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ÚTDRÁTTUR 
 

Í nútíma samfélagi er alltaf lögð ríkari áhersla á að starfsánægja starfsmanna sé mikil 

og hvaða atriði það séu sem spili stóran sess í ánægju á vinnustað. Stjórnunarlegum 

áherslum er oftar beint að starfsmönnum og þeirra hvötum og ákvarðanir teknar út frá 

þörfum starfsmanna.  

Rannsóknir hafa sýnt að oftar en ekki er jákvæð tenging á milli þjónandi 

forystu og starfsánægju. Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á vægi og 

viðhorf stjórnenda og starfsmanna Saltverks ehf til stjórnunar, forystu og samskipta 

innan fyrirtækisins sem og að kanna starfsánægju starfsmanna. Markmiðið er um leið 

að meta hvort innleiðing á þjónandi forystu í fyrirtækið sé þörf út frá niðurstöðum um 

starfsánægju starfsmanna og afköst í framleiðslu með því að leggja fram tillögur að 

úrbótum. Stuðst er við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtöl eru tekin við 

starfsmenn og stjórnendur, ásamt því að leggja fyrir spurningalistakönnun til að auka 

innsýn og kanna viðhorf starfsmanna til þjónandi forystu. 

Í vettvangsheimsóknum á starfsstöðvar fyrirtækisins voru tekin opin viðtöl við 

fimm starfsmenn, eigendur og þrjá starfsmenn sem starfa í framleiðsludeild 

fyrirtækisins. Sjónum var beint að forystu, stjórnunarháttum og starfsánægju. Einnig 

var gerð spurningalistakönnun meðal allra starfsmanna um þjónandi forystu til þess fá 

dýpri skilning og betri innsýn í viðhorf þeirra til þessara þátta.  

Niðurstöður sýna að þjónandi forysta er ríkjandi innan fyrirtækisins þó svo að 

ekki sé unnið markvisst eftir hugmyndafræðinni. Vísbendingar benda til mjög góðra 

samskipta og starfsánægja er mikil á meðal starfsmanna.  

Niðurstöður gefa því sterklega til kynna að jákvæð tengsl séu á milli þjónandi forystu 

og starfsánægju og er því rík ástæða fyrir fyrirtæki að huga að því að auka vægi 

þjónandi forystu í rekstri sínum t.d. með því að gefa starfsmönnum traust til að bera 

ábyrgð og stuðla að sjálfstæði í vinnubrögðum. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er rík ástæða fyrir fyrirtæki í framleiðslu eða öðrum iðnaði, að auka vægi 

þjónandi forystu.  

 

Lykilorð: þjónandi forysta, starfsánægja, samskipti, stjórnunarhættir, innleiðing 
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ABSTRACT 
	  

In modern society there is always increasing focus on job satisfaction and which 

actions do have an impact on job satisfaction of employees. Administrative focuses 

are therefore more directed at employees and their motives and behaviour and 

disissions are based on their perspective and needs. 

Studies have shown that a positive relation is between servant leadership and job 

satisfaction.  

The purpose of this study is to assess weight and assess management, 

leadership and communication of the management and the employees of Saltverk ehf 

as to find out the status of job satisfaction within the company. 

The goal is to find out if implementation of servant leadership is neccesary and 

needed and if it will have an impact on the company in whole, the job satisfaction and 

the production, by submitting proposals for improvements if needed. 

A qualitative research was used where interviews with employees and 

managers, as well as a questionnaire was sent to all employers, to increase insight and 

explore the attitude of employees to servant leadership. In a company visitation to 

both headquarters, I submitted five open interviews: Two with owners and three with 

employees who work in production. Management and administrative questions were 

asked and discussed as long as questions related to job satisfaction. 

Along with the interviews the SLS servant leadership survey questionnaire was sent 

to all employees by e-mail to gain more and deeper inside to their understanding and 

perspectives of servant leadership.  

Results have shown that servant leadership is prevalent in Saltverk ehf 

although it is not systematically the work process that is used. Communication is very 

good and job satisfaction is high above average. The findings strongly suggest that 

positive relations is between servant leadership and job satisfaction and therefore a 

great reason for companies to consider improving servant leadership in their 

businesses. 

 

Keywords: Servant leadership, job satisfaction, communication, management, 

implementation 
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FORMÁLI 
	  

Þessi ritgerð er hluti af meistaranámi í Forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Meistaraprófsritgerðin er 30 eininga framlag til MS gráðu í Forystu og stjórnun.  

 

Leiðbeinandi var Dr. Sigrún Gunnarsdóttir lektor og vil ég af þakka henni af öllu 

hjarta allan þann stuðning, skilning og þolinmæði sem hún hafði í minn garð á meðan 

skrifum stóð þrátt fyrir ýmsar uppákomur í gegnum ferlið og ekki síst leiðsögnina og 

athugasemdirnar. Án hennar hefði þessi ritgerð ekki litið dagsins ljós. 

Jóni Pálssyni og Birni Steinari Jónssyni eigendum Saltverks ehf vil ég einnig þakka 

fyrir að veita mér leyfi að skrifa þessa ritgerð um fyrirtækið og ekki síður fyrir allan 

þann aðgang að fyrirtækinu og þeim upplýsingum sem ég þurfti. Síðast en ekki síst 

þakka ég starfsmönnum fyrirtækisins fyrir þátttökuna og vingjarnlegar móttökur á 

Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, heimsóknin var virkilega áhugaverð og skemmtileg. 

 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir allt. Halldór maðurinn minn fær 

bestu þakkir fyrir stuðninginn í gegnum þessi skrif, fyrir að keyra með mér 

landshornanna á milli og áhugann sem hann hefur sýnt þessu ferli og fyrir að gera 

þetta allt auðveldara. Börnin mín öll, Bjarki Freyr, Arnar Breki, Kristín Erla, Guðrún 

Ágústa og Kristófer Örn, takk fyrir að hafa sýnt því skilning að mamma þurfti að 

læra.  

 

 

Agnes Hulda Barkardóttir 
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1. INNGANGUR 
	  

Þjónandi forysta er hugtak sem mikið hefur borið á að undanförnu. Robert Greenleaf 

kom fyrst fram með hugtakið í bók sinni The Servant of Leader sem kom út árið 1970. 

Æ fleiri stjórnendur á Íslandi, sem og erlendis einbeita sér að því að beita þjónandi 

forystu í fyrirtækjum sínum. Þetta er ný sýn á samskipti og forystu og byggist hún á 

gömlum gildum og lýðræði. Samkvæmt Greenleaf eru góðir og árangursríkir leiðtogar 

fyrst og fremst þjónar. Að vera sannur leiðtogi er að hafa þessa tilfinningalegu löngun 

til að þjóna öðrum. Í framhaldinu leiðir það hann meðvitað til forystu (Greenleaf, 

2008). Segja má að þjónandi forysta sé ekki hefðbundin aðferð til stjórnunar heldur 

leggur hann áherslu á siðferðileg álitaefni og að vera þjónandi, þjóna fyrst og fremst 

fremur en að stjórna. Gildi þjónandi forystu byggja á einlægum áhuga, hlustun og 

eflingu, það er að segja að stjórnandi sýni starfsfólki sínu virðingu með því að sýna 

þeim einlægan áhuga, hlusta á skoðanir þeirra og efla þau til frekari verkefna 

(Greenleaf, 2008). Munurinn á stjórnanda og leiðtoga er sá að leiðtoginn tekur fólk 

með sér í verkefnin á meðan stjórnandinn sendir starfsfólk í verkefni. Með því vill 

Greenleaf meina að þjónandi leiðtogi sé jafningi annarra starfsmanna og sýnir með 

því virðingu og skilning (Greenleaf, 2002). Margar rannsóknir hafa verið gerðar bæði 

hérlendis og erlendis á þjónandi forystu. Langflestar hafa verið gerðar í tengslum við 

starfsánægju starfsmanna. Í flestum þeirra hefur jákvæð tenging fundist á milli þess að 

þjónandi forysta sé iðkuð sem stjórnunarstíll og að starfsfólk sé almennt ánægt á 

vinnustaðnum. Sem dæmi má nefna rannsókn Guðjóns Inga Guðjónssonar og 

Sigrúnar Gunnarsdóttur (2014) sem gerð var í Háskóla Íslands og svipar þeim 

niðurstöðum til rannsóknar Sigrúnar Gunnarsdóttur (2013) hjá heilbrigðisstarfsfólki á 

stofnunum hérlendis.  

Í þessari ritgerð verður varpað ljósi á stjórnun og forystu innan fyrirtækisins 

Saltverks ehf. Tilgangurinn er að kanna vægi og viðhorf stjórnenda og starfsmanna til 

stjórnunar, forystu og samskipta innan fyrirtækisins. Auk þess mun vera lögð fram 

áætlun um innleiðingu á hugmyndafræði þjónandi forystu. Markmið rannsóknarinnar 

er að kanna viðhorf stjórnenda og starfsmanna Saltverks ehf til stjórnunar og forystu, 

meta vægi þjónandi forystu innan fyrirtækisins og út frá þeim grunni sem myndast við 

rannsóknina verður gerð áætlun um innleiðingu þjónandi forystu hjá fyrirtækinu. 
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Hingað til hefur fyrirtækið ekki unnið formlega samkvæmt þjónandi forystu en 

stjórnendur fyrirtæksins hafa lýst áhuga sínum á hugmyndafræðinni og er markmið 

rannsóknarinnar meðal annars að kanna hvort og hvernig þjónandi forysta gæti nýst 

fyrirtækinu Saltverk ehf. 

 Þjónandi forysta er að mati rannsakanda mjög áhugavert efni. Eftir námskeið í 

faginu í Ms námi við Háskólann á Bifröst ákvað rannsakandi að rýna nánar í 

viðfangsefnið. Þessi ritgerð er meðal annars skrifuð með það að markmiði að auka við 

þekkingu á þjónandi forystu og öðlast betri skilning á þeim þáttum sem snúa að 

hugmyndafræðinni sem og að setja hana í samhengi við raunverulegt fyrirtæki og 

starfsmenn þess. 

 

1.1 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
	  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf stjórnenda og starfsmanna Saltverks 

ehf til samskipta, stjórnunar og forystu og meta vægi þjónandi forystu innan 

fyrirtækisins. Á grunni niðurstaðna mun rannsakandi gera áætlun um innleiðingu á 

þjónandi forystu hjá fyrirtækinu.   

Hingað til hefur fyrirtækið ekki unnið formlega samkvæmt þjónandi forystu en 

stjórnendur fyrirtæksins hafa lýst áhuga sínum á hugmyndafræðinni og er markmið 

rannsóknarinnar meðal annars að kanna hvort og hvernig þjónandi forysta muni nýtast 

fyrirtækinu Saltverk ehf til góða. Þær spurningar sem leitast verður svara við eru: 

 

1. Hver eru viðhorf starfsmanna til stjórnunar, forystu og samskipta? 

2. Hver eru viðhorf starfsfólks til þjónandi forystu hjá Saltverki ehf? 

3. Hver er upplifun starfsfólks Saltverks ehf á ánægju í starfi? 

4. Eru forsendur fyrir innleiðingu á þjónandi forystu hjá Saltverk ehf? 

 

Við gerð þessarar rannsóknar verður notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Sniðið er 

tilviksrannsókn. Upplýsingum var safnað með viðtölum við starfsmenn fyrirtækisins 

og vettvangsheimsóknum. Einnig var notuð megindleg aðferð þar sem starfsmenn 

svöruðu SLS spurningalistanum um þjónandi forystu (e. servant leadership survey)  

Mælitækið er spurningalisti sem samanstendur af 30 fullyrðingum um næsta yfirmann 

sem allar eru einkenni þjónandi forystu. Mælitækið er hannað af hollenska 

fræðimanninum Dirk van Dierendonck og Inge Nuitjen (2010) og hefur verið þýtt yfir 
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á íslensku og þykir mjög áreiðanlegt (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna G. Jónsdóttir, 

2013).  Spurningalistakönnunin var einungis notuð til að meta vægi þjónandi forystu 

innan fyrirtækisins sem nýta má sem grunn (stöðumat) að áætlun um innleiðingu 

hugmyndafræðinnar. Ekki voru gerðar neinir tölfræðilegir útreikningar á niðurstöðum 

könnnunarinnar, fyrirtækið er fámennt en einungis sjö starfsmenn vinna hjá Saltverk 

ehf. 

 

1.2 FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  
	  

Í þessari ritgerð verður stuðst við hugmyndafræði Roberts Greanleaf um þjónandi 

forystu og hvernig hana má nýta fyrir Saltverk ehf. Margir fræðimenn hafa rýnt í 

hugmyndafræði Greanleaf og verða rannsóknir Dirk van Dierendonck meðal annars 

hafðar til hliðsjónar sem er hollenskur rannsakandi hugmyndafræðinnar. Van 

Dierendonck hefur skrifað margar greinar um þjónandi forystu og mun rannsakandi 

styðjast við hans skrif. Hann, ásamt öðrum fræðimönnum, hafa meðal annars búið til 

líkan um þjónandi forystu sem birt hafa verið í ritum eftir þá. Þessi líkön innihalda þá 

þætti sem þjónandi forysta nær yfir og er þeim gerð nánari skil í kafla 2. Þjónandi 

forysta verður síðar borin saman við aðrar kenningar og þar á meðan 

umbreytingarstjórnun (e. transformational leadership), en nánar verður fjallað um 

hana í kafla 2 um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar.  

 

1.3 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
	  

Þjónandi forysta er að mati rannsakanda mjög áhugavert efni. Eftir námskeið í 

þjónandi forystu í Ms námi við Háskólann á Bifröst ákvað rannsakandi að rýna nánar 

í viðfangsefnið. Þessi ritgerð er meðal annars skrifuð með það að markmiði að auka 

við þekkingu á þjónandi forystu og öðlast betri skilning á þeim þáttum sem snúa að 

hugmyndafræðinni og setja það í samhengi við raunverulegt fyrirtæki og starfsmenn 

þess. 

Tilgangur verkefnisins er að kanna viðhorf stjórnenda og starfsmanna til 

stjórnunar og forystu, meta vægi þjónandi forystu innan fyrirtækisins og nýta þann 

grunn til að kanna hvort forsenda sé fyrir innleiðingu á þjónandi forystu hjá 

fyrirtækinu. 
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Með innleiðingu þjónandi forystu í Saltverk ehf eru markmiðin þau að starfsmenn og 

stjórnendur nái að tileinka sér þá hugmyndafræði sem þjónandi forysta er, sem nýtist 

allri starfsemi fyrirtækisins og viðskiptavinum þess.  

