikilvægt er að hæfileiki leiðtoga til þess að hvetja starfsfólk sé til staðar. Slíkt skiptir 

miklu máli gagnvart starfsanda og frammistöðu hópsins.  

Árangur leiðtoga er bundinn við hugarfar þess sem leiðir og vilja hans til að eiga jákvæð 

samskipti við samstarfsfólk. Allir ættu að geta þróað þá eiginleika með sér (Hackman & 

Johnson, 2004). Hvatning er einn mikilvægasti þátturinn í starfi leiðtoga og hefur hún 

áhrif á hegðun starfsfólks í vinnu og bein áhrif á frammistöðu þeirra (Riggio, 2003). 

Stjórnendur ættu að framkvæma reglulega frammistöðumat hjá starfsmönnum sínum. 

Algengasta formið er starfsmannaviðtöl og ættu þeir að nýta sér frammistöðumat 

starfsmanna til að efla starfsmenn með því að nýta þær upplýsingar sem fást úr mati 

þeirra. Slíkt veitir aðhald og umbun í starfi á sanngjarnan hátt (Muchinsky, 2003). 

3.4 TILFINNINGAGREIND 

Hugtakið tilfinningagreind (e. emotional intelligence) er hæfileikinn að skilja tilfinningar 

sínar. Daniel Goleman sálfræðingur skilgreinir tilfinningagreind sem getu til að þekkja 

og skilja eigin tilfinningar og annarra ásamt getu til að hvetja sjálfan sig, stjórna eigin 

tilfinningum og samskiptum við annað fólk. Hann telur að tilfinningagreind og innsæi 

séu mikilvægari en góð greindarvísitala og að góður stjórnandi eigi að skapa góðar 

tilfinningar hjá starfsfólki sínu (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2004). Góðir stjórnendur 

hafa áhrif á fólk, þeir fylla fólk eldmóði og ná að laða fram það besta hjá einstaklingi. Þeir 
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þurfa að skilja og lesa sjálfan sig. Slíkt kallast að vera með góða tilfinningagreind og 

hefur það áhrif á ákvarðanatöku einstaklings. Rík áhersla er lögð á sjálfsvitund sem er 

mikilvægt því stjórnandi þarf að geta borið kennsl á eigin tilfinningar og áttað sig á hvað 

býr að baki þeim tilfinningum sem koma upp. Hann þarf að þekkja sína kosti og galla, 

hafa gott sjálfstraust og félagslega vitund. Einnig þarf hann að sýna samkennd, geta sett 

sig í spor annarra, vera góður hlustandi og spyrjandi (Goleman, 2000). Ef stjórnandi 

þekkir ekki tilfinningar sínar gengur honum illa að stjórna þeim og skilur síður 

tilfinningar annarra. Góðir stjórnendur þekkja þegar tilfinningar þeirra hafa áhrif á aðra 

og starfsárangur þeirra. Í staðinn fyrir að leyfa reiðinni að magnast upp í reiðikast á að 

nýta hana sem stigvaxandi afl og greina á milli hvað heldur henni og hvernig er hægt að 

nýta hana á uppbyggilegan hátt. 

Goleman skiptir tilfinningagreindinni niður í fjóra lykilþætti: 

1. Hæfni til að þekkja sínar eigin tilfinningar ásamt skilning á milli hugsana, 

tilfinninga og hegðunar. 

2. Hæfni til að stjórna eigin tilfinningum og bæta eigin líðan.  

3. Hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra. 

4. Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hvert og eitt þessara sviða ákvarðar hvernig einstaklingurinn hegðar sér: 

 Sjálfsvitund  

Góð sjálfsvitund er að kunna lesa úr eigin tilfinningum og gera sér grein fyrir 

hvað tilfinningar geta haft áhrif á aðra. Nauðsynlegt er að þekkja sinn styrk og 

takmarkanir og hafa góðan skilning á eigin getu.  

 Sjálfsstjórn  

Góð sjálfsstjórn er að hafa stjórn á eigin tilfinningum og skyndihvötum. Sýna 

heiðarleika og heilindi.  

 Félagsvitund 

Góð félagsvitund er að skynja tilfinningar annarra. Skilja sjónarmið þeirra og hafa 

áhuga á áhyggjuefnum þeirra og koma auga á þarfir starfsmanna.  

 Tengslastjórn  

Góð tengslastjórn er að leiðbeina og hafa hvetjandi forystu. Stjórnandi þarf að 

nota jákvæð áhrif á starfsfólk sitt, sannfæringarkraft og hafa góða deilustjórn 

(Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2004).  
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Oft er litið framhjá sjálfsvitund í viðskiptalífinu en hún er grundvöllur alls. Þá leiðtoga 

sem skortir sjálfsvitund gætu hins vegar misst stjórn á skapi sínu og skilja þá ekki hvers 

vega tilfinningar ýta þeim til og frá (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2004). Leiðtogi á erfitt 

með að bæta sig ef hann er ekki meðvitaður um tilfinningar sínar.  

3.4.1 SAMSKIPTI Á VINNUSTAÐ 

Jákvæðar og neikvæðar tilfinningar geta breiðst út meðal starfsmanna þó þær breiðist 

ekki allar út jafnauðveldlega. Í rannsókn sem School of Management við Yale-háskólann 

kom í ljós að hugarástand á vinnustað hefur áhrif á hvernig fólk vinnur. Glaðværð og 

hlýja breiðist hraðar út á meðal starfsmanna heldur en pirringur þó hann smitist líka 

(Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2004). Brosið er mest smitandi af öllum tilfinningalegu 

boðum og í því er kraftur sem fær aðra til að brosa á móti. Hláturinn er einnig öflugur 

tilfinningamáti og er oftast smitandi. Við það að heyra hlátur brosir einstaklingur eða 

hlær ósjálfrátt og hrindir þannig af stað sjálfsprottinni keðjuverkun sem fer yfir hópinn. 

Einstaklingar sem hlæja oft saman treysta hver öðrum. Einstaklingum sem líkar ekki vel 

við hvern annan eða eru á einhvern hátt ósammála hlæja lítið saman, ef þá nokkuð. 

Hlátur er vísbending um tilfinningalega stöðu starfsmanna, hann táknar traust og að 

einstaklingnum líður vel. Hann eykur einnig á sköpunargleði og hæfni í ákvarðanatöku, 

starfsfólk verður hjálplegra og vinnan verður skemmtilegri.  

Slæmar tilfinningar eins og reiði, áhyggjur og vanlíðan trufla verulega vinnu starfsmanna 

og gera flestir starfsmenn sér ekki grein fyrir áhrifum sem hugarástand þeirra veldur. 

Álag í vinnu dregur úr tilfinningagreind einstaklings (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 

2004). Þegar einstaklingur er ekki í jafnvægi á hann erfitt með að lesa tilfinningar 

annarra sem dregur úr hæfileikanum til að sýna samkennd og hvatningu. Leiðtogi sem 

sýnir ekki samkennd eða mistekst að lesa úr tilfinningum annarra sendir truflandi 

skilaboð að óþörfu sem hefur letjandi áhrif á þá og eykur það á reiði, óvild og bræði 

starfsmanna.  

4. STARFSÁNÆGJA 

Starfsánægja tengist ekki hversu mikið starfsmaður vinnur eða hversu vel hann vinnur. 

Hugtakið snýst um hvernig starfsmanni líkar við starf sitt. Starfsánægja tengist 

viðhorfum starfsmanns til vinnu, launa, starfsþróunar, stjórnunar, samstarfsmanna, 

vinnuálags og fleiri þátta (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001). 
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Robert Hoppock var fyrsti vinnusálfræðingurinn sem setti fram hugtakið starfsánægja 

(e. job satisfaction) árið 1935 og hefur hugtakið verið mjög vinsælt rannsóknarefni 

síðan. Hoppock telur að starfsánægja feli í sér samsetta þætti af sálrænum, lífeðlislegum 

og umhverfislegum aðstæðum sem valda því að einstaklingur getur sagst vera ánægður í 

starfi. Edwin A. Locke setti fram nýja þekkta skilgreiningu á starfsánægju árið 1976. 

Hann sagði starfsánægju vera ánægjulegt eða jákvætt tilfinningaástand sem starfsmaður 

upplifir í starfi (Srivastava, 2010).  

Ein helsta ástæðan fyrir áhuga fræðimanna á þessu efni er sú trú manna á að 

starfsánægja hafi áhrif á árangur starfsmanna, fjarvistir og starfsmannaveltu fyrirtækja. 

Þá telja menn einnig að starfsánægja hafi áhrif á andlega heilsu og lífshamingju 

starfsmanna (Mottaz, 1985).  

Starfsánægja er flókið hugtak og margir þættir geta haft áhrif á upplifun starfmanna í 

starfi. Mat á starfsánægju er einstaklingsbundin upplifun starfsmanna á starfi og þær 

tilfinningar sem hann ber til starfsins. Ein virkasta stjórnunaraðferðin felst í því að leyfa 

starfsmönnum að hafa skoðanir í sínu starfi, veita þeim þátttöku í ákvörðunum sem 

varða starf þeirra og veita þeim athygli í starfi. 

Rannsóknir hafa sýnt að á stríðsárunum (1939-1945) töldu starfsmenn mikilvægast að 

hafa örugga vinnu sem gaf ágæt laun. Árið 1969 leiddu kannanir hins vegar í ljós að 

starfsmenn lögðu mest áherslu á að starf þeirra væri gefandi og áhugvert (Hackman & 

Oldman, 1980). Í dag sýna margar rannsóknir að því ánægðari sem starfsfólk er í vinnu 

sinni þeim mun líklegra er að þeir sýni meiri tryggð við fyrirtækið og afkasti meiru 

(Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & Schlesinger, 2008). 

