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LEIÐTOGAFÆRNI Í NEYÐARSTJÓRNUN – SAMANBURÐUR Á AÐFERÐUM 

LEIÐTOGA Í ÍSLENSKUM BJÖRGUNARSVEITUM OG Á GRUNNVIÐMIÐUM IPMA. 

Hefur sú staðreynd að um sjálboðastörf er að ræða takmarkandi eða góð áhrif á getu 

leiðtoga til að stýra?  

Gunnur Magnúsdóttir 1 

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í Verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík – apríl 2015 

 

Útdráttur 

Íslendingar læra snemma að þekkja björgunarsveitir landsins og óeigingjarnt 

sjálfboðastarf liðsmanna við erfiðar aðstæður og válynd veður. Framlag sveitanna er 

mjög mikilvægt fyrir öryggi allra landsmanna og þeirra ferðamanna sem heimsækja 

landið. Þar sem um sjálfboðastörf er að ræða eru liðsmenn sveitanna oftar en ekki ólíkir 

einstaklingar sem búa yfir ólíkri þekkingu sem virkja þarf á annan máta en gert er þegar 

um launuð störf er að ræða. Til þess þarf öflugan leiðtoga sem býr yfir færni til að skapa 

sýn og samhæfa krafta. Það getur hins vegar reynst erfiðara í sjálfboðastörfum en 

launuðum störfum að fá öfluga leiðtoga til starfa, auk þess sem það getur verið 

vandasamara að  leiða hóp fólks sem heyrir ekki undir eiginlegt boðvald. Eftirfarandi 

rannsókn leiddi þó í ljós að í flestum björgunarsveitum landsins starfa öflugir leiðtogar 

sem leiða sína sveit að miklu leyti í samræmi við grunnviðmið IPMA, Alþjóðlega 

verkefnastjórnunarfélagsins, um forystu. Grunnviðmiðunum er ætlað að tryggja 

samræmdan skilning og  skilgreiningu fyrir verkefnastjóra um allan heim en þau má vel 

heimfæra á ýmsa aðra starfsemi. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Að hve miklu 

leyti samræmist leiðtogafærni þeirra sem gegna forystuhlutverkum í björgunarsveitum 

landsins grunnviðmiðum IPMA um forystu ? Að auki er kannað hvort sú staðreynd að um 

sjálfboðastörf er að ræða hafi takmarkandi eða góð áhrif á getu leiðtoga til að stýra. Til 

að kanna þetta var send út spurningakönnun á björgunarsveitir landsins og til að öðlast 

enn dýpri skilning á störfum björgunarsveitanna og leiðtogum þeirra var leitað til tveggja 

starfandi stjórnenda þeirra. Niðurstöður gefa til kynna að ferli þeirra, sem gegna 

forystuhlutverkum í sveitunum, samræmist ágætlega grunnviðmiðunum og að 

sjálfboðaliðafyrirkomulagið hafi ekki verulegar takmarkanir í för með sér.  

 

 

                                                           
1
 BCs í Viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík 2008, tölvupóstur: gunnurmagg@gmail.com 
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1 Inngangur 

Björgunarsveitir á Íslandi eru allar aðilar að Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þær eru 

samtals 93, skipaðar af um 4000 sjálfboðaliðum. Þær eru dreifðar um allt land og eru 

mjög mismunandi að stærð og styrk. Þeim er ætlað að sinna björgunarstörfum, fyrstu 

hjálp, verndun og gæslu. Á heimasíðu Landsbjargar kemur fram að mikið sé lagt upp úr 

fagmennsku, þjálfun og menntun björgunarfólks ásamt góðum tækjakosti. Félagið rekur 

til að mynda björgunarskóla þar sem kennd er bæði grunn- og sérþjálfun. Helsti styrkur 

sveitanna er fjöldi þeirra og dreifing um landið, að ógleymdu því fólki sem skipar þær 
(Landsbjörg, 2015). 

Björgunarsveitirnar eru skipaðar fólki úr öllum áttum sem flest á það sameiginlegt 

að hafa mikinn áhuga á útivist, ævintýramennsku og að láta gott af sér leiða til 

samfélagsins. En til þess að stýra öflugu starfi þarf öfluga leiðtoga, en því er þannig farið 

að hver sveit hefur sinn leiðtoga, sinn stjórnanda sem þarf að vera fær um að stýra sinni 

sveit, oftar en ekki við erfiðar og krefjandi aðstæður. Þar sem um sjálfboðastörf er að 

ræða þá er jafnvel enn mikilvægara að stefnan og stjórnunin sé skýr. Hvort sem verið er 

að sinna tiltölulega einföldu hópstjórastarfi eða umfangsmiklum samhæfingum aðgerða 

þá er nauðsynlegt að við stjórnvölinn sitji aðili sem býr yfir mikilli leiðtogafærni. Einhver 

sem á auðvelt með að stilla teymið saman og veita því hvatningu til að takast á við 

margvíslegar og krefjandi aðstæður (Jón Svanberg Hjartarson). 

Í eftirfarandi rannsókn er ætlunin að kanna að hve miklu leyti stjórnendum í 

björgunarsveitum landsins tekst að framkvæma þetta. Gerður verður samanburður á 

leiðtogafærni þeirra sem fara með forystuhlutverk í björgunarsveitunum og borið saman 

við Grunnviðmið Alþjóðlega verkefnastjórnunarfélagsins (ICB - Grunnviðmið IPMA um 

hæfni verkefnastjóra, 2015) um forystu. Auk þess verður kannað hvort sú staðreynd að 

um sjálboðastörf er að ræða hafi takmarkandi eða góð áhrif á getu leiðtoga til að stýra. 