 

1.4 UPPBYGGING RITGERÐAR 
	  

Ritgerðin er uppbyggð á þann hátt að fyrst er gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum 

rannsóknarinnar. Fræðilegur bakgrunnur fylgir þar á eftir, þar sem farið verður 

ítarlega í þau fræði sem tengjast rannsókninni. Þar hafa nokkrir rannsakendur gert 

fræðunum skil og verða þau því borin saman og reynt að finna út hvaða fræði það eru 

sem best muni nýtast í þessari rannsókn.  

Aðferðafræði rannsóknarinnar verður kynnt og farið verður ítarlega í þær 

aðferðir sem notaðar eru við gerð þessarar rannsóknar. Þá eru þátttakendur kynntir 

sem og rannsóknaraðferðir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar og þær greindar með það að 

markmiði að komast að lokaniðurstöðu fyrir Saltverk ehf um það hvort rannsóknin 

muni nýtast fyrirtækinu í rekstri sínum. Að lokum verða niðurstöður ræddar og verður 

ályktað um hvort rannsóknin sýni jákvæðar niðurstöður fyrir fyrirtækið eða hvort 

endurskoða þurfi rannsóknina.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
	  

Í þessum kafla mun rannsakandi leitast við að gefa innsýn í fræðin á bak við 

rannsóknina. Fyrir liggja margar rannsóknir á þjónandi forystu en þó eru enn margir 

vegir ófarnir í þeim efnum.  

Eftir athuganir á ýmsum fræðigreinum og rannsókn á fræðunum mun hér eftirfarandi 

vera gerð skil á fræðilegum bakgrunni þjónandi forystu, hugmyndafræði tengd henni 

og rannsóknum á þeim. 

 

2.1 STJÓRNUN OG FORYSTA 
	  
Forysta er hugtak sem flókið getur verið að skilgreina. Það eru til jafn margar 

skilgreiningar á hugtakinu og fræðimenn þeirra eru margir, þar af leiðandi er ekkert 

eitt rétt í þeim efnum (Yukl, 2010). Yfirleitt hefur hugtakið forysta verið tengt við 

einstaklinga sem sinna stjórnunarstörfum. Forysta hefur lengi vel vakið athygli 

fræðimanna vegna þess að það gefur ákveðna ímynd af manneskju sem stjórnar 

fyrirtæki eða skipulagsheild, sem vegnar vel. Þrátt fyrir allan þann fjölda skilgreininga 

sem fram hafa komið í gegnum tíðina er óhætt að segja að rannsakendur séu flestir 

sammála um að forysta hafi áhrif á einstaklinga og leiði þá að ákveðnum markmiðum. 

Það sem einkennir atvinnulífið er hraði og örar breytingar og er forysta þess vegna 

mikilvæg skipulagsheildum til að ná árangri (Yukl, 2010).   

 Að aðgreina stjórnun frá forystu, eða fjalla um hugtökin sem hafa tvö 

mismunandi hlutverk getur reynst flókið ferli. Rannsakendur hugtakanna eru þó 

sammála um að til að njóta velgengni þurfi stjórnendur að búa yfir forystu. Svo virðist 

sem rannsóknir hafi sýnt fram á að stjórnun og forysta séu sitt hvort fyrirbærið og þeir 

einstaklingar sem vinna þau störf eru flokkaðir í sinn hvorn hópinn, annað hvort 

stjórnendur eða leiðtogar (Yukl, 2010).  

 Mintzberg (1989; 2009) hefur farið mikinn í skrifum sínum um stjórnun. Hann 

hannaði líkan tíu mismunandi þátta sem skilgreina áhrifaríkan stjórnanda. Þessi tíu 

atriði eru: Eftirlit, ráðleggingar, talsmaður, ímynd/fyrirmynd, leiðtogi, tengiliður, 

frumkvöðull, úthlutun verkefna, samningaviðræður og „reddari.” Þessum tíu atriðum 

skiptir hann svo niður í þrjá meginflokka, sem túlkast þá sem hlutverk stjórnanda:  

Samskipti, upplýsingamiðlun og ákvarðanataka. 
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Yfirleitt eru þessir þrír flokkar það sem einkennir störf stjórnenda, þó að öll þau tíu 

atriði sé raunveruleg verkefni hans (Mintzberg, 1989). 

 

2.2 HLUTVERK LEIÐTOGANS SEM STJÓRNANDA 
 

 “As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.” 

– Bill Gates 

 

Það eru til margar skilgreiningar á því hvað leiðtogi er og hver hans hlutverk eru. 

Hvað gerir þennan tiltekna einstakling að leiðtoga og hvers vegna ætli viðkomandi 

hafi þessi áhrif á fólkið í kringum hann? 

Samkvæmt Yukl er leiðtogi skilgreindur þannig að leiðtogar væru ekki leiðtogar nema 

þeir hefðu fylgjendur og að árangur erfiðis þeirra myndi sýna sig þegar fylgjendur 

hans næðu settum markmiðum, bæði sínum eigin og fyrirtækisins (Yukl, 2010). 

Í grein Kruse (2013) “What is leadership,” segir hann að leiðtogi í fyrirtæki sé ekki 

eitthvað sem næst með því einu að fá launahækkun eða stöðuhækkun, heldur er 

leiðtogi manneskja með leiðtogahæfileika. Leiðtogi er starfsmaðurinn sem fær fólk 

með sér – hann leiðir fólkið í kringum sig áfram. Hann segir við það: „Gerum þetta 

svona,” í stað þess að segja skipandi: „Gerðu þetta svona.” Leiðtogi skarar fram úr og 

fær hópinn sem hann leiðir til að ná þeim markmiðum sem sett eru. 

 Mintzberg segir: “[...]leadership cannot simply delegate management; instead 

of distinguishing managers from leaders, we should be seeing managers as leaders, 

and leadership as management practiced well” (Mintzberg, 2009). 

 Í grein Sigurðar Ragnarssonar (2008) skilgreinir hann góðan stjórnanda. Þar 

nefnir hann fimm atriði sem ættu að einkenna hæfni stjórnanda: Hæfni í áætlanagerð, 

skipulagningu, verkstjórnun/eftirliti, hæfni í mannlegum samskiptum og í að 

meðhöndla þekkingu. Draga má þá ályktun að leiðtogi þurfi einnig að búa yfir þessari 

hæfni eða hafa með sér fylgjendur sem búa yfir henni og miðli þá upplýsingum áfram 

til leiðtogans til að tryggja þannig að hlutirnir séu í lagi. 

 Það má segja að hlutverk leiðtoga sem stjórnanda sé að stýra þeim 

starfsmönnum sem honum fylgja á réttan stað, fylgja stefnum og ná settum 

markmiðum. Leiðtoginn samstillir hópinn með því að miðla sýn og upplýsingum til 

starfsfólks. Hann hvetur það áfram og hrífur þau með sér. Hann uppfyllir mannlegar 

þarfir starfsfólks síns og vinnur að því að finna lausnir í sameiningu á meðan 
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stjórnandinn ákveður fyrirkomulagið, útdeilir verkefnum og sinnir almennri 

eftirlitsvinnu. J. P. Kotter segir að fyrirtæki verði að hafa stjórnanda sem sér um að 

allt sé í röð og reglu, starfsfólkið vinni vinnuna sína og að vara og þjónusta skili sér 

almennilega til viðskiptavinarins. Leiðtoginn hins vegar fæst við breytingar sem verða 

á umhverfinu. Kotter segir einnig að hlutverk stjórnanda sé að stýra verkefnum en 

leiðtoga að höndla breytingar (J.P. Kotter, 2001). 

 

2.3 HUGMYNDAFRÆÐI ROBERTS GREENLEAF UM ÞJÓNANDI FORYSTU 
	  

Frumkvöðull hugmyndafræðinnar um þjónandi forystu er Robert Greenleaf. Þegar 

hann fór á eftirlaun byrjaði hann að skrifa um hugmyndafræðina ásamt því að veita 

ráðgjöf og kennslu. Þetta er ný sýn á samskipti og forystu og byggist hún á gömlum 

gildum og lýðræði. Samkvæmt Greenleaf eru góðir og árangursríkir leiðtogar fyrst og 

fremst þjónar. Að vera sannur leiðtogi er að hafa þessa tilfinningalegu löngun til að 

þjóna öðrum (Greenleaf, 2008). Í framhaldinu leiðir það hann meðvitað til forystu. 

Greenleaf útskýrir í bók sinni The Servant as Leader að til þess að ná góðum árangri 

sem leiðtogi þarftu að vera þjónn fyrst og fremst. Það að þjóna öðrum, þjóna 

starfsfólkinu sínu með því að mæta þörfum þess og aðstoða við að hver og einn njóti 

sín í starfi. Með því að leiðtoginn hlusti á starfsfólk sitt og sýni því umhyggju öðlast 

hann traust sem gagnast bæði honum og fyrirtækinu (Greenleaf, 2002).  

 Samkvæmt Greenleaf eru tvenns konar leiðtogar. Í fyrsta lagi er til leiðtogi 

sem þjónar aðallega, í öðru lagi leiðtogi sem er fyrst og fremst leiðtogi. Helsta 

einkenni forystu er þjónusta (Greenleaf, 2008). 

Markmið þjónandi forystu er að efla heilbrigði einstaklinganna og gefa fólki 

tækifæri til að blómstra. Fyrirtæki ættu samkvæmt þessu að leitast eftir því að byggja 

starfsfólk upp til að vera heilbrigt og það vaxi í starfi sínu. Þannig verður það sterkara 

og sjálfstæðara. Þetta veitir fyrirtækinu samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki þar sem 

þeir hugsa lengra fram í tímann með uppbyggingu starfsfólksins á þennan hátt. Hlúi 

fyrirtækið að starfsfólkinu er árangurinn meiri starfsánægja og þar af leiðandi nær 

starfsfólkið betri árangri, sérstaklega til lengri tíma litið (Greenleaf, 2002). 

 Í fræðum sínum nefnir Robert Greenleaf eiginleika sem einkenna þjónandi 

leiðtoga og hafa þeir eiginleikar ákveðin hegðunarmynstur. Leiðtogi þarf að sýna 

skilning og taka fólki eins og það er, enginn er fullkominn og þess vegna þarf hann að 
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geta átt við allar gerðir mannfólks. Með því að gera það vinnur leiðtoginn traust 

fylgjenda sinna og auðveldar því þannig að vaxa og dafna í starfi (Greenleaf, 2008). 

 Til að vera leiðtogi þarf að hafa næmni fyrir sjálfum sér og öðrum, vera 

vakandi fyrir umhverfinu og sjá heildarmyndina í aðstæðunum. Framtíðarsýn er 

nauðsynleg í þeim skilningi að geta séð fyrir mögulegar breytingar sem gætu átt sér 

stað innan fyrirtækis sem og að hafa almennan skilning á umhverfinu. Leiðtogi þarf 

að geta séð hið ófyrirsjáanlega og gert viðeigandi ráðstafanir með því að sýna 

frumkvæði og beina aðstæðum í réttan farveg. Greenleaf taldi þennan eiginleika, að 

hafa framtíðarsýn, vera siðferðilegan þar sem siðferðilega rangar ákvarðanir gætu 

verið afleiðingar þess að framtíðarsýn væri ekki til staðar. Vildi hann einnig meina að 

vöntun á framtíðarsýn væri siðferðisbrestur að hálfu leiðtogans (Greenleaf, 2008). 

 Innsæi er annar eiginleiki sem skiptir miklu máli fyrir leiðtoga. Oftar en ekki 

stendur leiðtogi frammi fyrir því að þurfa að velja á milli, taka erfiðar ákvarðanir um 

mikilvæg málefni og er því mikilvægt fyrir hann að hafa innsæi og geta því lesið í 

aðstæður og tekið rétta ákvörðun þó svo kæmi til að engar nánari upplýsingar um 

málið væru fyrirliggjandi. Nauðsynlegt er því fyrir leiðtoga að vera skapandi í 

hugsun, sýna frumkvæði og nota innsæið til að brúa bilið á milli þeirra aðstæðna þar 

sem skortur er á upplýsingum eða fyrirmælum (Greenleaf, 2008).  

 Þjónandi leiðtogi hefur slíkan sannfæringarkraft að hann þarf ekki að beita 

valdi sínu til að sannfæra starfsfólk sitt um ákvarðanir sem teknar eru. Hann kemur 

fram með sín sjónarmið og spurningar og lætur viðmælendum eftir að svara þeim. Á 

þann hátt gefur hann starfsfólki sínu tækifæri til að láta ljós sitt skína og segja sínar 

skoðanir. Þjónandi leiðtogi er mannlegur, hann tileinkar sér þau verkefni sem unnin 

eru og stendur nærri öðrum starfsmönnum fyrirtækisins. Fyrir vikið er hann alltaf með 

á nótunum og öðlast enn meiri innsýn í fyrirtækið og starfsemi þess. Góð frammistaða 

leiðtogans í starfi vegna þátttöku hans og innsýnar gerir það að verkum að hann þykir 

áreiðanlegur og nýtur enn meira trausts hjá starfsmönnum og stjórnendum sem reiða 

sig á hann þegar á þarf að halda (Greenleaf, 2008).  

 

2.3.1 Skilgreining annarra fræðimanna á þjónandi forystu  

	  

Margir fræðimenn hafa rýnt í hugmyndafræði Greenleaf, þar á meðal Dirk Van 

Dierendonck sem skrifaði greinina Servant leadership: Review and Sythesis. Van 

Dierendonck segir að ekki sé samstaða um hugmyndafræði Greenleafs um þjónandi 
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forystu og vitnar hann í greinar eftir hina ýmsu fræðimenn sér til rökstuðnings. 

Skortur á nákvæmni í skilgreiningu Greenleafs á þjónandi forystu hefur orðið til þess 

að fleiri fræðimenn hafa rannsakað kenninguna og fundið fleiri þætti sem lýsa 

einkennum hennar (Van Dierendonck, 2010). Líkan Patterson (2003) er þekkt dæmi 

um slíkt sem sett var fram um þjóðandi forystu. Líkanið útskýrir sjö þætti þjónandi 

forystu. Samkvæmt henni snýst þjónandi forysta um dyggðir. Dyggð lýsir þeim 

þáttum leiðtoga þar sem fram kemur staðfesting á hans eigin ágæti og að þjónandi 

forysta snúist um að gera það rétta á réttum tíma. Þessa sjö þætti taldi hann vera, 

kærleik, (e. love),  auðmýkt (e. humility), óeigingirni (e. altuism), sýn (e. vision), 

traust (e. trust), efling eða styrking (w. empowerment) og þjónusta (e. service) (Van 

Dierendonck, 2010).  

 Þjónandi leiðtogar leggja áherslu á að skapa aðstæður sem auka velferð og 

virkni fylgjenda þeirra og auðvelda þannig framkvæmd á sameiginlegri sýn 

fyrirtækisins. Þjónandi leiðtogar treysta fylgjendum sínum til að gera það sem þarf að 

gera hverju sinni með hag fyrirtækisins í huga (Stone, Russell og Patterson, 2004). 