Það sem hefur áhrif á starfsánægju fólks eru þættir eins og persónuleiki, aldur, kyn, 

hæfni, reynsla, þekking, staða, laun, þarfir og vænting til starfsins (Furnham, 2006). 

Erfitt er að fjalla um starfsánægju án þess að gera sér grein fyrir hvaða hegðun það er 

sem fær starfsmann til að hegða sér á ákveðinn hátt.  

Starfsánægja getur verið smitandi, hún getur haft jákvæð áhrif á samstarfsfólk sem 

smitast áfram með einstaklingi en hún getur líka virkað á hinn veginn, það getur virkað 

niðurdrepandi að vinna með starfsfólki sem hefur engan áhuga á því sem það er að gera. 

Leiðtogar verða að sjá til þess að starfsfólk sitt sé réttum megin við starfsánægjuna 

(Eyþór Eðvarðsson, e.d.). 
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4.1 ÍSLENSKA STARFSÁNÆGJUVÍSITALAN 

Íslenska starfsánægjuvísitalan byggir á líkani evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (e. 

European Emloyee Index). Út frá þeim prófunum voru helstu áhrifavaldar 

starfsánægjunnar og hvatningar greindir hér á landi. Fyrsta mæling var gerð árið 2004. 

Þá voru 12 fyrirtæki greind og vægi áhrifaþátta starfsánægjunnar mæld. Niðurstöður 

voru síðan bornar saman við Norðurlöndin. Upp frá þessu hefur þetta verið gert hér á 

landi í nokkrum fyrirtækjum og stofnunum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á vísitölu sem notuð er til samanburðar við önnur 

fyrirtæki hér á landi. Á mynd 1 má sjá hvaða helstu sjö þættir það eru sem hafa mest 

áhrif á starfsánægju. Augljós tengsl eru á milli starfsánægju og hvatningu sem skapar 

hollustu og tryggð starfsmanna við fyrirtækið (Starfsánægja - Vinnustaðagreining, e.d.). 

Mynd 1. Helstu þættir í starfsánægjuvísitölu 

4.2 HVATNING 

Hugtakið hvatning (e. motivation) er dregið af latneska orðinu movere sem þýðir að 

„færa“. Þetta hugtak er oft nefnt í tengslum við starfsánægju og er talið einn áhrifaþáttur 

hennar. Hvatning er eitt umdeildasta hugtakið í mannauðsstjórnun. Hvatning er góð 

aðferð til að kenna nýja hegðun og viðhalda henni ef henni er beitt rétt. Hún er tilfinning 
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sem lætur einstakling langa til að gera eitthvað og hafa ástæðu til að gera eitthvað. 

Hvatning kemur innan frá og er það undir hverjum og einum komið að hvetja sjálfan sig. 

Að veita hvatningu er vandmeðfarið því sama aðferðin hentar ekki öllum. Hver 

einstaklingur hefur sínar þarfir og langanir (Kilton, e.d.).  

Hvatningu verður að hafa í huga í allri skipulagsheild fyrirtækis. Þegar markmið eru 

ákveðin innan skipulagsheildar verður að hafa í huga að möguleiki sé að ná þeim og að 

þau virki hvetjandi á starfsfólk. Að hvetja aðra felst í því að fá einstakling til þess að 

stefna í þá átt sem stjórnandi vill til að ná settum markmiðum (Armstrong, 2009). 

Orðið hvatning er frekar óáþreifanlegt og flókið hugtak og er ekkert eitt svar er við því 

hvað það er sem hvetur fólk áfram. Margar hvatakenningar hafa reynt að skilgreina 

þarfir fólks svo að þeir geti haft áhrif á aðra. Fræðimenn hafa dregið þá ályktun að innri 

hvatning er eins og orðið bendir til, innri hvatar sem stýra hegðun fólks sem getur verið 

allt frá grunnþörfum einstaklings upp í stórar væntingar. Innri hvatning getur t.d. verið 

þegar einstaklingi finnst hann vera mikilvægur í starfi og fær tækifæri til að þróast í 

starfi sem eykur sjálfstraust hans. Ytri hvatar eru aftur á móti eins og áhugi einstaklings 

á starfi og starfsumhverfi, geta líka verið áhætta og tækifæri, eða allt sem getur haft áhrif 

á möguleika starfsmanns til að ná markmiðum sínum. T.d. gæti ytri hvati verið hærri 

laun, hrós, stöðuhækkun, óréttlát stjórnun eða atvinnuleysi. Þegar ytri hvötum er beitt 

er nauðsynlegt að starfsmaður sjái árangur starfs síns sem leiða af sér umbun í kjölfarið 

(Gellerman, 1996). 

4.3 KENNINGAR 

4.3.1 HVATAKENNING MASLOWS 

Árið 1943 setti Abraham Maslow fram þekkta kenningu (e. hierarchy theory) um þarfir 

einstaklings og hvað það er sem hvetur starfsfólk til vinnu og framlags. Hvað það er sem 

örvar einstakling og stýrir athöfnum hans og leiðir til starfsánægju. Þörfunum er raðað í 

píramída sem skiptist í fimm þrep og er tiltekin þörf í hverju þrepi (Maslow, 1970). 

Þarfirnar eru missterkar eftir því hvar þær eru staðsettar í píramídanum. Þegar fyrstu 

þörfinni er uppfyllt (sem er neðst) tekur sú næsta við og svo koll af kolli. Ef þörfinni er 

ekki sinnt næst ekki næsta þrep. Það er nauðsynlegt er að uppfylla þarfirnar í réttri röð. 

Fyrst þarf að uppfylla grunnþarfirnar áður en hægt er að fara í efri þarfir. (Milkovich & 

Newman, 2002)  
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Hún byggir á að grunnþarfir einstaklings endurspegli alla hans hegðun bæði í leik og 

starfi. Fyrst leitast einstaklingurinn við að uppfylla líkamlegar þarfir sem eru 

grunnþarfir einstakling til að lifa af. Þar er átt við hreint loft, vatn, fæði, svefn og 

framvegis. Því næst eru það öryggisþarfir. Einstaklingur þarf að vera öruggur, hafa 

húsaskjól, hafa stöðugleika og reglur. Síðan eru það félagslegu þarfirnar. Þörfin fyrir því 

að vera elskaður, þörfin fyrir vináttu og bera virðingu fyrir öðrum. Næst síðasta þörfin 

viðurkenningarþörfinni skiptir Maslow niður í tvennt, það er há og lág viðurkenning. Lág 

viðurkenning felur í sér þörfina fyrir viðurkenningu, orðspori og virðingu annarra. Háa 

þörfin felur í sér hins vegar jákvæða sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, árangur, sjálfstæði og 

frelsi (Boeree, e.d.). Þegar búið er að uppfylla allar fjórar þarfirnar er komið að efsta stigi 

píramídans sem er sjálfsþroskaþörf og er það æðsta markmið fólks í lífinu. Maslow telur 

að þeir sem ná sjálfsþroskaþörfinni hafi góða tilfinningu fyrir stöðu sinni. Þeir sætti sig 

við sjálfan sig og aðra, séu eðlilegir og óþvingaðir og sjá tilveruna með ljóma í augum. 

Umburðarlyndi einkennir þá ásamt sköpunargleði og sjálfstæði. Víst er að mörgum þætti 

gott að falla undir þessa skilgreiningu. Maslow telur að það sem hindri flesta í að ná 

hámarks þörfum sé óttinn við að geta ekki það sem þá langar til. Ef mannfólkið nær að 

sigrast á óttanum yrðu þeim flestar leiðir færar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). 

Þegar öllum þörfum hefur verið sinnt nýtir einstaklingurinn hæfileika sína til fullnustu 

og er orðinn fyrirmyndarstarfsmaður (Roberts, 2001). 
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Mynd 2. Hvatakenning Maslow 

Út frá kenningu Maslows má segja að t.d. grunnlaun starfsmanns verða að geta veitt 

honum nægilega mikið svo grunnþörfunum þremur sé fullnægt. Áhætta er því ekki 

hvetjandi fyrir starfsmann þar sem það takmarkar hæfni starfsmanns til að mæta neðri 

þörfum píramídans og uppfyllir ekki öryggisþarfir hans. Áætlanir þar sem árangur er 

mældur geta aftur á móti verið hvetjandi af því leyti að þær hjálpa starfsmanni að færast 

ofar í píramídann (Milkovich & Newman, 2002).  

Þó svo kenning Maslows sé vel þekkt eru ekki allir fræðimenn sammála sannleiksgildi 

hennar. Helsta gagnrýnin á kenningu Maslows er að það getur verið erfitt að greina á 

hvaða þrepi píramídans starfsmaður er staðsettur hverju sinni og að skilin á milli 

þrepanna eru ekki nægilega skýr. Einnig er hún ósveigjanleg. Þarfir fólks eru 

mismunandi og erfitt er að samþykkja að þær séu allar þær sömu og í ferli píramídans 

(Boeree, e.d.). Kathleen Wachter var ein af þeim sem dró kenningu Maslows í efa. Það 

sem vakti áhuga fræðimanna í grein hennar var umfjöllunin um alþjóðalega kenningar 

og hvernig hægt sé að alhæfa kenningu Maslows yfir í ólíka menningarheima. Kenning 

Maslows er bandarísk og á þá væntanlega við um bandarískt samfélag. Erfitt er að 

yfirfæra kenninguna yfir á Kína t.d. þar sem landið er mjög ólíkt Bandríkjunum. Í Kína er 

Sjálfs- 
þroskaþörf 

Viðurkenning 

Félagslegar þarfir 

Öryggisþarfir 

Líkamlega þarfir 
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t.d. ekki lögð áhersla á einstaklinginn og hans framlag til vinnu heldur er 

einstaklingurinn hluti af stærri hóp. Maslow talar um að einstaklingurinn hafi þarfir sem 

þarf að sinna til að ná hámarks árangri. Í Kína getur þessi kenning ekki átt við því þar er 

aðaláherslan lögð á hópinn en ekki einstaklinginn (Wachter, 2003). Ekki er hægt að 

prófa kenningu Maslows og gerir það öðrum fræðimönnum erfitt að sannreyna hana.  

