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Formáli 

BS ritgerð þessi er 12 eininga lokaritgerð við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi við ritgerðina var Dr. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, dósent við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir 

uppbyggileg samtöl um efni ritgerðarinnar og mikla hvatningu. 

Fjölskylda mín á skilið þakklæti fyrir mikinn stuðning og þolinmæði á meðan náminu 

stóð. Einnig vil ég þakka samstarfsfélögum mínum ásamt stjórnendum Sjóvár fyrir 

stuðning og sveigjanleika til þess að geta stundað nám ásamt því að sinna fullri vinnu.  

 

Ástæða fyrir vali mínu á efninu jákvæð forysta er sú að sem stjórnandi til nokkurra 

ára hjá Sjóvá hefur þetta efni verið mér hugleikið. Fyrirtækið hefur gengið í gegnum 

mikla umbrotatíma sem kallað hafa á töluverðar breytingar jafnt á stjórnenda- og 

starfsmannagrundvelli. Hef ég t.d. haft fimm yfirmenn á síðustu tíu árum og því er þetta 

umfjöllunarefni mér mjög nærtækt. Nýjir stjórnendur hafa ávallt komið með nýjar 

hugmyndir og því hefur það verið mikið verkefni að tileinka sér nýjar áherslur hverju 

sinni sem og persónulegan stjórnendastíl hvers og eins. Í breytingum skapast alltaf 

töluverð óvissa meðal starfsmanna og því er það rík ábyrgð leiðtogans að halda góðu 

fólki ánægðu og hvetja til dáða. Styrkleikar hvers og eins eru mikilvægir þegar verið er 

að hvetja einstaklinga og teymi. Það að leiða með jákvæðri forystu hefur mikil áhrif á 

árangur og ánægju starfsmanna.  
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Útdráttur 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að svara spurningunni; hvað er jákvæð forysta? Og um 

leið að kanna hvernig hægt sé að tengja hana við hvatningu með nýtingu styrkleika 

einstaklinga og teymis á vinnustað. Til þess er stuðst við nýja nálgun á jákvæðri sálfræði. 

Gerð verður grein fyrir lykilatriðum jákvæðrar forystu sem og gerð grein fyrir helstu 

kenningum fræðanna um jákvæða sálfræði. Markmiðið er að skrifa ekki einungis lýsandi 

ritgerð heldur einnig greinandi ritgerð þannig að lesandinn fái innsýn í þau verkfæri sem 

hægt er að nota til þess að hampa styrkleikum starfsfólks og ná þannig fram því besta í 

fari þess. Tenging jákvæðrar sálfræði og jákvæðrar forystu við hvatningu á vinnustað þar 

sem byggt er á styrkleikum einstaklinga byggir á niðurstöðum rannsókna sem sýna að í 

þeim skipulagsheildum þar sem áhersla er lögð á að hvetja til jákvæðra samskipta geta 

áhrifin af þeim komið á óvart. Mikilvægt er að setja slík áhrif  í samhengi við jákvæða 

forystu sem felur í sér sanna leiðtoga. Vellíðan á vinnustað er flestum, ef ekki öllum, 

hugleikin og í heimi þar sem hraði er mikill er mikilvægt að skapa umhverfi sem er 

eftirsóknarvert að starfa í og þannig bæði ná í og jafnframt halda í besta starfsfólkið. 

Þannig ná fyrirtæki verulegu forskoti á samkeppni þar sem mannauðurinn skiptir mestu 

máli.  

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á að þar sem jákvæðri forystu er beitt á 

vinnustað, þar sem áhersla er lögð á hamingju og velferð og þar sem einstaklingur fær 

tækifæri til þess að starfa í eigin flæði og blómstra, hefur stór áhrif á jafnt andlegt og 

líkamlegt heilsufar einstaklinga. Jafnframt sýna niðurstöður að í teymi þar sem hlúð er 

að jákvæðri orku í umhverfinu og þar sem leiðtogar leggja áherslu á að hjálpa 

einstaklingum að verða meðvitaðir um og nýta styrkleika sína, er verið að byggja upp 

jákvæð samskipti sem skila teyminu og skipulagsheildinni árangri og samkeppnislegu 

forskoti á markaði. Það er því ljóst að til mikils er að vinna ef leiðtogar skipulagsheilda 

tileinka sér jákvæða forystu við uppbyggingu á árangursdrifnu teymi.   
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„Þú lærir miklu meira frá neikvæðri forystu en frá jákvæðri forystu. Vegna 
þess að þú lærir hvernig ekki á að gera og með því lærir þú hvernig á að 
gera“ Norman Schwarzkopf 

1  Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um tengsl jákvæðrar sálfræði við jákvæða forystu og hvernig 

fræðin nýtast við hvatningu á vinnustað í gegnum styrkleikanálgun einstaklinga og 

teymis. 

Jákvæðar tilfinningar sem auka almenna velferð hafa mikið að segja og hjálpa 

einstaklingum að blómstra bæði tilfinningalega og starfslega. Þetta eru tilfinningar eins 

og gleði, áhugi fyrir eigin hamingju, hugarró og kærleikur. Slíkar tilfinningar eru 

andstæða neikvæðra tilfinninga eins og kvíða, sorgar, reiði og örvæntingar. Samkvæmt 

fræðum Seligman og Csikszentamihalyi er jákvæð sálfræði byggð á jákvæðum þáttum og 

upplifunum eins og vellíðan og ánægju (e. satisfaction). Eitt af lykilhugtökum jákvæðrar 

sálfræði er velferð (e. well-being) þar sem gengið er út frá því að hamingjan sé ekki 

bundin ákveðinni tíma- eða gæðaröð, maður sé ekki bundinn því að ná ákveðnum 

takmörkum til þess að ná að vera ánægður. Tengsl rannsókna á jákvæðum tilfinningum 

og stjórnun í gegnum kenningar jákvæðrar sálfræði og þar með jákvæðrar forystu eru í 

samræmi við niðurstöður fræðilegrar umræðu varðandi hvatningu og ánægju á 

vinnustað. Þetta eru þættir sem eru lykilatriði í stjórnun fyrirtækja sem ætla að ná 

árangri og forskoti á samkeppnismarkaði. 

Jákvæð forysta er náskyld jákvæðri sálfræði þar sem hún leggur áherslu á það sem 

gerir einstaklingin að því sem hann er. Hún leggur áherslu á það sem er gert rétt og vel í 

skipulagsheildinni, hvað er framúrskarandi og hvetjandi en um leið og jákvæð forysta 

leggur áherslu á þessa þætti kemur hún auga á það sem er miður gert, það sem gengur 

illa og þá þætti sem virka letjandi í skipulagsheildinni. Þannig stuðlar hin jákvæða forysta 

að niðurstöðum þar sem einstaklingur blómstrar í vinnu, hárri siðferðiskennd, 

jákvæðum tilfinningum og orkugefandi tengslaneti. Jákvæð forysta leggur þannig 

áherslu á að finna þá styrkleika sem við höfum sem einstaklingar og spyr hvernig við 

getum notað þá á jákvæðan og styrkjandi hátt. Innan hennar eru persónulegur styrkur 

og eiginleikar mikilvægir en þar er unnið með það hvað einkennir góða persónu.  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/norman_schwarzkopf.html
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Þegar styrkleiki er sannur (authentic) þá er verið að tala um að fólk er að nota 

styrkleika sína á raunverulegan hátt, þeir eru ekki að reyna að vera einhver annar, 

heldur skín hið sanna ég í gegn. Þannig vinnur einstaklingurinn best með sína styrkleika, 

þe með því að vera sannur í því sem hann er að gera. Að gera sér grein fyrir styrkleikum 

sínum fær okkur til þess að skara framúr, sýna okkar bestu eiginleika og þar með okkar 

bestu frammistöðu.  

Framlag þessarar ritgerðar er að sýna með afgerandi hætti tengsl frammistöðu 

teymis og jákvæðrar forystu á vinnustað. Með því er farið yfir skilgreiningar á jákvæðri 

sálfræði og hvernig hún tengist jákvæðri forystu og hinum jákvæða leiðtoga og þá um 

leið mikilvægi þess að skapa jákvætt umhverfi. Þar sem jafnframt hvatning einstaklinga 

til árangurs er byggð á styrkleikum hvers og eins sem og teymisins í heild. Tekið er á 

þáttum er varða hamingju og heilsufar hvort sem um ræðir andlegt eða líkamlegt og 

einnig áhrif jákvæðrar forystu í þeim efnum. Áhersla er lögð á það að skýra  hvernig hinn 

jákvæði leiðtogi beitir jákvæðri forystu til hvatningar sem leiðir til þess að 

einstaklingurinn nýtir styrkleika sína á réttan hátt og á réttum tíma. Þannig nái hann 

persónulegum árangri sem og markmiðum skipulagsheildarinnar.  
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2 Forysta 

Hugtakið forysta hefur mönnum verið lengi vel hugleikin. Ekki er auðvelt að skilgreina 

hugtakið forystu á einhvern einn ákveðinn hátt. Fræðimenn hafa ekki getað komið sér 

saman um hvort forysta sé meðfæddur hæfileiki eða lærður en vilja þó meina að um sé 

að ræða samspil erfða og umhverfis sem hefur þessi áhrif á einstaklinginn. Flestir eru þó 

sammála um að hugtakið forysta lýsi ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp fólks til 

að ná þeim sameiginlegu markmiðum sem skipulagsheildin hefur sett.  

Þegar mikill hraði einkennir atvinnulífið þá skiptir miklu máli að þær breytingar sem 

skipulagsheildin hefur einsett sér að ná skili árangri hratt og örugglega. Því verður 

aðalhvati stjórnenda að stuðla að skilvirkni hvort sem um ræðir framleiðslu á vöru eða 

þjónustu sem skipulagsheildin stendur fyrir. Því er árangur í nútíma fyrirtækjum og 

forysta í því samhengi nauðsynleg (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin, og 

Michaels III, 2007). 

2.1 Forysta eða stjórnun 

Lengi hefur verið ágreiningur um mismunandi túlkanir á stjórnun og forystu. 

Einstaklingur getur verið leiðtogi og sýnt þannig forystu án þess að vera stjórnandi og að 

sama skapi getur einstaklingur verið stjórnandi án þess að vera leiðtogi. Framfarir í 

þessum kenningum verða til þegar betri leiðir til að gera áætlanir, hanna skipulag og 

eftirlit eru kynntar til sögunnar með það að leiðarljósi að mannauður 

skipulagsheildarinnar vinni sem best saman ásamt því að nýting á þeim auðlindum sem 

eru í boði séu í hámarki. Velgengni stjórnenda í nútíma skipulagsheildum þarf að fela í 

sér forystu. Góðir stjórnendur mæta kröfum um vöru og þjónustu á meðan forysta sér 

fyrir nýjar leiðir og hvetur aðra til þess að fylgja sér. „Forysta er að hafa áhrif á eða leiða 

fólk í átt að tilteknum markmiðum.“ (Andersen, 2006). 

Þegar kemur að því að skilgreina hvað einkennir góðan leiðtoga og/eða góðan 

stjórnanda og þá um leið forystu, hafa eftirfarandi þættir staðið uppúr í því samhengi. 

Leiðtogi, fylgjendur og aðstæður eiga samleið þar sem leiðtogi hefur áhrif á aðra. 

Leiðtogar stíga fram þegar vandamál koma upp og eru reiðubúnir til þess að takast á við 
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þau. Leiðtogar virðast eiga það sammerkt að hafa góða hugmynd um hverju þeir vilja ná 

fram og af hverju.  

 

Mynd 1 Líkan Hollanders 

Í líkani Hollanders má sjá þrjá hringi sem samanstanda af þáttum sem skarast og 

tákna þannig þrjá þætti forystunnar. Leiðtoginn þar sem fram kemur persónuleiki hans 

og sérhæfni, fylgjendur þar sem fram koma væntingar, styrkleikar og viðmið þeirra og 

aðstæður sem fela í sér umhverfið, verkefnin og gildin (Hughes, Ginnet, og Curphy, 

2006). 

Rannsóknir sem gerðar voru árið 1948 sýndu að ákveðin persónueinkenni aðgreina 

leiðtoga frá öðrum. Niðurstöðurnar sýndu að persónueinkenni eins og aðlögunarhæfni, 

metnaður og vilji til að ná árangri, hvatning til samvinnu, hugrekki, traust, dugnaður, 

sjálfstraust, og viljinn til að axla ábyrgð væru líkleg til að auka leiðtogahæfni 

einstaklinga. Auk þess væru færni eins og sannfæringarkraftur, gáfnafar, hæfni til að ná 

sáttum, skipulag og félagsleg hæfni allt þættir sem segja til um hvort að einstaklingum 

takist að leiða aðra (Bolden, 2005). 