 

2 Fræðileg umfjöllun  

Ekki hefur áður verið skoðuð sérstaklega leiðtogafærni í björgunarsveitum á Íslandi eða 

gerður samanburður á henni. En könnun á fræðilegu efni  leiddi í ljós að töluvert hefur 

verið fjallað um forystu- og leiðtogafærni í bæði neyðarstjórnun og sjálfboðastarfi í 

mismunandi samhengi.  

2.1 Forysta - IPMA 

Alþjóðlega verkefnastjórnunarfélagið (e. International Project Management Association, 

IPMA) gefur út IPMA Competence Baseline eða Hugtakalykil verkefnastjórnunar eins og 

viðmiðin hafa verið nefnd á íslensku. Hugtakalykillinn samanstendur af 46 hæfnisþáttum í 

þremur víddum; tæknivídd, atferlisvídd og bakgrunnsvídd. Saman mynda þeir grunninn 

að þeirri færni sem krafist er af vottuðum verkefnastjórum. Markmiðið með 

Hugtakalyklinum er meðal annars að tryggja samræmdan, alþjóðlegan skilning og 

skilgreiningu á hugtökum verkefnastjórnunar. Á undanförnum árum hafa mörg fyrirtæki, 

stofnanir og félagasamtök innleitt þessa faglegu aðferðafræði. Grunnviðmið forystu má 

finna í atferlisvíddinni en vegna sífellt flóknari verkefna í krefjandi og síbreytilegu 

umhverfi hafa kröfurnar um atferlishæfni, bæði stjórnenda og liðsmanna orðið meiri. 

Víddin lýsir á nákvæman hátt persónulegum hæfnisþáttum, viðhorfum og færni. Um 

forystu er sagt að hún feli í sé að veita öðrum leiðsögn og hvatningu í hlutverki sínu eða 

vinnu við að ná markmiðum verkefnis. Hún felur í sér hæfileikann til að greina hvað það 

er sem þarf og getu til að útdeila verkefnum í samræmi við getu liðsmanna. Öflug forysta 

er talin sérstaklega mikilvæg í verkefnum þar sem óvissa ríkir eins og í neyðar- og 

áfallastjórnun (International Project Management Association, IPMA, 2015).  

 Sá sem er í forystuhlutverki þarf að vera fær um að nýta sér eigin reynslu, velja 

þá forystuaðferð sem hentar best í viðkomandi aðstæðum, beita henni á skilvirkan hátt 
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og uppfæra ef útkoman er ekki í samræmi við væntingar.  Einnig verður að vera geta til 

staðar til að miðla reynslu og færni til annarra liðsmanna og tryggja að færni teymisins í 

heild sé í sífelldri endurskoðun og taki þeim framförum sem þörf þykir á (International 

Project Management Association, IPMA, 2015). Það felur í sér mikla ábyrgð að gegna 

forystuhlutverki og sá sem því sinnir þarf að búa yfir næmni fyrir bæði fólki og umhverfi 

og vera fær um að hlusta og ávinna sér traust liðsmanna. Stephen Covey segir að ekki sé 

hægt að skilgreina forystuhlutverkið eins og hvert annað starf. Að vald þess sem fer með 

forystuhlutverk sé frekar byggt á siðferðislegum grunni en boðvaldi. En siðferðislegur 

grunnur ætti að fela í sér heiðarleika, heilindi og virðingu gagnvart öðrum (Lytle, 2005).  

Eftirfarandi mynd sýnir æskilegt atferli hæfnisþátta grunnviðmiðanna út frá þeirri 

þekkingu og reynslu sem áskilin er. Einnig eru gefin dæmi um óæskileg ferli til 

glöggvunar á því hvað hægt sé að bæta. 

 

 

      Mynd 1 – Æskilegt og óæskilegt ferli þess sem gegnir forystuhlutverki  

 