4.3.2 TVEGGJA ÞÁTTA KENNING HERZBERG 

Frederick Herzberg skoðar hvataþætti starfsmanna út frá starfinu sjálfu en ekki þörfum 

einstaklings. Í kjölfarið setti hann fram tveggja þátta kenninguna (e. Herzberg's two 

factor theory). Herzberg taldi að einkenni starfs gætu annað hvort auðveldað eða 

uppfyllt starfstengdar þarfir (Latham, 2007). Hann taldi að innri þættir skiptu meira 

máli en ytri þættir. Niðurstöðurnar hans leiddu í ljós að þeir þættir sem höfðu mest áhrif 

á viðhorfs fólks til starfs síns mátti greina í tvo flokk: Hvatningarþætti (e. motivator 

needs) og viðhaldsþætti (e. hygiene needs). Hvatningarþættir eru þeir þættir sem hafa 

jákvæð áhrif á starfsánægjuna og eru þeir þættir sem tengjast starfinu sjálfu, t.d. 

starfsábyrgð, tækifæri til viðurkenningar, stöðuhækkanir og persónulegur árangur í 

starfi. Þeir þættir í starfsumhverfinu, sem gætu haft neikvæð áhrif á starfsánægju, kallar 

Herzberg viðhaldsþætti og eru það þeir þættir sem tengjast umhverfinu sem 

starfsmaðurinn er í. Hagsmunir, starfsskilyrði, tegund stjórnunar, grunnlaun og stefna 

fyrirtækis eru dæmi um viðhaldsþætti.  

Kenning Herzberg ályktar að til að viðhalda starfshvata þurfi stjórnendur að huga að því 

að tryggja að viðhaldsþættir séu til staðar í starfsumhverfinu. Þeir þurfi að umbuna 

starfsmönnum fyrir vel unnin störf, sýna þeim virðingu og tryggja starfsöryggi. Hafa ber 

í huga að þessir viðhaldsþættir koma aðeins í veg fyrir óánægju starfsmanna en tryggja 

ekki endilega hvata þeirra. Til að fá starfsmenn til að leggja sig fram í starfi þurfa 

hvatningaþættir að vera til staðar. Starfið þarf að vera mikilvægt í þeirra augum. 

Starfsmenn þurfa að hafa ábyrgð og fá tækifæri til starfsþróunar.  

Í töflu 2 má sjá helstu þætti sem teljast til hvatninga- og viðhaldsþátta (Herzberg´s 

Motivation-Hygiene Theory, 2010). 
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Hvatningarþættir Viðhaldsþættir 

Afrek Fyrirtækistefna og stjórnun fyrirtækis 

Viðurkenning Gæðaeftirlit  

Starf  Samskipti við starfsmenn 

Ábyrgð  Vinnuaðstæður 

Krefjandi starf Laun 

Stöðuhækkun Öryggi 

Tafla 2. Tveggja þátta kenning Herzberg 

Ályktun Herzbergs er að andstæðan við starfsánægju sé ekki óánægja í starfi heldur sé 

það fremur engin starfsánægja. Hvatningarþættir sem eru innri þættir geta veitt ánægju 

starfsmanna í starfi og viðhaldsþættirnir sem eru ytri þættir geta veitt óánægju í starfi til 

lengra tíma litið. Það segir okkur að viðhaldsþættir geti ekki veitt starfsánægju heldur 

geti skapað óánægju starfsmanna. T.d. ef ytra umhverfi er gott en starfsmaður fengi enga 

hvatningarþætti gæti hann ekki notið sín og myndi ekki verða ánægður í starfi. Til að 

hafa jákvæð hvetjandi áhrif á starfsmenn þarf að leggja áherslu á hvatningaþættina.  

Kenning Herzbergs hefur þó verið gagnrýnd og þá sérstaklega að þegar starfsfólki 

gengur vel í starfi á það til að horfa á það sem þeim líkar vel við starfið og þegar þeim 

gengur illa eiga þeir til að kenna ytri þáttum um. Önnur gagnrýni er sú staðreynd að 

rannsóknin gerði enga tilraun til að mæla samband á milli starfsánægju og árangurs og 

er því aðferðarfræði Herzberg ekki að bregðast rétt við þessu sambandi því þessar 

forsendur þurfa að vera réttar (Herzberg´s Motivators and Hygiene Factors, e.d.). 

4.3.3 KENNING FREUDS 

Sjálfið er hugur okkar, meðvitund, undirmeðvitund, tilfinningar og hegðun. Sjálfið er 

gríðarlega öflugt, getur verið mesti óvinur og besti vinur okkar. Fræðimenn hafa í 

gegnum tíðina reynt að skilgreina sjálfið og er Sigmund Freud einn af þeim. Hann líkir 

heildarvitund við ísjaka, þar sem aðeins brot af ísjakanum stendur upp úr kafi og því 

mikið magn af óþekktu efni undir yfirborðinu.  
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Samkvæmt kenningu Sigmund Freud, skiptist undirmeðvitundin í þrjá flokka:  

 Frumsjálfið (e. id) 

 Yfirsjálfið (e super ego) 

 Sjálfið (e. ego) 

 

 

Frumsjálfið er frumstæðasti hluti persónuleikans, það dýrslega í einstaklingi. Það er 

ómeðvitað og er aðsetur grunnhvata og tilfinninga. Frumsjálfið er í eilífri baráttu við 

yfirsjálfið sem geymir boð og bönn. Hafi yfirsjálfið alltaf yfirhöndina getur það birst í 

taugaveiklun eða öðrum sálrænum kvillum.  

Yfirsjálfið er rödd samviskunnar og siðgæðisvörður okkar. Það geymir hugmyndir 

okkar um reglur samfélagsins, hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er að hluta til meðvitað 

og að hluta til ómeðvitað. Það er oft togstreita við frumsjálfið. 

Sjálfið er miðpunktur persónuleikans og reynir að svala fýsnum frumsjálfsins en á þann 

hátt sem hentar yfirsjálfinu. Sjálfið er miðstöð ákvarðanna og eini flokkurinn sem er 

meðvitaður. 

Nauðsynlegt er að einstaklingur þekki sjálfan sig, sitt innra sjálf og hafi góða tengsl við 

undirmeðvitund sína til að skara fram úr (Shippensburg University, e.d.). Góður 

stjórnandi þarf að geta kafað ofan í sína undirmeðvitund til þess að þekkja sína 

Mynd 3. Undirmeðvitund Sigmund Freud 
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sjálfsmynd og tilfinningar. Hann þarf að geta stýrt þessum tilfinningum eins og 

varnarháttum í samræmi við aðstæður. Mikilvægt er að þekkja eigin hegðun, færni og 

samskiptatækni.  

Hugurinn skiptist í meðvitund og undirmeðvitund. Meðvitund sér um meðvitaðar 

hugsanir og hegðun á meðan undirmeðvitund geymir sjálfsmynd einstaklings og 

tilfinningar. Hún stjórnar viðhorfum einstaklings og hegðunarmynstri (Shippensburg 

University, e.d.). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðvitund einstaklings er aðeins lítill hluti af 

heildarvitund hans. Undirmeðvitund er 90% af hugsunum, tilfinningum og hegðun 

einstaklings. Undirmeðvitund er hans innra tungumál. Með því að þekkja innra tungumál 

sér einstaklingur skýrar hvað má bæta til að styrkja hegðun sína og hugsanir á 

áhrifaríkan hátt. Undirmeðvitund stjórnar hvernig honum líður og hvernig hann bregst 

við atvikum í lífinu. Hún geymir minningar sem einstaklingur heldur að séu gleymdar og 

hún kemur honum stundum á óvart með því að draga það fram sem hann vill ekki muna. 

Kvíði og ótti getur auðveldlega sest að í undirmeðvitund einstaklings. Neikvæðar 

hugsanir hafa áhrif á hvernig honum líður dags daglega. Framkoma hans speglar innri 

tilfinningar og getur kvíði haft letjandi áhrif á færni hans. Kvíði, ótti, hræðsla, spenna og 

reiði eru tilfinningar sem framkalla neikvæð viðbrögð og er það undirmeðvitundin sem 

stjórnar atferlinu. Þegar einstaklingur lendir í þeirri aðstöðu að hugur hans er fullur af 

neikvæðum hugsunum verða tilfinningarnar hans dofnar. Hægt er að breyta því ástandi 

með því að einstaklingur temji sér jákvæða hugsun. Undirmeðvitundin er jafn 

móttækileg fyrir jákvæðum hugsunum og neikvæðum (Shippensburg University, e.d.).  

5. NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING 

Neuro linguistic programming eða NLP eins og það er oftast kallað gengur út á þrjá 

áhrifamikla þætti.  

N stendur fyrir taugakerfið (e. neuro) sem stýrir því hvernig líkaminn virkar. Hann er 

sambandið á milli heilans og þeirra skynfæra og taugabrauta sem flytja skilaboð til 

heilans. Hegðun einstaklings mótast af úrvinnslu taugaboða sem koma frá skynfærunum 

fimm sem eru: sjón, heyrn, lykt, bragð og snerting. 
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L stendur fyrir tjáningu (e. linguistic) okkar. Tjáningin getur verið í gegnum talað mál, 

líkamstjáning eða hugsanir einstaklings. Málfar einstaklings skipuleggur hugsanir hans 

og hegðun. 

P stendur fyrir forritun (e. programming) sem má líkja við tölvuforritun og tengist heila 

einstaklings. Eins og hver annar hugbúnaður þá sést eingöngu það sem birtist á skjánum, 

hugbúnaðurinn sjálfur er keyrður bakvið án þess að hann sjáist. Hægt er að uppfæra 

hugbúnaðinn, eyða hluta úr honum eða keyra inn nýjan til að fá betri árangur og það 

sama á við um heilann (Cooper, 2008). 