Eitt af mikilvægari hlutverkum leiðtogans er að margra mati, að hvetja fólk til þess að 

ná markmiðum sínum og persónulegum árangri. Leiðtogar eru ekki leiðtogar nema þeir 

hafi fylgjendur og árangursrík og farsæl forysta ræðst af getu til að hvetja og virkja 

fylgjendur til að ná markmiðum sínum og skipulagsheildarinnar (Yukl, 1999). 

Gerður er greinarmunur á milli þeirra leiðtoga sem formlega eru skipaðir þá vegna 

stöðu sinnar innan skipulagsheildarinnar og svo þeirra leiðtoga sem ávinna sér 

hlutverkið af öðrum ástæðum og þá er það til dæmis vegna þess að samstarfsfólk hefur 
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valið að fylgja viðkomandi án þess að starfstitill eða formleg staða hafi krafist þess 

(Bolden, 2005). 

2.2 Ósvikin/sönn forysta 

Ein af nýrri kenningum í leiðtogafræðum er kenningin um ósvikna eða sanna forystu. 

Ósvikin, oft einnig kölluð sönn forysta, fjallar um hvort forystuhæfnin sé ósvikin og 

áreiðanleg, hvort leiðtoginn sýni forystu sem einkennist af tilgangi, gildum og 

heiðarleika. Ósvikin/sönn forysta (e. authentic leadership) er hugtak sem skýrist með 

orðinu áreiðanleika. Hugtakið áreiðanleiki er upphaflega úr grískri heimspeki og merkir 

skv. Harter (2002) „megi þín sjálfsmynd vera sönn“. Avolio, Luthans og Walumbwa 

(2004) skilgreina hina ósviknu leiðtoga svo: „þeir sem eru djúpt meðvitaðir um það 

hvernig þeir hugsa og haga sér og hvernig þeir séu álitnir af öðrum eins og þeir eru 

meðvitaðir um sín eigin og annarra gildi/siðferðiskennd, þekkingu og styrkleika; þeir eru 

meðvitaðir um það samhengi sem starfið þeirra hefur. Þeir eru fullvissir um eigið sjálf, 

vongóðir, bjartsýnir, seigir og vammlausir“ (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, og 

May, 2004). 

Hugtökin áreiðanleiki og ósvikni eru nátengd hugtakinu heiðarleiki (e. integrity) og oft 

eru þessi hugtök jafnvel notuð jöfnum höndum. Sumir fræðimenn vilja meina að 

hugtakið heiðarleiki hafi verið þekkt á undan hugtakinu áreiðanleiki og því þurfi leiðtogi 

fyrst og fremst að sýna að hann sé heiðarlegur til þess að hann sé talinn ósvikinn/sannur 

leiðtogi. Eins er talið að traust og trúverðugleiki sé nátengt áreiðanleika (Gardner, 

Avolio, Luthans, May, og Walumbwa, 2005). Hugtakið áreiðanleiki vísar til þess hvernig 

viðkomandi gengst við persónulegri reynslu sem snertir hans eigin hugsanir, tilfinningar, 

þarfir, vilja, óskir eða trúverðugleika (Avolio og Gardner, 2005).  

Ef notuð er skilgreining úr jákvæðri sálfræði er áreiðanleiki skilgreindur sem 

„persónuleg reynsla hvers og eins, hugsanir manna, tilfinningar, þarfir, óskir eða 

skoðanir, ferli sem viðkomandi fangar samkvæmt fyrirmælum eigin þekkingar og atferlis 

í samræmi við hið sanna eðli“ (Peterson og Seligman, 2004).  

Ekki er svo að skilja að um meðfædda eiginleika sé að ræða þegar verið er að vísa til 

hugtaksins áreiðanleika, heldur er talið að um einkennandi eiginleika sé að ræða sem 

leiðtogi hefur þegar hann á í samskiptum við aðra. Skilningur fræðimanna á því hvenær 

viðkomandi er ósvikinn eða hvenær hann er falskur, sem væri þá andstæðan við að vera 
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ósvikinn, er ekki algildur. Hafa Goffee og Jones (2006) skilgreint áreiðanleika sem 

eiginleika sem aðrir verða að eigna sér og því verði að skilja hugtakið í tengslum við aðra 

en ekki sem einstakan eiginleika. Viðkomandi er þá skynjaður af öðrum sem 

áreiðanlegur eða ekki í stað þess að vera áreiðanlegur eða ekki (Avolio, Gardner, 

Walumbwa, Luthans, og May, 2004).  

Fræðimenn eru þó að flestu leyti sammála um að ósvikin/sönn forysta getur haft 

veruleg áhrif í skipulagsheildinni þegar kemur að því að hjálpa mannauðnum að finna 

tilgang og tengingu í gegnum sjálfið með því að byggja upp jákvæðni, sjálfstraust og von. 

Með því að byggja upp jákvæð samskipti og ákvörðunartöku sem byggir á trausti og 

skapa þannig skuldbindingu meðal fylgjenda næst viðvarandi og sannur árangur í 

skipulagsheildinni (Avolio og Gardner, 2005). 

Ósvikin forysta getur þannig skapað og byggt upp skipulagsheild sem byggir á 

styrkleika starfsmanna. Með því er átt við það að velja og staðsetja einstaklinga í þá 

stöðu sem veitir þeim þann styrk að vinna við það sem þeir eru bestir í á hverjum degi, 

þannig nær einstaklingurinn framþróun og vexti í starfi og er markvisst metinn á 

hæfileikum sínum (Macey og Scneider, 2008).  

Nokkur atriði eru mikilvæg í skipulagsheildinni þegar kemur að því að geta starfað í 

samkeppnisumhverfi. Auðlindir sem finnast í fjárhagnum, markaðsmálum og 

mannauðnum eru allt atriði sem verða að vera til staðar til þess að geta starfað á 

markaði. Sá þáttur, sem mögulega getur haft sterkustu áhrifin í samkeppninni, er 

mannauðurinn. Aðra þætti eins og framleiðsluna, tæknina og samskipti við viðskiptavini 

er auðveldlega hægt að herma eftir. Það að stjórna fólki getur einnig verið 

eftirhermanlegt en skilvirkustu fyrirtækin finna einstakar leiðir til þess að laða að, halda í 

og hvetja starfsfólk. Þeirri stefnu og aðferð er mun erfiðara að herma eftir (Endres og 

Mancheno-Smoak, 2008). 

Hinn jákvæði leiðtogi verður að sýna að hann er sannur og ósvikinn í því sem hann er 

að gera. Hann er fyrirmyndin og sá sem aðrir horfa til þegar teknar eru ákvarðanir sem 

varða teymið. Leiðtogi sem er skynjaður af hópnum sem áreiðanlegur einstaklingur 

byggir upp traust meðal samstarfsfólks og hjálpar við að ná árangri.  
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3 Jákvæð sálfræði á vinnustað 

Jákvæðni getur haft gríðarlega stór áhrif á líf okkar. Með jákvæðu hugarfari sjáum við 

tækifæri. Við komum sterkari til baka eftir áföll í lífinu, tengjumst betur félagslega og 

verðum um leið okkar besta útgáfa (Frederickson, 2009). 

Jákvæð sálfræði kom fyrst fram á sjónarsviðið í lok tíunda áratugs síðustu aldar þegar 

upphafsmenn hennar þeir Mihaly Csikszentamihalyi og Martin Seligman bentu á 

mikilvægi þess að reyna eftir bestu getu að draga fram það góða og jákvæða í fari 

einstaklinga í stað þess að einblína á að laga neikvæðra hliðar einstaklinga. Þessar 

kenningar jákvæðrar sálfræði hafa verið nýttar í rannsóknum á hlutverki leiðtoga og 

stjórnenda fyrirtækja (Kristján Kristjánsson, 2011).  

Rannsóknir á jákvæðri sálfræði innan skipulagsheilda eru líklegar til að leiða til betri 

skilnings á því hvað það er sem drífur starfsfólk áfram til þess að ná persónulegum 

árangri í starfi og hvað það er sem hvetur það til þess að nýta eiginleika sína til fulls. Því 

hefur athygli beinst að þáttum, eins og bjartsýni, von, sjálfstrausti, hógværð og 

þolinmæði enda eru þessir jákvæðu þættir taldir skipta miklu fyrir þróun einstaklingsins 

og líðan þeirra sem í kringum hann eru. Niðurstöður gefa til kynna að jákvæð sálfræði 

nýtist við rannsóknir á leiðtogum og að mat á þessum þáttum gefi til kynna hverjir ná 

árangri og hverjir ekki innan skipulagsheildarinnar (Avolio og Gardner, 2005).    

Jákvæðar tilfinningar sem auka almenna velferð hafa mikið að segja og hjálpa 

einstaklingum að blómstra bæði tilfinningalega og starfslega. Þetta eru tilfinningar eins 

og gleði, áhugi fyrir eigin hamingju, hugarró og kærleikur. Þessar tilfinningar eru 

andstæða neikvæðra tilfinninga eins og kvíða, sorgar, reiði og örvæntingar. Samkvæmt 

fræðum Seligman og Csikszentamihalyi (2000) er jákvæð sálfræði byggð á jákvæðum 

þáttum og upplifunum eins og vellíðan og ánægju (e. satisfaction). Eitt af lykilhugtökum 

jákvæðrar sálfræði er velferð (e. well-being) þar sem gengið er út frá því að hamingjan 

sé ekki bundin ákveðinni tíma- eða gæðaröð, maður sé ekki bundinn því að ná 

ákveðnum takmörkum til þess að ná að vera ánægður (Kristján Kristjánsson, 2011). 

Velferð samanstendur af þremur meginþáttum. Fyrsti þátturinn er hið ánægjulega líf, 

þar sem unnið er út frá því að lifa ánægjulegu lífi og þá einkum með tilfinningar eins og 
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ánægju, ást og hamingju. Þar er haft í huga að nauðsynlegt sé að njóta hvers dags eins 

mikið og hægt er. Annar þátturinn er flæði (e. flow) og hvernig lífið breytist í hið virka líf, 

þar sem maður nýtir styrkleika sína til þess að öðlast ákveðna sátt við lífið. Þegar 

einstaklingur öðlast flæði er hann að nota sína sérstöku styrkleika og er þá að lifa lífi 

sem hefur ákveðinn tilgang þar sem hann gleymir stund og stað og sökkvir sér í 

viðfangsefnið sem hann er að fást við hverju sinni. Slíkt skapar ákveðið ástand þar sem 

ekki er mikið um tilfinningar eða hugsanir. Þriðji þátturinn er hin skýra lífssýn, sem er líf 

sem hefur tilgang, og maður notar styrkleika sína í þágu einhvers sem er stærra og 

meira en maður sjálfur. Þegar lifað er lífi sem hefur tilgang og maður veit hverjir 

styrkleikar manns eru og hvernig hægt er að nota þá í daglegu lífi getur það leitt til þess 

að þeir verða stærri en maður sjálfur (Vivoll Straume og Vittersö, 2012 og Kristján 

Kristjánsson, 2011).   

Jákvæð sálfræði leggur þannig áherslu á að finna þá styrkleika sem við höfum sem 

einstaklingar og spyr hvernig við getum notað þá á jákvæðan og styrkjandi hátt. Innan 

hennar eru persónulegur styrkur og eiginleikar mikilvægir en þar er unnið með það hvað 

einkennir góða persónu. Jákvæð sálfræði horfir ekki á veikleika einstaklinganna og það 

sem þarf að lagfæra eins og hin almenna sálfræði hefur gert um áraraðir. Hún horfir á 

það hvernig hægt er að verða meðvitaður um eigin styrkleika, efla þá enn frekar og nota 

í daglegu lífi til þess að auka almenna hamingju (Vivoll Straume og Vittersö, 2012).  