Æskilegt atferli Atferli sem þarf að bæta

1 Getur falið öðrum hluta eins valds, ber traust til 

annarra og leiðbeinir þeim til árangurs

Felur ekki öðrum hluta eins valds, ber ekki traust til 

annarra og leiðbeinir ekki öðrum

2 Hefur skýra stefnu, miðlar henni og fylgir henni 

eftir

Getur verið upptekinn af sjálfum sér, skiptir 

auðveldlega um stefnu, er sama hvort hún njóti 

stuðnings, eða hefur einfaldlega enga stefnu

3 Er leiðandi að eðlisfari, fólk hlustar á og ber traust 

til hans

Verður endurtekið að sanna sig, fólk dregur hann í 

efa

4 Notar verkdreifingu á SMART (nákvæmt, 

mælanlegt, gerlegt, raunhæft, tímasett) verkhlutum, 

sem henta hæfileikum liðsmanna og veitir þeim frelsi 

til að finna bestu leiðina

Stjórnar ekki skv. SMART kenningum og þrengir 

starfsvettvang undirmanna sinna með skilyrðum og 

takmörkunum

5 Er hæfileikaríkur milligöngumaður Getur ekki virkað sem milligöngumaður í ágreiningi

6 Sameinar vald og persónutöfra Virkar veiklundaður og ómarktækur

7 Fyllir fólk eldmóði, fólk er stolt af að vinna með 

honum
Fólki finnst persónuleiki hans óaðlaðandi

8 Veit hvernig á að umbuna og umvanda án þess að 

stuða liðsmenn

Umbunar ekki og vandar um fyrir fólki á rangan hátt 

eða við rangar aðstæður

9 Tekur fulla ábyrgð og útdeilir verkum og umboði til 

þeirra á sama hátt

Kennir liðsmönnum um og lætur aðra hafa áhrif til 

breytinga á markmiðum, verkefnum eða forskriftum 

verkefnisins

10 Tryggir markmið verkefnisins og velferð liðsmanna 

þegar breytingar eru ræddar

Kennir liðsmönnum um og lætur aðra hafa áhrif til 

breytinga á markmiðum, verkefnum eða forskriftum 

verkefnisins

11 Tekur meðvitað og uppbyggilega á hegðun 

liðsmanna, setur þeim skýr skilyrði og gefur tíma til 

samþykkta

Hefur ekki skýra mynd af afleiðingum eigin stjórnunar, 

felur sig á bak við tímaskort, forðast samskipti

12 Virkjar þátttöku liðsmanna við ákvarðanatöku, 

eða hefur skýrar ástæður fyrir því að sleppa því

Tekur allar ákvarðanir sjálfur og kemur þeim ekki á 

framfæri við liðsmenn

13 Beitir stjórnunaraðferðum sem henta viðkomandi 

verkhóp og vinnuaðstæðum, er opinn fyrir endurgjöf

Stjórnar á fyrirsjáanlegan hátt og er í vörn gagnvart 

gagnrýni á stjórnunaraðferð sína

14 Er fyrirmynd og viðurkenndur sem leiðtogi innan 

hópsins og meðal hagsmunaaðila

Hegðun hans er ekki talin viðeigandi af öðrum, hann 

sýnir ekki forystu innan hópsins eða gagnvart 

hagsmunaaðilum

15 Sýnir jafnaðargeð í tali og hegðun, svarar af 

þekkingu á skýran og skilmerkan hátt

Talar of hratt, klárar ekki setningar og baðar 

óhóflega út örmum

16 Heldur ró sinni undir álagi, forðast að sýna 

óðagot
Skelfist og missir stjórn á sér

2.01 Forysta (E. Leadership) ICB 3.0



3 
 

2.2 Leiðtogar og leiðtogafærni 

Samkvæmt leiðtogafræðunum eru eftirtaldir eiginleikar taldir nauðsynlegir leiðtogum: 

Viðkomandi „þarf að vera fær um að skapa sýn, vera fær um að skapa tilfinningu fyrir 

knýjandi nauðsyn og vera um að viðhalda sýninni þar til markmiðum er náð (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011, bls. 18-19)“. Verkefnaleiðtogar þurfa oftar en ekki 

að takast á við erfiðar aðstæður og mikla ábyrgð en ekki fylgir ábyrgðinni alltaf formlegt 

vald. Hlutverk bæði leiðtoga og fylgjenda verða því að vera skýr og samskipti í lagi. 

Þegar ekki er formlegt vald til staðar eru það fylgjendur sem veita leiðtogum vald sitt og 

án þeirra verður enginn leiðtogi (Lewis, 2003).  

Það hefur verið mikið um það skrifað hvort leiðtogafærni sé meðfæddur hæfileiki eða 

ekki en æ fleiri hallast þó að því að um sé að ræða eignleika sem hægt er að þróa og 

efla. „Leiðtogafærni einstaklings byggir á vilja hans til að taka á sig ábyrgð, hún krefst 

aðlögunar og þjálfunar og til langs tíma litið felst hún í því að vera í góðum tengslum við 

sitt innra sálarlíf (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011, bls. 33).“ Eflaust er 

þó best að til staðar séu ákveðnir grunnþættir eins og gott sjálfstraust, að hafa trú á 

eigin getu, að geta virkað hvetjandi og búa yfir útgeislun sem smitar fólk á drífandi hátt. 

Að vera fær um að afla sér fylgjenda er grundvallaratriði. Það er til dæmis hægt með því 

að veita öðrum jákvæða viðurkenningu og vera góð fyrirmynd í starfi, vera fær um að 

efla liðsandann og sýna öðrum að verið sé að vinna að hagsmunum þeirra. Að vera fær 

um að miðla eigin þekkingu og reynslu er annar mikilvægur þáttur því það er ekki nóg að 

kynna sér aðferðir leiðtogastjórnunar, getan til að tileinka sér hana og miðla verður líka 

að vera til staðar. Og leiðtogafærni er ekki hægt að efla að fullu nema með samskiptum 

við fólk (Drennan, Richey, 2012).  

Þessu til viðbótar má bæta því við að James P. Lewis telur það mikilvægast að 

leiðtogar búi yfir því sem hann kallar „people skills“ en undir það fellur hæfni til að hrífa 

fólk með sér, geta til að hvetja til dáða, samskiptahæfileikar, geta til að taka ákvarðanir, 

semja og byggja upp liðsheild (Lewis, 2003, bls. 11-12). Án þeirra hafa áætlanagerð og 

eftirfylgni ekki mikið að segja. 