5.1 BAKGRUNNUR NLP 

Höfundar NLP eru tveir, Richard Bandler og John Grinder. Þeir kynntust í byrjun áttunda 

áratugsins þegar Bandler var í námi við háskólann í Santa Cruz í Kaliforníu. Þá var 

Bandler stærðfræðanemandi og kviknaði áhugi hans á sálfræði þegar hann fór að fylgjast 

með fræðum Fritz Perls sem er faðir „Gestalt Therapy“. Gestalt meðferð er 

sálfræðimeðferð sem leggur áherslu á að sameina sjálfsvitund og hegðun einstaklings 

(Fritz Perls, e.d.). Bandler snéri sér alfarið að sálfræði og komst að því eftir að hafa 

stúderað sjálfur sína persónulegu hegðun að hann gæti fengið svipaða jákvæða og 

árangursríka niðurstöðu hjá öðrum og var það byrjunin á NLP. Bandler hafði samband 

við John Grinder sem var þá prófessor í málvísindum við sama skóla og deildu þeir sömu 

áhugamálum um hugsanir og hegðun einstaklinga. Upp frá því fóru þeir að fylgjast vel 

með störfum þriggja geðlækna sem þeir töldu færasta á þeim tíma. Þetta voru Fritz Perls 

sem var þekktur fyrir Gestalt meðferð, Virginia Satir sem var þekkt fyrir 

fjölskylduráðgjöf og Milton Erickson sem er þekktur fyrir dáleiðslu. Bandler og Grinder 

byrjuðu að fylgjast með fólki með ýmissa fælni og niðurstaðan sýndi að þegar fólk sagði 

frá fælni sinni upplifði það atburðinn aftur eins og það væri að gerast á sama tíma og það 

sagði frá. Héldu þeir áfram að fylgjast með fólki sem hafði komist yfir fælni og sýndi þá 

niðurstaðan að þeir sem voru búnir að yfirstíga fælnina litu á vandamálið frá öðru 

sjónarhorni eins og fælnin væri hjá öðrum en ekki hjá þeim sjálfum. Upp frá þessu 

byrjuðu þeir að kenna fólki með fælni að horfa öðruvísi á fælni sína líkt og einhver annar 

hefði hana en ekki þeir. Þegar einstaklingur náði tökum á þessari tækni náðu þeir að 

yfirstíga fælni sína. Þar var komið grundvallaratriðið fyrir frekari rannsóknum á NLP 

(Cooper, 2008). Segja má að markmið Bandlers og Grinders hafi fyrst og fremst falist í 

því að finna leiðir og búa til tækni sem gat hjálpað einstaklingum að gera breytingar í 
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sínu lífi. Það skiptir öllu máli hvernig einstaklingur hugsar um hlutina og hvernig hann 

upplifir þá. NLP byrjaði sem einstaklingsmeðferð en það leið ekki langur tími þar til farið 

var að nýta tæknina í viðskipti s.s. við samskipti, sölustörf, kennslu og samningatækni 

með góðum árangri og hefur það aukist enn meira síðustu ár (Andreas & Faulkner, 

1994). 

5.2 HVAÐ ER NLP 

Neuro Linguistic Programming eða NLP eins og það er oftast kallað er 

undirmeðvitundarfræði sem byggir á samskiptum huga og undirmeðvitundar. Í stuttu 

máli má lýsa NLP sem árangursríkri aðferð til samskipta og sjálfsþróunar til að ná 

auknum árangri í einkalífi og starfi.  

Með NLP lærir einstaklingurinn að þekkja starfsemi heilans, hvernig hugsanir hans 

verða til, hvernig hann upplifir umhverfið, hvernig hann vinnur úr áhrifum þess og 

hvernig hann bregst við þeim (Hrefna Birgitta Bjarnadóttir, 2004). Með notkun á NLP er 

einnig hægt að losa um neikvæðar tilfinningar og hugsanir. Þá er hægt að fjarlægja 

hindranir sem verða á vegi einstaklings og byggja upp nýjar jákvæðar hugsanir til að ná 

auknum persónulegum árangri. Þegar einstaklingur hefur náð tökum á NLP getur hann 

nýtt þá þekkingu til að hafa jákvæð áhrif á aðra og náð auknum árangri í starfi (Cooper, 

2008). Einstaklingur lærir að lesa í andlega og líkamlega líðan hjá sjálfum sér sem skilar 

sér í betri og jákvæðari einstaklingi með góða tilfinningagreind. Þessir þættir ættu að 

stuðla að betri mannlegum samskiptum. 

NLP er hugmyndafræði sem er byggð á því að öll hegðun sé lærð og hafi ákveðnar 

venjur. Þessar venjur geta verið til góðs eða ills. Aðferðin kennir einstaklingi að nýta 

hæfileika sína betur með dýpri skilningi á hugsanaferli, samskiptafærni og sjálfstjórn 

sinni. Með NLP er hægt að átta sig á eigin venjum og annarra og stjórna þeim. Það að 

breyta gömlum hegðunarmynstrum og sannfæringu og tileinka sér nýjar venjur gerir 

einstaklingnum kleift að ná betri árangri í lífinu. Með öðrum orðum er NLP að kanna 

hvernig einstaklingur hugsar og hvernig hann á samskipti. Aðferðin breytir því sem þarf 

að breyta svo einstaklingurinn geti bætt sig. Þegar hlutirnir virka ekki eins og þeir eiga 

að gera halda flestir áfram að gera eins og þeir eru vanir t.d. með því að hækka röddina 

eða leggja sig meira fram og gefast svo upp á endanum að reyna. Þegar einstaklingur 

þekkir sjálfan sig þá skynjar hann betur umhverfi sitt. NLP gengur út á að vera 

meðvitaður um hugsanir sínar, gera sér grein fyrir hegðunarmynstri og hvaða hindranir 
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eru á vegi til að ná árangri. Það er hægt að læra af þeim eða breyta þeim og nýta það á 

aðra (Cooper, 2008). Með NLP getur einstaklingurinn aukið árangur sinn og uppgötvað 

hver munurinn er á mistökum og árangri (Andreas & Faulkner, 1994). 

Í dag er rætt um aðferðir frekar en kenningar ólíkt því sem var áður fyrr og hefur NLP 

því orðið vinsælt innan sviða mannauðsstjórnunar (Cooper, 2008). 

6. VERKFÆRIN Í NLP  

6.1 META-MODEL  

Meta-Model (e. meta-model of therapy) er samskiptalíkan og er fyrsta formlega líkanið í 

NLP. Þetta líkan hjálpar stjórnanda að eiga jákvæð samskipti við aðra og spyrja opinna 

spurninga þar sem hann gefur starfsmanni færi á að svara án þess að segja bara já eða 

nei, alveg þar til vandamálið er leyst. Upprunalega var líkanið notað í meðferðum til að 

hjálpa viðskiptavinum að gera hugarfarsbreytingar. Í viðskiptum er þetta árangursrík 

leið fyrir stjórnandann að hjálpa starfsmanni að gera breytingar hjá sjálfum sér til að ná 

auknum árangri og koma í veg fyrir misskilning. Misskilningur á milli einstaklinga skilar 

lakari niðurstöðum í starfi og eykur á stress hjá viðkomandi starfsmanni sem skilar sér í 

óánægju starfsmanns (Molden, 2007). 

Með samskiptamódelinu nær einstaklingur að taka betur eftir umhverfi sínu og fá betri 

innsýn og skipta smáatriðum niður í þrep. Lykilinn er síðan að breyta hugsunum og 

hegðun sinni til hins betra.  
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Mynd 4. Meta-Model líkan 

Þegar einstaklingur fær upplýsingar frá öðrum notar hann öll skynfærin og upplifir 

upplýsingarnar sem hann fær á mismunandi hátt. Slíkt skilar sér í ákveðinni hegðun og 

með því að vera meðvitaðri um virkni heilans er hægt að grípa inn fyrr og breyta 

hegðuninni. Þegar samskipti eiga sér stað er ekki bara tekið eftir málfari einstaklings 

heldur líka líkamstjáningu s.s. augnhreyfingum, andlitsvöðvum, andadrætti, 

líkamsbeitingu, húðlit, öxlum, hljómfalli og talhraða. Þetta eru atriði sem einstaklingar 

eru yfirleitt ekki meðvitaðir um og taka ekki eftir nema með NLP tækni, en hægt er að 

komast að ýmsu varðandi einstakling út frá þessu. Gott er að gera sér grein fyrir 

alhæfingu, eyðingu og röskun einstaklings og nýta meta-model til að fá frekari 

niðurstöður. 

6.1.1 ALHÆFING 

Alhæfingar (e. generalization) er viðhorf einstaklings sem byggir á reynslu hans, trú, 

kyni, aldri, menningu og trúarbrögðum. Alhæfingar geta byrjað í barnæsku og geta fylgt 

einstaklingi út lífið. Ef t.d. einstaklingur heyrir í barnæsku að hann sé ekki góður í 

stærðfræði þá er líkleg að hann hafi það viðhorf út lífið og líklegt er að þessi skilaboð 
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aftri honum í að ná árangri alveg þar til hann breytir þessari hugsun. Annað dæmi er t.d. 

þegar starfsmaður segir: „Ég vinn svo illa með konum“. Þarna er einstaklingur búinn að 

ákveða að hann vinni illa með öllum konum. Þarna gæti stjórnandinn nýtt 

samskiptaformið í meta-model og fengið þær upplýsingar að starfsmaður þjáist af 

alhæfingu og getur því hjálpað honum að átta sig á því til að ná árangri (Craig, 2008). Til 

að forðast alhæfingar ætti einstaklingur að forðast orð eins og enginn, allir, aldrei, alltaf, 

allt og ekkert.  