3.1 Jákvæð forysta og jákvæður leiðtogi 

Jákvæð forysta er náskyld jákvæðri sálfræði þar sem hún leggur áherslu á það sem gerir 

einstaklinginn að því sem hann er. Hún leggur áherslu á það sem er gert rétt og vel í 

skipulagsheildinni, hvað er framúskarandi og hvetjandi en um leið og jákvæð forysta 

leggur áherslu á þessa þætti kemur hún auga á það sem er miður gert, það sem gengur 

illa og þá þætti sem virka letjandi í skipulagsheildinni. Þannig stuðlar hin jákvæða forysta 

að niðurstöðum þar sem einstaklingur blómstrar í vinnu, hárri siðferðiskennd, 

jákvæðum tilfinningum og orkugefandi tengslaneti. Í stjórnun þar sem notuð er jákvæð 

forysta er áhersla lögð á styrkleika og getu ásamt því að staðfesta möguleika 

einstaklingsins. Mikilvægt er þó að í jákvæðri forystu eru neikvæðir atburðir ekki 

hunsaðir. Með því að viðurkenna hið neikvæða er hægt að vinna í veikleikum og 

uppskera ótrúlegar niðurstöður. Það að vera jákvæður leiðtogi er ekki eingöngu að vera 
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vingjarnlegur, áreiðanlegur, eða þjónustuleiðtoginn heldur eru allir þessir eiginleikar 

sameinaðir og veita þannig jákvæða orku byggða á styrkleikum einstaklinganna og 

skipulagsheildarinnar (Cameron, 2012).  

Árangursríkir leiðtogar geta verið með til þess að þróa og skapa skipulagsheild sem 

byggð er á styrkleikum einstaklingsins. Skipulagsheild sem byggir á styrkleikum leggur 

áherslu á að velja og staðsetja einstaklinginn í stöðu sem veitir honum daglega tækifæri 

til þess að vinna innan styrkleika hans og leggur þar með áherslu á vöxt og þróun í 

kringum hlutlægt mat á hæfileikum hvers og eins. Áhrifaríkur leiðtogi hjálpar 

skipulagsheildinni að ná settum markmiðum. Sé leiðtoginn hins vegar ekki áhrifaríkur þá 

getur það haft þau áhrif að starfsmenn hætta að leggja áherslu á og einbeita sér að 

settum markmiðum. Það má því segja að áhrifaríkir leiðtogar noti hæfni og getu sem 

þeir og fylgjendur þeirra búa yfir, til þess að takmarki hópsins sé náð. Jákvæð forysta 

stefnir þannig ekki eingöngu að því að stuðla að jákvæðum tilfinningum hjá fólki, það er 

að hjálpa því við að vera hamingjusamt, heldur að hafa þau áhrif á skipulagsheildina að 

hún starfi betur sem heild og þannig hafi heildaráhrif á frammistöðu allra (Buckingham 

og Coffman, 1999).  

Í bók sinni Positive Leadership bendir Kim Cameron á að leiðtogar verði að gæta sín á 

því að leiða ekki eingöngu af hugsjón einni saman (e. vision). Þeir verða einnig að skapa 

jákvætt vinnuumhverfi og skapa jákvæða fylgjendur. Þá er ekki verið að tala um nokkra 

aðila sem eru að gera réttu hlutina vegna réttra ástæðna heldur að allir innan 

skipulagsheildarinnar standi saman sem ein heild í því að skapa virði fyrir teymið og 

skipulagsheildina í heild og þannig stuðla að framúraskarandi niðurstöðum. Um er að 

ræða keðjuverkun þar sem jákvæð forysta er á vinnustað hefur áhrif á einstaklinga á 

jákvæðan hátt og þar með á frammistöðu skipulagsheildarinnar. 

Til þess að leiðtogi sé jákvæð fyrirmynd annarra er mikilvægt að hann sýni af sér gott 

fordæmi. Hann þarf að vera jákvæðari en allir aðrir. Við þekkjum öll einstaklinga sem 

eru hamingjusamir og drífandi og hvernig okkur líður í kringum þá, að sama skapi eru til 

neikvæðir einstaklingar sem hafa allt á hornum sér, það virðist sem dökk ský fylgi þeim 

hvert sem þeir fara. Einstaklingar eiga það til að spegla umhverfi sitt í sjálfum sér og 

þannig hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á það hvernig við hugsum og vinnum. Leiðtoginn 

verður að grafa djúpt í sjálfan sig, finna og þekkja jafnt sína veikleika og styrkleika. 
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Leiðtogar verða að lifa í jákvæðni þannig að hún smitist í umhverfið og standa fyrir það 

sem Cameron kallar „gnægð jákvæðrar menningar“. 

Þegar fólk skynjar jákvæðni hjá sönnum leiðtoga þá fylgir það honum af meiri 

sannfæringu. Jákvæður leiðtogi þarf að taka jákvæð skref á hverjum degi. Hvert einasta 

starf inniber með sér jákvætt framlag til skipulagsheildarinnar þegar horft er í kjarnann á 

starfseminni. Það er mikilvægt fyrir leiðtogann að sýna öllum sömu virðingu, hvert sem 

starfið eða starfstitillinn er. Það þarf að sýna hverjum og einum einlægan áhuga og 

stuðla þannig að velferð og vináttu. Rannsóknir sýna að ekkert eitt gerir það að verkum 

að liðsheild nær árangri heldur eru margir samtvinnandi þættir sem skapa hið sanna 

jákvæða umhverfi og flæði ásamt velferð. Huga þarf að hverjum og einum og hvetja þarf 

hvern og einn innan teymisins og skapa umhverfi þar sem vilji er til þess að læra hvert af 

öðru, hvort sem um mistök eða velgengni er að ræða. Finna þarf tilgang á bak við hvert 

starf og styrkleika hvers einstaklings þannig að teymið blómstri sem heild (Cameron, 

2012). 

Gagnrýnisraddir hafa heyrst um það að kenningar jákvæðu sálfræðinnar einblíni 

eingöngu á hið jákvæða og taki þannig ekki mið af því neikvæða í umhverfinu. Þær vilja 

meina að fræðin hreinlega hunsi stóra fílinn í herberginu og séu þannig ekki í takt við 

raunveruleikann. Það er jafnvel talað um jákvæða forystu sem leiðtoga á gleðilyfjum þar 

sem þeir eru háðir sínum daglega jákvæða skammti og séu þannig að gera meiri skaða 

en gagn þar sem þeir hlusta ekki á gagnrýnisraddir og hunsi hættumerkin. Ástæðan gæti 

verið sú að hin jákvæða sýn á teymisvinnu og árangursdrifna leiðtogann er mun vinsælli 

en hið gagnstæða. Bækur um neikvæðni og galla í teymi seljast ekki eins vel. 

Stjórnendur vilja fá uppskrift af velgengni, þeir vilja lesa um það hvernig þeir ná eilífðri 

dýrð, hvernig þeir verða næsti Jack Welch og þannig hvernig stýra eigi fyrirtækjunum til 

árangurs. Gagnrýnin er sú að jákvæð sálfræði er hreyfing þar sem fræðimenn hafa áður 

eytt mestum tíma í að einblína á galla einstaklingsins yfir í það að einblína eingöngu á 

styrkleika og kosti persónunnar. Jákvæð forysta og jákvæð sálfræði tekur ekki eingöngu 

mið af því að það séu engin vandamál til staðar. Þess vegna er mikilvægt að taka meiri 

ábyrgð á því að skilja mikilvægi þess að teymi munu alltaf innihalda bæði jákvæða sem 

og neikvæða einstaklinga og skilja samspilið á milli þessara einstaklinga (Wang og 

Thompson, 2006).  
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3.2 Hið jákvæða umhverfi 

Jákvætt umhverfi er í skilgreiningunni ekki það sama og stöðug hamingja, stanslaus 

hlátur eða sífelld gleði. Áskoranir og vandamál eru ávallt til staðar en leiðtogar sem hafa 

tilhneigingu til þess að koma auga á hið jákvæða í stöðunni í stað þess að einblína 

eingöngu á hið neikvæða, ógnunina eða erfiðleikana sem steðja að og leggja áherslu á 

jákvæð fyrirbæri eins og tilfinningar, tækifæri og sambönd snúa ógnunum í tækifæri og 

vandamálum í verkefni og eru þannig að skapa hið jákvæða umhverfi. 

Sá starfsmaður sem starfar af sannri skuldbindingu vinnur af ástríðu og eldmóð og 

finnst hann tengjast fyrirtækinu. Hann hvetur til nýsköpunar og er með til þess að skapa 

teyminu og skipulagsheildinni þar með forystu. Til mótvægis eru starfsmenn sem ekki ná 

að skuldbinda sig starfinu, þessir starfsmenn mæta í vinnu til þess eins að láta sjá sig, 

þiggja launin og leggja þannig einungis tíma í vinnu sína en ekki orku eða ástríðu. Þeir 

starfsmenn sem ekki finna til hvatningar eða skuldbindingar eru ekki bara 

óhamingjusamir á vinnustað, þeir eru uppteknir við að láta öðrum líða illa á 

vinnustaðnum. Á hverjum degi grafa þessir starfsmenn undan því sem virku 

starfsmennirnir hafa náð að atorka (Endres og Mancheno-Smoak, 2008).  

Rannsókn gerð af Baker, Cross og Wooten (2003) sýndi að á hverjum vinnustað eru 

einstaklingar sem eru þekktir sem orkugjafar eða orkusugur á umhverfið. Orkugjafarnir 

skapa og styðja hina jákvæðu orku í öðrum. Þeir eru uppörvandi og hvetjandi á 

umhverfið og þá einstaklinga sem eru nálægt þeim. Orkugjafarnir eru jákvæðir, gefa 

umhverfinu og einstaklingum gaum, eru áreiðanlegir, sveiganlegir og óeigingjarnir. Að 

umgangast orkugefandi einstaklinga fær okkur til þess að líða eins og við séum 

áhugaverð og full af vellíðan. Á móti eru síðan einstaklingar sem eru svokallaðar 

orkusugur á umhverfið. Þeir eiga það til að draga niður í jákvæðum tilfinningum og ákafa 

annarra. Orkusugur skilja aðra eftir búna á því. Orkusugurnar eru gagnrýnar, 

ósveigjanlegar og óáreiðanlegar. Ávinningur hins jákvæða orkugjafa er ekki eingöngu 

fyrir hann sjálfan heldur á skipulagsheildina þar sem hann hvetur aðra til þess að gera 

betur. Rannsóknir sýndu að orkugjafinn hafði þau áhrif á aðra að þeir voru fjórum 

sinnum líklegri til þess að ná árangri en þeir sem voru ekki undir áhrifum orkugefandi 

einstaklinga. Þess vegna er mikilvægt fyrir jákvæða leiðtoga að vera orkugefandi og 

þannig fá liðsheildina til þess að ná árangri (Cameron, Dutton, og Quinn, 2003).  
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Á hinn bóginn þá eru ávallt orkusugur í hverjum hópi og er það mikilvægt fyrir 

leiðtoga að koma auga á þessa einstaklinga. En hvernig á að hvetja þessar neikvæðu 

orkusugur og þá sérstaklega þessar sem eru mikilvægar fyrir skipulagsheildina vegna 

starfsaldurs og eða sérfræðiþekkingar? Í bók sinni um jákvæða stjórnun bendir Cameron 

á fjögur skref sem hægt er að taka til þess að umbreyta þessari neikvæðu hegðun.  

Fyrsta skrefið er að veita bein og heiðarleg skilaboð en sýna jafnframt stuðning við 

breytta hegðun. Flestir bregðast vel við slíkum skilaboðum þar sem þau eru gagnleg fyrir 

þá og skipulagsheildina. 

Annað skrefið er tekið ef það fyrsta virkar ekki og það er að skapa einhverja þróun í 

starfi fyrir einstaklinginn. Koma honum fyrir þar sem styrkleikar hans fá að njóta sín í 

starfi. 

Þriðja skrefið ef annað virkar ekki er að staðsetja einstaklinginn þannig að hann geti 

ekki unnið öðrum einstaklingum skaða með neikvæðni sinni, þessi einstaklingur starfar 

líklega best einn og án hópsins. 

Ef ekkert af þessu virkar, sem er sjaldgæft að mati Cameron, þá verður að gefa 

þessum einstaklingi tækifæri til þess að blómstra á öðrum vettvangi og þá oft hjá annarri 

skipulagsheild. Síðasta skrefið á aldrei að taka á undan hinum þremur (Cameron, 2012). 

En ljóst er að í hinum ófullkomna heimi fyrirtækja þá er þetta ekki alltaf raunveruleikinn 

og er það reynsla höfundar þessarar ritgerðar að oft þarf að taka erfiðar ákvarðanir 

þvert á hvað fræðin segja. 