2.3 Leiðtogar í neyðarstjórnun 

Hættu- og óvissuástand getur skapast þegar röð óvæntra og ófyrirséðra atvika fer af stað 

sem ekki er hægt að sporna við eða stöðva. Þessi röð atvika trufla daglegt líf og geta 

valdið mikilli skelfingu. Við þessar aðstæður er hvað mest hætta á að stjórnun fari 

úrskeiðis og því enn brýnna en ella að til staðar séu vel skilgreindir ferlar og að viðbrögð 

hafi verið æfð undir eðlilegum kringumstæðum. Samhæft og skilvirkt viðbragskerfi þeirra 

aðila sem koma að neyðarstjórnun verður að vera til staðar en það auðveldar öllum að 

minnka skaðann (Farazmand, 2007). Sem dæmi um aðstæður eins og lýst er hér að ofan 

má nefna hryðjuverkaárásirnar á tvíburaturnana í New York í september 2001. 

Jarðskjálftana við Indlandshaf í desember 2004 sem ollu flóðbylgju og fellibylinn Katrínu 

sem gekk yfir borgina New Orleans í Bandaríkjunum í ágúst 2005. Flestum er einnig enn í 

fersku minni jarðskjálftarnir á Haítí í janúar 2010 sem ollu gríðarlegu mann- og eignatjóni 

(Rauðikrossinn, 2015). Eðli og umfang hamfaranna getur verið misjafnt en allar eiga þær 

það sameiginlegt að valda miklum skaða og vera þeim sem koma til aðstoðar mjög 

krefjandi verkefni.  

Í neyðarstjórnun er hverjum leiðtoga nauðsynlegt að halda ró sinni og vera vel  

undirbúinn fyrir hið óvænta. Góð samskipti við aðra liðsmenn eru nauðsynleg, með 

reglulegri upplýsingagjöf um framvindu og næstu skref fær fólk vissu fyrir því að verið sé 

að takast á við verkefnin og vandamálin eftir bestu getu.  Leiðtogar í neyðarstjórnun 

verða að búa yfir þekkingu, reynslu og vitsmunum til að geta á svipstundu metið stöðuna 

út frá þeim upplýsingum sem eru til staðar. Stundum eru þær takmarkaðar en stundum 

þarf að bera skynbragð á hvaða upplýsingar eru mikilvægar og koma að gagni og hverjar 

ekki. Í framhaldi þarf leiðtoginn að vera fær um að taka ákvörðun, sem byggð er á 

þessum upplýsingum, um hvernig best sé að bregðast við og koma boðum þess efnis til 
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þeirra sem hlut eiga að máli á skilvirkan máta. Við neyðarstjórnun er oftar en ekki um líf 

eða dauða að tefla og því er álagið oftar en ekki gífurlegt (Comfort, 2007). 

2.4 Leiðtogar í sjálfboðaliðastarfi  

Það fyrirkomulag að manna sveitirnar með sjálfboðaliðum getur gert þeim erfiðara fyrir 

að fá til liðs við sig hæfa leiðtoga. Að sama skapi getur það gert stjórnendum erfitt fyrir 

þegar kemur að því að leiða sveitirnar því formlegt vald er ekki til staðar (Jón Svanberg 

Hjartarson). Því er það jafnvel brýnna að stjórnendur búi yfir leiðtogahæfni en ef um 

venjulegt launþega og vinnuveitandasamband væri að ræða.  

Á undanförnum áratugum hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar sem miða að 

því að bæta stjórnenda- og leiðtogafærni á vinnumarkaði en takmarkaðar rannsóknir 

hafa hins vegar verið gerðar á sjálfboðastörfum. Á þessu tvennu er töluverður munur og 

verða leiðtogar í sjálfboðastörfum til að mynda að bera skynbragð á að nálgast verður 

fylgjendur með eilítið öðrum hætti en í launuðum störfum. Ein leið fyrir leiðtoga til að ná í 

efnilegt fólk til starfa er að skapa sameiginlega sýn sem fólk getur samsamað sig að og 

skapa reynslu sem er fólkinu mikils virði. Það verður að skapa tækifæri fyrir fólk til að 

vaxa og dafna og höfða til getu þeirra og áhugasviðs. Það er mjög mikilvægt að 

sjálfboðaliðum sé úthlutað störfum eftir áhugasviði en ekki einungis getu. Það er einnig 

mikilvægt að hlutverk hvers og eins sé vel skilgreint. Að það viti allir til hvers er ætlast af 

þeim, sérstaklega ef nauðsyn krefst að fólki sé skipað í hlutverk sem það hefur ekki 

endilega brennandi áhuga á. Annars er hætt við að hópur sjálfboðaliða leysist upp í 

höfuðlausan her og verði frekar til trafala en gagns. Það er einnig mikilvægt að 

sjálfboðaliðar fái einhverja viðurkenningu fyrir framlagt sitt, að þeir finni að störf þeirra 

séu einhvers metin, að þeir komi að gagni. Leiðtogar í sjálfboðaliðastörfum verða að hafa 

það í huga að það fólk sem ræðst til starfa í sjálfboðavinnu er ekki alltaf endilega alltaf 

fólk sem vinnuveitendur hefðu kosið ef um launuð störf væri að ræða. Stundum þarf að 

láta sér það að góðu verða sem í boði er. Framboðið af hæfum sjálfboðaliðum getur verið 

takmarkað og sá tími sem fólk hefur tök á að verja í sjálfboðaliðastörf einnig. Þá getur 

það komið í hlut leiðtogans að reyna að virkja fólkið á þann hátt að það komi sem best 

að gagni (Falasca og Zobel, 2012). 