6.1.2 EYÐING 

Eyðing (e. deletion) er þegar einstaklingur veitir sumum hlutum athygli á meðan hann 

sleppir öðrum með því að hunsa þá. Allir eyða út upplýsingum til að upplifa heiminn 

öðruvísi, mannsheilinn getur ekki tekið við öllum upplýsingum sem hann skynjar. 

Einstaklingur eyðir hlutum sem vekja ekki áhuga hans og vegna þess að athygli hans er 

takmörkuð og dýrmæt (Cooper, 2008). Þegar upplýsingum er eytt ómeðvitað er 

stundum hægt að ná í þær aftur en ekki alltaf. T.d. þegar einstaklingur kaupir sér nýjan 

bíl þá allt í einu fer hann að taka eftir alveg eins bílum í umferðinni. Þeir hafa alltaf verið 

þarna en hann hefur ekki áður fyrr veitt því athygli.  

Einstaklingur sleppir einnig stundum mikilvægum upplýsingum viljandi þegar hann 

talar við aðra. Hann gerir þetta til að vekja viðkomandi til umhugsunar og fá hann til að 

geta í eyðurnar með sínum upplifunum. T.d. þegar stjórnandi segir „Við eigum eftir að ná 

árangri“. Hann segir ekki hvernig þeir ætla að gera það, hvar, hver eða hvenær.  

6.1.3 RÖSKUN 

Röskun (e. distortion) er þegar einstaklingur mistúlkar það sem hann upplifir eða man 

ákveðna hluti út frá eigin reynslu. T.d. þegar starfsmaður kemur til vinnu og 

stjórnandinn segir ekki góðan daginn þá er líklegt að starfsmaður hugsi hvort hann sé 

óánægður með störf hans í stað þess að stjórnandi sé bara annars hugar og tengist það 

starfsmanni ekki neitt. Þetta getur angrað starfsmann allan daginn og hefur þá áhrif á 

afköst hans (Cooper, 2008). 

6.2 JOHARI GLUGGI 

Johari gluggi (e. Johari window) var settur fram árið 1955 af Joseph Luft og Harry 

Ingham sálfræðingum. Líkan þetta lýsir persónu einstaklings og sýnir á einfaldan hátt 

hvernig hægt er að bæta sjálfsvitund sína og samskipti við aðra. Markmið líkansins er að 
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kynnast sjálfum sér betur, þroska sínar veiku og sterku hliðar og að nýta þessa kunnáttu 

í samskiptum við aðra. Mikilvægt er fyrir stjórnandann að geta haft áhrif á starfsfólk sitt 

og hegðun þess. Ein aðferð til að gera það er að gefa endurgjöf til starfsmanna og er það 

yfirleitt gert með því að hafa samskipti með orðum (Luft & Ingham, 1955).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opið svæði (e. open area) 

Opið svæði er það sem einstaklingur er tilbúinn að deila með öðrum. Hér eru t.d. 

gildismat, hvatir og hegðun sem einstaklingur og aðrir vita um einstaklinginn. 

2. Blint svæði (e. blind area) 

Blint svæði er það sem er blint einstaklingi en er upplifun annarra á honum sem 

hann veit ekki af eins og t.d. andfýla.  

  

Tafla 3. Johari gluggi 
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3. Falið svæði (e. hidden area) 

Falið svæði er það sem einstaklingur veit af svæðinu en sýnir ekki öðrum, vill 

halda því leyndu eins og t.d. hann talar við sjálfan sig.  

4. Óþekkt svæði (e. unknown area) 

Óþekkt svæði er það sem hvorki einstaklingur né aðrir eru meðvitaðir um. Þetta 

svæði er til staðar en enginn hefur skynjað það. Þegar þau koma í ljós uppgötvar 

einstaklingur oft að það hafi alltaf verið til staðar og haft áhrif án þess að hann 

gerði sér grein fyrir því eins og t.d. ómeðvitaðar hvatir. Þessi gluggi breytist 

yfirleitt hægast (Ingrid Kuhlman, 2000).  

Gluggastærðin er breytileg og breytist hún eftir því hvað einstaklingur tjáir sig mikið við 

aðra. Hugmyndafræðin á bak við þetta líkan felst í að þeim mun meira sem einstaklingur 

afhjúpar úr hverjum reit þeim mun meira opnast í hinum reitunum. Með þessa vitneskju 

að leiðarljósi er stjórnandi meðvitaðri um slík svæði hjá öðrum. Þegar stjórnandinn spyr 

spurninga sem er innan óþekkta svæðis koma fram nýjar hugsanir og hugmyndir hjá 

einstaklingi sem hafa það markmið að skapa nýja reynslu. Við það minnkar óþekkta 

svæðið og um leið öðlast einstaklingur aukið innsæi sem eykur faglega færni hans (Luft 

& Ingham, 1955).  

6.3 HEGÐUNARMYNSTUR OG MÁLVENJUR 

Eitt af grundvallarviðhorfum í NLP er að allir hafa mismunandi hegðunarmynstur. Þar af 

leiðandi hafa einstaklingar mismunandi líkamstjáningu og mismunandi túlkun á 

upplifun og geyma minningar í mismunandi mynstrum. Með þessa vitneskju lærir 

stjórnandinn hvernig viðkomandi hugsar og lærir að koma skilaboðum til starfsmanns á 

sem auðveldastan hátt svo enginn misskilningur verði í samskiptum. Ómeðvitað velur 

einstaklingur eitt eða fleiri mynstur þegar hann tekur á móti eða sækir minningar. Þegar 

einstaklingur er fær um að þekkja sitt mynstur og sínar venjur þarf hann að læra að lesa 

í hegðunarmynstur annarra. Talað er um fjögur hegðunarmynstur í NLP sem aðgreina 

hugsunarhátt og málfar fólks og veltur það á hvernig heilinn bregst við hugsunum 

einstaklings og nýtir skynfærin sem eru; sjón, heyrn, lykt, bragð og snerting. Því duglegri 

sem stjórnandinn er að skipta á milli allra fjögurra hegðunarmynstranna þeim mun 

auðveldara verður að eiga samskipta við aðra (Molden, 2007). Einstaklingur skoðar 

hegðunarmynstur hjá sjálfum sér t.d. með því að hugsa um síðasta sumarfrí sem hann 

fór í. Hann skoðar hvað kom fyrst í hugann, var það mynd, hljóð, lykt eða bragð? 
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Lesa má hegðunarmynstur einstaklings út frá augnhreyfingum og málfari (Cooper, 

2008). 

6.3.1 MYNDRÆNT HEGÐUNARMYNSTUR 

Best er að hvetja einstaklinga með myndrænt hegðunarmynstur (e. visual thinking) 

áfram með myndrænu efni s.s. með skýringarmynd, flæðiriti eða sýnikennslu. Þeir læra 

best ef þeir sjá hlutina fyrir sér áður. Þeir eru yfirleitt með fegurðarskyn, staðbundnir og 

teikna oft upp mynd þegar þeir eru að útskýra fyrir öðrum. Öndunin liggur oft neðarlega 

í brjóstholinu og er hávær ásamt röddinni (Molden, 2007). Einstaklingur talar oft hratt, 

notar stuttar setningar og klárar oft ekki setningar þannig að viðmælandinn þarf oft að 

fylla upp í eyðurnar. Þegar þeir eru undir álagi og hafa ekki klárað verkefni eiga þeir það 

til að skella skuldinni á aðra og kannast ekki við eigin mistök (Sword, 2005). 

Þeir nota setningar eins og (Molden, 2007): 

o Ég sé hvað þú meinar... 

o Hjálpaðu mér að setja þetta upp... 

o Við byrjum með autt blað... 

o Þetta lítur vel út... 

6.3.2 HLJÓÐRÆNT HEGÐUNARMYNSTUR  

Best er að hvetja einstakling með hljóðrænt hegðunarmynstur (e. auditory thinking) 

áfram með því að nota orð og setningar, jafnvel sögur og frásagnir og vanda orðalag. 

Hann hugsar best í hljóðum og er næmur fyrir þeim, músíkalskur og á auðvelt með að 

láta minnsta hljóð trufla sig. Þeir hafa tilhneigingu til að halla höfði skáhallt en þó mest 

til vinstri þegar þeir hlusta eða eru einbeittir (Molden, 2007). Öndunin liggur í þindinni 

og er yfirleitt jöfn. Röddin er oft þung og með sterkum áherslum. Einstaklingar eiga það 

til að endurtaka það sem viðmælandinn segir og eiga auðvelt með að muna orðrétt hvað 

viðkomandi sagði. Setningar þeirra eru oft langar því þeir tala um leið og þeir heyra 

setninguna inn í sér. Þegar þeir eru undir álagi eiga þeir það til að tala sjálfan sig út úr 

aðstæðunum með löngum setningum (Sword, 2005). 

Þeir nota setningar eins og (Molden, 2007): 

o Ég heyri hvað þú segir... 

o Hljómar vel... 

o Þetta segir mér mikið... 

o Hlustaðu á hvað Jón hefur að segja... 
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6.3.3 TILFINNINGALEGT HEGÐUNARMYNSTUR  

Best er að hvetja einstakling með tilfinningalegt hegðunarmynstur (e. kinaesthetic 

thinking) áfram með líkamstilfinningum t.d. með útskýringu á kuldastigi, þyngd eða 

náttúru ef við á. Best er að leyfa þeim að framkvæma hlutina sjálfir. Þeir hafa þörf fyrir 

að vita öll smáatriði og eiga auðvelt með að greina aðalatriðin frá smáatriðunum 

(Molden, 2007). Þeir eiga auðvelt með að setja sig í spor annarra og eru næmir á eigin 

líðan sem og annarra. Þeir eru mikið fyrir snertingar s.s. faðmlög og kossa. 