Enda þótt einstaklingur sé jákvæður orkugjafi er ekki þar með sagt að hann virki sem 

slíkur á alla í teyminu. Sumir jákvæðir einstaklingar virka sem jákvæðir orkugjafar á 

ákveðna einstaklinga en alls ekki á aðra. Þess vegna er mikilvægt að þekkja styrkleika 

hvers og eins og hvernig sá styrkleiki getur unnið með teyminu til hvatningar og þannig 

komið auga á hverjir geta unnið með hverjum. Það er til dæmis hægt að gera með því að 

fá hvern og einn í teyminu til þess að skrifa niður á blað tvö til fjögur nöfn á 

einstaklingum innan teymisins sem þeir telja séu orkugefandi og hvetjandi að vinna 

með. Þannig er komið auga á þá einstaklinga sem flestir geta unnið með og eru til 

hvatningar á hverjum degi. Leiðtogar sem hvetja til jákvæðni í umhverfinu leggja áherslu 

á velgengni einstaklinganna. Þeir hefja oftast fundi með því að benda á það sem vel var 

gert og fagna góðum árangri. Þannig eru þeir fyrirmyndir í jákvæðum samskiptum. 
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Jákvæðir leiðtogar benda á og draga fram hið jákvæða fram yfir hið neikvæða eða 

einfaldlega sagt; þeir leggja áherslu á styrkleika einstaklinganna og hvetja aðra til þess 

sama og þar með byggja upp framþróun á jákvæðum samskiptum innan teymisins og 

þar með skipulagsheildarinnar allrar. Mörg fyrirtæki virðast gleyma tengingunni á milli 

viðskiptavina, starfsmanna og fjárhagslegra niðurstaðna. Til þess að ná árangri verður 

allt þetta að vera til staðar. Viðskiptavinurinn verður að trúa því að hann sé að fá bestu 

vöruna og bestu þjónustuna og til þess þarf skipulagsheildin að byggja á teymi sem fær 

stöðuga hvatningu, er metið að verðleikum og styrkleikum sínum og nýtir þannig 

hæfileika sína til þess að fyrirtækið njóti góðs af (O'Reilly III og Pfeiffer, 2000). 

Það að beita jákvæðri forystu getur svo sannarlega verið uppbyggjandi, bæði fyrir 

leiðtogann og fylgjandann. En jákvæðni á vinnustað í dag er oft tekið sem sjálfsögðum 

hlut þar sem hún virðist vera svo algeng. Starfsfólk er farið að taka því sem sjálfsögðum 

hlut að þeim sé hampað fyrir hverja vinnu sem þeir vinna af hendi og eru hætt að taka 

eftir því hvort sé verið að hrósa af einlægni eða ekki. Stanslaus gleði á vinnustað getur 

þannig virkað neikvætt á frammistöðu og minnkað traust á milli stjórnenda og 

starfsmanna. Þess vegna er mikilvægt fyrir leiðtoga að blanda jákvæðni og hvatningu 

með gagnrýnni hugsun þannig að allar raddir fái jafnt vægi, hvort sem um ræðir 

jákvæðar eða neikvæðar. 
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4 Hvatning, hamingja og auður á vinnustað 

Leitin að hinni sönnu hamingju er ríkjandi í öllum og hafa óteljandi bækur og fræðirit 

verið skrifuð um hamingju og hvernig einstaklingur öðlast hamingjuríkt líf. Hamingjan er 

þá sett í samhengi við jákvæðni fyrst og fremst með spurningum eins og „ertu 

hamingjusamur/hamingjusöm?“ og „er gaman hjá þér?“ (Lyubomirsky, Sheldon, og 

Schkade, 2005). En hamingja er svo miklu meira en bara það að „hafa gaman“.  

Ánægjukenningarnar (e. hedonic theories) segja að í hamingjunni felist óbrotin, 

óaðgreinanleg og hrá kennd sem við köllum sælu eða ánægju. Þegar upplifun þessarar 

kenndar hefur verið hámörkuð er talið að um hamingjuríkt líf sé að ræða. Kenningar 

byggðar á farsældarkenningunni (e. eudaimonic theories) meta til jafns hamingju og ytri 

farsæld. Þá er sú farsæld mæld út frá heilsu, lífskjörum, menntun, tilfinningalegum og 

vitsmunalegum þroska ásamt samskiptum við annað fólk (Kristján Kristjánsson, 2011).  

Áhugi og ánægja eru mjög ólíkar tilfinningar, þó svo að báðar vekji með okkur jákvætt 

hugarfar. Ekki aðeins vekja þessar tvær tilfinningar með okkur ólík viðbrögð heldur tekst 

athygli okkar  ólíkt á við það þegar við höfum áhuga á einhverju til móts við ef eitthvað 

vekur hjá okkur ánægju. Þegar okkur líður vel og við erum ánægð þá erum við vakandi 

fyrir örum breytingum í umhverfinu, markmiðasetningum og áhugamálum okkar. Á hinn 

bóginn þegar við höfum áhuga fyrir einhverju þá sýnum við jafnvel krefjandi áskorunum 

fulla athygli  og/eða leggjum okkur meira fram að ná markmiðum okkar þó svo þeim sé 

erfitt að ná. Þegar við höfum sannan áhuga fyrir einhverju þá er athygli okkar og fókus á 

því sem við viljum ná og við beygjum ekki svo auðveldlega af þeirri leið sem við erum á. 

Rannsóknir hafa sýnt að ánægja er sterklega tengd við atriði eins og hamingju og 

þakklæti. Áhugi á hinn bóginn er sterklega tengdur við tilfinningar eins og skuldbindingu, 

þátttöku og innblástur (Vivoll Straume og Vittersö, 2012).   

Sá sem setur skýr markmið, veitir upplýsingar, ber virðingu fyrir fólki og kemur fram 

við það af sanngirni og skapar traust sambönd er sá aðili sem hefur hefur yfir að búa 

nauðsynlegum leiðtogahæfileikum. Sú skipulagsheild þar sem fólk kemur til vinnu á 

réttum tíma, vinnur vinnuna sína og er sátt er líklega sú skipulagsheild sem er næstum 

því að nýta sína möguleika til fulls. Það að vera nánast á þeim stað þar sem möguleikar 
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eru nýttir til fulls getur virkað gremjulega og spurningin er þá hvernig náum við alla leið? 

Hvað þarf til viðbótar til þess að allir leggi sig 100% fram og nái 100% árangri. Það sem 

vantar er orkugjafinn. Þegar starfsfólkið veit að það er metið að verðleikum og 

styrkleikum, þegar það fær þá hvatningu sem það þarf á hverjum degi, þá er orkan til 

staðar. Margir vilja þá meina að það séu launin sem hvetur áfram, en það er ekki bara 

það. Launin verða að vera rétt til þess að halda í rétta fólkið en það er ekki það sem 

hvetur fólk áfram. Í raun er það þannig að flestir gleyma mjög fljótt í hvað peningurinn 

fór ef hann fór ekki í að greiða reikninga (Gostick og Elton, 2007).  

Það er alveg ljóst að þegar við fáum okkur vinnu þá ætlumst við til þess að fá laun 

greidd fyrir vinnuna okkar en það sem gerir okkur hamingjusöm og fær okkur til þess að 

leggja okkur fram og ná árangri er sú hugsun að við séum metin að verðleikum, 

hæfileikum og getu. Rannsóknir sýna að það sem fólk setur framar öllu í lífinu er 

hamingja, ást og góð heilsa, í raun eru peningar fjórða ástæða þess að fólk er 

hamingjusamt (Marks, 2010). 

 

Mynd 2 Hvað gefur lífinu gildi? 

Sömu rannsóknir segja að mjög hamingjusamt fólk hefur innihaldsrík sambönd og 

eyðir meiri tíma í félagsskap góðra vina á móti þeim einstaklingum sem ekki eru eins 

hamingjusamir. Sannarlega óhamingjusamt fólk tengist félagslega mun verr en hinir 

hamingjusömu og velur einveruna mun fremur fram yfir félagsskapinn (Diener og 

Seligman, 2002). 
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Aðrar rannsóknir hafa stutt þetta og kemur þar fram að félagshæfni fólks er sterklega 

tengd við velferð og hamingju á fleiri en einn veg. Hjónaband og fjölskylda, tenging við 

vini og nágranna, tenging við vinnufélaga, borgaralegar skyldur, traust og trúverðugleiki, 

allir þessir þættir birtast sjálfstætt í formi hamingju og lífsánægju og hafa áhrif á 

heilsufar. Það sem meira er, ytri þættir tengdir félagshæfni það er að segja efnislegir 

yfirburðir, eins og laun og auður hafa neikvæðari áhrif. Svo virðist sem fjárhagslegt 

ríkidæmi hafi ekki þau áhrif í dag sem áður var á félagshæfni og hafa þau því ekki sömu 

þýðingu í því hvort viðkomandi sé hamingjusamur og sæki þannig síður eftir auðæfum 

framar en velferð og hamingju (Helliwell og Putnam, 2004). 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að hamingjusamir einstaklingar ná frekar 

árangri en þeir sem eru minna hamingjusamir en það er ekki endilega hamingjan sem 

leiðir til betri árangurs, heldur eru það hin jákvæðu áhrif sem sem verða til frá því 

hvernig einstaklingar hugsa, hvernig þeim líður og hvernig þeir hegða sér sem stuðlar að 

því að þessir aðilar ná frekar árangri í því að ná settum markmiðum. Persónueinkenni 

sem tengjast jákvæðum áhrifum eru bjartsýni og sjálfstraust, þessir einstaklingar eru 

viðkunnalegir og hafa hvetjandi áhrif á aðra í umhverfinu (Lyubomirsky, King, og Diener, 

2005).  

4.1 Árangur hvatningar á vinnustað 

Að þróa með sér færni og getu virðist tengjast frekar áhuga en hamingju. Við höfum 

ávinning frá áhuga þegar við stöndum frammi fyrir áskorunum og erfiðum aðstæðum 

vegna þess að þá leggjum við meiri metnað í að ná því sem við viljum ná. Þeim mun 

erfiðari sem áskorunin er þeim mun minni hamingju finnum við. Aftur á móti vekur 

innblástur með okkur metnað í því að ná að klára hið erfiða verkefni og tengist þannig á 

jákvæðari hátt áhuga frekar en hamingju. Hamingja og innblástur eða áhugi virka þannig 

ólíkt á hegðun manna. Í lok vinnudags eykst hamingjan hjá okkur og hún er enn meiri 

þegar helgin nálgast. Það getur átt sér skýringar í því hvað fólk ætlar sér að gera um 

helgina, til dæmis á félagslegi þátturinn þar stóran hlut í hamingjutilfinningunni. 

Innblástur fáum við á daginn í vinnunni þegar við sinnum krefjandi verkefnum en við 

verðum hamingjusamari heima við þegar við slökum á í afslappandi umhverfi (Vivoll 

Straume og Vittersö, 2012). 
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Rannsókn var gerð meðal norskra starfsmanna sem samþykktu að leggja sig aukalega 

fram til þess að bæta hæfni sína á sérstökum verkefnum sem þeir sinntu á fimm daga 

vinnuviku. Niðurstöður sýndu að þó svo að ánægja og áhugi væru sannarlega til staðar 

þá var það áhuginn sem bætti getu þeirra til að vinna að verkefninu og gerðu 

starfsmennina hæfari í sinni vinnu. Þessar rannsóknir studdu þá undirliggjandi hugmynd 

að almenn vellíðan eykur ánægju en er óskyld því að bæta getu eða auka starfshæfni. 

Farsældartilfinningin aftur á móti er skyld ánægju en hefur sterk tengsl við að auka við 

persónulega getu og starfshæfni. Á meðan ánægjutilfinningin tengist slökun og vöntun á 

áskorun þá hefur farsældartilfinning tengingu við áskoranir og erfiði. Gefum okkur að 

vinnan sé full af áskorunum og hvatningu þá mun hamingja og innblástur fylgja með sem 

dæmigerð tilfinning í öðrum aðstæðum (Vivoll Straume og Vittersö, 2012). 

 

Mynd 3 Rétt samspil rök- og skapandi hugsunar. 