 

3 Rannsóknin 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna að hve miklu leyti færni leiðtoga í íslenskum 

björgunarsveitum samræmast grunnviðmiðum Alþjóðlega verkefnastjórnunarfélagsins 

(IPMA). Því til viðbótar var athugað hvort sú staðreynd að um sjálfboðastörf væri að 

ræða hefði takmarkandi eða góð áhrif á getu leiðtoga til að stýra teymum. Hvað það væri 

sem einkum einkenndi leiðtoga í neyðarstjórnun.  

3.1 Aðferðafræði 

Stuðst var við megindlega aðferðafræði þar sem send var út spurningakönnun með nítján 

lokuðum spurningum og einni opinni á póstföng björgunarsveita landsins, sem uppgefin 

eru á heimasíðum þeirra. Til að dýpka enn frekar skilning á starfsemi björgunarsveitanna 

og leiðtogum sem þarf starfa var einnig rætt við framkvæmdastjóra Landsbjargar og einn 

félaga í Björgunarsveitinni á Kjalarnesi. Þessir aðilar hafa báðir áralangareynslu af 

björgunarstörfum.  

A. Til að kanna aðferðir og færni þeirra sem gegna forystuhlutverkum í  

björgunarsveitum landsins var sett upp skrifleg spurningakönnun með lokuðum 

spurningum á heimasíðu Survaymonkey (SurveyMonkey, 2015) og send á uppgefin 

tölvupóstföng björgunarsveitanna af heimasíðu Slysavarnafélagsins Landsbjargar en 

félagið samanstendur af landssamtökum björgunarsveita, slysavarna og kvennadeild og 

unglingadeildum á Íslandi. Spurningarnar voru 21 þar af fjórar bakgrunnsspurningar. Í 
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spurningunum að frátöldum bakgrunnsspurningum voru þátttakendur beðnir að lýsa á 

skala hversu vel eða illa hvert og eitt grunnviðmið Hugtakalykilsis ICB 3.0 átti við 

stjórnendur í þeirra sveit.  

B. Til að kynnast enn betur starfsemi björgunarsveitanna og þeirra starfsháttum var rætt 

við framkvæmdastjóra Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Jón Svanberg Hjartarson og 

Önnu Filbert sem situr í svæðisstjórn björgunarsveita á höfuðborgarsvæðinu eða svæði 

eitt eins og það er kallað.  Þau gáfu höfundi betri innsýn í starfsemi sveitanna auk þess 

sem þau lögðu sitt mat á niðurstöður spurningakönnunar. Þegar talað er um 

„Viðmælendur“ í greininni þá er átt við þau Jón Svanberg og Önnu. 

Það gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar að hafa nánast eingöngu 

lokaðar spurningar með fáum valmöguleikum því með því móti er mögulega haft áhrif á  

viðhorf og svör þátttakenda.  Einnig gæti það haft áhrif að spurningakönnunin var 

eingöngu send á uppgefin netföng björgunarsveitanna en ekki beint á starfandi 

björgunarsveitamenn og konur. Þar með voru líkur á að hlutfall stjórnenda yrði frekar 

hátt á meðal þátttakenda. 

 

4 Niðurstöður 

Spurningakönnun og rýni stjórnenda 

Spurningakönnunin var send á 51 póstfang og það bárust 34 svör sem gerir um 67% 

svarhlutfall. Ekki var gefinn kostur á að sleppa spurningum þannig að öllum spurningum 

var svarað af þátttakendum. Síðasta spurningin var opin og bauð upp á að svarendur 

gætu óhindrað sagt sitt álit og þeirri spurningu var hægt að sleppa. Aðeins tveir 

þátttakendur kusu að svara. 

Spurningar 1-4: 

A. Fyrstu fjórar spurningarnar voru bakgrunnspurningar þar sem spurt var um kyn, 

aldur, menntun og hvort viðkomandi sé eða hafi verið stjórnandi í sinni björgunarsveit. 

Um 18% svarenda voru konur og 82% karlar. Alls 47% voru með 

framhaldsskólamenntun og 35% með háskólamenntun, 73% þeirra sem svöruðu voru 

stjórnendur og 9% höfðu einhvern tímann verið það. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála niðurstöðum í fyrstu fjóru 

spurningunum: 

„Hlutfall kvenna í sveitunum hefur vaxið síðustu ár.“ 

„Aldurssamsetning hefur verið að breytast síðustu ár. Eldra fólk kemur inn og það er lengur 

starfandi.“ 
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Spurning 5: Hvernig eru stjórnendur valdir í þinni björgunarsveit? 

 

 

Mynd 2 – A. Yfirlit yfir hvernig valið er í stjórnenda- og forystuhlutverk 

 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að það væri misjafnt hvernig 

stjórnendur væru valdir og að munurinn fælist aðallega í stærð sveitanna. Í stærri 

sveitum væri þetta formfastara og „lýðræðislegra“ en það væri ekki alltaf möguleiki í 

minni sveitum sökum fámennis: 

„Hópsstjórar veljast yfirleitt vegna þekkingar og reynslu. Njóta trausts sinna 

félaga. Þeir geta verið hópstjórar í einu útkalli en ekki í því næsta, fer eftir 

mætingu annarra og eðli útkalls. Í stærri sveitum kemur „valið að ofan" en í minni 

sveitum fer kannski ekki fram formlegt val og stjórnunarhlutverkið er ekki skýrt 

afmarkað. Í einni aðgerð geta því verið margir stjórnendur, hver með sinn þátt 
eða sérsvið. Gengur oft bara vel sérstaklega ef menn þekkjast vel.“ 

„Val á leiðtogum fer yfirleitt fram í almennri kosninu en þó fer valið oft fram með 

„head hunting“, þ.e. reynt er að  sannfæra fólk um að taka að sér stöður.“ 

 

„Mikil pólitík í björgunarsveitunum sem getur gert val á hæfustu leiðtogunum erfitt 

fyrir.“ 

 

Í spurningu 6-21 voru þátttakendur beðnir að meta hversu vel eða illa 

fullyrðingarnar sem byggðar voru á grunnviðmiðum ICB 3.0 ættu við um 

stjórnendur í sinni sveit?  