Þyngdarpunktur líkama þeirra er neðarlega. Öndunin liggur í neðsta hluta magans og er 

hæg. Röddin er djúp, hæg og skýr og þeir leggja oft áherslu á mál sitt. Þegar þeir eru 

undir álagi eiga þeir það til að draga sig í hlé og hverfa djúpt í sínar tilfinningar. Gott er 

að nálgast þá með snertingu eins og t.d. að leggja hönd á öxl þeirra (Sword, 2005).  

Þeir nota setningar eins og (Molden, 2007): 

o Við þurfum að ganga í gegnum þetta... 

o Ég finn það á mér... 

o Hvað finnst þér um þetta... 

o Finnst þér þetta grípandi...  

6.3.4 RÖKRÆN HEGÐUNARMYNSTUR  

Best er að hvetja einstakling með rökrænt hegðunarmynstur (e. auditory thinking og e. 

visual thinking) áfram með myndrænu og hljóðrænu efni s.s. með samtölum og myndum. 

Þeim finnst best þegar efnið er sett skýrt fram, er rökrétt og hefur tilgang. Þeir eru oft 

með flóknar og erfiðar spurningar þar sem þeir verða að sjá þetta rökrétt fyrir sér og 

hætta ekki fyrr en þeir skilja allt sem fjallað er um. Þeir muna staðreyndir sem hægt er 

að tengja á myndrænan hátt s.s. setja upp í línurit. Þeir hafa góða yfirsýn yfir verkefni og 

eru góðir með erfið og löng verkefni sem krefst mikilla einbeitingar (Molden, 2007). 

Öndunin getur verið breytileg þar sem þeir hafa bæði myndrænt og hljóðrænt 

hegðunarmynstur. Röddin er oft flöt og þeir eiga það til að tala við sjálfa sig. Þegar þeir 

eru undir álagi eiga þeir það til að vera þrasgjarnir og erfitt getur verið að koma með 

mótrök við þá (Sword, 2005).  

  



Er NLP leiðin að árangri fyrirtækja?  B.Sc. Ritgerð 

 

Bls.32 
 

Þeir nota setningar eins og (Molden, 2007): 

o Þetta er skynsamlegt... 

o Ég skrái niður það sem þú segir... 

o Ég skal finna lausn á... 

o Þetta þarf að hugsa í gegn... 

6.3.5 AÐ SKIPTA UM HEGÐUNARMYNSTUR 

Eins og fram hefur komið erum við með mismunandi hegðunarmynstur og mikilvægt er 

að einstaklingar tali sama „mál“ til að ná betri árangri. Líklegt er að stjórnandi þurfi að 

gera sig skiljanlegan gagnvart öðrum sem hugsar öðruvísi en hann sjálfur. Til að 

auðvelda samskipti þarf hann að kunna að gera sig skiljanlegan á öllum 

hegðunarmynstrunum. 

Í töflu 4 má sjá mismunandi dæmi sem stjórnandi getur nýtt sér í orðavali í samskiptum 

við aðra: 

Myndrænt Hljóðrænt Tilfinningar Rökhugsun 

Gera drög að  Segja frá Ganga í gegnum Upplýsa 

Sýna fram á Segja til um Framsögn Mótmæla 

Sjá Heyra Taka eftir Skrifa hjá mér 

Sjá ekki Heyra ekki Kuldalegur Útiloka 

Lítur eins út Hringja klukkur Bregður Minnir á 

Endurskoða Endursegja Fara í gegnum Endurtaka 

Blindni Heyrnarleysi Tilfinningaleysi Harka 

Bjartsýnn Hátt stemmdur Ákafur / léttlyndur Hagsýnn 

Augngotur Sveiflast með Tekur til sín Aðhyllist 

Lítur illa út Hljómar illa Þungt í vöfum Vandamál 

Tafla 4. Notkun á orðalagi eftir hegðunarmunstri 

Einstaklingur sem segir t.d. „Þetta er ljómandi góð hugmynd“ er með sjónrænt 

hegðunarmynstur. Annar sem segir t.d. „Mér fannst ég ekki geta annað en fylgt hjarta 

mínu“, hugsar í tilfinningalegu hegðunarmynstri og „Förum yfir þetta og göngum frá 

þessu“, er með rökhugsun og einstaklingur sem segir „Ég get endurtekið allar 

samræðurnar orðrétt“, hugsar hljóðrænt.   
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6.4 AUGNHREYFINGAR  

Önnur leið til að sjá hegðunarmynstur hjá starfsmönnum er að lesa úr augnhreyfingum 

einstaklings þegar hann er spurður spurninga og sækir hann minningu úr fortíð sinni. 

Mikilvægt er að geta lesið úr augnahreyfingum starfsmanna sinna og krefst það æfingar 

þar sem einstaklingar hreyfa ómeðvitað augun og geta hreyfingarnar sagt stjórnanda 

mikið t.d. hvort viðkomandi sé að segja satt, sé trúr sjálfum sér eða einfaldlega skilur 

ekki það sem stjórnandinn segir. Þá getur stjórnandinn breytt orðalaginu eftir 

hegðunarmynstri einstaklings. Skoða þarf hreyfinguna á augunum áður en hann svarar 

og þarf athygli hjá stjórnanda að vera athugul þar sem augnhreyfingin tekur aðeins 

augnablik (Dilts, e.d.).  

Ef einstaklingur lítur með augunum (séð frá sjónarhorni spyrjanda): 

 Upp til hægri 

Þegar einstaklingur lítur upp til hægri er hann að sækja myndræna minningu (e. 

visually remembered images). Þetta á við um allt sem einstaklingurinn hefur séð 

áður, t.d. ef einstaklingur er spurður hvernig húsið hans er á litinn. Þetta einnig 

við ef einstaklingur horfir beint fram. 

 Upp til vinstri 

Þegar einstaklingur lítur upp til vinstri býr hann til minningu í huga sér (e. 

visually constructed images). Þetta á við um allt sem einstaklingur hefur ekki séð 

áður og þarf að ímynda sér, t.d. ef einstaklingur er beðin um að ímynda sér 

hvernig húsið hans liti út ef það væri fjólublátt á litinn. 

 Til hægri 

Þegar einstaklingur lítur til hægri sækir hann hljóðræna minningu (e. auditory 

rememberd). Þetta á við um allt sem einstaklingur hefur heyrt, t.d. ef 

einstaklingur er beðin um að rifja upp það sem stjórnandinn sagði á síðasta 

starfsmannafundi. 

 Til vinstri 

Þegar einstaklingur lítur til vinstri býr hann til hljóðræna minningu (e. auditory 

constructed), t.d. þegar hann er beðin um að ímynda sér einhvern nálægt sér 

hvísla nafnið hans. 
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 Niður til hægri  

Þegar einstaklingur lítur niður til hægri er hann að sækja innri mynd (e. internal 

dialog) og er þegar viðkomandi er t.d. að tala við sjálfan sig. 

 Niður til vinstri 

Þegar einstaklingur lítur niður til vinstri sækir hann tilfinningalegt mynstur (e. 

feeling and kinesthetic), t.d. þegar einstaklingur er spurður hvernig honum líði 

snemma á morgnanna (Dilts, e.d.). 

Einstaklingar eru misjafnir og er gott að spyrja tilheyrandi spurninga til að staðfesta 

augnhreyfingar hans. Með æfingu getur einstaklingur séð ef viðkomandi er að ljúga ef 

hann er t.d. spurður hvort hann sé búin með verkefnið og ef hann lítur til vinstri þá er 

hann líklegast ekki að segja satt þar sem hann býr til minningu. En það er ekki hægt að 

staðfesta það nema búið sé að sannreyna augnhreyfingarnar áður með spurningum sem 

viðkomandi veit að eru réttir (Bandler & Grinder, 1979). Þetta á við um flesta rétthenda 

einstaklinga, en ef viðkomandi er aftur á móti örvhentur þarf oftast að snúa þessu við 

(Dilts, e.d.). 

6.5 AÐ SPEGLA VIÐMÆLANDA 

Í NLP nýtir einstaklingurinn vitneskjuna um hvað er hægt að gera til að eiga betri 

samskipti á meðvitandi hátt. Þetta þýðir að við getum lært að líkja eftir einstaklingi, 

þannig sendum við boð um að við skiljum og virðum þeirra sýn á heiminum. Í NLP 

kallast þetta að spegla einstakling (e. rapport) og er það ein leið til að skapa tengsl og 

vinna traust einstaklings. Með NLP er það gert með því að herma eftir öndun, 

líkamsstöðu og fasi (Molden, 2007). Þegar tveir einstaklingar sitja í djúpum samræðum 

kemur oftar en ekki í ljós að líkamstjáning þeirra og hljómfall er mjög líkt á meðan á 

samræðum stendur. Þegar annar þeirra breytir um líkamsstöðu er líklegt að hinn 

einstaklingurinn geri slíkt hið sama, ómeðvitað. Segja má að þegar gott samband er á 

milli tveggja einstaklinga líki þeir ósjálfrátt eftir hver öðrum í líkamstjáningu, hljómfalli, 

málfari og fleira sem skapar traust hjá þeim. Einstaklingur nær auknum árangri með því 

að vera meðvitaður um þessi atriði og án þess að viðmælandi taki eftir þeim því annars 

geta áhrifin virkað öfugt. Þegar einstaklingur ætlar að spegla viðmælanda þarf hann að 

huga að mörgum atriðum eins og látbragði, líkamsstöðu, andadrætti, höfuðhreyfingum, 

rödd, málfari og gildum einstaklings. Hann þarf að setja sig í hans spor hvernig hann sér 
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heiminn. Því fleiri atriði sem einstaklingur nær að spegla því betri samskipti á hann 

(Roger Ellerton, Phd, e.d.). 