 

Eins og áður sagði hafa fræðimenn komist að þeirri niðurstöðu í gegnum rannsóknir 

sínar að hamingjusamir einstaklingar nái frekar árangri í lífinu. Það sem útskýrir þetta er 

að hluta til að sá aðili sem nýtur velgengni og blómstar í starfi er óneitanlega 

hamingjusamur. En hvort kemur þá á undan hamingjan eða velgengnin? Það lítur allt út 

fyrir að jákvæðni í persónueinkennum leiði til hegðunar sem leiðir til árangurs. Þannig 

bregst jákvæður einstaklingur mun betur við neikvæðum atburðum og tilfinningum en 

neikvæður einstaklingur gerir og viðbrögðin hafa áhrif á velgengni þeirra (Lyubomirsky, 

King, og Diener, 2005).  
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Bestu fyrirtækin ná mesta árangrinum þegar sú stefna er tekin sem miðast út frá því að 

mannauðurinn fái að njóta sín. Í þessum fyrirtækjum er unnið með styrkleika og gildi 

einstaklinganna sem mynda teymin. Þessi stefna vinnur í raun gegn þeirri stefnu sem 

virðist vera algengari í dag þar sem viðskiptin og hluthafar koma í fyrsta sæti. Með því að 

vinna með einstaklingana og styrkleika þeirra fyrst og fremst eru fyrirtækin ekki bara að 

bjóða starfsfólki sínu vinnu, heldur finnur starfsfólkið að það er hluti af heild, það finnur 

til öryggis og gagnkvæms trausts og virðing verður ríkjandi (O'Reilly III og Pfeiffer, 2000). 

„Við setjum starfsfólk okkar í fyrsta sæti, viðskiptavinina í annað sæti og 
hluthafa okkar í þriðja sæti. Í þessari röð þá virkar þetta og ef ekki í þessari 
röð þá virkar ekkert“ Herb Kelleher hjá Southwest Airlines.  

 

4.2 Jákvæð forysta á vinnustað og heilsufar starfsmanna 

Tilgangurinn sem fólk finnur í vinnu sinni hefur áhrif á frammistöðu þess. Einstaklingur 

sem upplifir það að starfið sem hann sinnir er mikilvægt mælist með minni streitu en 

aðrir, hann hefur færri fjarvista daga frá vinnu, sýnir meiri ánægju og áhuga fyrir 

starfinu, hann er hamingjusamari og endist þar með lengur í starfi (Cameron, 2012). 

Jákvæð samskipti eiga sér stað þegar uppspretta af auðgun, orku og lærdómi skapast 

á vettvangi sem gagnast bæði einstaklingum og skipulagsheildinni. Þetta þýðir að fólk 

kemur ekki bara saman og lætur sér lynda og reynir að forðast ágreining heldur að 

samskiptin stuðli að vellíðan sem hefur áhrif á heilsufar í skipulagsheildinni. Það er að 

vellíðan á vinnustað hafi áhrif á heilsufar liðsheildarinnar og þannig getur 

veikindadögum fækkað (Pressman og Cohen, 2005). 

Í rannsóknum á heilsufari fólks hafa áhrif neikvæðra þátta á borð við kvíða, þunglyndi 

og fjandskap oftar verið rannsökuð en áhrif jákvæðra þátta sem oftast hafa verið 

hunsuð í þessum rannsóknum enda oft erfiðara að halda utan um þá þætti. Með 

tilkomu jákvæðrar sálfræði og jákvæðrar forystu hafa slíkar tilfinningar vakið upp 

forvitni rannsakenda á þessum efnum. Jákvæðar tilfinningar eða jákvæð áhrif 

endurspegla stig ánægju í umhverfinu, eins og hamingju, spennu, ákafa og gleði. 

Sterkustu hlekkirnir á milli jákvæðra tilfinninga og heilsufars er að finna í rannsóknum 

sem beina athygli að eiginleikum (e. trait) sem endurspegla tilfinningalega reynslu frekar 
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en ástandi (e. state) sem aftur á móti endurspeglar augnabliks viðbrögð við atburðum 

(Cohen og Pressman, 2006). 

Fræðimenn eru í enn meira mæli farnir að tengja jákvæðni við gott heilsufar. Ljóst er 

að við erum hamingjusamari þegar okkur líður vel og það að verða veikur gerir okkur 

neikvæð en rannsóknir hafa sýnt fram á það að hleypa daglegri jákvæðni í líf okkar eykur 

heilbrigði og bætir lífsstíl. Við finnum fyrir minna stressi, líkaminn framleiðir aukið 

dópamín sem hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið. Þess vegna kemur það okkur ekki á 

óvart að jákvæðni hefur áhrif á lækkun blóðþrýstings, kvefdögum fækkar og að við 

sofum betur. Sömu rannsóknir hafa þá einnig sýnt fram á að jákvæðni auki lífslíkur, þar 

sem jákvæðir einstaklingar hafa minni líkur á háþrýstingi, sykursýki eða heilablóðfalli 

(Frederickson, 2009). Fleiri rannsóknir styðja þetta en tengja ekki endilega 

hamingjusama einstaklinga við það að vera sjaldnar veikir, heldur eru það jákvæðu 

einstaklingarnir sem sjálfir vilja meina að þeim líði sjaldnar illa og segjast heilsuhraustari 

almennt. Þó er niðurstaðan alltaf sú að jákvæðir einstaklingar eru fljótari að ná heilsu, 

veikist þeir á annað borð og þeir kvarta síður undan verkjum almennt talið 

(Lyubomirsky, Sheldon, og Schkade, 2005). 

Það verður því að teljast mikilvægt þegar horft er til jákvæðrar forystu að byggja upp 

jákvætt umhverfi. Koma þarf auga á hvar styrkleikinn liggur í umhverfinu og þannig ná 

að byggja upp og framhefja jákvæðu einstaklingana. Þegar ná þarf árangri á 

samkeppnismarkaði er mikilvægt að sinna því sem sem skiptir máli, það er að finna hvar 

styrkurinn liggur í mannauðnum. 
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5 Tenging jákvæðrar forystu við styrkleika á vinnustað 

Frá jákvæðri sálfræði hefur sprottið ný kenning sem hægt er að nota á vinnustað. Sú 

kenning fjallar um að nýta sér fræðin sem byggja á jákvæðri sálfræði, þar sem leiðtoginn 

tileinkar sér sanna og jákvæða forystu í því sjónarmiði að byggja upp og hvetja 

einstaklinga til þess að nota styrkleika sína og þannig blómstra á vinnustaðnum. Í 

jákvæðri forystu felst einmitt það að koma auga á og byggja upp teymi þar sem 

einstaklingar fá að njóta sín vegna styrkleika sinna og er sú nálgun mun vænlegri til 

ávinnings en að finna og leiðrétta veikleika einstaklinga (Buckingham og Coffman, 1999).  

Rannsóknir hafa sýnt að leiðtogi sem vinnur með og eyðir meiri tíma í sterkustu 

einstaklingana í stað þess að vinna stanslaust með þá sem eru veikari ná tvöfalt meiri 

árangri í framleiðni í þeirra einingum (Linley, 2008). Í skipulagsheildum þar sem 

einstaklingar fá daglega tækifæri til þess að gera það sem þeir eru bestir í er framleiðnin 

mun meiri en hjá öðrum dæmigerðum einingum. Einstaklingar læra mun meira af því að 

þeim sé bent á styrkleika þeirra heldur en veikleikana það að segja ekki er eins gagnlegt 

að segja þeim hvað hvað ekki á að gera. Þegar einstaklingi er bent á veikleikana kemur 

hann ekki auga á styrkleikana sjálfur. Ef sagt er við einstakling „ekki hugsa um hvítan 

björn“ mun hann ekki hugsa um annað en hvíta björninn. Það vill segja að þegar hugsað 

er um aðgerð er líklegt að sú hugsun muni leiða til þess að aðgerðin verði sett í hegðun 

þó svo að viðkomandi hafi ekki verið að tengja hegðunina við aðgerðina. (e. ideomotor 

reflex) (Bargh og Chartrand, 1999). Jákvæði leiðtoginn vill þess vegna hvetja til 

jákvæðrar hegðunar með því að leggja áherslu á styrkleika og benda daglega á smásigra 

einstaklingsins í stað þess að einblína á mistökin eða erfiða hegðun viðkomandi. Þannig 

byggir hann upp sterkan einstakling sem mun veita skipulagsheildinni allri mun meiri 

ávinning (Cameron, 2012). 

5.1 Hvað er styrkleiki? 

Það getur reynst mörgum erfitt að svara spurningu sem beinist að því hverjir styrkleikar 

viðkomandi eru. Við erum ekki vön að tala um styrkleika okkar á hverjum degi og 

kannski fyndist einhverjum við vera hrokafull ef við gerðum það. Hugtakið styrkleiki 
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hefur af stórum hluta verið hunsaður í sálfræðilegum skilningi, þar til fyrir áratug eða 

svo. Í sálfræðinni á hugtakið styrkleiki sér ekki langa sögu. Að stórum hluta er það vegna 

þess að styrkleiki var sett undir flokkinn um persónuleika einstaklinga og þegar Allport 

(1937) skilgreindi það hugtak tók hann fram að persónuleiki (e. personality) væri undir 

siðfræði eða heimspeki og þar af leiðandi var því  haldið fyrir utan hugtök sálfræðinnar. 

Þessi útilokun persónuleika hugtaksins var afgerandi og hafði þau áhrif að hugtakið 

styrkleiki var talið gildishlaðið og þess vegna hluti af persónuleikaeinkennum (Linley, 

2008).  

Þessi skilgreining breyttist þó síðar og fræðimenn fóru að skilgreina hugtakið 

persónuleiki sem hluta af sálfræðinni og þar með þau hugtök sem áður voru ekki skoðuð 

í því samhengi eins og hugtakið styrkleiki. Þó svo við höfum ekki eitt lýsingarorð sem 

nær yfir hugtakið styrkleika þá er hugmyndin um styrkleika veruleiki í daglegum 

samskiptum. Hver hefur ekki heyrt um að „vinna með styrkleika okkar“ (e. play to our 

strenghts)? Styrkleikar eru partur af menningu okkar þó svo við tölum ekki endilega 

mikið um þá. Fólk talar um styrkleika og hendir upp orðum í kringum hugtakið eins og 

allir eigi að vita hvað við erum að tala um. Raunin er sú að við vitum það ekki. Og þar til 

við virkilega skiljum styrkleikana munum við missa af því að ná fram persónulegum vexti 

og þroska, hvort heldur í vinnu, sem foreldrar eða í öðrum hlutum í lífi okkar (Harrington 

og Linley, 2006).  

Frá barnæsku hafa allir haft þörf fyrir viðurkenningu og speglun í því sem við erum að 

gera; „sjáðu mamma hvað ég var að mála“ „er ég ekki dugleg/duglegur að klifra?“. Þegar 

við fullorðnumst höfum við ennþá ríka þörf til þess að fá viðurkenningu í því sem við 

erum að gera, en núna aðeins á annan hátt. Það er því mikilvægt fyrir hinn jákvæða 

leiðtoga að koma auga styrkleika hvers og eins og leyfa þeim að blómstra þannig að allir 

fái tækifæri til þess að vinna með styrkleika sína hverju sinni (Kaplan og Kaiser, 2008). 

Þegar fólk segir okkur að vinna með styrkleika okkar vitum við í raun hvað það er að 

meina? Ef við værum spurð, myndum við geta sagt hverjir okkar styrkleikar væru í raun 

og veru? Svörin við báðum spurningum væri fyrir flest okkar, að svo væri líklega ekki. 

Þegar fólk er spurt virðist aðeins einn þriðji hluti geta svarað af einhverju viti. Við gætum 

haldið að styrkleiki sé eitthvað sem við erum góð í og svo sannarlega er það mikilvægur 

hluti þegar við tölum um styrkleika. En það er meira á bak við styrkleika heldur en 
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aðeins það sem við erum góð í, þess vegna er mikilvægt að skilja skilgreininguna sem 

liggur á bak við orðið styrkleiki. Linley skilgreinir styrkleika sem: „náttúrulega getu til 

atferlis, hugsunar eða innsæis á þann hátt sem leiðir til bestu niðurstöðu þegar horft er 

til markmiða og árangurs“ (Linley, 2012). Þessi skilgreining gæti verið handfylli að ná 

utan um en skilgreiningar eru mikilvægar vegna þess að þær segja okkur hvernig 

eitthvað er ásamt því sem það er ekki. Við verðum að vita hvað við erum að tala um til 

þess að geta haldið áfram með það sem við vitum og skilið hvort annað.  