 Larry Spears (2005) skilgreinir í grein sinni „The Understanding and Practice 

of Servant Leadership” tíu einkenni þjónandi leiðtoga sem honum þykir vera 

mikilvægust. Spears segir þessi tíu einkenni séu best lýsandi fyrir hugtakið og komi 

boðskapi hugmyndafræðinnar til skila til þeirra sem vilja kynna sér hana nánar. Þessi 

tíu atriði sem Spears (2005) telur þau mikilvægustu eru: Hlustun, (e. listening), samúð 

(e. empathy), heilun (e. healing), meðvitund (e. self-awareness), sannfæring (e. 

persuasion), huglægni (e. conceptualization), framtíðarsýn (e. foresight), hjálpsemi 

(e. stewardship), áhugasemi og skuldbinding við vaxandi starfsmenn (e. commitment) 

og myndun samfélags (e. building comunity). 

 Robert F. Russel og A. Gregory Stone skrifuðu í grein sinni „A Review of 

Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model” að einkenni þjónandi 

forystu væru tuttugu talsins. Þá skiptu þau þeim upp í aðal- og aukaeinkenni. 

Aðaleinkennin eru níu: Sýn (e. vision), heiðarleiki (e. honesty), ráðvendni (e. 

integrity), traust (e. trust), þjónusta (e. service), fyrirmynd (e. model), brautryðjandi 

(e. pioneer), virðing fyrir öðrum (e. respect for others) og efling eða styrking (e. 

empowerment). Aukaeinkennin eru ellefu: Samskipti (e. communication), 

trúverðugleiki (e. credibility), hæfni í starfi (e. ability), hjálpsemi (e. stewardship), 

sýnileiki (e. visibility), áhrif (e. effectiveness), sannfæring (e. conviction), hlustun (e. 
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listening), hvatning (e. motivation), handleiðsla, (e. guidance) og úthlutun eða deiling 

á verkefnum eða valdi (e. allocation) (Russel og Stone, 2002). 

Sigrún Gunnarsdóttir setti fram þriggja þátta líkan sem hún byggði á skrifum 

Robert Greenleaf. Þættirnir eru allir tengdir innbyrðis og innihalda þá þætti sem 

þjónandi leiðtogi þarf að búa yfir. Hver þáttur styrkir hvern annan. Þættirnir þrír eru 

einlægur áhugi á öðrum, næmni, vitund, sjálfsþekking, eða innri styrkur og þriðji 

þátturinn hugsjón, framtíðarsýn og ábyrgð (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 Jim Laub (2010) notaði Delfí aðferðina til að skilgreina einkenni þjónandi 

forystu. Um það skrifar hann í bók sinni The servant organization sem kom út í bók 

eftir Dirk van Dierendonck The servant leadership: Development in theory and 

research. Skilgreining Van Dierendonck (2010) á einkennunum voru sex og lýsti 

hann þeim á annan hátt en aðrir fræðimenn hafa gert. Einkennin eru: Gildi fólksins, 

þróun fólksins, uppbygging samfélags, einlægni, beitir forystu og deilir forystunni.  

 Út frá Delfí aðferðinni og þessum sex einkennum þjónandi forystu, hannaði 

Laub SOL aðferðina (Servant Organizational Leadership Assessment), sem er 

mælitæki sem mælir þjónandi forystu innan fyrirtækja (Laub 2010). Þetta mælitæki 

er þó ekki enn til á íslensku og hefur þar af leiðandi ekki verið notast við það 

hérlendis.  

Þegar tillit er tekið til markmiða þeirra fræðimanna sem skrifað hafa um 

þjónandi forystu og nota við það mismunandi orðalag yfir samsvarandi atriði er þó 

nokkur munur á mikilvægustu áherslunum á skilgreiningum þeirra á 

hugmyndafræðinnar. Það sem Dirk van Dierendonck lagði hvað mesta áherslu á var 

að gera greinarmun á einkennum þjónandi leiðtoga og forsendum þeirra. Sá 

greinarmunur sem hann gerir á áherslum sýnir það að þeir eru jafn ólíkir og raun ber 

vitni. Sem dæmi má nefna er styrking (e. empowerment). Sú áhersla var hluti af 

dyggðum Patterson (2003), en er samkvæmt Van Dierendonck ekki hluti af 

einkennum þjónandi leiðtoga (Van Dierendonck 2010). Að sama skapi töldu Farling, 

Stone og Winston (1999) að traust væri eitt af mikilvægustu atriðum þjónandi forystu 

en ekki var Van Dierendonck sammála því heldur taldi hann traust vera þátt í 

sálfræðilegu umhverfi fyrirtækja. 

 Eins og fram hefur komið eru til margar ólíkar kenningar um þjónandi forystu 

þó þeim svipi hverjum til annarrar. Dirk van Dierendonck setti sér það markmið að 

leysa úr þeirri flækju sem fólst í að margir fræðimenn settu fram ólíkar kenningar um 

þjónandi forystu. Skilgreining van Dierendonck á mikilvægustu einkennum 
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hugmyndafræðinnar er byggð á þeim líkönum sem hafa náð hvað mestri útbreiðslu 

og eru þar af leiðandi þekktust á fræðasviðinu. Van Dierendonck ber saman þau 

líkön og þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hverju líkani og setti þær upp í SLS 

mælitækið Servant leadership survey (Van Dierendonck og Nuijten, 2011) og fann 

þannig út átta meginhegðunareinkenni þjónandi leiðtoga. Þessi átta hegðunareinkenni 

voru lausnin við því að laga flækjuna sem til var orðin. Þau einkenni sem Van 

Dierendonck lagði áherslu á voru: Efling, ábyrgð, forgangsröðun í þágu annarra, 

auðmýkt, falsleysi, hugrekki, fyrirgefning og ráðsmennska.  

Hugmyndafræðin um þjónandi forystu er lík öðrum hugtökum sem hún hefur 

verið borin saman við (Van Dierendonck, 2011). Meðal þeirra er 

umbreytingastjórnun (e. transformational leadership). Í henni er áherslan á leiðtoga 

með skýra sýn á einstaklingsmiðaða þróun fylgjenda sinna, vitsmunalega örvun og 

stuðning við fylgjendur. Leiðtogi umbreytingastjórnunar leggur áherslu á skipulögð 

markmið og að vinna markvisst að því að auka afköst fylgjenda sinna sem hafa 

beinar afleiðingar fyrir fyrirtækið (Burns 1978; Bass 1985). 

Myra L. Farling, A. Gregory Stone og Bruce E. Winston skrifuðu í grein sinni 

„Servant leadership, setting the stage for empirical research” að það væru sérstaklega 

fimm atriði sem stæðu upp úr í skrifum um þjónandi forystu og væru þau atriði 

sérstaklega mikilvæg. Atriðin fimm eru: Sýn, áhrif, trúverðugleiki, traust og 

þjónusta.  

 Forsenda þess að þetta séu mikilvægustu atriðin er að þjónandi forysta er í 

raun breytingarmynd af umbreytingarstjórnun og ætti þar af leiðandi að vinna náið 

saman með leiðtogum og fylgjendum, með öðrum orðum væri uppbygging samskipta 

milli leiðtoga og fylgjenda auðveldari ef farið væri eftir þessum atriðum (Farling 

o.fl., 1999). 

 

2.4 UMBREYTINGASTJÓRNUN OG ÞJÓNANDI FORYSTA 
	  

Þjónandi forystu hefur oft verið líkt við umbreytingarstjórnun enda minna þær vel á 

hvor aðra. Umbreytingarstjórnun er ákveðin stjórnunaraðferð sem fyrst var sett fram 

af James MacGregor Burns. Aðferðinni er lýst svo að leiðtogar og fylgjendur þeirra 

styðja hvorn annan (Burns, 2003).  
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Bernard Bass er fræðimaður sem hefur rannsakað umbreytingarstjórnun hvað 

mest og leggjur hann áherslu á að stjórnendur mæti þörfum starfsfólks síns, þar sem 

starfsfólkið er mikilvægt fyrir fyrirtækið (Bass, 2005). Stjórnandinn setur hagsmuni 

starfsfólks síns framar sínum eigin og hugsar um þarfir þess og hugsjónir (Bass og 

Avolio, 1994). Þegar kenningar Roberts Greenleaf eru bornar saman við kenningar 

Burns (1978) um umbreytingastjórnun, finnst þar mikið samræmi á milli kenninga. 

Samkvæmt kenningum umbreytingastjórnunar er áherslan á markmið fyrirtækisins 

og stjórnendur sýna fylgjendum sínum áhuga og efla það til þess að það þróist í starfi 

og fylgi settum markmiðum fyrirtækisins (Bass, 1998).  

 Farling o.fl. rannsökuðu einnig þjónandi forystu og fundu út að 

hugmyndafræðin er mjög lík umbreytingastjórnun sem Burns skrifaði um í bókinni 

sinni Leadership. Þannig komast Farling o.fl. að þeirri niðurstöðu að þjónandi forysta 

sé í rauninni önnur útgáfa af umbreytingastjórnun og kynna þar til leiks 

umbreytingalíkan þjónandi forystu (Farling o.fl.,1999) 

Kathleen Patterson rannsakaði umbreytingastjórnun og kannaði þar tengslin á 

milli hennar og þjónandi forystu. Niðurstaða hennar var sú að skoða ætti þjónandi 

forystu nánar út frá umbreytingastjórnun þar sem hugmyndafræðin nær yfir frekari 

þætti sem umbreytingastjórnunin geri ekki: Auðmýkt, kærleika og framtíðarsýn 

(Patterson, 2003). 

 Stone, Russell og Patterson báru einnig saman umbreytingastjórnun og 

þjónandi forystu. Þau byggðu sína niðurstöðu á þeim eiginleikum sem voru lýsandi 

fyrir hvora hugmyndafræðina fyrir sig og fundu þau út að lítill munur væri á þessu 

tvennu, þar sem báðir leiðtogarnir voru hugsjónamenn og fylgjendur þeirra báru 

mikið traust til þeirra. Leiðtogar sem falla undir báðar kenninganna eru góðir 

leiðtogar, hjálpsamir, leggja sig fram við að sýna fylgjendum einskæran áhuga með 

virkri hlustun og sýna tillitsemi. Ekki þótti þeim hugmyndafræðin stangast á heldur 

væru þær hvor um sig mjög greinagóð lýsing á góðum leiðtogum sem væru 

fyrirmyndir innan þeirra sviðs (Stone o.fl., 2004). 

 Aðeins fannst örlítill munur á umbreytingaleiðtoga og þjónandi leiðtoga, þá 

aðallega að þjónandi leiðtogi beitir sér meira í þjónustu við aðra. Fylgjendur hans eru 

honum mikið kappsmál. Á hinn bóginn beitir umbreytingaleiðtoginn sér aðallega 

fyrir því að virkja fylgjendurna og vinna að settum markmiðum meira en að sýna 

þeim umhyggju. Þannig mætti segja að markmið fyrirtækisins væru hans helstu 

kappsmál (Stone o.fl., 2004). 
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2.5 BREYTINGASTJÓRNUN 
	  

Breytingastjórnun er skipulagt ferli sem stendur fyrir breytingum á aðferðum 

einstaklinga, hópa og fyrirtækja frá núverandi ástandi í tilvonandi ástand sem á að 

uppfylla og innleiða framtíðarsýn og stefnu. Breytingastjórnun er ferli sem einblínir á 

að hvetja starfsmenn til að meðtaka og samþykkja breytingarnar. Breytingastjórnun 

getur verið mismunandi eftir aðgerðum, hvort sem um ræðir breytingu á 

vinnuumhverfi, breytingu á verkefni eða starfsfólki.    

 Breytingastjórnun er mikilvægur hluti af því verkefni sem tekist er á við. 

Ferlið leiðir, stýrir og gerir fólki kleift að takast á við ný verkefni. Þetta er ferlið sem 

aðstoðar fólk við það að aðlagast þeim breytingum sem verða (Change Management 

Guide, 2011).  

Breytingar eru stór og veigamikill þáttur í rekstri fyrirtækja og getur oft 

reynst erfitt að hefja það ferli. Breytingar eru mikil áskorun fyrir stjórnendur í öllum 

tegundum skipulagsheilda.  

Ýmis atriði geta haft áhrif á að fyrirtæki íhugi breytingar. Innra og ytra 

umhverfi fyrirtækja hefur sínar ógnir en einnig tækifæri sem oft eru heillandi fyrir 

stjórnendur skipulagsheilda að skoða nánar. Það eru einmitt þau tækifæri sem orsaka 

breytingarnar (Westover, 2010). 

 Hlutverk leiðtogans í breytingastjórnun fyrirtækja er mjög mikilvægt. Flestir í 

stjórn fyrirtækja eru sammála um að árangursrík forysta er það mikilvægasta fyrir 

frammistöðu í breytingum. Góður leiðtogi er sá sem býr yfir færni og góðri þekkingu 

á hlutunum og getur miðlað reynslu sinni á áhrifaríkan hátt. Hann sinnir daglegum 

verkefnum af áhuga og leiðir starfsfólkið með sér. Eins og kemur fram í grein Burnes 

þá er alltaf þörf á áhrifaríkri forystu þegar breytingar eru annars vegar. Einnig er 

fyrirtækjamenningin mjög mikilvæg og að henni sé miðlað á skipulagðan hátt til 

starfsfólks. Ef fyrirtækjamenningin er ekki nægilega vel útskýrð getur það skaðað 

breytingarnar, eða réttara sagt viðhorf starfsfólks til breytinganna.  

Sá stjórnandi sem getur miðlað þessum upplýsingum á sem bestan hátt til annarra 

starfsmanna er góður leiðtogi. Þörf er á hans hæfni til að stjórna og leiða áfram 

breytingar innan skipulagsheildarinnar (Burnes, 2003).   

Breytingar í fyrirtækjum geta verið af ýmsum toga og má þar á meðal nefna 

breytingar eins og uppsagnir eða ráðningar, starfsmannaþjálfun eða nýir stjórnendur 
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taka við, samruni eða yfirtökur, lagalegar breytingar eða tæknilegar breytingar 

(Kitchen og Daly, 2002).  

 Mikilvægt er að vita hvert halda skal með breytingum og hafa þau verkfæri 

sem þarf til að leiða breytingar til árangurs. Deen Anderson og Linda Ackerman 

(2011) hafa skipt breytingum í þrjá flokka og lýsa þeim í grein sinni „Conscious 

change leadership: Achieving breakthrough results.” Flokkarnir þrír eru: 

Þróunarbreytingar (e. development change), umbreytingar (e. transitional change) og 

umskiptabreytingar (e. transformational change). Þróunarbreytingar eru breytingar á 

aðferðum og skilyrðum til að ná settum markmiðum. Þróunarbreytingar eru 

auðveldustu breytingarnar sem fyrirtæki fara í og snúast þær aðallega um að breyta 

til að bæta. Sem dæmi mætti nefna að auka færni starfsfólks, fínpússa ráðningaferli, 

útbúa áætlanir fyrir framleiðslu eða breyta viðskiptaaðferðum.  