Spurning 6: „Stjórnendur geta miðlað verkefnum, hafa traust á öðrum og 

leiðbeina þeim til árangurs."  

 

 

      Mynd 3 – A. Grunnmiðvið 1 ICB 3.0  

 

Alls 88% þátttakenda segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við 

stjórnendur í þeirra björgunarsveit. 
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B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að útkoman væri eins og við var 

að búast. 

Spurning 7: „Stjórnendur setja sér skýra stefnu, miðla henni og fylgja henni 

eftir." 

 

                  Mynd 4 – A. Grunnviðmið 2 ICB 3.0  

 

Alls 65% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að þetta viðmið ætti einna helst 

vel við um stærri sveitir. Að í þeim væri formfesta meiri og verklagið verkefnamiðaðra. 

Þar væru hlutverk líka betur skilgeind. 

„Get ímyndað mér að það að setja stefnu „gleymist“ í einhverjum tilvikum eða 

tekst ekki að koma henni til skila. Krefst vinnu.“ 

 

Spurning 8: „Stjórnendur eru leiðandi að eðlisfari, fólk hlustar á þá og ber traust 

til þeirra." 

 

                  Mynd 5 – A. Grunnviðmið 3, ICB 3.0  

 

Alls 79% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru að einhverju leyti sammála því að þetta viðmið 

ætti mjög vel við en sögðu að þetta væri þó misjafnt. Sumir væru til dæmis ekki mjög 

leiðandi í byrjun en efldust síðan í starfinu.  

Almennt gera námskeið og æfingar björgunarsveitarmenn hæfari til þess að stíga 

sjálfkrafa inn í leiðtogahlutverk fyrirvaralaust við erfiðar aðstæður. 
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Spurning 9: „Stjórnendur nota verkdreifingu á verkhlutum, sem hentar 

hæfileikum liðsmanna og veitir þeim frelsi til að finna bestu leiðina." 

 

 

                 Mynd 6 – A. Grunnviðmið 4, ICB 3.0  

 

Alls 79% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að það væri ekki alls staðar hægt 

að uppfylla þetta viðmið, þá helst í fámennum sveitum. 

 

Spurning 10: „Stjórnendur búa yfir getu til að leysa ágreining sem upp kemur í 

teymisvinnu." 

 

                  Mynd 7 – A. Grunnviðmið 5, ICB 3.0  

 

Alls 73% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að það gæti verið allur gangur á 

því hvort þetta viðmið ætti vel við eða ekki. Stjórnendur væru eins misjafnir og þeir væru 

margir. Eins gæti það verið erfiðara að leysa úr ágreiningi í fámennum sveitum. 

„Getur verið erfiðara að stjórna í sjálfboðastarfi, menn hafa ekki þekkingu eða 

reynslu til þess. Veigra sér við að stjórna af festu og taka á erfiðum málum enda 

sjálfboðaliðastarf. stundum nauðsynlegt að dempa stjórnunina til að halda fólki 

ánægðu. Á sérstaklega við þar sem sveitir eru fámennar og lítil endurnýjun. 

Gengið langt til þess að halda í fólk. Ekki eiginlegt boðvald til staðar og fólki frjálst 

að fara án fyrirvara ef því mislíkar eitthvað.“ 
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Spurning 11: „Stjórnendur hafa getu til að sameina vald og persónutöfra.“ 

 

 

                Mynd 8 – A. Grunnviðmið 6, ICB 3.0  

 

Alls 74% segja að þetta grunnviðmið eigi vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að erfitt væri að alhæfa um þetta 

grunnviðmið, leiðtogarnir væri jafn misjafnir og þeir væru margir. 

 

„Getur verið snúið að fá rétta fólkið í leiðtogahlutverk. Í einhverjum tilfellum sitja 

menn uppi með sínar stöður sem þeir hafa ekki áhuga á og í einhverjum tilfellum 

sitja sveitir uppi með leiðtoga/stjórnendur sem eru ekki að virka. Stjórnandi ekki 

endilega leiðtogi og besti björgunarmaðurinn ekki endilega besti leiðtoginn.“ 

 

Spurning 12: „Stjórnendur fylla fólk eldmóði og það eru allir stoltir af því að 

vinna með þeim“ 

 

 

                Mynd 9 – A. Grunnviðmið 7, ICB 3.0  

 

Alls 68% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála því að þetta viðmið ætti frekar vel 

við. Annar viðmælandinn taldi að það hjálpaði að fólk væri í þessu af einskærum áhuga 

og því væri drifkrafturinn kannski meiri en ella. 
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Spurning 13: „Stjórnendur vita hvernig á að umbuna fyrir vel unnin verk og 

umvanda þegar þess þarf án þess að stuða liðsmenn“ 

 

 

                Mynd 10 – A. Grunnviðmið 8, ICB 3.0  

 

Alls 59% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að þegar kæmi að því að 

umvanda fyrir sveitarmeðlimum þá gerði sjálfboðaformið leiðtogum erfitt fyrir. Það væri 

hins vegar auðveldara að umbuna. 