Í raun er ekkert sem segir hvort styrkleiki sé góður eða slæmur, það er frekar hvernig 

hann er nýttur og hvort niðurstöður séu góðar eða slæmar. Mikilvægt er að byggja upp 

ramma innan skipulagsheilda sem segir til um hvaða styrkleikar séu ákjósanlegir fyrir 

hvert starf, þannig er hægt að nota samtöl um styrkleika við ráðningar ásamt því að 

núverandi starfmenn finna að það eru tækifæri innan skipulagsheildarinnar til 

starfsþróunar. Um leið og byggt er á styrkleikum verða samtölin á þann hátt að allir vita 

til hvers af þeim er ætlað og hver og einn getur nýtt sinn styrkleika til fulls og þannig 

blómstrað í starfi. Þegar samtöl um styrkleika eru tekin um teymið sem heild skapar það 

skilning á hegðun hvers og eins innan hópsins, þannig getur hópurinn byggt á 

styrkleikum hvers annars og verður sterkari sem heild og nær enn betri árangri. Frá 

sjónarmiði leiðtogans er mikilvægt að þekkja styrkleika einstaklinganna innan hópsins og 

hver sé styrkleiki teymisins sem heild. Ekki búa allir að sama styrkleika innan hópsins 

heldur er það samspilið sem skiptir máli um hvort árangur næst (Linley og Harrington, 

2006).  

Árangurinn mælist þannig í styrkleika einstaklingsins, teymisins, fyrir leiðtogann og að 

lokum fyrir skipulagsheildina. Þannig hefur skapast umhverfi þar sem samskipti eru opin 

og hreinskilin, fólk vinnur í flæði og finnur til sín.  

Þegar styrkleiki er ekta (authentic) þá er verið að tala um að fólk sé að nota styrkleika 

sína á sannan hátt. Þeir séu ekki að reyna að vera einhver annar, heldur skíni hið sanna 

ég í gegn. Þannig vinnur maður best með sína styrkleika, þ.e. með því að vera sannur í 

því sem maður er að gera. Að gera sér grein fyrir styrkleikum sínum fær okkur til þess að 

skara fram úr, sýna okkar bestu eiginleika og bestu frammistöðu. Það fær fólk til þess að 

fara frá meðalmennskunni til þess að ná frábærum árangri, því hver vill ekki sýna 

frábæra frammistöðu í stað þess að vera fastur í meðaltalinu? Að átta sig á styrkleikum 
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sínum er þar af leiðandi jafn mikilvægt og að skilja að maður hafi einhvern styrkleika. 

Fólk þarf að átta sig á og einnig þekkja og skilgreina styrkleika sína til þess að skilja þá og 

möguleika þeirra til fulls. Fólk þarf sem sagt að skilja styrkleika sína til þess að geta 

notað þá og látið þá blómstra. (Linley, 2008). 

Núna þegar við höfum skilgreint styrkleika og skiljum hversu mikilvægir þeir eru 

getum við farið að svara öðrum spurningum um styrkleika sem eru grundvallaratriði. 

Hverjir eru styrkleikarnir? Hversu margir eru þeir? Hvernig þekkir þú styrkleikana? Getur 

þú ofnotað styrkleika þína? Og það sem skiptir mestu máli í þessari ritgerð, hvernig 

þekkir þú og kemur auga á styrkleika annarra og lætur fólk spila með þá og blómstra?  

Styrkleiki er nú skilgreindur sem hluti af mun stærri mynd mannlegrar hegðunar og 

gerður er grundvallar greinarmunur á honum og hugtökum eins og bjartsýni, sköpun og 

þakklæti þannig er hann rannsakaður sem einstakur þáttur sálfræðinnar. Með styrkleika 

staðsettan undir mannlegu eðli erum við á góðri leið með að skilja heildstæðari þátt af 

sálfræðinni og náum þannig betri heildarmynd af jákvæðri sálfræði en áður. (Peterson 

og Seligman, 2004). 

5.2 Styrkleikanálgun á vinnustað. 

Styrkleikanálgun byggist upp á fimm grundvallaratriðum (Harrington og Linley, 2006): 

o Hún byggir á því hvað er rétt, hvað virkar og hvað er rangt 

o Styrkleikar okkar eru hluti af mannlegu eðli og því er hægt að segja að hvert 
einasta mannsbarn hafi á styrkleikum að byggja og á skilið að vera metið á 
þeim 

o Okkar mestu möguleikar eru byggðir á okkar stærstu styrkleikum 

o Við náum árangri í því að laga veikleika okkar aðeins þegar við gerum mest úr 
styrkleikum okkar 

o Að nýta styrkleika okkar er það minnsta sem við getum gert til þess að ná 
mestum árangri 

Fólk bregst mismunandi við því þegar við viljum hvetja til þess að þeir vinni með 

styrkleika sína; einn hópur fólks mun oft nota orð eins og „vá þetta er frábært, mér 

finnst eins og ég hafi alltaf verið að gera þetta svona eða á þennan máta án þess að vita 

hvers vegna eða hvað ég var að gera“. Skilningurinn eykst fyrir því hvernig þeim er tamt 

að gera hlutina og þessir aðilar sjá tækifærin í því byggja á þessum nýfundnu 
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styrkleikum. Þessi hópur eru kallaði talsmenn (e. advocates), þessir einstaklingar eru nú 

þegar til staðar og finnst þeir vera heima hjá sér, þeim líður vel í því sem þeir eru að 

gera.  

Annar hópur hefur opinn huga og getur brugðist við á eftirfarandi hátt: „Það er 

eitthvað til í þessu en það þarf að sannfæra mig aðeins betur. Ég hef séð þessa hluti 

áður en þeir hafa yfirleitt ekki gengið upp. Þetta virðist þó vera eitthvað öðruvísi og mér 

sýnist þetta vera skynsamlegt og þarna er eitthvað sem ég get samsamað mig við“. Þessi 

hópur er óákveðinn (e. undecided), einstaklingarnir í þessum hóp eru móttækilegir fyrir 

styrkleikanálgun en þarfnast sannfæringar. Hópur þeirra sem teljast sem óákveðnir er 

mikilvægur þegar sannfæra á hóp um að spila á styrkleika, þar sem hópurinn er vantrúa 

en er jafnframt tilbúinn að hlusta og ef næst að sannfæra hann geta einstaklingarnir 

snúist til sannfæringar (e. convert) og síðar orðið mikilvægir talsmenn 

styrkleikanálgunarinnar og er því í raun talinn þriðji hópurinn. 

Fjórði og síðast hópurinn eru þeir sem streitast gegn hugmyndinni (e. resistors), þeir 

eru ekki að kaupa skilgreininguna um styrkleikanálgun einstaklinga og finnst hugmyndin 

svífa á ljósrauðu skýi og jafnvel vera væmin, sem fær þá til þess að sneiða fram hjá 

hugmyndinni og þar með þátttöku (Linley, 2008).  

Hvert einasta mannsbarn í heiminum hefur einhverja styrkleika, spurningin er bara, 

hvaðan koma þessir styrkleikar og er jafn mikilvægt og það að geta svarað því hvernig 

við þekkjum og notum styrkleika okkar. Styrkleikar byggja á því að vera sannur sjálfum 

sér, það er ekki hægt að byggja á því að reyna að vera einhver annar en maður í raun er. 

Styrkleikinn sýnir hið sanna sjálf og byggir upp og lætur okkur blómstra. Oft fáum við 

það á tilfinninguna að viðkomandi sé ekki hann sjálfur, það er að hann sé óekta og ekki 

sannur sjálfum sér eða jafnvel gervilegur, viðkomandi aðili virkar fráhrindandi á okkur og 

okkur langar ekki til þess að vera nálægt honum. Þegar við finnum okkar réttu leið þá 

líður okkur vel, við erum lifandi og hamingjusöm vegna þess að við erum við sjálf. Eins 

og Alastair Ham orðaði það: „Þegar ég nota mína styrkleika til fulls finn ég að ég er 

sannur sjálfum mér, í flæði og sá sem ég vil vera“. Að vera sannur sjálfum sér og vera 

ekta er mjög sterk tilfinning vegna þess að þá stöndum við fyrir það sem við trúum á og 

það sem við erum að gera. Styrkleikar okkar vinna saman með þessari tilfinningu að vera 

ekta þar sem styrkleikar okkar standa í raun fyrir það sem við erum. Áreiðanleiki tengist 
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velferð (e. well-being), betri heilsu og minna stressi. Að nota og þekkja styrkleika sína 

segir okkur hvert við erum að stefna í lífinu og hjálpar okkur við að halda þeirri stefnu og 

ná þannig markmiðum okkar. Þegar styrkleikinn passar við markmið okkar þá erum við 

líklegri til þess að ná þeim og þannig náum við að verða hamingjusamari og í fullri sátt 

við okkur sjálf (Harrington og Linley, 2006).  

Þegar við áttum okkur á styrkleikum okkar þá erum við farin að verða það besta sem 

við getum orðið. Við þekkjum styrkleika og veikleika okkar, við erum tengd okkar sanna 

sjálfi og gerum þannig það sem er rétt fyrir okkur. Við erum orkumeiri, við náum betri 

árangri og þar með markmiðum okkar.  

Þegar við höldum áfram inn í nýja tíma með nýjum áskorunum þá er mikilvægt fyrir 

öll fyrirtæki, sem vilja ná árangri á samkeppnismarkaði, að leggja áherslu á mannauðinn. 

Mannauðurinn er eitthvað sem ekki hægt að herma eftir, hann er einstakur í hverju 

fyrirtæki og því er mikilvægt að hver og einn einstaklingur finni til sín og finni að hann er 

metinn að verðleikum og fái að njóta sín á styrkleikum sínum. Fyrirtæki sem vill ná 

forskoti á markaði verður í enn meira mæli að skilja og meta styrkleika hvers og eins í 

teyminu. Það verður að ríkja jafnvægi á milli starfsfólksins, gilda og viðskiptanna. Þannig 

verður fyrirtækið eftirsóknarvert og heldur betur í gott fólk (O'Reilly III og Pfeiffer, 

2000). 

5.3 Okkar neikvæða sjálf 

Þegar talað er um jákvæðni teymis er ekki hægt að líta fram hjá neikvæðum tilfinningum 

sem eru afar mikilvægar í þessu samhengi. Jafnvel hamingjusamasta fólk upplifir 

neikvæðar tilfinningar þegar það missir einhvern nákominn eða tapar einhverju 

dýrmætu, þeir reiðast yfir ósanngirninni sem þeir upplifa og óttast hættuna sem að 

þeim staðar. Það þarf ekki að bæla niður neikvæðar tilfinningar til þess að vera jákvæður 

(Frederickson, 2009). Þó svo við getum upplifað mikla hamingju og jákvæðni á 

einhverjum stað í lífinu þá eigum við það til að fara í sama farið og detta í hinn neikvæða 

gír, eins og segir „það sem fer einu sinni upp, kemur alltaf niður aftur“. Neikvæðni er 

talin tengjast persónulegum eiginleikum. Persónulegir eiginleikar eru skilgreindir sem 

vitsmunalegir, tilfinningalegir og hegðunarlegir og eru því samkvæmt skilgreiningunni 

samkvæmir sjálfum sér, óháðir ástandi og æviskeiði og því stöðugir (Lyubomirsky, 

Sheldon, og Schkade, 2005).  



 

34 

Flest okkar, í einhverju formi og sumir meira en aðrir, eiga það til að einblína meira á 

hið neikvæða, á það sem er að og það sem ekki er að virka. Af hverju við gerum það má 

rekja til fortíðar og til uppeldislegra þátta. Að vera neikvæður liggur í okkar mannlega 

eðli. Paul Rozin og Edward Royzman benda á eftirfarandi þætti yfir af hverju hið 

neikvæða virðist búa í okkur öllum: 

o Neikvæðir atburðir eru öflugri en jákvæðir atburðir 

o Neikvæðir atburðir verða neikvæðari fljótar en jákvæðir atburðir ná að verða 
jákvæðir 

o Ef neikvæðni og jákvæðni er blandað saman þá verður það sem talið er 
neikvætt sterkara en hið jákvæða 

o Neikvæðir atburðir eru meira smitandi en jákvæðir 

Frá unga aldri lærum við að þekkja orð eins og „nei“, „ekki“ og „má ekki“ til þess að 

forðast hættur, eins og við lærum „já“, „dugleg/ur“ og „gott“ til þess að fá 

viðurkenningu fyrir það að við séum að gera rétt. Þannig heyrum við ávallt hið jákvæða 

og hið neikvæða í samhengi. Við tengjum strax neikvæðar tilfinningar við það að tapa 

peningum, missa nákominn vin eða fá neikvæða gagnrýni og höngum jafnvel lengur í 

þessum tilfinningum frekar en hinum jákvæðu eins og að fá peninga, eignast vin eða fá 

jákvæða umsögn. Svo virðist að þó svo neikvæðir og jákvæðir atburðir komi fram á sama 

tíma fái hinir neikvæðu stærri merkingu í lífi okkar (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, 

og Vohs, 2001).  