Í staðinn fyrir að bæta það sem fyrir er til staðar eru kerfum, 

viðskiptaaðferðum eða tækni breytt í ný kerfi með umbreytingum. Slíkar breytingar 

gerast oft í nokkrum skrefum þar sem um er að ræða einstaka deildir eða allt 

fyrirtækið sem stendur í breytingum á sama tíma. Þessi aðferð er notuð þegar 

innleiðing á sér stað, innleiðing á nýju kerfi sem vinna skal eftir eins og nýrri 

stjórnunaraðferð eins og þjónandi forystu. 

Þriðja og umfangsmesta breyting sem fyrirtæki fara í er umskiptabreytingar. 

Umskiptabreytingar eru mjög róttækar breytingar á stefnu, skipulagi eða kerfi og um 

leið þarf að breyta fyrirtækismenningu, hegðun og hugarfari starfsfólks til að innleiða 

nýja stefnu eða skipulag. Til að nýta þessa breytingu til fulls er mikilvægt að 

starfsfólk sé með í ferlinu og taki þátt í breytingunum því þörfin fyrir framtíðarsýn er 

nauðsynleg frá upphafi (Anderson og Ackerman, 2011). 

 Richard Luecke flokkaði breytingar á annan hátt og í fjóra flokka. Flokkarnir 

hans eru: Skipulagsbreytingar (e. structural change), niðurskurður (e. cost cutting), 

ferlabreytingar (e. process change) og menningarlegar breytingar (e. cultural 

change).  

Til skipulagsbreytinga telst það þegar stjórnendur ákveða að breyta til innan 

fyrirtækisins til að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum og gera það með ákveðnum 

aðgerðum. Slíkar breytingar geta verið umfangsmiklar og geta tekið lengri tíma. Sem 

dæmi um skipulagsbreytingar eru sameining deilda, sala á einingum, samruni eða 

yfirtökur. Niðurskurður snýst um að fella niður ákveðinn hluta af fyrirtækinu eða 

rekstrinum sem skilar sér ekki til góða. Það er aðallega gert til að spara fjármagn. 
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Ferlabreytingar snúast um að betrumbæta starfsumhverfi með vinnuferlum, 

verkferlum og verklagsreglum. Til að ná betri árangri í störfum, hagkvæmni og 

áreiðanleika eru verklagsreglur og ferlar endurskoðaðir. Að endingu teljast 

menningarlegar breytingar til mannlegrar hliðar fyrirtækjanna – öll samskipti milli 

starfsfólks, deilda, stjórnenda og viðskiptavina (Luecke, 2003).  

 Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki í breytingarhugleiðingum að flokka þær 

breytingar niður eftir umfangi og áhrifum. Ef það er gert, auðveldar það stjórnendum 

fyrirtækja að sjá hversu mikil áhrif hver breyting kemur til með að hafa og hvort 

einhverjar raskanir geti orðið á rekstri fyrirtækisins (Paton og McCalman, 2008).  

 

2.6 ÞJÓNANDI FORYSTA OG SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ FYRIRTÆKJA 
	  

Samfélagsleg ábyrgð í fyrirtækjum er oft á tíðum ósýnileg þó verið sé að iðka hana. 

Af þeim sökum er mikilvægt fyrir starfsmenn fyrirtækja að vera vel meðvitaðir um 

það hvernig eigi að sinna samfélagsábyrgðinni. Með því að hafa ákveðna stefnu í 

þessum málum er auðveldara að fylgja henni eftir. Fjármagn og þær auðlindir sem 

fyrirtækið býr yfir og getur ráðstafað til samfélagsins þarf að vera vel nýtt á 

sjálfbæran hátt (Porter og Kramer, 2002). 

 Samfélagsleg ábyrgð á sér langa sögu sem þróast hefur í gegnum árin og er 

hluti af fyrirtækjarekstri víða um heim. Archie Carroll skrifar í grein sinni sem birtist 

í tímaritinu Business and Society að samfélagslega ábyrgð megi rekja rætur sínar til 

bókar Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman (1953). Bowen var 

einna fyrstur til að skrifa um það og markaði þar af leiðandi spor í ritun um 

samfélagslega ábyrgð á nútímalegan hátt. Einnig kemur fram í grein Carroll að ef 

fyrirtæki ætli að viðhalda samfélagslegri ábyrgð þurfi stjórnendur að fylgja eftir settri 

stefnu og framkvæmdir þurfi að vera jákvæðar fyrir samfélagið (Carroll, 1999). 

 Archie B. Carroll skrifaði einnig grein árið 1979 sem ber heitið „A Three-

dimentional Conceptual Model of Corporate Performance” þar sem hann greinir 

samfélagslega ábyrgð í svokallaðan pýramída og skiptir henni upp í fjóra flokka. 

Flokkarnir fjórir eru: Efnahagsleg ábyrgð, lagaleg ábyrgð, siðferðileg ábyrgð og 

ábyrgð í góðgerðamálum.  

Fyrirtæki sem staðsett er í fyrsta þrepi pýramídans sinnir skyldu sinni 

gagnvart hagsmunaaðilum og starfsfólki og gerir eingöngu það sem samfélagið krefst 
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af því, sem sagt framleiðir vöru eða sinnir þjónustu. Það hefur efnahagslega ábyrgð 

gagnvart samfélaginu.  

 Fyrirtæki sem staðsett er í öðru þrepi pýramídans fylgir öllum lögum og 

reglum sem settar hafa verið í samfélaginu og vinnur eftir þeim. Fyrirtækið má 

framleiða vörur, selja þær og veita þjónustu gegn því að fara eftir lagalegum ramma. 

Fyrirtækið hefur lagalega ábyrgð gagnvart samfélaginu. 

 Þó svo að öll fjögur þrepin séu innan siðferðilegra marka, þá eru fyrirtæki í 

þriðja þrepinu þau sem vinna eftir ákveðnum siðareglum sem fyrirtækið, samfélagið 

og hagsmunaaðilar hafa sett þó svo að þær reglur séu ekki endilega lögbundnar. 

Fyrirtækið hefur siðferðilega ábyrgð gagnvart samfélaginu. 

 Í fjórða þrepinu eru síðan fyrirtæki sem gefa af sér til samfélagsins, ekki 

vegna þess að það er lagaleg eða efnahagsleg skylda, heldur vegna þess að fyrirtækið 

ákveður það sjálft. Þessi fyrirtæki taka þátt í góðgerðamálum, meðal annars með því 

að styrkja íþróttafélög eða hjálpa þeim sem minna mega sín. Fyrirtæki þarf ekki að 

einskorðast við eitt þrep heldur getur verið partur af þeim öllum ef því er að skipta 

(Carroll, 1979).  

 Michael E. Porter og Mark R. Kramer (2006) skrifuðu grein um að mikilvægt 

sé fyrir fyrirtæki að hafa ákveðna stefnu í samfélagslegum málefnum. Verkefnin sem 

sinna ætti þyrftu að vera í forgangsröð eftir nauðsyn til að fyrirtækið hljóti sem 

mestan ávinning af þeim. Fyrirtæki eru ekki orðin samfélagslega stefnumiðuð fyrr en 

áhrifin af þeim eru orðin sýnileg. Í samfélagslegum verkefnum fyrirtækja eru styrkir 

oft veittir til góðgerðamála. Oft virðist erfitt að taka ákvörðun um hvert fénu skuli 

úthlutað. Til að hafa sem best áhrif á samfélagið er gott að velja árangursrík 

hjálparsamtök sem hafa öðlast trúverðugleika í samfélaginu (Porter og Kramer, 

2002). Jafnframt hafa Porter og Kramer lagt til að stefnunni verði skipt í þrjá flokka. 

Þessir þrír flokkar eru: Almenn samfélagsleg verkefni, sem eru verkefni sem hafa 

ekki bein áhrif á fyrirtækið, til dæmis hjálparstörf, samfélagsleg verkefni sem hafa 

áhrif á fyrirtækið, til dæmis vegna mengunar frá starfseminni og samfélagsleg 

verkefni sem hafa mikil áhrif á fyrirtækið (til dæmis fjárveitingu til vegagerðar vegna 

flutnings á vörum fyrirtækisins) (Porter og Kramer, 2006). 

 Til að koma samfélagslegum verkefnum að í fyrirtækinu tala Kotler og Lee 

um sex aðferðir fyrir fyrirtæki að fylgja. Aðferðirnar eru: Kynningar á orsökum - 

Auka vitund og þekkingu á félagslegum aðstæðum, orsakatengdar markaðsherferðir - 

framlög af sölu til góðgerðamála, samfélagsleg markaðssetning - til stuðnings á 
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breytilegum herferðum, velferðamiðuð framlög - framlög sem fara beint í ákveðin 

málefni, sjálfboðaliðastörf - starfsmenn gefa tíma sinn og vinnu og að lokum 

félagsleg ábyrgð til samfélagsins - viðskiptahættir fyrirtækisins hafa bein áhrif á 

samfélagið og fjárveitingar til styrkja (Kotler og Lee, 2005). 

 Philip Kotler og Nancy Lee taka það fram að mikilvægt sé að sú stefna sem 

fyrirtækin ætli sér að vinna eftir, hvort sem það er samfélagsleg ábyrgð eða önnur 

stefna, verði hún að vera siðferðilega og lagalega rétt (Kotler og Lee, 2005).  

Að mati Van Dierendonck tengist þjónandi forysta samfélagslegri ábyrgð. 

Nátengdir þættir sem hann nefnir eru hjálpsemi og tryggð sem bera með sér að bera 

ábyrgð og taka ákvarðanir, vera þjónandi í staðinn fyrir að vera skipandi, tryggð 

gagnvart samstarfsfólki og umhverfinu, fyrirtækinu og samfélaginu. Ef leiðtogar 

einbeita sér að því að vera fyrirmyndir og setja rétt fordæmi fyrir fylgjendur sína 

getur það eflt fylgjendur til að vinna að sameiginlegum hagsmunum um 

samfélagslega ábyrgð (Van Dierendonck, 2010). 	  

	  

 2.7 FYRRI RANNSÓKNIR ÞJÓNANDI FORYSTU 
 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á þjónandi forystu og starfsánægju innan 

fyrirtækja og opinberra stofnana á margvíslegum sviðum síðastliðinn áratug. Flestar 

hafa rannsóknirnar þó verið í heilbrigðisgeiranum eða í háskólum, nokkrar í 

bankaumhverfinu og einnig í kirkjum. Þjónandi forysta hefur verið rannsökuð út um 

allan heim og þó flestar þeirra séu erlendar þá er þeim íslensku alltaf að fjölga og 

áhuginn hér á landi að aukast á viðfangsefninu.   

 Sharon Drury gerði rannsókn í bandarískum háskóla á tengslum milli 

þjónandi forystu og starfsánægju og komst að þeirri niðurstöðu að það eru sterk 

jákvæð tengsl þar á milli. Þátttakendur voru starfsmenn skólans (Drury, 2004). 

Önnur rannsókn í bandarískum háskóla var framkvæmd og greint var frá 

niðurstöðum hennar í doktorsritgerð Kelly Preston Anderson (2005). Rannsakaðir 

voru 430 kennarar og stjórnendur og fannst þar einnig jákvætt samband á milli 

þjónandi forystu og starfsánægju. Sama er uppi á teningnum með rannsóknir sem 

gerðar hafa verið í grunnskólum.  

Yusuf Cerit sýndi fram á jákvæð tengsl á milli þjónandi forystu og 

starfsánægju eins og tengslin á milli innri og ytri þátta. Í þessum rannsóknum var 
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stuðst við OLA mælitæki sem mælir starfsánægju og þjónandi forystu (Cerit, 2009).

 Joseph og Winston framkvæmdu rannsókn á þjónandi forystu og upplifun 

starfsmanna sem og traust til leiðtoga í kristilegum skóla þar sem 51 af 69 

þátttakendum var nemandi við skólann en hinir voru starfsmenn. Niðurstöður sýndu 

jákvæð tengsl milli þjónandi forystu, trausts til leiðtoga og jákvæða upplifun 

starfsmanna á vinnustaðnum (Joseph og Winston, 2005). Stramba gerði einnig 

rannsókn á þjónandi forystu og starfsánægju og sýndu niðurstöður fram á jákvæðni á 

milli þjónandi forystu og starfsánægju (Stramba, 2003).  

 Van Dierendonck og Nuitjen (2010) gerðu stóra rannsókn með átta 

mismunandi úrtökum í Bretlandi og Hollandi þar sem um 1600 manns tóku þátt. 

Þjónandi forysta var mæld með SLS mælitækinu og sýndi það fram á jákvæða 

tengingu á milli allra þeirra þátta þjónandi forystu og starfsánægju. SLS mælitækið er 

hannað af Dr. Dirk van Dierendonck og Dr. Nuitjen. Á Íslandi hafa nokkrar 

rannsóknir verið gerðar á undanförnum árum sem sýna fram á tengingu á milli 

þjónandi forystu og ánægju í starfi. Rannsóknirnar hafa langflestar verið unnar í 

samstarfi við Þekkingasetur þjónandi forystu, þar sem notast hefur verið við SLS 

mælitækið til að mæla vægi þjónandi forystu. Hér á landi var mælitækið þýtt á 

íslensku í umsjón Dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur. 

 Sigrún Gunnarsdóttir og Birna G. Jónsdóttir skrifuðu greinina „Þjónandi 

forysta og rannsóknir hér á landi” sem birtist í tímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla, 

um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi á árunum 2009-2013. Þar hafa 

þær tekið saman niðurstöður og lagt mat á tengingu á milli þjónandi forystu og 

starfsánægju. Í flestum rannsóknunum hefur þjónandi forysta mælst yfir meðallagi 

(Birna G. Jónsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2013).  

 Justin Irving (2005) gerði rannsókn á skilvirkni teymisvinnu í 

sjálfboðastörfum í Bandaríkjunum og sýndu niðurstöður að þjónandi forysta hafði 

jákvæð áhrif á teymisvinnu og einnig að jákvæð tengsl væru á milli þjónandi forystu 

og starfsánægju. Einnig var önnur slík rannsókn gerð í Bandaríkjunum á starfsánægju 

samfélagsþegna. 242 fastráðnir starfsmenn í kolefnisiðnaði tóku þátt þar sem 

þjónandi forysta var mæld í sjálfstýrðum hópum. Þar voru niðurstöður einnig 

jákvæðar á milli þjónandi forystu í hópum og starfsánægju (Foote og Tang, 2008). 