„Það getur gert stjórnendum/leiðtogum erfitt fyrir að fólkið er í sjálfboðavinnu, 

boðvaldið er lítið sem ekkert. Á móti kemur að fólkið er mjög áhugadrifið, er 

tilbúið til að gera meira en ætlast er til.“ 

 

Spurning 14: „Stjórnendur taka fulla ábyrgð og útdeila verkum og umboði til 

þeirra á sama hátt" 

 

      
 

      Mynd 11 – A. Grunnviðmið 9, ICB 3.0  

 

Alls 76% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur gerðu enga athugasemd við útkomuna. 
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Spurning 15: „Stjórnendur tryggja markmið sveitarinnar og velferð liðsmanna 

þegar breytingar eru ræddar" 

 

                  

       Mynd 12 – A. Grunnviðmið 10, ICB 3.0  

 

Alls 79% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að starfshættir leiðtoga 

samræmdust ágætlega þessu grunnviðmiði. 

 

Spurning 16: „Stjórnendur taka meðvitað og uppbyggilega á hegðun liðsmanna, 

setja þeim skýr skilyrði og gefa þeim tíma til samskipta" 

 

 

                Mynd 13 – A. Grunnviðmið 11, ICB 3.0  

 

Alls 65% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að hér gæti sjálboðaliðaformið 

einnig haft hamlandi áhrif. 
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Spurning 17: „Stjórnendur virkja þátttöku liðsmanna við ákvarðanatöku þegar 

það á við" 

 

                 Mynd 14 – A. Grunnviðmið 12, ICB 3.0  

 

Alls 82% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur gerðu enga athugasemd við útkomuna. 

 

Spurning 18: „Stjórnendur beita stjórnunaraðferðum sem henta sveitinni og 

vinnuaðstæðum og eru opnir fyrir endurgjöf" 

 

 

                 Mynd 15 – A. Grunnviðmið 13, ICB 3.0  

 

Alls 76% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála því að þetta viðmið ætti frekar vel 

við en ekki alltaf. 
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Spurning 19: „Stjórnendur eru góðar fyrirmyndir og viðurkenndir sem leiðtogar 

innan hópsins og hjá hagsmunaðilum" 

 

 

                  Mynd 16 – A. Grunnviðmið 14, ICB 3.0  

 

Alls 76% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að þetta viðmið ætti í flestum 

tilfellum frekar vel við. 

 

Spurning 20: „Stjórnendur sýna jafnaðargeð í tali og hegðun og svara af 

þekkingu á skýran og skilmerkilegan hátt" 

 

 

                Mynd 17 – A. Grunnviðmið 15, ICB 3.0  

 

Alls 68% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að þetta ætti frekar vel við í 

flestum tilfellum, þó væri það misjafnt eftir stjórnendum. Töldu það líka geta haft áhrif á 

svör fólks að það tekst ekki í öllum tilfellum að fá til starfa góða stjórnendur. 
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Spurning 21: „Stjórnendur halda ró sinni undir álagi og forðast að sýna óðagot." 

 

 

                  Mynd 18 – A. Grunnviðmið 16, ICB 3.0  

Alls 79% segja að þetta grunnviðmið eigi frekar vel eða mjög vel við stjórnendur í þeirra 

björgunarsveit. 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að í flestum tilfellum ætti þetta 

frekar vel við. 

 

Spurning 22: „Er það eitthvað sem þér finnst stjórnendur í þinni sveit gera betur 

en það sem fram hefur komið í fullyrðingum hér að ofan.“ 

A. Það voru aðeins tveir þátttakendur sem kusu að svara þessari opnu spurningu og 

annar þeirra kaus að tala um það sem betur mætti fara í sinni sveit. 

„Stjórnendur eru sveiganlegir og geta stigið úr stjórnendahlutverki þegar við á.“„Í 

lítilli sveit eins og minni geta stundum valist til starfa stjórnunarfólk sem er alls 

óhæft til að stjórna sjálfum sér, hvað þá öðrum.“ 

 

B. Rýni viðmælenda: Viðmælendur voru sammála um að í einhverjum tilfellum veldust í 

störfin óhæft fólk. Það væri þá einkum í fámennum sveitum en stundum væri það 

„pólitík“ innan sveitanna sem réði því. 

 

 

 

5 Umræður  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að þeir sem gegna leiðtogahlutverkum í 

björgunarsveitunum hafi til að bera ágæta leiðtogafærni. Þeim virðist takast að mestu að 

hrífa aðra með sér í átt að markmiðum sveitanna. Þrátt fyrir þær takmarkanir sem 

sjálfboðaliðaformið setur starfinu og óháð því með hvaða hætti þeir hreppa stöðurnar. 