Til dæmis má nefna að sé einhver leiður í kringum okkur fær sá hinn sami okkur til 

þess að líða illa frekar en sá sem er glaður fái okkur til þess að líða betur. Við komum 

einhvern vegin frekar auga á hið neikvæða heldur en hið jákvæða. En þetta er það sem 

liggur í okkar mannlega eðli, við komum auga á hættur og ógnanir í lífinu til þess að 

halda okkur á lífi. Þróunin hefur skapað okkur á þennan hátt af ástæðu, einfaldlega 

vegna þess að við hefðum ekki lifað af og þróast í gegnum tíðina ef við hefðum hunsað 

hætturnar sem urðu á vegi okkar en þetta skapar um leið ákveðna þversögn af tveimur 

ástæðum.  

Í dag lifum við ekki í eins hættulegum heimi og forfeður okkar gerðu (að minnsta 

kosti við í hinum vestræna heimi). Við búum við meira öryggi og frelsi frá líkamlegum 

hættum. Hollur matur er aðgengilegur, heimili okkar veita okkur skjól og öryggi og 
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jafnvel lúxus. Við höfum aðgengi að heilsuvernd og læknisaðstoð og þannig erum við að 

bæta lífsgæði og lengja líf okkar. Þess vegna má segja að þegar við leyfum okkur að vera 

neikvæð erum við að sóa tíma okkar til einskis. Hin ástæðan er sú að þegar við leggjum 

áherslu á hið neikvæða erum við að fara á mis við ótal hluti í lífinu. Við missum af 

tækifærum sem við annars hefðum komið auga á á hverjum degi og þannig byggt á því 

sem vinnur með okkur. Ef öll okkar athygli fer í að koma auga á hættur og ógnanir í lífinu 

sem jafnvel eru ekki til staðar og það að hafa áhyggjur af einhverju sem mun aldrei 

gerast þá höfum við farið á mis við það hvernig við komum auga á styrkleika okkar og 

þannig ná árangri í lífinu (Harrington og Linley, 2006). 

Það kann að hljóma niðurdrepandi að segja að slæmar tilfinningar séu sterkari en 

góðar og það á alls ekki að vera þannig. Þó svo að það sé í mannlegu eðli að bregðast 

sterkar við hinu neikvæða þá má líka segja að neikvæðni geti í sjálfu sér verið góður 

hlutur, og ljóst er að jákvæðni getur sigrað neikvæðni af mörgum ástæðum. Margir 

upplifa mun fleiri jákvæða atburði en neikvæða í lífi sínu og það er það sem skiptir máli í 

lok dags (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, og Vohs, 2001).  

Það verður þó að teljast nauðsynlegt að vera neikvæður af og til. Þegar við erum 

gagnrýnin á umhverfið okkar eigum við það til sjá hlutina í öðru samhengi, það getur því 

reynst okkur vel og þannig náum við dýpri umræðu um það sem er hægt er að gera á 

annan máta. Þannig má segja að neikvæðnin sé alls ekki slæm tilfinning og ber að taka 

henni alvarlega. 

5.4 Styrkleikar og hinn gullni meðalvegur 

Við þekkjum vel að styrkleikar geta einnig orðið að veikleika og á það við þegar þeir eru 

teknir of langt og eru þá farnir að eyðileggja fyrir okkur frekar en að vera okkur til gagns. 

Ef styrkleiki viðkomandi er að vera hreinskilinn þá getur það gengið of langt og orðið til  

skaða ef hann er farinn að nota styrkleikann við að bjóða öðrum í birginn og þannig vera 

ógnandi í hreinskilni sinni. Því er ávallt mikilvægt að grípa slíka hegðun annars þjáist 

teymið sem heild (Kaplan og Kaiser, 2008). 

Rannsókn sem gerð var á grein Baumeister (2001) Bad Is Stronger Than Good  

sýndi að þar sem neikvæðni fær að þrífast hefur það veruleg áhrif á frammistöðu 

teymis. Þar var frammistaða flokkuð í háa frammistöðu, miðlungs frammistöðu og lága 

frammistöðu eftir krafti og jákvæðni í hópnum. Ljóst var að teymi sem gaf af sér lága 
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frammistöðu var einnig orkulágt, spurði fárra spurninga og lét daginn almennt reka. 

Þess vegna er mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir þörfinni að byggja upp 

teymi þar sem jákvæðni og styrkleikar ráða för, án þess þó að falla í Pollýönnu leikþætti. 

Jákvæðni þarf að vera byggð á stanslausri endurgjöf. Skipulagsheildin þarf að byggja á 

teymi þar sem hugtakið ég og þú er samþætt í hugtakið við sem heild. Teymi þar sem 

spurningar eru spurðar og svör gefin þar sem frammistaða er metin að verðleikum og 

getur þannig skapað raunhæfan eldmóð sem færir skipulagsheildina á nýtt plan (Losada 

og Heaphy, 2004). 

Þó svo við eigum að komast yfir neikvæðnina þá er ekki þar með sagt að við eigum að 

hunsa hana algjörlega, hún hefur mikilvægan sess í þekkingu á styrkleikum okkar. Að 

nota styrkleika okkar á bestan hátt er að ofnota þá hvorki né vannýta þá (e. overuse, 

underplay). Við þurfum að nota rétta styrkinn í réttum hlutföllum, á réttan máta og á 

réttum tíma (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, og Vohs, 2001). 

Margir eiga það til að vannýta styrkleika sína oft vegna hræðslunnar um að ofnota 

styrkleikann. Þegar það gerist getur það skapað jafnmikil vandræði og það að ofnota 

styrkleika ekki síst þar sem vannýttir styrkleikar gera það að verkum að ekki er tekið eftir 

okkur og við ekki metin samkvæmt styrkleikum okkar. Við tökum þá styrkleikum okkar 

sem gefnum og gerum ráð fyrir því að aðrir geti gert hlutina jafnvel og við og verðum 

síðan pirruð þegar við komumst að því að sú er ekki raunin. Þegar við bregðumst við á 

þennan máta er það oft vegna þess að við þekkjum ekki okkar eigin styrkleika og 

kunnum því ekki að nota þá. Til þess að snúa þessu við verðum við að staldra við og læra 

á styrkleika okkar og læra að nýta okkur þá til þess að ná árangri. Rétt eins og sumir 

vannýta styrkleika sína eru einhverjir sem eiga það til að ofnota styrkleika sína og taka 

þá of langt. Það getur leitt til ójafnvægis þar sem ofnotkun á einum styrkleika gerir það 

að verkum að aðrir styrkleikar eru ekki nýttir og hunsaðir. Mikilvægt er að staldra við af 

og til og fagna styrkleikum sínum og og þakka þann árangur sem þeir hafa hjálpað okkur 

við að ná. Í jákvæðri forystu verður leiðtoginn að vita að það er í okkar mannlega eðli að 

taka hlutina of langt og þar með talið styrkleika okkar. Leiðtoginn verður að takast á við 

þá staðreynd og aðstoða einstaklinga við að vinna með styrkleika sína og gera sem mest 

úr þeim þannig að viðkomandi nái að blómstra og verða sá besti sem völ er á (Kaplan og 

Kaiser, 2008). Til þess að finna hinn gullna meðalveg í ákveðnum aðstæðum verður 
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einstaklingurinn að vera meðvitaður um þá staðreynd að það er í raun jafnauðvelt að 

ofnota styrkleika eins og að vannýta þá. Þegar við tölum um  hinn gullna meðalveg þá 

erum við að tala um að vera vakandi fyrir okkur sjálfum, í takt við aðra og ávallt í leit að 

jafnvægi sem passar við samhengið. 

5.5 Hvernig komum við auga á styrkleika einstaklinga? 

Hvernig komum við auga á okkar eigin styrkleika og það sem er jafn mikilvægt, hvernig 

komum við auga á styrkleika annarra? Ef við stöldrum aðeins við þá vitum við hvað veitir 

okkur mesta gleði í lífinu, við þekkjum þau verkefni sem við tökumst á við full af 

tilhlökkun og full af lífi. Þessi verkefni láta okkur líða vel með okkur sjálf. Við hugsum 

ekki um það heldur bara vitum það. Þegar við finnum styrkleikann okkar þá vitum við að 

þegar við nýtum hann til fulls þá náum við meiri árangri í starfi og lífi. Oft þegar við 

komum auga á styrkleika annarra þá getum við ekki sagt nákvæmlega hvað það er. Oft 

er þetta meira tilfinning og við lýsum frekar eiginleikum manneskjunnar og hvernig 

okkur líður nálægt þeim.  

Oft er erfitt að finna hvernig best er að vinna með og hjálpa einstaklingi að þekkja og 

nota styrkleika sína, sérstaklega þar sem fæst okkar eiga auðvelt með að finna okkar 

eigin styrkleika. Sumir styrkleikar eru háðir því samhengi sem þeir eru notaðir í og ef 

leiðtoginn nær ekki að koma inn á það samhengi þá getur hann farið á mis við þennan 

ákveðna styrkleika. Sem dæmi má nefna toppsölumann eða frábæran ráðgjafa í 

þjónustuveri. Þeirra styrkleiki liggur í starfinu og eðli þess og þar ná þeir að blómstra og 

því er mikilvægt að finna nákvæmlega hvað það er sem styrkleikinn liggur í til þess að 

halda áfram að virkja og ná þannig enn betri árangri. Eða fá viðkomandi til þess að nýta 

þessa styrkleika sína til þess að virkja aðra til þess að ná sama árangri. Þess vegna er 

samtalið mikilvægt í ferlinu við að finna styrkleika hvers og eins og þannig teymisins sem 

heild (Harrington og Linley, 2006). Samtöl eins og þau sem eiga sér stað í markþjálfun 

hjálpa við að finna og virkja styrkleika hvers og eins. Í sálfræðinni hefur þessi nálgun ekki 

verið mikið notuð fyrr en nýlega en markþjálfun hefur verið til lengi og hefur þá verið 

notuð til þess að finna og vinna með styrkleika íþróttamanna, ásamt því að hafa verið 

notuð í félagsráðgjöf (Noble, Perkins, og Fatout, 2000). 

Einhverjir sjá ekki tilganginn í því að leggja á sig þá vinnu sem felst í því að finna 

styrkleika einstaklinga, þeir vilja meina að styrkleikarnir hljóti að koma náttúrulega 
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þegar viðkomandi er að gera það sem hann er bestur í. Þessir aðilar telja mikilvægara að 

vinna í því að hjálpa einstaklingum í því að vinna í veikleikum og þannig yfirstíga 

hindranir. Undirliggjandi ótti í þessu viðhorfi er að ef við höfum ekki stjórn á veikleikum 

starfsmanna, þá muni þeir ávallt yfirvinna alla styrkleika. Þegar við viljum hjálpa öðrum 

við að finna styrkleika sína er oft byrjað á því finna veikleika viðkomandi, þetta er gert 

með spurningum sem geta verið á þennan veg: 

Hvað er það sem þér finnst leiðinlegt að gera og af hverju? Er eitthvað sem þú virðist 

aldrei geta klárað og forðast að takast á við? Hvað er það sem rænir þig allri orku og 

hefur það alltaf verið þannig? (Linley, 2008). 

Þegar við höfum komið auga á veikleikana á þennan máta er mikilvægt að snúa sér að 

styrkleikunum og spurningar sem fá okkur til þess að ræða þá geta verið eftirfarandi: 

Hvað er það sem þér finnst gaman að gera á hverjum degi? Hvað er það sem gerir 

virkilega góðan dag hjá þér? Getur þú lýst slíkum degi? Hverjir eru þínir stærstu sigrar? 

Þegar þú ert að standa þig virkilega vel, hvað ertu að gera? Hvenær líður þér best með 

þig sjálfan og hvað ertu þá að gera? Hvað fyllir þig mestri orku? Hver er þín 

framtíðarsýn? Hvað hlakkar þú mest til? Ef þú hugsar til næstu viku, hvað ertu að gera 

sem fær þig til þess að líða vel? (Linley, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar fólk talar um styrkleika sína þá fyllist það orku, það 

talar skýrar og hærra, því líður vel. En ástæða þess að það telst mikilvægt að finna 

veikleika áður en við vinnum með styrkleikana, er að hið jákvæða vinnur ávallt gegn 

hinu neikvæða. Jákvæðar tilfinningar gera neikvæðar tilfinningar að engu og vinna 

þannig að meiri hamingju í lífinu, auka sköpunarkraft og færni til þess að læra nýja hluti 

og hefur jafnvel verið talið að jákvæðir einstaklingar geti aukið lífslíkur sínar um allt að 9 

ár (Frederickson, 1998).  