 Diah Tuhfat Yoshida, Sen Sendjaya, Giles Hirst og Brian Cooper (2013) 

gerðu rannsókn á því hvort stjórnunarhættir í fyrirtækjum myndu ýta undir það að 

starfsmenn yrðu meira skapandi í störfum sínum. Niðurstöður sýndu það að þjónandi 
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forysta sem leiðtogaháttur efldi tengsli milli starfsmanna og leiðtoga og ýttu undir 

skapandi starfsemi (Yoshida, Sendjaya, Hirst og Cooper (2014).  

 Grace Davis gerði rannsókn í fjórum litlum fyrirtækjum í Bandaríkjunum á 

starfsánægju. 80 starfsmenn tóku þátt og svöruðu spurningum eftir mælitækinu JDI 

(e. job descriptive index). Eðli starfs, laun og möguleiki á því að vinna sig upp í starfi 

voru meðal þeirra þátta sem mældir voru, ásamt ánægju með samstarfsfélaga. 

Niðurstöður sýndu jákvæða tengingu milli þjónandi forystu og allra þáttanna nema 

launa, sem var eini þátturinn sem var undir meðallagi jákvæður (Davis, 2004). 

 Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir skrifuðu í grein sinni „Líðan 

þjónustustarfsmanna upplýsingatæknifyrirtækja og þjónandi forysta” sem flutt var á  

Vorráðstefnu Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands í apríl 2015 um rannsókn á 

líðan þjónustustarfsmanna í upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi og viðhorfum 

þeirra til næsta yfirmanns. Niðurstöður sýndu jákvætt fylgi á milli þjónandi forystu 

og starfsánægju hjá þeim 94 starfsmönnum sem svöruðu könnuninni (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Sólveig Reynisdóttir, 2015).  

 David E. Melchar og Susan M. Bosco gerðu rannsókn á þjónandi forystu í 

þremur bílaumboðum í Bandaríkjunum, þar sem starfsmenn lögðu mat á það hvort 

þeirra yfirmenn væru þjónandi leiðtogar. 59 starsmenn tóku þátt í rannsókninni og 

sýndu niðurstöður að þjónandi forysta mældist yfir meðallagi í öllum þáttum 

(Melchar og Bosco, 2010).  

 Bright Mahembe og Amos S. Engelbrecht (2014) gerðu rannsókn á skólakerfi 

í Suður-Afríku þar sem markmiðið var að kanna hvort þjónandi forysta sé til staðar á 

meðal sjálfboðaliða sem vinna í suður-afrískum skólum og hópastarfi. Niðurstöður 

þar sýndu greinilega jákvæð tengsli þar á milli þjónandi forystu og 

sjálfboðaliðastarfa í Suður-afríku og skilvirkni í hópastarfi (Mahembe og 

Engelbrecht, 2014). Önnur rannsókn var gerð í Kenya þar sem  þjónandi forysta var 

könnuð innan sjö fyrirtækja sem störfuðu í mismunandi iðnaði. Þátttakendur voru um 

800 talsins og sýndu niðurstöður að jákvæð fylgni væri á milli þjónandi forystu og 

hegðunar samfélagsþegna (Walumbwa, Hartnell og Oke, 2010).  

 Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar á þjónandi forystu bæði hér 

á landi og erlendis vantar ennþá rannsóknir í iðnaði, framleiðslufyrirtækjum og 

verksmiðjum. Við gagnaöflun fundust engar sambærilegar rannsóknir hvorki á 

íslenskum markaði né erlendum, sem bera mætti saman við Saltverk ehf. Þess vegna 
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er mjög áhugavert að skyggnast nánar inn í þann heim og framkvæma rannsóknir í 

framleiðslufyrirtækjum og verksmiðjum.	   	  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
	  

Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem rannsakandi studdist 

við, við gerð rannsóknarinnar. Framkvæmd rannsóknarinnar verður útskýrð ásamt 

því að gerð verður grein fyrir þátttakendum og gagnaöflun. Aðferð við greiningu 

gagna verða gerð skil ásamt réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Þessi 

rannsókn er tilviksrannsókn (e. case study) og mun byggjast á eigindlegri 

rannsóknaraðferð en einnig var gerð stutt starfsmannakönnun þar sem megindleg 

aðferð var notuð til að fá betri innsýn inn í starfshætti fyrirtækisins og vellíðan 

starfsmanna á vinnustaðnum. 

 

3.1 RANNSÓKNARSNIÐ 
 

Í rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á stjórnun og forystu hjá fyrirtækinu 

Saltverk ehf og jafnframt kanna viðhorf stjórnenda og starfsmanna til stjórnunar, 

þjónandi forystu og samskipta innan fyrirtækisins. 

 

3.2 RANNSÓKNARAÐFERÐIR  
 

Sú rannsóknaraðferð sem notast er við, við gerð þessarar rannsóknar er 

tilviksrannsókn. Tilgangur tilviksrannsóknar er að skoða eitt eða fleiri tilvik mjög 

náið og þróa það áfram eins ítarlega og hægt er. Tilvikið getur til dæmis verið 

eitthvað ákveðið samhengi, fyrirtæki eða hópur. Tilvikið getur einnig verið ákvörðun 

eða ákveðin stefna (Ársæll Már Arnarson og Rúnar Helgi Andrason, 2013, bls 497-

509). Alan Bryman skrifar að grundvöllur tilviksrannsóknar sé mjög nákvæm 

greining á tilviki. Í þessu tilfelli er tilvikið fyrirtækið Saltverk ehf (Bryman, 2008).  

 Robert K. Yin (2003; 2009) skilgreinir tilviksrannsóknir í fimm mismunandi 

flokka. Mikilvæg tilvik (e. critical cases), tilvik sem er valið vegna kringumstæðna 

til að öðlast betri og dýpri skilning á tilvikinu. Einstök tilvik (e. extreme eða unique 

case), slík tilvik eru mjög sjaldgæf og aðallega notuð í sálfræðilegum tilgangi. 

Dæmigerð tilvik (e. representative or typical case), hluti af stærri tilviki, til dæmis ef 

ein deild er rannsökuð í fyrirtæki. Opinberandi tilvik (e. revelatory case) eru tilvik 

sem aldrei var áður hægt að rannsaka og langtíma tilvik (e. longitudinal case) er 
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þegar sama tilvikið er rannsakað oftar en einu sinni og með tímanum sýnir það fram 

á breytingar á aðstæðum. Yin bendir einnig á að auk þessara fimm flokka er hægt að 

notast við stakar rannsóknir, sem eru þá upphafs skref í stærri og veigameiri 

rannsóknum, könnun (e. exploratory) eða tilraun (e. pilot study) (Yin, 1994) 

Í þessari rannsókn var valið að styðjast við könnun þar sem þetta er í fyrsta skipti 

sem fyrirtækið er skoðað og niðurstöður rannsóknarinnar gætu leitt til frekari aðgerða 

og rannsókna. 

 Tilviksrannsóknir eru oftar en ekki tengdar við eigindleg rannsóknarsnið því 

þær aðferðir ganga frekar út á að dýpka skilning á viðfangsefninu með viðtölum við 

þátttakendur. Þó er oft stuðst við blandaða aðferð megindlega og eigindlega aðferð 

eins og í þessari rannsókn (Bryman, 2008).Við gerð tilviksrannsókna er mikilvægt að 

vanda skipulagið vel áður en hún er framkvæmd til að tryggja hugtakaréttmæti, innra 

réttmæti, ytra réttmæti og áreiðanleika (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarson, 2013, bls. 497-509). Eins er mikilvægt að fyrirbærið sem rannsaka á sé vel 

afmarkað og til þess að svo sé er mjög gott að styðjast við vel ígrundaðar 

rannsóknarspurningar. Markmið með slíkum rannsóknum er að skapa greinagóða 

mynd af tilvikinu og lýsa því nákvæmlega og til þess að það sé hægt er mikilvægt að 

hafa sem mest af gögnum tilvikinu til stuðings (Creswell, 2012). Við gerð 

tilviksrannsókna þarf rannsakandinn að vera hæfur í mannlegum samskiptum og 

kunna flókna samskiptahætti, þar sem hlutverk hans í rannsókninni er fremur flókið. 

Mikilvægt er að safna öllum gögnum á kerfisbundinn hátt svo ekkert glatist og 

rannsóknin verði sem áreiðanlegust (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 

2013, bls. 497-509). 

 Ástæða þess að tilviksrannsókn varð fyrir valinu er sú að þær aðferðir sem 

rannsakandi mun beita við gerð rannsóknarinnar byggjast að mestu leyti á upplifun 

starfsmanna og stjórnenda fyrirtækisins. Fyrirtækið Saltverk ehf er tilvikið sem 

rannsakað er og markmið rannsóknarinnar benti strax til að best væri að nota 

tilviksrannsókn þar sem fyrirtækið og starfssemi þess er skoðuð ítarlega, viðtöl tekin 

við stjórnendur og allir starfsmenn svara spurningalista um þjónandi forystu ásamt 

einni spurningu um starfsánægju. Með því að nota bæði eigindlegar og megindlegar 

aðferðir er rannsakanda kleift að fá dýpri mynd og ítarlegri skilning á tilvikinu sem 

rannsakað er (Johnson og Onwuegbuzie, 2004). 
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3.3 GAGNASÖFNUN 
 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar var gögnum safnað á ákveðinn, kerfisbundinn 

og viðeigandi hátt, jafnt og þétt í gegnum gerð þessarar rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239-249).  

Viðtöl voru tekin við eigendur fyrirtækisins sem og tvær starfsstöðvar voru 

heimsóttar og starfsmönnum fylgt í gegnum ferli starfsins. Á sama tíma voru viðtöl 

tekin við þrjá starfsmenn framleiðslunnar.   

 
3.4 EIGINDLEG AÐFERÐ RANNSÓKNAR 

 

Eigindleg aðferð (e. qualitative method) rannsóknarinnar byggist á viðtölum við 

stjórnendur og starfsmenn, vettvangsheimsóknum og öðrum fyrirliggjandi gögnum. 

Rannsakandi einbeitir sér að skilja út á hvað tilvikið, það er starfsemi fyrirtækisins 

Saltverks ehf gengur út á með því að rýna í fyrirliggjandi gögn. Allir viðmælendur fá 

að segja sína skoðun og mikilvægt er að sjónarhorn allra fái að koma fram. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast mikillar nákvæmni og nauðsynlegt er að 

rannsakandi viðhaldi hlutleysi sínu svo skoðanir hans muni ekki hafa áhrif á 

rannsóknina (Taylor og Bogdan, 1998). Rýnt er síðan í öll þau gögn sem safnast hafa 

í gegnum rannsóknina, þau kóðuð og síðan þemagreind (Kristín Björnsdóttir, 2013, 

bls. 269-280). 

 

3.5 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 
	  

Þátttakendur í rannsókninni eru allir starfsmenn Saltverks ehf. Einungis starfa sjö 

starfsmenn hjá fyrirtækinu. Eigendurnir eru tveir og aðrir starfsmenn fimm. Tveir 

starfa að öllu jöfnu í Kópavogi en þrír skipta með sér vöktum í framleiðslunni sem 

staðsett er í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Annar stjórnandinn er staðsettur í 

Danmörku en hinn flakkar á milli Kópavogs og Ísafjarðardjúps. Allir hafa þeir þó 

sama starfstitilinn „saltarar”.  
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3.6 VIÐTÖL 
	  

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar samanstóð af fimm opnum viðtölum (viðauki 2) við 

stjórnendur fyrirtækisins, sem jafnframt eru eigendur þess og starfsmenn framleiðslu 

á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi. Tilgangur þeirra var að fá sem mestan og dýpstan 

skilning á starfsemi fyrirtækisins og hlutverki starfsmanna og stjórnenda. Fóru þessi 

viðtöl fram á skrifstofu fyrirtækisins í Kópavogi í febrúar og mars og í 

vettvangsheimsókn í framleiðsluna á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi í nóvember árið 

2016. Spurningarnar voru í grunninn þær sömu fyrir alla aðila, en í samtalinu 

breyttist áherslan í átt að starfssviði viðmælandans innan fyrirtækisins. Viðtölin tóku 

um 60-90 mínútur hvert. Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda og síðan 

afrituð, orð fyrir orð. Að því loknu voru viðtölin ítarlega greind í þemu sem fjallað 

verður um í kaflanum um niðurstöður rannsóknarinnar.  

 Við notkun á eigindlegum rannsóknaraðferðum skapast tækifæri til að öðlast 

dýpri og ítarlegri þekking á viðfangsefninu og tengsl á milli rannsakanda og 

þátttakanda skapast. Það gerist aðallega þegar tveir aðilar ræða saman á opinskáan 

hátt um fyrirfram ákveðið efni sem vekur áhuga þeirra beggja (Kvale, 1996). Við 

notkun þessarar aðferðar er leitast eftir því að safna eins miklum og nákvæmum 

upplýsingum og hægt er um efnið sem rannsakað er þannig að sem flestar hliðar 

málsins komi fram. Viðtalið er síðan skráð orðrétt sem og áherslur viðmælanda í 

frásögn skráðar (Kvale, 1996). 

 Viðtöl voru tekin við bæði stjórnendur og starfsfólk fyrirtækisins til að dýpka 

skilning rannsakanda á viðfangsefni ritgerðarinnar og læra enn meira um stjórnun og 

rekstur fyrirtækisins Saltverks ehf. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orð fyrir orð 

og síðan greind í þaula. Samtölin voru flæðandi til að ná sem mestum upplýsingum 

frá stjórnendum og með því varð skilningurinn enn meiri og um leið áhuginn á að 

vita meira. Með þessari aðferð kom í ljós hvað viðmælendum þótti mikilvægast við 

rekstur fyrirtækisins og hvaða áherslur þeir leggja á í stjórnun og forystu Saltverks 

ehf. Viðtölin voru ekki tekin upp á sama tíma, nokkrar vikur liðu á milli þar sem 

annar stjórnandinn er búsettur í Danmörku. Fyrra viðtalið skildi eftir sig nokkrar 

ósvaraðar spurningar sem síðan voru lagðar fyrir í seinna viðtalinu.  
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3.7 ÞÁTTTÖKUATHUGUN – VETTVANGSHEIMSÓKN 
 

Þátttökuathugun, vettvangsathugun er rannsóknaraðferð sem notuð er í eigindlegum 

rannsóknum, rannsóknum þar sem leitast er eftir nákvæmari upplýsingum um 

tilvikið. Rannsakandinn fær betri innsýn þar sem hann getur horft á viðfangsefnið úr 

hæfilegri fjarlægð um leið og hann tekur þátt í því (Rannveig Traustadóttir, 2013, 

bls. 320). Í þátttökuathugunum myndast ákveðið traust á milli rannsakanda og 

þátttakenda þar sem fyrirfram er vitað um hvað viðfangsefnið fjallar og rannsóknin 

framkvæmd í beinum samskiptum við þátttakendur. Rannsóknin byggist á 

formlegum viðtölum. Formleg viðtöl eru oftast opin viðtöl þar sem rannsakandinn 

leggur upp með ákveðinn spurningaramma sem síðar getur tekið ófyrirsjáanlega 

stefnu og í einhverjum tilfellum getur viðtalið farið í allt aðra átt en upphaflega var 

ákveðið, út frá svörum þátttakenda (Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 320) 

 Þátttökuathugun fór fram í höfuðstöðvum Saltverks ehf í Kópavogi þann 18. 

febrúar 2016 og svo í framleiðslu Saltverks ehf þann 2. nóvember 2016, þegar 

rannsakandi heimsótti starfsfólk verksmiðjunnar á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Í 

Kópavogi tók Jón Pálsson, annar eigandinn, vel á móti rannsakanda og sýndi 

starfsstöðina ásamt því að segja frá hlutverkum þeirra starfsmanna sem þar starfa 

dags daglega.          