Grunnviðmið IPMA virðast henta ágætleg til viðmiðunar fyrir starfið þar sem útkoman úr 

spurningakönnuninni samræmdist vel viðmiðunum. Í aðeins þremur grunnviðmiðum af 

sextán fór fjöldi þeirra sem svöruðu „Hvorki né“, „Á frekar illa við“ eða á „Mjög illa við“ í 

tólf eða fleiri af 34 þátttakendum:  

 Stjórnendur setja sér skýra stefnu, miðla henni og fylgja henni eftir 

 Stjórnendur vita hvernig á að umbuna fyrir vel unnin verk og umvanda þegar þess 

þarf án þess að stuða liðsmenn 

 Stjórnendur taka meðvitað og uppbyggilega á hegðun liðsmanna, setja þeim skýr 

skilyrði og gefa þeim tíma til samskipta 

Fjöldi þeirra sem haka við ofangreinda kosti helgast líklega af takmörkunum 

sjálfboðaliðaformsins, það er kannski ekki eins formfast eins og ef um launþegasamband 
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væri að ræða. Ekki er um hreint boðvald að ræða hjá leiðtogum yfir sveitarmeðlimum. En 

það er eitt sem viðmælendurnir Anna og Jón voru sammála um að einkenndi starfið og 

mögulega drægi úr áhrifum þessara takmarkanna en það er liðsandinn. Sveitarmeðlimir 

upplifa sig sem partur af liðsheild og það ríkir yfirleitt mikið traust. Og þeir sem njóta 

trausts annarra eru yfirleitt þeir sem valdir eru til að leiða hópa og stjórna aðgerðum 

(Anna Filbert, 2015 og Jón Svanberg Hjartarson, 2015).  

Þetta samræmist niðurstöðum könnunarinnar þar sem eftirfarandi viðmið voru sögð eiga 

„Mjög vel við“ hjá fleiri en tíu þátttakendum: 

 Stjórnendur geta miðlað verkefnum, hafa traust á öðrum og leiðbeina þeim til 

árangurs 

 Stjórnendur eru leiðandi að eðlisfari, fólk hlustar á þá og ber traust til þeirra 

 Stjórnendur tryggja markmið sveitarinnar og velferð liðsmanna þegar breytingar 

eru ræddar 

 Stjórnendur eru góðar fyrirmyndir og viðurkenndir sem leiðtogar innan hópsins og 

hjá hagsmunaðilum 

Í þessum grunnviðmiðum spilar traust lykilhlutverk en þegar formlegt vald er ekki til 

staðar en leiðtoginn verður samt sem áður að fá fólk til að vinna með sér með 

einhverjum hætti þá verður hann að vera fær um að ávinna sér það (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 

Innan sveitanna virðast hlutverk og ábyrgðasvið vera nokkuð skýr en þó mætti gera 

betur samkvæmt viðmælandanum, Jóni Svanberg og jafnvel reyna að samræma betur 

milli sveita. Fjölmennari sveitirnar standa betur að vígi en þær fámennari en eins og fram 

hefur komið þá er þetta mikilvægt til að tryggja starfsánægju sjálfboðaliða. 

Björgunarsveitirnar leggja mikla áherslu á æfingar sem haldnar eru með reglubundnu 

millibili en með þeim búa liðsmenn sig undir næsta útkall og álagið sem útköllunum 

fylgir. Reynt er að líkja eftir raunverulegum aðstæðum þar sem ógn steðjar að. Þetta 

hjálpar leiðtogum við að takast á við álagið sem fylgir óneitanlega neyðarstjórnun. 

Samkvæmt viðmælendum ríkir góður félags- og liðsandi í sveitunum og reynt er að koma 

til móts við áhugasvið þeirra sem sækjast eftir að starfa innan þeirra raða.  

Þegar á heildina er litið má segja að niðurstöður rannsóknarinnar séu jákvæðar 

fyrir leiðtoga björgunarsveitanna en það má alltaf gera betur. Leiðtogafærnina má efla 

með því að takast á við þær áskoranir sem í starfinu felast og samkvæmt viðmælendum 

eru næg tækifæri til slíks. Best er að leiðtogar séu meðvitaðir um leiðtogastíl sinn en í 

björgunarsveitum gæti hentað vel að beita þátttökuleiðtogastílnum. Þegar honum er beitt 

þá tekur leiðtoginn þátt í þeim störfum sem þarf að sinna og valdi til ákvarðanartöku er 

deilt með allri liðsheildinni. Þessi stíll byggist á trausti en þegar honum er beitt er líklegra 

að hæfileikar fólks fái að njóta sín og það er vænlegt til árangurs í sjálfboðastarfi (Haukur 

Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 

 

6 Ályktun  

Af ofangreindum niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að leiðtogafærni 

þeirra sem veljast í forystuhlutverk í björgunarsveitunum samræmist ágætlega 

Grunnviðmiðum IPMA. Og það án þess að verið sé að vinna markvisst að því að efla 

leiðtogahæfni innan sveitanna, nema þá kannski helst í stærri sveitum. Hvort færnin sé 

þegar til staðar hjá þeim sem veljast í forystuhlutverk eða hvort forystuhlutverkið sjálft 

sé það sem eflir færnina er ekki alveg skýrt og mætti rannsaka frekar. Þá væri einnig  

fróðlegt að sjá hvort efla mætti leiðtogafærni enn frekar með því að fylgja 

grunnviðmiðunum með markvissum hætti. Höfundur telur að það myndi vafalaust efla 

liðsandann þar sem viðmiðin byggja á trausti og virðingu fyrir öllum í teyminu. Viðmiðin 

eru skýr og setja leiðtogahlutverkið í samhengi við dagleg störf. Áhersla á persónulegan 

þroska mundi eflaust styrkja færnina enn frekar.  
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