Þegar stjórnandi hefur náð góðri speglun við starfsmann sinn getur hann byrjað að leiða 

hann í þá átt sem hann vill. Þessi aðferð er öflug og nauðsynleg þegar skapa þarf traust 

og virðingu frá viðmælanda. Þegar einstaklingur hefur náð góðum tökum á þessu 

verkfæri er hægt að nýta það með starfsfólki, í erfiðum samningsviðræðum, sölu eða við 

fjölskyldumeðlim (Roger Ellerton, Phd, e.d.). Gott samband á milli einstaklinga byggir á 

að viðurkenna og virða það sem einstaklingur upplifir. Við þurfum ekki endilega að vera 

sammála einstaklingi heldur virða hans skoðanir og sjónarmið.  

6.6 SAMLOKUMÓDEL 

Að veita reglulega og uppbyggilega gagnrýni hjálpar til að hvetja starfsfólk áfram sem 

skilar sér þá í minni starfsmannaveltu. Gagnrýni er vandmeðfarin, margir setja upp 

varnarmúra og fara í baklás þegar þeir búast við gagnrýni og líta ekki á það sem tækifæri 

til að geta gert enn betur í starfi. Í NLP er notast við aðferð sem kallast samlokumódel (e. 

sandwich feedback technique). Módelið er samskiptatækni sem gengur út á þrjú þrep til 

að hjálpa stjórnandanum að eiga árangursrík og uppbyggileg samskipti. Þegar gagnrýna 

þarf einstakling er alltaf byrjað á jákvæðri yfirlýsingu, hvað hann hefur gert vel í starfi, 

því næst er farið í gagnrýnina hvað hefði mátt betur fara og ábendingar hvað hann geti 

gert næst þegar hann lendir í samskonar aðstöðu og að lokum er aftur komið að hrósi 

(Goodeve, 2009). 

 

Mynd 5. Samlokumódel 

Mikilvægt er fyrir stjórnanda að huga að því hvernig best sé að orða hlutina áður en 

samskipti eiga sér stað. Gott er að vera meðvitaður um hegðunarmynstur einstaklings 
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áður en samtal á sér stað. Venja sig t.d. á að nota OG í staðinn fyrir EN. Tökum sem dæmi 

tvær setningar: „Ég hef tekið eftir að þú heldur áhuga starfsmanna á fundum EN ef þú 

notaðir töfluna meira....“ og svo „Ég hef tekið eftir að þú heldur áhuga starfsmanna á 

fundum OG ef þú notaðir töfluna meira....“. Seinni setningin er mun áhrifameiri en fyrri 

setningin og skilar sér sem jákvæð uppbyggileg gagnrýni. 

6.7 TÍMALÍNA 

Í NLP er notast við hugtakið tímalína (e. time line therapy) þegar hugsað er um tíma. 

Þetta er öflug aðferð til að ná betri stjórn á hugsunum og hegðun einstaklings. Með 

tímalínu getur einstaklingur breytt merkingu af slæmri reynslu í fortíðinni og byggt 

nýjar væntingar fyrir framtíðinni.  

Flestir upplifa tímann sem línu, það er að segja að atburðir raða sér hver á eftir öðrum á 

línu til að greina á milli fortíðar, nútíðar og framtíðar. Ef einstaklingur yrði spurður í 

hvaða átt fortíð og framtíð væri er líklegt að hann bendi annað hvort fram og aftur fyrir 

sig, til hliðar eða upp og niður sem sagt alltaf út frá líkamanum og tengist þetta 

undirmeðvitundinni (Tad James, e.d.).  

Hugurinn geymir minningar okkar á ósýnilegri línu, þannig hann muni hvort um er að 

ræða gamlar eða nýjar minningar. Elsta upplifunin er almennt geymd lengst frá 

líkamanum á meðan þær nýlegu eru nær. Fæst gerum við okkur grein fyrir þessari 

ósýnilegu línu en NLP getur sýnt fram á hvað tímalínan er okkur mikilvæg. Þessi tækni 

er mjög öflug og krefst góðrar þjálfunar áður en byrjað er að nota hana (Timeline, e.d.). 

Sumar minningar geta gert einstaklinginn sorgmæddan sem getur aftrað honum frá því 

að ná árangri í starfi. Aðrar minningar veita einstaklingnum gleði og geta fyllt hann af 

krafti og lífshamingju og hjálpað honum að ná árangri í starfi (Cooper, 2008).  

Hægt er að nýta eigin tímalínu til að ná árangri og setja sér markmið. Ekki er hægt að 

breyta fortíð einstaklings en hægt er að breyta því hvernig hann hugsar um fortíð sína. 

Hann getur einnig breytt framtíð sinni með nýjum hugsunum. Flestir einstaklingar hugsa 

áður en þeir framkvæma hlutina og eru búnir að ákveða fyrirfram hvort þeir geti gert 

hlutina sem þá langar til að gera eða ekki.  

Til eru tvær gerðir af tímalínu, s.s. hvernig fólk hugsar hana. Önnur þeirra nefnist „í tíma“ 

(e. in time) og hin nefnist „í gegnum tíma“ (e. through time). Staðsetning línunnar hefur 

áhrif á hvernig einstaklingur hegðar sér.  
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6.7.1 Í TÍMA 

Einstaklingur sem sér minningar sínar fyrir framan sig og aftan eða upp og niður sér 

tímalínu sína í tíma. Hann einblínir fyrst og fremst á nútíðina og þrífst á 

augnabliksákvörðunum þannig að allir möguleikar haldist opnir fyrir hann. Þessir 

einstaklingar eru ekki stundvísir, þeir eru alltaf á síðustu stundu og vilja njóta 

augnabliksins. 

6.7.2 Í GEGNUM TÍMA 

Einstaklingur sem sér minningar sínar til hægri og vinstri sér tímalínuna sína í gegnum 

tíma. Einstaklingur hugsar tímalínuna sína fyrir framan sig. Hér eru einstaklingar vel 

skipulagðir og vilja ljúka öllum verkefnum sem fyrst. Þeir eru stundvísir og líkar illa 

óstundvísi.  

 

Mynd 6. Tímalína 

Hægt er gera margt með tímalínu þegar góð þekking og æfing er til staðar. Hægt er að 

vinna í minningum sem hrjá einstakling úr fortíð hans, setja sér markmið og merkja það 

á tímalínuna. Hugsanir einstaklings skipta ekki eingöngu máli heldur hvernig hann 

hugsar um þær. Einstaklingur getur breytt því hvernig hann hugsar. Það getur komið sér 

mjög vel fyrir stjórnanda ekki síst þegar við sjáum ekki leið út úr vanda eða viljum hjálpa 

öðrum að komast út úr sínum vanda. Þá þarf að byrja að skoða hvernig einstaklingurinn 

hugsar um vandamálin sín.  
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6.8 AÐ SETJA SÉR MARKMIÐ 

Eitt af forsendunum í NLP er að fá þann styrk sem þarf til að ná markmiðum sínum. Með 

góðri færni í NLP nær einstaklingur að einblína á hvernig hann nær því í staðinn fyrir að 

einblína á vandamálin eins og algengt er. Með góðri æfingu nær einstaklingur einnig að 

hjálpa öðrum.  

Vel skipulögð markmið þurfa að vera: 

 Sundurliðuð í smáatriði 

Markmiðin verða að vera eins nákvæm og skýr og hugsast getur. Ekki er nóg að 

segjast vilja fá betra líf heldur þarf að útlista betur fyrir undirmeðvitundinni hvað 

felst í orðinu betra líf. Er það t.d. betur launuð vinna, stærra húsnæði eða betra 

líkamlegt úthald. 

 Mælanleg 

Markmiðin verða að vera mælanleg svo einstaklingur viti hvenær hann hefur náð 

þeim. 

 Aðlaðandi 

Markmiðin þurfa að vera aðlaðandi fyrir einstaklinginn. Hann þarf að setja sér 

markmið fyrir sjálfa sig en ekki fyrir aðra. Ef einstaklingur setur sér markmið 

fyrir aðra nást þau yfirleitt aldrei. Einstaklingur þarf að setja sér markmið af 

heilum hug.  

 Raunhæf 

Markmiðin verða að vera raunhæf. Ekki má gera of miklar kröfur til sín. Betra er 

þá að setja sér lítil markmið í einu sem stefna á stærra markmið. Passa þarf að 

ofmeta ekki eigin hæfni. 

 Tímamörk 

Markmið þurfa að hafa tímamörk og passa þarf að misreikna ekki þann tíma sem 

þarf til að ná settu markmiði. 

 Öruggt 

Markmiðið þarf að tengjast gildum einstaklings og tengjast heildarumhverfi hans. 

T.d. er erfitt að óska sér peninga og meiri frítíma með fjölskyldu því til þess að 

afla meiri tekna þarf yfirleitt að vinna meira og hefur þá einstaklingurinn minni 

frítíma.  
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 Framsetningin  

Markmiðið þarf að vera jákvæð. T.d. ef einstaklingur ætla að hætta að reykja á 

hann ekki að hugsa „Ég vil ekki reykja lengur“. Þegar orðið „ekki“ er notað er 

erfitt að sleppa því sem einstaklingur ekki óskar sér. Hann ættir frekar að hugsa 

hvað hann verði með hrein lungu ef hann hættir að reykja. 

Vel skipulögð markmið eru „merkt“ í undirmeðvitund einstaklings þegar hann er í 

ákveðnu hugarástandi og sér vel útkomuna. Þá er markmiðið merkt í framtíðinni á 

tímalínu hans. Þetta er gert með því að magna upp þá tilfinningu hjá einstaklingi sem 

hann finnur þegar hann hugsar um útkomuna á settu markmiði. Einstaklingur þarf að sjá 

fyrir sér aðstæður bæði sjónrænt, hljóðrænt og finna tilfinninguna, þegar því er náð er 

ástand merkt í undirmeðvitundina. Þessi aðferð er einstaklega góð fyrir stjórnandann en 

erfitt er að gera þetta við starfsfólk þar sem það krefst mikillar æfinga og kunnáttu til að 

ná settum árangri.  