 Áður en lagt var af stað í þátttökuathugun á Vestfjörðum var rannsakandi í 

sambandi Jón Pálsson eiganda Saltverks ehf sem var upplýstur um áætlun ferðarinnar 

og tilgang. Hann miðlaði síðan upplýsingum til starfsmanna sinna sem tóku 

einstaklega vel á móti rannsakanda og fylgdu í gegnum starfsstöðina og sýndu ferli 

framleiðslunnar skref fyrir skref. Rannsakandi sýndi einlægan áhuga á bæði 

starfsmönnum og starfseminni og spurði spurninga sem þeir svöruðu af áhuga og 

einlægni. Upplýsingasöfnun hófst um leið og rannsakandi mætti á staðinn. Myndir af 

umhverfi og myndbandsupptökur sýna vel og vandlega umhverfi starfseminnar og 

eftir á var allt skráð niður, viðtöl greind og myndskeið skoðuð mjög gaumgæfilega.  
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3.8 GREINING EIGINDLEGRA GAGNA 
	  

Öll gögn úr viðtölum og þátttökuathugun voru skráð nákvæmlega og svo 

þemagreind. Viðtölin voru tekin upp á iPhone snjallsíma og síðar skrásett, orð fyrir 

orð. Tilgangur kóðunar er að auðvelda rannsakanda greininguna með því að flokka 

saman efni sem heyrir saman, með því auðveldar það rannsakanda að yfirfara 

gögnin. Viðtölin og skráð gögn úr þátttökuathugun voru greind í þaula og 

sundurliðuð eftir þemum. Þemun voru þau orð sem einkenndu viðhorf viðmælenda 

og áherslur á viðfangsefnið  (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 274).  

 

3.9 MEGINDLEG AÐFERÐ RANNSÓKNAR 
	  

Algengustu aðferðir megindlegra rannsókna eru kannanir og mælitæki sem stuðst er 

við í slíkum rannsóknum eru ítarlegir spurningalistar, eins og notast var við í þessari 

rannsókn (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137-153). Aðferð megindlegar 

rannsóknaraðferðar er vinsæl vegna þess að tölfræðileg gögn lýsa niðurstöðum. 

Markmiðið með slíkum rannsóknum er að sannprófa kenningar sem settar hafa verið 

fram og útkoman sýnd í tölulegum niðurstöðum.  

 

3.10  SPURNINGALISTAKÖNNUN 
 

Spurningalisti var sendur á alla starfsmenn Saltverks ehf. Listinn innihélt 30 

fullyrðingar um þjónandi forystu og eina spurningu um starfsánægju. Listinn var 

sendur til allra starfsmanna til að fá nánari innsýn og dýpri skilning á viðhorfi 

starfsmanna Saltverks ehf til þjónandi forystu og líðan þeirra í starfi. Þar sem 

starfsmenn eru einungis sjö hjá fyrirtækinu, var spurningalistinn notaður til að sjá 

heildarmyndina og kanna viðhorf þeirra til næsta yfirmanns. Með því að gera það var 

hægt að fá innsýn í hvert vægi þjónandi forystu væri innan fyrirtækisins að mati 

starfsfólks. Einnig fylgdi spurning um viðhorf starfsfólks til starfsánægju. 

Spurningalistakönnunin var sett upp í Survey Monkey, sem er vefforrit og gerir fólki 

kleift að hanna sína eigin spurningakönnun og var þátttakendum send könnunin í 

gegnum það forrit. Ásamt könnuninni var þátttakendum sent kynningabréf sem gerði 
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þeim grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og hvaða þætti væri verið að skoða. 

Tekið var fram að ekki væri hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda og rannsóknin 

væri með öllu nafnlaus. Ekki þótti nauðsynlegt að ítreka þátttöku þar sem um 100% 

svörun var að ræða og höfðu allir starfsmenn svarað innan tíu daga.  

 

3.10.1 SLS  

	  
Spurningalistinn sem lagður var fyrir er hannaður af Dirk van Dieredonck og Inge 

Nuitjen. Spurningalistinn heitir SLS (e. servant leadership survey) og hefur verið 

þýddur á íslensku (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

 SLS mælitækið er spurningalistakönnun sem samanstendur af 30 

fullyrðingum sem þátttakendur eru beðnir að taka afstöðu til á kvarðanum 1-6 (1. 

mjög ósammála, 2. ósammála, 3. frekar ósammála, 4. frekar sammála, 5. sammála, 6. 

mjög sammála). Hver hinna 30 fullyrðinga tilheyrir einum af fyrirframnefndum átta 

þáttum sem lýsa megineinkennum þjónandi forystu. Markmiðið með hönnun SLS 

mælitækisins var að það næði utan um kjarnaatriði þjónandi forystu, væri auðvelt í 

notkun og væri réttmætt og áreiðanlegt. Áhersla rannsakenda var að athuga hegðun 

leiðtoga sem gæti haft áhrif á vellíðan og frammistöðu fylgjenda þeirra í starfi. 

Spurningar mælitækisins skiptast í átta undirþætti sem hafa reynst áreiðanlegir (Van 

Dierendonck og Nuijten, 2010).  

 

3.11 GREINING MEGINDLEGRA GAGNA 
 

Svörun spurningalistans var greind og meðaltal reiknað út sem sýndi vægi þjónandi 

forystu innan fyrirtækisins. Ekki þótti nauðsynlegt að greina svörin nánar þar sem 

aðeins var um sjö þátttakendur að ræða og markmiðið með því að senda út 

spurningalistann var einungis til að fá nánari innsýn í viðhorf starfsfólksins til 

þjónandi forystu og starfsánægju. 

 

3.12 STAÐA RANNSAKANDA OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI  
 

Rannsakandi er nemandi við Háskólann á Bifröst og hefur ákveðið að skrifa 

lokaritgerð um fyrirtækið Saltverk ehf. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefur veitt 
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aðgang að þeim upplýsingum sem rannsakandi þarf á að halda til að geta framkvæmt 

rannsóknina. Fyrir utan það hefur rannsakandi enga tengingu við fyrirtækið Saltverk 

ehf og mun því vera hlutlaus aðili í rannsókninni sem hefur engra hagsmuna að gæta. 

Afstaða rannsakanda til verkefnisins er einungis að varpa ljósi á viðhorf stjórnenda 

og starfsmanna á stjórnun, forystu og samskipti innan fyrirtækisins sem og að gera 

áætlum um innleiðingu á þjónandi forystu byggða á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

  Við undirbúning viðtala var reynt að einblína á að spurningar væru ekki 

leiðandi.  Þátttakendur voru undirbúnir af stjórnendum og þeim kynnt hvert erindið 

væri svo þeir voru vel upplýstir. Rannsakandi fór svo yfir það með þeim aftur í 

byrjun fundar, hver tilgangur viðtalanna væri. Þátttakendum var gerð grein fyrir því 

að þeir mættu alfarið hafna þátttöku eða sleppa því að svara tilteknum spurningum ef 

svo bæri undir. Þátttakendum var einnig lofuð nafnleynd óskuðu þeir þess en 

einungis starfsmenn sem rætt var við eru ekki nefndir með nöfnum heldur eru þeir 

skráðir sem starfsmaður 1, starfsmaður 2 og starfsmaður 3. 

Við gerð spurningalista rannsóknarinnar var sérstaklega hugað að því að gögn 

væru ekki persónurekjanleg. Þátttakendur tilgreina hvergi nafn sitt eða annað 

persónulegt þannig að hægt sé að rekja svörin til þeirra. Bakgrunnsspurningar voru 

engar, þar sem um mjög fáa þátttakendur var að ræða. Sent var út kynningabréf með 

spurningalistanum þar sem þátttakendum var gerð grein fyrir því að könnunin væri 

nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra auk þess sem rannsakandi var 

sýnilegur starfsmönnum um tíma, á meðan viðtölum og heimsóknum í fyrirtækið 

stóð.  

Í lok viðtalanna var farið vel yfir viðtölin og orð viðmælenda, með 

viðmælendum til að ganga úr skugga um að frásögn þeirra hafi verið rétt skilin. Eftir 

að búið var að vinna úr niðurstöðum rannsóknarinnar voru þær sendar til tveggja 

viðmælenda sem báðir voru mjög sáttir við niðurstöðurnar og fannst þær koma heim 

og saman við það sem þeir sögðu frá og töluðu um. Með þessu var leitast við að 

draga úr hugsanlegum siðferðilegum álitamálum í tengslum við rannsóknina og að 

tryggja persónuvernd þátttakenda.	    
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4. NIÐURSTÖÐUR 
	  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum vettvangskannana og viðtala sem tekin 

voru við stjórnendur og þrjá starfsmenn Saltverks ehf sem og spurningakönnun sem 

lögð var fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins. Vettvangskannanir voru gerðar á báðum 

starfsstöðvum fyrirtækisins, í Kópavogi og vestur á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp.  

 Rannsakandi dregur fram helstu þætti í niðurstöðunum, greinir og setur fram 

þemu. Í kaflanum verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar sem þó eru að 

hluta til nafnlaus, einungis nöfn stjórnenda koma fram. Þar á eftir verða skoðaðir 

möguleikar og hugsanleg áhrif innleiðingar þjónandi forystu starfsmenn og árangur 

fyrirtækisins Saltverks ehf.  

 Fyrst verður fyrirtækið Saltverk ehf kynnt og starfssemi þess gerð ítarleg skil 

með lýsingu á framleiðsluaðferð og ferli hennar. Sagt verður frá þáttum sem hafa 

áhrif á starfssemi fyrirtækisins sem og vöruúrvali þeirra ásamt því að nefndar eru 

nokkrar áskoranir sem þeir mæta í daglegum störfum sínum við saltframleiðslu. Að 

auki mun vera gerð grein fyrir samfélagslegri ábyrgð þeirra og sjálfbærni. 

Þar á eftir verða niðurstöður settar fram og viðhorfum starfsmanna lýst með þemum 

sem fundust við greiningu gagna. Vitnað verður orðrétt í þátttakendur með beinum 

tilvitnunum. Að lokum verður niðurstaða SLS spurningalistakönnunar kynnt. 
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4.1 FYRIRTÆKIÐ  

 
 “...The word remote might have been invented to describe the Westfjords of 

Iceland.” - Björn Steinar (www.saltverk.com/story) 

 

Saltverk ehf var stofnað í janúar árið 2011 af þremur ungum mönnum sem fengu 

viðskiptahugmynd um að stofna frumkvöðlafyrirtæki. Við leit heimilda komust þeir 

að því að slík saltvinnsla hefði verið í Reykjanesi 1765-1797 og ákváðu að fara 

vestur til að kanna aðstæður.  Þar komust þeir í aflagt fiskeldi, og fengu leyfi til að 

setja starfsemina upp þar í húsnæði, sem félagið leigir í dag. 

 

Framleiðsla fyrirtækisins er staðsett á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp sem er 

vel þekkt fyrir saltframleiðslu en Danakonungur stofnaði þar framleiðslu á þessum 

sama stað á 18. öld sem byggðist á því að nota jarðvarma til að framleiða salt. 

Framleiðslu var hætt nokkrum áratugum síðar og hefð fyrir saltgerð á Íslandi lauk í 

bili, eða þar til Saltverk ehf var stofnað á þessum sama stað árið 2011. 

 Fyrirtækið hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum árin en þegar ritgerð þessi er 

skrifuð árið 2016 eru starfsmenn þess sjö talsins. Að jafnaði vinna tveir á starfsstöð í 

Kópavogi við sölustörf og bókhald. Þrír skipta með sér vöktum á Reykjanesi í 

framleiðslunni. Björn Steinar hefur verið búsettur í Danmörku og stjórnað þaðan 

meginparti sölu og markaðsstarfsins í fyrirtækinu en hann sér um alla stækkun þess 

og inngöngu á erlenda markaði. Fyrirtækið hefur sölumenn á nokkrum stöðum 

erlendis og er vara þeirra seld til nokkurra landa í Evrópu og Bandaríkjanna. Jón 

Pálsson er á flakki á milli starfsstöðva á Íslandi. Hann sér um að allt gangi smurt fyrir 

sig í framleiðslunni, viðhald véla og tækja, stækkun og betrumbætingar ásamt því að 

halda utan um samskipti fyrirtækisins í gegnum samskiptaforritið Podio.  

Markmið fyrirtækisins er að vaxa jafnt og þétt áfram, lítil skref í einu en öll í rétta átt. 

  

	  

4.2 STARFSSEMI SALTVERKS EHF 
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Hér á eftir verður starfssemi Saltverks ehf gerð skil. Störf, ferlar og framkvæmdir 

verða útskýrð. Hvað fer fram hvar og hvernig er því háttað. Einnig verður vöruúrvali 

fyrirtækisins gerð skil og þær áskoranir sem fyrirtækinu mætir sett fram. 

	  

4.2.1 Kópavogur 

	  
Í Kópavogi er aðalskrifstofa fyrirtækisins. Þar sitja að jafnaði tveir starfsmenn og 

sinna þar daglegum störfum, sölu og bókhaldi. Sölumaðurinn sinnir sölu og útkeyrslu 

á vörum Saltverks ehf. Hann byrjar vikuna á að hringja í viðskiptavini til að athuga 

birgðastöðuna og tekur niður pantanir í framhaldi. Sumir viðskiptavinir svara ekki 

síma og þess vegna þarf hann að keyra á milli fyrirtækja til að kanna útstillingu og 

birgðastöðu vara.  