Þegar við nýtum styrkleika okkar til fulls eykst vellíðan okkar vegna þess að við erum 

að gera það sem við erum náttúrulega best í. Þannig skapast tilfinningar af sjálfstæði, 

hæfni, trausti og sjálfsvirðingu. Þegar við nýtum styrkleika til fulls eykur það afköst okkar 

þar sem við erum að vinna í okkar eigin flæði í stað þess að eiga í baráttu gegn straumi 

okkar eigin náttúrulegu getu (Park, Peterson, og Seligman, 2004).   

Margir stjórnendur eru of uppteknir í daglegum verkefnum og í því að slökkva elda 

hér og þar að þeir eiga erfitt með að sjá heildarmyndina og þannig móta skapandi 
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stefnu. Þeir stjórnendur sem eru fljótir að bregðast við og taka stjórnina eiga oft erfitt 

með að deila verkefnum og fá aðra til þess að taka þátt. Stjórnendur sem vilja leyfa 

öllum að vera með og vilja fá hugmyndir allra að borðinu eiga oft erfitt með að taka af 

skarið og taka ákvörðun. Þegar stjórnandi ofnotar aðeins einn styrkleika geta aðrir 

styrkleikar hans orðið undir og sá styrkleiki sem er verið að ofnota verður að veikleika 

viðkomandi.  

5.6 Aviva, dæmisaga um árangur jákvæðrar forystu 

Í viðtali sem birtist í IJW 2012 kemur fram að Alex Linley hafi unnið við styrkleikanálgun í 

fjölda ára. Eftir að hafa kynnt sér og unnið með jákvæða sálfræði sá hann hvernig sú 

vinna leiddi af sér hamingju og vellíðan í starfi með einstaklinga og hópa og hvernig 

hann gat fært jákvæðu sálfræðina inn á nýjar brautir með styrkleikanálguninni. Hann 

komst að því í vinnu sinni að margir voru að vinna með hamingju og 

vellíðunartilfinningar en mun færri voru að vinna með styrkleika. Þegar hann hafði kynnt 

sér þetta betur sá hann að með því að vinna með styrkleika einstaklinganna hafði hann 

mikil áhrif á hamingju þeirra og vellíðan. Um það leiti sem hann fór að vinna með þessa 

nýju nálgun fór hann að vinna með bresku tryggingafélagi sem heitir Aviva. Með þeim 

komst hann að því að með því að nota styrkleikanálgun í samtölum og þannig ráða inn 

fólk byggt á styrkleikum þeirra gat hann skilað fyrirtækinu miklum árangri (Linley, 2012). 

Ljóst var að Aviva þurfti að skilja sig frá öðrum tryggingafélögum til þess að ná árangri 

á markaði þar sem mikil samkeppni ríkir. Eftir að Alex Liney hóf samstarfið við Aviva var 

ákveðið að við ráðningu á nýju fólki skyldu samtölin miðast við styrkleika nálgun. Ef 

Aviva ætlaði að standa við einkunnarorð sín „enginn þekkir þig eins og Aviva“ urðu þeir 

að ráða til sín rétta fólkið sem gæti staðið á bak við þessi þjónustuloforð. Það að ráða 

rétta fólkið með réttu styrkleikana gat skilað Aviva miklu samkeppnisforskoti á markaði.  

Aviva þurfti að ná árangri við að koma auga á styrkleika einstaklinga sem sóttu um 

vinnu hjá þeim ásamt þeim starfsmönnum sem nú þegar störfuðu hjá þeim. Þeir þurftu 

að spyrja sig hvort þeir væru með rétta fólkið á réttum stöðum og hvernig 

viðskiptavinurinn væri að upplifa þjónustu þeirra. Aviva setti upp lykilstyrkleika sem þeir 

sáu fyrir sér í starfsfólki. Þeir þurftu að þjálfa leiðtoga innan fyrirtækisins til þess að nýta 

sér samtöl byggð á styrkleikanálgun. Einnig þurfti að kenna stjórnendum og leiðtogum á 

það hvernig ætti að nýta á besta máta þá einstaklinga sem höfðu þessa eftirsóknarverðu 
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styrkleika þannig að viðkomandi starfsfólk fengi að gera það sem það væri best í alla 

daga og blómstra í starfi sínu.  

Það sem Aviva gerði var að hlusta á viðskiptavini sína, þeir gengu ferlið og kynntust 

þannig öllum snertingum sem viðskiptavinur þurfti að ganga í gegnum til þess að nýta 

sér þjónustu Aviva. Þeir urðu að breyta miklu hjá sér, ekki bara kerfislega heldur 

menningunni allri í fyrirtækinu. Þeir nýttu styrkleika einstaklinganna og bjuggu þannig til 

hópa sem allir störfuðu í eina átt og það var að gera viðskiptavini Aviva ánægðustu á 

tryggingamarkaði.  

Ekki aðeins voru Aviva með ánægða viðskiptavini, þeir voru með ánægða starfsmenn 

og ánægða eigendur. Þessi mikla breyting þýddi fyrir Aviva að kostnaður við ráðningar á 

nýju starfsfólki minnkaði um 39%. Ánægja viðskiptavina fór upp um 14,5% og um leið 

jukust gæðin. Starfsánægja jókst sem hafði þau áhrif að veikindadögum fækkaði um 

4,1%. Aviva tókst þannig að nýta sér fræðin og byggja upp teymi sem metið var á 

styrkleikum hvers og eins. Það gerðu þeir með samtölum við núverandi starfsmenn 

ásamt því að ráða inn á nýjan máta þar sem ákjósanlegir styrkleikar voru metnir 

(Cappeu.com, 2012). 

Með þessari dæmisögu má sjá hvernig jákvæðri forystu var beitt til þess að ná árangri 

á krefjandi samkeppnismarkaði. Hlustað var á viðskiptavini og eftir því sem þeir óskuðu í 

samskiptum við starfsfólkið en það sem mikilvægara er að það var hlustað á starfsfólkið 

og það metið á styrkleikum sínum. Þannig náði Aviva forskoti á markaði, með því að 

virkja það dýrmætasta í fyrirtækinu það er, styrkleikana í mannauðnum. 
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6 Lokaorð  

Niðurstöður úr greiningum kenninga sýna að stjórnun kemur fram í sinni skýrustu mynd 

þegar stjórnandi hjálpar venjulegu fólki, sem hegðar sér á vanabundinn máta, að ljúka 

reglubundnum störfum frá degi til dags. Þessi lýsing er hvorki spennandi né hefur yfir 

sér einhvern sérstakan ljóma. Forysta tekur hins vegar á málunum á annan hátt. Leiðtogi 

sem sýnir jákvæða forystu hefur það leiðarljósi að auka orku fólksins með hvatningu og 

innblæstri, leiðtoginn ýtir ekki fólki áfram í vinnu sinni eins og stjórnandinn gerir heldur 

uppfyllir hann grunnþarfir mannsins til þess að ná árangri. Grunnþarfirnar eru 

mikilvægar því að í þeim liggur tilfinningin um að tilheyra, viðurkenning, sjálfmiðun og 

getan til að lifa eftir eigin styrkleikum og hugmyndum. Þessar tilfinningar snerta 

einstaklinginn djúpt og valda viðbrögðum sem eru öflug. Nái skipulagsheildin að virkja 

þessa orku einstaklinganna til sameinaðs átaks er afrakstur allra langt fram úr 

væntingum. Rannsóknir hafa sýnt að leiðtogi sem vinnur með og eyðir meiri tíma í 

sterkustu einstaklingana í stað þess að vinna stanslaust með þá sem eru veikari  ná 

tvöfalt meiri árangri í framleiðni í þeirra einingum. Þetta reynist oft vera erfitt þar sem 

þeir einstaklingar sem eru taldir veikari í teymi krefjast oftar meiri athygli en hinir sem 

eru sterkari til. Byggir það á því að sá sem þekkir sína styrkleika og er farinn að vinna 

markvisst með þá er fullur af sjálfstrausti og vinnur af meira sjálfstæði. Þessa aðila er 

mikilvægara að vinna með og hvetja áfram, þannig nær einstaklingurinn og teymið mun 

meiri árangri. 

Eins og komið hefur fram þá er jákvæður leiðtogi sá sem býr yfir styrkleikum sem 

hann þekkir og kann að nota. Hann þekkir styrkleika starfsmanna sinna og nýtir þá til 

hvatningar, þannig dregur hann hið besta fram í teyminu sem skapar þannig jákvætt og 

uppbyggilegt umhverfi. Teymið starfar sem heild en er byggt á styrkleikum 

einstaklinganna. 

Jákvæð forysta er það þegar byggt er á styrkleikum einstaklinga og teymisins í heild. 

Það verður til þess að samtöl og samskipti verða þess eðlis að allir vita til hvers er af 

þeim ætlast og hver og einn getur nýtt sína styrkleika til fulls og þannig blómstra í starfi. 

Þegar samtöl um styrkleika eru tekin um teymið sem heild skapar það skilning á hegðun 
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hvers og eins innan hópsins. Þannig getur hópurinn byggt á styrkleikum hvers annars og 

verður sterkari sem heild og nær enn betri árangri. Frá sjónarmiði leiðtogans sem sýnir 

jákvæða forystu er mikilvægt að þekkja styrkleika einstaklinganna innan hópsins og hver 

er styrkleiki teymisins sem heild. Ekki búa allir að sama styrkleika innan hópsins heldur 

er það samspilið sem skiptir máli hvort árangur næst.  

Þannig hefur skapast umhverfi þar sem samskipti eru opin og hreinskilin, fólk vinnur í 

flæði og finnur til sín. 

6.1 Tillögur til stjórnenda 

Við lifum í dag á tímum þar sem aðgengi að upplýsingum er mikið og hraði er 

einkennandi í því sem við tökumst á við. Í veröld samfélagsmiðlana, þar sem við birtum 

daglegar stöðufærslur og myndir og fáum um leið „like“ og „comment“ erum við vön að 

fá stanslausa endurgjöf og leitumst við því eftir henni í mismunandi formi. 

Þetta þýðir að fyrir jákvæða leiðtogann verður öll endurgjöf að vera sannarlega að 

heilindum og af einlægni þannig að einstaklingurinn trúi henni, taki henni til sín og finni 

til hvatningar. Jákvæði leiðtoginn verður að sýna að hann er sannur og ósvikinn í því sem 

hann er að gera. Þegar byggt er á styrkleikum einstaklinganna og áhersla er lögð á að 

velja og staðsetja einstaklinga í stöðu sem sem veitir þeim daglega tækifæri til þess að 

vinna innan styrkleika þeirra, leggur hinn jákvæði leiðtogi þar með áherslu á vöxt og 

þróun í kringum hlutlægt mat á hæfileikum hvers og eins. Þannig vinnur jákvæða 

forystan best. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vinna með og eyða meiri tíma í sterkustu 

einstaklingana í stað þess að stanslaust vinna með þá sem veikari eru. Þannig getur 

skipulagsheildin náð enn meiri árangri. Leiðtoginn verður að þekkja styrkleika 

einstaklinganna innan hópsins og þannig um leið styrkleika teymisins í heild. Þegar hann 

hefur náð því getur hann markvisst valið inn í hópinn nýja starfsmenn sem hafa ákveðna 

lykilstyrkleika sem leiðtoginn telur gagnist teyminu. Þetta þýðir þá að ráðning verður 

markvissari og eftirsóknarverðara verður að vinna í teyminu. Fyrirtækið heldur betur í 

góðu starfsmennina og ræður inn hæfari einstaklinga, með því er það að fjárfesta í 

mannauðnum og það er góð fjárfesting. Það er mikilvægt fyrir jákvæða leiðtogann að 

viðurkenna að neikvæðni verður alltaf til í jákvæðustu liðsheildum, jákvæð forysta fjallar 

ekki um það að hunsa vandamálin og láta eins og þau séu ekki tilstaðar. Það þarf að taka 

á þeim af alvöru, sé það ekki gert geta mikilvæg hættumerki farið framhjá okkur. Fólk 
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þarf að átta sig á og einnig þekkja og skilgreina styrkleika sína til þess að skilja þá og 

möguleika þeirra til fulls. Fólk þarf sem sagt að skilja styrkleika sína til þess að geta 

notað þá og látið þá blómstra. Stjórnendur spila lykilhlutverk í því að finna og vinna með 

styrkleika starfsmanna sinna og gera það best með markvissum samtölum. Árangur 

næst með því að þróa og skapa skipulagsheild sem er byggð á styrkleikum 

einstaklingsins. 
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