6.9 SEFJUN 

Eitt af verkfærum NLP er dáleiðsla eða sefjun eins og hún er kölluð þar sem hún er ekki 

djúpdáleiðsla. Með sefjun er átt við dáleiðsluástand, þá einblínir heilinn eingöngu á einn 

hlut í stað þess að flökta eins og hann gerir yfirleitt. Sefjun er nátengd slökun (Gylfi 

Ásmundsson, sálfræðingur, e.d.). Þetta ástand gerir manni kleift að hafa samskipti við 

annan hluta heilans með öðrum orðum rökhugsunina. Undirmeðvitundin geymir gildin 

og okkar dýpstu sannfæringu um okkur sjálf. Í sefjunarástandi er auðveldara að breyta 

og endurskoða gildin okkar, sannfæringu og hegðunarmynstur. 

Sefjun er einnig ástand sem einstaklingur fer í þegar hann er t.d. að keyra heim úr vinnu 

og man lítið eftir ferðinni, en allt í einu er hann komin á leiðarenda eða þegar 

einstaklingur er að horfa á bíómynd og tekur ekki eftir umhverfinu kringum sig. 

Hugarástandið er breytilegt eftir mismunandi aðstæðum. Munurinn á þessari sefjun og 

NLP sefjun er að með henni er einstaklingurinn leiddur með tungumáli og sálrænni 

tækni í sefjunarástand (Kári Eyþórsson, e.d.). 
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7. NIÐURSTÖÐUR 

Til að ná sem bestum árangri í viðskiptum þarf að byrja á því að átta sig á hindrunum á 

leiðinni og viðurkenna þær. Öðruvísi nær einstaklingur ekki að yfirstíga þær. 

Einstaklingur þarf að vera meðvitaður um hvernig hann hugsar um sig og hvernig hann 

sér aðra. Hann þarf að vera meðvitaður um hvernig hann tjáir sig og taka eftir því 

hvernig aðrir hugsa og gera þær breytingar sem þarf til að ná settum markmiðum. Hann 

þarf að vera sérfræðingur í að skynja samræmi í viðbrögðum fólks, taka eftir og greina 

mismunandi hegðunarmynstur annarra með því að veita hegðun annarra athygli.  

7.1 STJÓRNUN FYRIRTÆKJA 

Í kafla tvö var fjallað almennt um starf stjórnandans, stjórnun fyrirtækja, 

viðskiptasiðfræði, mismunandi stjórnunarstíla, beitingu valds og stefnumótun 

fyrirtækja. Öll fyrirtæki hafa það markmið að skapa virði. Það er í mörg horn að líta fyrir 

stjórnendur og hraðinn í viðskiptalífinu er mikill. Stjórnendur verða fyrir miklu áreiti og 

tel ég að stjórnandinn verði að kunna að úthluta verkefnum til að skapa meira virði. Ég 

tel að vel unnin stefnumótun sé grundvöllur að góðri starfsemi til lengra tíma litið. 

Nauðsynlegt er að hafa skýra stefnumótun sem er sýnileg starfsfólki. Aðstæður geta 

breyst og þarf því stöðugt að aðlaga stefnuna að breyttum áherslum. 

7.2 MANNAUÐSSTJÓRNUN 

Í kafla þrjú var fjallað um mannauðinn, hlutverk starfmanns, tilfinningagreind og 

samskipti á vinnustað. Mannauður er dýrmætast auðlind hvers fyrirtækis og þarf að hlúa 

vel að honum. Nauðsynlegt er að allir starfsmenn geri sér grein fyrir sínu hlutverki og 

viti til hvers af þeim er ætlast. Góð samskipti milli stjórnenda og starfsmanna eru líkleg 

til að hafa jákvæð áhrif á starfsánægju sem leiðir til betri frammistöðu í starfi. Við erum 

jafn misjöfn eins og við erum mörg og þarf því stjórnandinn að kunna að velja réttan 

miðil þegar skilaboðum er komið áleiðis. Ég tel að stjórnandi þurfi að hafa góða 

tilfinningagreind og þekkja sínar tilfinningar og geta sett sig í spor annarra. Hann þarf að 

geta hvatt sjálfan sig, haft jákvæð áhrif á aðra og laðað fram það besta hjá einstaklingi.  

7.3 STARFSÁNÆGJA 

Í kafla fjögur var fjallað um starfsánægju, hvatningu í starfi og hvatakenningar. 

Starfsánægja snýst um það hversu ánægt fólk er í starfi sínu. Tengsl eru á milli 

starfsánægju og frammistöðu í starfi. Rannsóknir hafa sýnt að aukin starfsánægja dregur 
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úr fjarvistum og starfsmannveltu. Fræðimenn hafa sett fram ýmsar hvatakenningar og 

eru ekki allir sammála. Hvatakenningar hafa þróast út frá þeirri hugmynd að ánægður 

starfskraftur afkasti meiru en óánægður starfskraftur. Hvatakenningar Mazlows og 

Herzbergs eru að mínu mati ágætar að vissu leyti og mætti hafa þær til hliðsjónar. 

Vinnuumhverfið hefur mikið breyst frá því þessar kenningar komu fram og innihald 

þeirra orðin almenn vitneskja stjórnenda. Stjórnendur ættu að temja sér jákvæð 

samskipti og vera ósparir á hvatningu. 

7.4 NLP 

Í kafla fimm og sex var fjallað um bakgrunn NLP tækninnar og helstu verkfæri hans. NLP 

er í stöðugri þróun og síðustu ár hafa þau verið að þróast í auknum mæli inn í 

viðskiptalífið. NLP fer inn á mörg svið en allt byggir þetta á hugarfarsbreytingum og 

viðhorfum og klárlega næst betri árangur með notkun þess. Ef einstaklingur á að geta 

lesið í tilfinningar og hegðun annarra verður hann að vera búinn að kynna sér fræðin og 

þroska sinn innri NLP og þekkja sjálfan sig. Ég tel að það sé hægt að ná miklum árangri 

með notkun á NLP með starfsfólki sínu. Þetta er allt spurning um hugarfar og gera þær 

hugarfarsbreytingar sem þarf til að ná settum markmiðum. Hugurinn getur verið versti 

óvinur manns og auðvelt getur verið fyrir stjórnandann að grípa inn í og aðstoða 

starfsmann að yfirstíga þær hindranir sem verða á vegi hans til að ná fram þeim 

markmiðum sem þarf til að ná árangri. Einnig skiptir orðalag miklu máli, hvernig 

gagnrýni er beitt og hefur þetta allt áhrif á frammistöðu starfsmanns.  

7.5 SVAR VIÐ RANNSÓKNARSPURNINGU 

Í upphafi var lögð fram spurningin hvort „NLP sé leiðin að árangri fyrirtækja?“. Þessi 

rannsókn er ekki byggð á tölfræði eða stöðluðum spurningalistum og ekki því hægt að 

alhæfa um allt þýðið í samræmi við niðurstöður heldur er þetta fyrst og fremst huglægt 

mat mitt. Ég hef velt þessu talsvert fyrir mér hvernig megi á sem bestan hátt nýta NLP 

tækni í viðskiptalífinu. Mín niðurstaða er sú að NLP sé öflug tækni fyrir stjórnendur til að 

eiga betri samskipti við starfsfólk sitt og aðra og auðvelt er að ná frekari árangri með 

notkun þess. Ég get því ráðlagt stjórnendum fyrirtækja að sækja námskeið í þessari 

tækni bæði fyrir þá og aðra starfsmenn þar sem ég tel að með NLP tækni sé hægt að ná 

meiri árangri í samskiptum, hópefli og aukningu á sölu sem skilar þá meiri árangri í 

fyrirtæki.  
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8. LOKAORÐ 

Í rannsókninni hefur verið leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er NLP 

leiðin að árangri fyrirtækja?  

Eins og fram hefur komið er hollusta starfsmanna eitt af því sem segir til um líðan 

starfsmanna á vinnustað og spila stjórnendur oft lykilatriði þar. Það er mikilvægt að 

stjórnendur séu vakandi yfir starfsánægju starfsfólks. Góður stjórnandi þarf að vera 

tilfinningalega meðvitaður um sjálfan sig. Hann þarf að hafa sterka sjálfsvitund, geta 

talað opinskátt um tilfinningar sínar og tala af sannfæringu um þá sýn sem leiðir 

starfsmennina áfram. Stjórnandi þarf að smita aðra starfsmenn með drifkrafti sínum og 

eldmóði. Þannig nær starfsfólk að skila sínu besta. Hvort sem um er að ræða æðsta 

yfirmann, millistjórnanda eða nýjan starfsmann er gott að kunna að láta fólk hlusta á sig, 

vera sammála sér eða draga þá með sér í það sem einstaklingur er að taka sér fyrir 

hendur.  

Þegar einstaklingur er hamingjusamur, sáttur við sjálfan sig og samkvæmur sjálfum sér 

á hann auðveldara með að gefa af sér og eiga betri samskipti við aðra. 

Megin niðurstöður úr rannsókninni á NLP tækni heima í viðskiptalífinu, þar sem NLP 

stuðlar að því að starfsmenn blómstri í starfi og sýni framúrskarandi frammistöðu. Hún 

gerir einstaklingi kleyft til að skilja betur samskipti og hegðun og veitir einstaklingi smá 

töfra hvernig hann heyrir, upplifir og sér heiminn í öðru ljósi. NLP tækni kennir 

einstaklingi nýja hluti um sjálfan sig sem gerir hann að betri einstaklingi. 
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Sýn okkar á heiminn er ekki heimurinn! 
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