Útstilling snýst um hvernig vörunni er raðað í hillur á sölustöðum, en 

ákveðnu kerfi er fylgt varðandi útstillingu vara og þeim raðað í þrjá flokka 

samkvæmt mati sölumanns:  Grænum, gulum eða rauðum. Grænn táknar að allt sé í 

lagi og sölumaðurinn ánægður með útstillingu. Gulur þýðir að fylgjast þurfi með 

útstillingunum í búðunum en rauður þýðir að breytinga sé þörf á útstillingu. Það er 

undir sölumanni komið að fylgjast með að þessu sé sinnt og þarf hann að fylgja 

málum eftir ef þurfa þykir. Í Kópavogi fer einnig fram blöndun á þremur af fimm 

vörum sem framleiddar eru sem og pökkun á saltinu. Einungis fer fram pökkun í 

glerkrukkur í Kópavogi þar sem dýrt er að senda glerkrukkur vestur á Reykjanes til 

að fylla og senda svo aftur til baka í höfuðborgina. Sala þeirra er mest á 

höfuðborgarsvæðinu og til birgja erlendis. Um það bil tveimur dögum í viku er varið 

í pökkun og fer það eftir álagi. 

 

„Eiður byrjar alltaf mánudagsmorgnana á að hringja í kúnnana – kannski 

ekki alla í hverri viku, en hann er með lista og system hvernig hann 

hringir þetta – til að kanna hvort það vanti áfyllingar. Svo er ýmist sendur 

póstur eða símhringingar með pöntunum frá fyrirtækjum og inn í kerfið 

skráir maður hreinlega allar pantanir. 

Hann prentar svo út pöntunarlistann og svo fer hann bara í það að tína 

saman vörur og keyra út. Björn Steinar, hann sér líka um samskipti hérna 

innanlands en fyrst og fremst gerir Eiður það (Jón Pálsson). 
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4.2.2 Reykjanes í Ísafjarðardjúpi 

 

 

„Sem sagt erum að framleiða sjávarsalt með því að eima sjó. Gerum það  

vestur í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Þar er jarðhiti. Og við erum með 

kerfi þar sem við dælum sjó í gegnum hitakerfi. Höfum útbúið tanka sem 

að við sjóðum í og sjóðum einfaldlega sjóinn úr því að vera 3% seltustig í 

það að vera 30, eða 28% þá byrjar salt að falla út og þá er það tekið, bara 

mokað upp – kallað uppskera. Svo er látið renna af því og það þurrkað og 

svo bara pakkað.”  (Jón Pálsson). 

 

Reykjanes í Ísafjarðardjúpi er fallegur og rólegur staður á Vestfjörðum. Það ríkir 

mikil kyrrð yfir svæðinu þegar ekið er þar að. Við hlið hótelsins er falleg 

náttúrusundlaug. Á sumrin er þar iðandi mannlíf. 

Keyrt er niður fyrir í átt að sjónum, meðfram fjörunni og á bak við hótelið og blasa 

þá við þrjú minni hús í fjörunni sem hýsa framleiðslu Saltverks ehf og starfsmenn 

hennar. 

 Undanfarnar vikur hafa verið framkvæmdir í gangi í framleiðslunni þar sem 

gólf hafa verið flotuð og breytingar hafa verið gerðar á stærsta húsinu sem geymir 

Mynd 1. Saltverk ehf Reykjanesi  
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risastóra vatnstanka. Starfsmaðurinn segir í stuttu máli frá framkvæmdunum og er 

hafist handa við að kynnast aðstæðum.  

Örlítið ofar í hlíðinni er stórt tréhús sem byrjað er á að skoða. Gengið er upp mjög 

þröngar tröppur til að komast á efri hæð. Inni í húsinu er mikill hiti og þegar nálgast 

er hurðina sem gengið er inn að vatnstönkunum breytist andrúmsloftið skyndilega í 

gufubað.  

Inni í húsinu eru fimm stórir vatnstankar sem alltaf eru fullir af sjó. Sjónum er 

dælt beint upp úr fjörunni og hitaður upp með heita vatninu sem er í jörðinni á 

Reykjanesi. Til að tankarnir verði ekki yfirfullir af vatni hafa starfsmennirnir útbúið 

heimatilbúið kerfi til mælingar. Þar er flotholt sem komið hefur verið fyrir efst í einu 

kerinu. Þegar það fyllist hækkar flotholtið upp og ýtir á pinna sem stjórnar því hvort 

vatn dælist í tankana eða stöðvast. Svo um leið og yfirborðið lækkar aftur, lækkar 

flotholtið og sleppir pinnanum, sem gerir það að verkum að vatnsdælan fer í gang á 

ný og dælir þar til tankarnir fyllast aftur. Í húsinu eru, eins og fyrr sagði, fimm stórir 

tankar sem alltaf eru fullir af vatni. Til að færa sjóinn á milli tanka notast þeir við 

krana sem flytur sjóinn á milli tanka.  

 Leitast er alltaf eftir því að hafa seltustigið eins hátt og mögulegt er í 

tönkunum því þá er uppskeran meiri. Yfirleitt er seltustigið um það bil 15-18% í 

síðasta tankinum þegar dælt er úr honum og inn í pönnuhúsið. Því sterkara sem 

seltustigið er í tankinum sem dælist úr, því meira salt er framleitt í pönnuhúsinu. Þess 

vegna er það bæði stjórnendum og starfsmönnum mikið kappsmál að reyna að fá 

saltið í tanknum til að verða sterkara því þá verður til meira salt. 

Mynd 2. Tankahús 
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Daglega er hiti, hæð í tönkum og seltustig mælt og skráð í samskiptakerfið Podio, 

sem fyrirtækið notar við daglega stjórnun og samskipti. Með því að gera þessar 

mælingar daglega og skrá þær er hægt að fylgjast vel og vandlega með því sem gerist 

í húsinu dag frá degi og út frá því áætla framleiðslugetuna úr hverjum vatnstanki.  

 Pönnuhúsið er annað aðeins minna hús rétt fyrir ofan fjöruna, þar er í raun 

aðalstarfsstöð starfsmannanna. Þeir verja mestum tíma í því húsi.  

Húsið er samansett af tveimur gámum sem byggt hefur verið yfir vegna þess að ekki 

hefur fengist leyfi til að byggja hús á svæðinu.  

 Þegar gengið er inn í pönnuhúsið verður aftur vart við mikinn hita og gufu, 

enda fer þar fram mikil uppgufun á vatni þar sem eimunin fer fram. Inni í 

pönnuhúsinu eru þrjár stórar pönnur þar sem saltið verður til. Í tveimur af pönnunum 

er framleitt á bilinu 500-700 kíló af salti í einu en 400 kíló í minni pönnunni.  

 Í fyrsta fasa af fullri pönnu af sjó er framleitt kalk áður en saltið skilur sig frá 

vatninu. Kalkmyndunin verður til á meðan pannan er að fyllast af sjó úr tankhúsinu. 

Kalkinu er mokað upp með skóflu þegar það hefur safnast fyrir á botninum.  

Kalkið er ekki notað í annað nema stundum er því gefið bændum á svæðinu og þeir 

nota það til að gefa skepnum sínum. Ef bændur hirða það ekki, er því skilað til baka 

þaðan sem það kom, út í sjó. 

Mynd 3. Pönnuhús 
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Þegar kalkið hættir að myndast í pönnunum er seltustigið orðið 26-28% og þá verður 

til salt. Saltinu er mokað upp með sköfum og sett í ker þar sem vatnið er látið leka af. 

Þegar vatnið hefur lekið af er saltið sett í þurrkgrindur og því rúllað inn í 

þurrkherbergi þar til það þornar og verður tilbúið til pökkunar. 

  Loftræstikerfið sem notast er við er hringrás innan hússins. Heita loftið er 

sogað út úr pönnuhúsinu og því blásið inn í þurrkherbergið til að þurrka saltið. 

Einnig er heita loftið notað til að stilla hitastig inni í vinnurými starfsmanna. Þeir 

geta því ráðið hitastiginu með því að skrúfa frá eða fyrir á loftræstiröri.  

Reglulega þarf að taka prufu á saltinu í þurrkherberginu til að finna út hvort 

það sé orðið nógu þurrt. Það er einnig handgert með aðferð sem þeir hafa þróað með 

tímanum. Aðferðin sem notuð er til að mæla rakann í saltinu er ekki hefðbundin en 

hún virkar vel. 10 grömm af salti er sett í bolla sem er svo settur í örbylgjuofn í þrjár 

mínútur og síðan er hann vigtaður á ný. Með þessari aðferð er hægt að finna út 

hversu mikið vatn situr eftir í saltinu og út frá því hversu rakt saltið er. Salt sem er 

tilbúið til pökkunar er um það bil 2-3% rakt.  

 Þegar búið er að tæma pönnurnar eða þar til mjög lítið vatn er eftir í þeim, er 

saltið orðið leðjukennt og er það þá orðið að baðsalti.   

Það er því mikið kappsmál að reyna að fá saltið í tönkunum til að verða alltaf 

sterkara og sterkara því sterkleiki saltsins í upphafsfasa framleiðslu hefur áhrif á það 

Mynd 4. Minni panna Mynd 5. skafa Mynd 6. Stærri panna 	  
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hversu mikið salt framleiðist í hverri pönnu. Um leið og pönnurnar eru orðnar tómar, 

eru þær þrifnar og svo fylltar á ný. 

Saltið sem er framleitt er mjög mismunandi. Stundum eru flögurnar stórar, 

stundum litlar, stundum er það harðara og stundum er það sterkara. Ef saltið verður 

of hart er það selt til bakaría, því þar skiptir áferðin ekki öllu máli þar sem saltið 

leysist upp í deigi bakaranna.  

 

Þurru saltinu er svo pakkað í öskjur. Nýlega hefur rafrænni vigt verið bætt við sem 

auðveldar starfsmönnum vinnuna töluvert. Vigtin er skammtari sem skammtar eftir 

stærðum, nákvæmlega í hvern kassa. Áður fyrr var allt handvigtað á litlum 

eldhúsvigtum í poka og saltinu mokað í með skeið. Öskjunum er pakkað á bretti. Það 

tekur um það bil einn og hálfan dag að fylla eitt bretti. Brettin eru svo sótt af 

sendiferðabíl einu sinni til tvisvar í viku og saltið flutt í bæinn, þar sem því er dreift. 

 Einungis tvær af fimm salttegundum þeirra, lakkríssalt og lavasalt er blandað 

og útbúið hjá þeim í framleiðslunni á Reykjanesi. Þar hafa þeir aðgang að stórri 

steypuhrærivél sem þeir nota til að blanda saltið saman. Því er svo einnig pakkað og 

sent í bæinn. Hinar tegundirnar eru útbúnar í bænum.  

 Allt salt sem framleitt er og pakkað er merkt og skráð í ákveðið gæðakerfi 

sem þeir hafa komið sér upp. Þar af leiðandi er allt salt frá Saltverk ehf rekjanlegt til 

nákvæmrar framleiðsludagsetningar. Ef upp koma einhver vandræði eða kvartanir þá 

Mynd 7. Vigt 
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er hægt að rekja þær nákvæmlega til baka og finna út hvað mögulega hafi farið 

úrskeiðis, ef slíkt væri tilfellið. 

 Yfir sumartímann er Reykjanes fullt af ferðamönnum sem þykir þessi 

framleiðsla afar áhugaverð. Það er engin furða enda er þetta mögulega séríslenskt 

fyrirbæri: Jarðhiti sem nýtist við framleiðslu á salti. Ferðamönnum hefur staðið til 

boða að fá leiðsögn í gegnum framleiðsluna og sjá hvernig hún fer fram og að lokum 

gefst þeim kostur á að versla sér salt í lítilli búð sem fyrirtækið hefur komið upp í 

pönnuhúsinu. Allt salt sem selst þar rennur í starfsmannasjóð sem nýttur er til 

skemmtana fyrir starfsfólkið.  

 Upp hafa komið aðstæður í framleiðslunni að eitthvað bilar og þá virkar 

framleiðsluferlið ekki sem skyldi. Starfsmennirnir hafa þjálfað með sér færni í alls 

kyns viðgerðum og geta þar af leiðandi í flestum tilfellum lagað bilanirnar sjálfir, 

nema þær séu þeim mun tæknilegri að það þurfi á viðgerðarmanni að halda. Þá getur 

það tekið lengri tíma, þar sem Reykjanes á Vestfjörðum er ekki alveg í alfaraleið. 

Vissulega hefur það þá áhrif á framleiðsluna þar sem þrír starfsmenn eru á vakt og 

allir að störfum. Ef slíkt hefur komið upp verða þeir eftir á með störf sín og hafa 

þurft að taka að sér yfirvinnu. Yfirleitt er það pökkunin sem frestast og fara þeir þá í 

að pakka salti þegar viðgerðum er lokið.  

 Starfsmennirnir þurfa að vera á tánum varðandi eftirlit með framleiðslunni 

allan daginn þar sem ekki hafa verið sett upp nein kerfi sem gefa frá sér viðvörun ef 

eitthvað stoppar eða bilar. Það má því segja að stór partur af vinnudegi þeirra sé að 

rölta um á milli húsa og svæða og fylgjast með dælum og tækjum.  

 

4.3 SAMSKIPTI 
	   

Hjá Saltverk ehf fara mest öll samskipti fram í gegnum vefforritið Podio. Podio er 

verkefnastjórnunartæki sem heldur utan um verkefni og samskipti. Viðmótið er 

einfalt og auðvelt í notkun. Þar er allt sem viðkemur rekstri fyrirtækisins skráð inn. 

Starfsmenn hafa sótt sér þetta sama forrit í símana sína og fylgjast þar af leiðandi vel 

með öllu. Síminn gefur frá sér merki um leið og eitthvað er sett inn í forritið. Með 

þessum hætti eru allir vel upplýstir um það sem fer fram.  

 Daglega eru allar mælingar, yfirlit og pakkanir yfir uppskeru salts skráðar í 

forritið sem gerir það að verkum að stjórnendur og aðrir starfsmenn geta fylgst með 
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öllu því sem fram fer í framleiðslunni. Hægt er að setja inn athugasemdir við allar 

færslur og fara því samskiptin fram að langmestum hætti í gegnum forritið.  

Daglega er skýrsla gerð úr öllum skráningum og þá sést greinilega hvort 

einhverra breytinga er þörf. Með því að skrá daglega í samskiptaforrit er hægt að 

fylgjast með framvindu framleiðslunnar mjög náið, bregðast við vandræðum strax og 

gera breytingar ef þess þarf, um leið og vandamál koma upp. 

Á sama tíma getur starfsmaður í Damörku unnið náið með starfsmönnum í Kópavogi 

þar sem forritið gerir þeim kleift að hafa náin samskipti. 

 

Yfirlit yfir uppskeru og pökkun, allt skráð á hverjum morgni. Strákarnir 

fyrir vestan taka mælingu á hverjum morgni, hitastig, seltustig, magn í 

tönkunum og annað slíkt. Ég vinn síðan úr því, geri ég svona yfirlit, tek 

saman gögn úr framleiðslu og uppskeru þannig að maður fylgist voðalega 

vel með og svo notum við þetta í samskiptum innan fyrirtækisins þó við 

séum lítið fyrirtæki með þrjár starfsstöðvar – Reykjavík, Vestfirðir og 

Kaupmannahöfn - þá erum við nokkuð þétt saman. Við hérna höldum 

ágætlega kontakt og erum bara svona eins og lítið fjölskylda (Jón 

Pálsson). 

	  

4.4 VÖRUÚRVAL 
	  

Saltverk framleiðir handsafnað hágæða sjávarflögusalt sem unnið er 100% 

náttúrulega úr Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, þar sem jarðhiti er notaður til að eima 

sjóinn sem rennur inn fjörðinn. Aðferðin sem þeir nota við framleiðslu á sjávarsaltinu 

er frá 17. öld og var stunduð á þessum sama stað í Reykjanesi. Þar sem ferlið er alveg 

náttúrulegt skilur það ekki eftir sig nein spor í náttúrunni.  

Í dag er saltið þeirra notað í mörgum af fremstu veitingastöðum landsins og á 

heimilum sem og af áhugamönnum um matvæli út um allan heim. Vörurnar sem 

Saltverk ehf framleiðir eru fimm tegundir af salti. 
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Hvítt flögusalt 

Flögusaltið er stökkt og ferskt sjávarsalt, framleitt með orku frá 

jarðvarmahverum. Aðferðin við framleiðsluna er byggð á 17. 

aldar gamalli aðferð sem stunduð var á þessum sama stað á 

Reykjanesi. Jarðhiti er eini orkugjafinn sem notaður er, sem þýðir 

að allt ferlið er sjálfbært því af ferlinu er engin mengun.  

 

Birkireykt Salt 
Íslenskt flögusalt reykt með íslensku birki. Saltið er þurrkað yfir 

birkireyk að gamalli íslenskri hefð, sem gefur því einkennandi og 

mjög sterkt bragð ólíkt öllu sem þú hefur prófað áður. 

 

Íslenskt Blóðbergssalt 
Blóðberg er planta sem vex á melum jarðvegi og á þurrum 

heiðunum á Íslandi. Blóðbergið blandað með stökku sjávarsaltinu 

myndast bragð af villtri náttúru Íslands.  

 

Lakkríssalt 

Inniheldur bragð af persneskum lakkrísrótum og stökku íslensku 

flögusalti. 

 

 

Lava Salt 

Lavasalt er íslenska flögusaltið litað með lyfjakola. Lyfjakol er 

náttúrulegt efni sem er heilsusamlegt, þar sem það inniheldur 

andoxunarefni. 

 

Saltverk efh framleiðir einnig baðsalt. Ekki hefur verið nein ákveðin baðsalts lína í 

framleiðslu en það hefur verið selt til snyrtivöruframleiðanda og hefur selst vel. 

Baðsaltið er afgangsafurð og byrjar að koma í pönnurnar þegar matarsaltið er búið, 

mun beiskara á bragðið, ekki gott til matargerðar en inniheldur mikið af magnesíum 

og er því mjög gott sem húðvara.  
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4.5 ÁSKORANIR 
	  

Eins og Jón sagði frá í viðtali þann 18. febrúar 2016 er Saltverk ehf lítið fyrirtæki 

sem selur og framleiðir sjálfbæra gæðavöru. Í daglegum rekstri þurfa fyrirtæki að 

takast á við ýmsar áskoranir á öllum sviðum. Starfsmenn fyrirtækisins mæta 

vissulega ýmsum áskorunum í störfum sínum þegar kemur að daglegum störfum:  

 

Það eru búnar að vera alveg óendanlega margar áskoranir í 

framleiðslunni okkar og við að fá hana til að virka eins og við viljum 

(Jón Pálsson).  

	  

Framleiðsla 

Oftar en ekki kemur fyrir að bilanir verða á tækjum og tólum og þá þurfa 

starfsmennirnir að láta reyna á þekkingu sína og reynslu við störf sín og laga þær 

bilanir sem kunna að verða. Allir eru þeir ómenntaðir saltarar sem sinna 

framleiðslustörfum á Reykjanesi en hafa lært af aðferðunum með tímanum. Þeir telja 

ekkert ómögulegt og takast þeir á við hverja áskorunina á fætur annari, við viðgerð á 

dælum eða pumpum. 

Stundum getur þó verið erfitt að eiga við náttúruöflin þegar þau láta til sín 

taka og þá stríðir rafmagnið og dettur út af og til. Það getur haft áhrif á framleiðslu 

saltsins. Eins eru það miklar áskoranir sem fylgja því að auka framleiðsluna, en það 

má teljast eitt af aðalverkefnum Jóns, að finna leiðir til að auka framleiðsluna.  

 

Og það fer það það bara eftir því hvað pækillinn er sterkur í tankinum 

hversu sterkur hann er, hversu mikið salt kemur næst. Það er bara soldið 

mín áskorun að byggja forsuðukerfið þannig að það skili sem 

sterkustum pækli í pönnuna til að fá sem mesta framleiðslu.” (Jón 

Pálsson). 

 

Sölu og markaðsmál 

Hjá Saltverk ehf hafa þeirra áskoranir verið þær að sinna þeim markaði sem þeir eru 

komnir á, þar sem framleiðsla þeirra er takmörkuð vegna aðstæðna á Reykjanesi. 



	  

	  	  
50	  

	  

Fyrirtækið getur ekki vaxið of hratt þar sem það er einungis hægt að framleiða 

ákveðið magn af salti. Því ekki er hægt að selja það sem ekki er til.  

 

4.6 SJÁLFBÆRNI - SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ 
	  

Það sem gerir saltið frá Saltverk svona einstakt er að við framleiðslu þess er grænni 

framleiðsluaðferð beitt.  Náttúruleg sölt úr hreinum sjó, framleidd á sjálfbæran hátt 

þar sem jarðhitinn einn og sér er notaður til þess að þurrka upp sjó. 

Til þess að framleiða 250 gramma pakka af salti, þarf að eima um það bil 20 lítra af 

sjó og í það fer mikil orku. 

 Algengasta framleiðsluaðferðin í heiminum við að framleiða sjávarsalt er að 

nota gas sem orkugjafa og því fylgir heilmikil útlosun af koltvísýringi (Co2). Við 

upphaf framleiðslu salts hjá Saltverk ehf var stefnan að nota sjálfbæran orkugjafa, 

það er að segja nota heita vatnið í stað þess að nota gas til þess að eima sjó.  

Grunnur sjálfbæru framleiðslunnar liggur þar – að vera á stað þar sem 

aðgengi að heitu vatni er auðvelt og það er einmitt þannig í gegnum hönnun á öllu 

framleiðslukerfi frá því að byrjað er að eima sjó og þar til að saltið er komið í pakka, 

það er að segja í forsuðu, pönnusuðu og í þurrkun er notast við heita vatnið sem aðal 

orkugjafann en síðan er notað rafmagn. 90% af orkunni sem fer í að búa til saltið er 

heita vatnið svo er afgangurinn eða um 10% rafmagn. Á Íslandi kemur rafmagn úr 

vatnsfallsvirkjunum þannig það er líka sjálfbær orkugjafi sem framleiðir rafmagnið. 

Svo má segja að saltvinnsluferlið, í gegnum allar leiðir, frá byrjun til enda sé 

sjálfbært.  

 Eigendur Saltverks ehf eru mjög meðvitaðir um samfélagslega ábyrgð og 

hlutverk fyrirtækisins í þeim efnum. Þó svo að framleiðslan sé í raun og veru alveg 

sjálfbær eru yfirleitt alltaf einhver spor sem verða eftir í náttúrunni. Í þeirra tilfellum 

eru þessi spor í formi flutninga og innpökkun varanna. Til þess að bregðast við þeim 

sporum sem eftir verða í náttúrunni hafa þeir gert samning við Kolvið um að reikna 

út kolefnisspor í flutningum á saltinu og eru byrjaðir að kolefnisjafna það. Fyrirtækið 

greiðir fyrir að planta trjám í náttúrunni til þess að jafna út Co2 útlosunina sem 

verður í flutningunum á saltinu.  
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4.7 VIÐHORF STARFSMANNA 
 

Tekin voru fimm viðtöl í þessari rannsókn, tvö við stjórnendur og þrjú við starfsfólk. 

Í viðtölunum var leitað viðhorfa til starfsins, stjórnunar, forystu og líðan í starfi. Í 

samtölum við stjórnendur Saltverks ehf ræddu þeir um fyrirtækið og verkefni þeirra 

sem stjórnendur þess. Auk þess ræddu þeir um hlutverk sín og viðhorf til stjórnunar 

og forystu í litlu nýsköpunarfyrirtæki. Í samtölum við þrjá starfsmenn Saltverks ehf 

ræddu þeir um hlutverk þeirra innan fyrirtækisins, ferli framleiðslunnar og þær 

uppákomur sem kunna að eiga sér stað, áskoranirnar sem þeir mæta í daglegum 

störfum og vaktafyrirkomulagið. 

Út frá samtölunum mátti greina orð sem eru lýsandi fyrir viðhorf þeirra til 

þjónandi forystu. Við greiningu gagna komu í ljós sex þemu sem varpa ljósi á 

viðhorf viðmælenda. Þemun sem greind voru eru samskipti, sjálfstæði, jákvætt 

starfsumhvefi, ábyrgð og traust. Sjá töflu nr. 1. 

 
Tafla 1. Þemu sem greind voru úr eigindlegum gögnum (viðtöl og þátttökuathuganir)  

Þemu Undirþemu 

Samskipti   

Sjálfstæði   

Jákvætt starfsumhverfi   

Ábyrgð Samfélagsleg ábyrgð 

Traust    

Framtíðarsýn   

 

Hér á eftir verður nánar gert grein fyrir hverju þema og vitnað beint í orð 

viðmælenda eftir því sem við á fyrir hvert þema.  

 

4.8 ÁHRIF STJÓRNUNARHÁTTA Á STARFSMENN  
 

Í viðtölunum kemur skýrt fram að stjórnendurnir leggja áherslu á rekstur 

fyrirtækisins. Mikið jafnræði gildir innandyra, enginn er ofar öðrum og allir 

starfsmenn bera sama starfsheitið. Það er, allir eru titlaðir saltarar. Hver og einn 
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starfsmaður mótar sitt eigið starf og ber ábyrgð á því að skila frá sér fyrirfram 

ákveðnum verkefnum á tilsettum tíma.  

Vinnutíminn er þar af leiðandi nokkuð frjáls á meðan verkefnum er lokið og 

þeim skilað. Starfsmenn framleiðslunnar eru staðsettir á Reykjanesi í nokkra daga í 

senn en geta skipulagt daginn sinn alfarið út frá eigin hentisemi. Þeir hafa aðgang að 

sundlaug og líkamsræktarstöð og geta því stundað líkamsrækt hvenær sem er 

dagsins, á milli daglegra starfa, fyrir vinnu eða eftir vinnu. 

Þegar rannsakandi síðan ræddi við þrjá starfsmenn framleiðslunnar á 

Reykjanesi virtist allt miða að því sama: Að Saltverk væri mjög góður staður að 

vinna á. Starfsmennirnir höfðu svipaða sögu að segja og stjórnendurnir varðandi 

fyrirkomulag vinnunar og að allir séu jafnir. Almennt töluðu starfsmennirnir mjög 

vel um vinnustaðinn og eigendur þess sem gefur skýra mynd af góðum vinnustað.  

 

 4.8.1 Samskipti: 

 

Allir viðmælendur mínir fimm, lögðu mikla áherslu á það í viðtölunum hversu góð 

samskiptin væru á milli starfsmanna og stjórnenda. Þar sem fyrirtækið er starfrækt á 

þremur stöðum er gríðarlega mikilvægt að samskiptin séu góð á milli allra 

starfsstöðva og einnig allra starfsmanna. Í öllum samskiptum innan fyrirtækisins er 

notast við samskiptaforritið Podio, en það er auðvelt í notkun og þægilegt. 

  

Samskiptaforritið Podio...var einmitt að vinna í því þegar þú komst.  

Þá var ég að fá skýrslu frá vestan, þetta er svona hópvinnukerfi, yfir 

netið. Yfirlit yfir uppskeru og pökkun, allt skráð á hverjum morgni. 

Strákarnir fyrir vestan taka mælingu á hverjum morgni, hitastig, 

seltustig, magn í tönkunum og annað slíkt. Ég vinn síðan úr því, geri ég 

svona yfirlit, tek saman gögn úr framleiðslu og uppskeru þannig að 

maður fylgist voðalega vel með og svo notum við þetta í samskiptum 

innan fyritækisins (Jón Pálsson). 

 

Enn fremur leggur Jón áherslu á að hver og einn starfsmaður viti hvaða verkefni eigi 

að vinna og til þess notast þeir við samskiptakerfi sem allir hafa aðgang að í símum 

sínum:  
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Fyrst og fremst leggjum áherslu á það að menn viti hvað þeir eiga að 

gera við tölum þannig saman, bara mjög mikið í gegnum þetta kerfi. 

(Jón Pálsson). 

 

Starfsmenn framleiðslu eru alveg á sama máli og stjórnendur hvað varðar ágæti 

samskiptaforritsins Podio.  

 

Jón getur alltaf fylgst með okkur í gegnum Podio. Við skráum 

náttúrulega allt þar inn og þá er hann duglegur að kommenta á það. 

Þannig eru eiginlega mest öll samskiptin (starfsmaður 3). 

 

Ekki er þetta þó eina leiðin til samskipta, einnig eru iðulega haldnir fundir þar sem 

farið er yfir málin. 

 

Við fundum alltaf öðru hverju og höfum oft sest niður á 

mánudagsmorgnum og skrifað niður verkefni vikunnar hérna á 

samskiptatöfluna. Þannig að við reynum bara að hafa það nokkuð á 

hreinu hvað þarf að gera. (Jón Pálsson). 

 

Samskiptin hafa þó ekki gengið áfallalaust fyrir sig frá upphafi. Stjórnendur 

fikruðu sig áfram og það tók tíma að finna réttu leiðina að bestu samskiptunum. 

  

Jú við erum með það og þeir þurfa að fylgja því eftir og þurfa að skilja 

það að það þarf að þrífa daglega og halda hreinu og kontrolera það að 

þrifin séu í lagi. En það tók svolítinn tíma fyrir þá að skilja það sko, en ég 

lærði það fljótt að aðferðin að skamma þá bara virkar ekki – þá var það 

bara ennþá meira. Þannig að hérna ég ákvað bara að breyta til og reyna 

að leita annarra leiða og þá snýst þetta meira um að leiðbeina og hvetja 

og setja bæði skýrar línur og markmið en líka að mönnum sé hrósað og 

umbunað ef vel gengur. Þannig að við höfum reynt að gera það. (Jón 

Pálsson). 

 

Starfsmennirnir eru sammála stjórnendum með það að samskiptin eru góð og 

samskiptaforritið virkar mjög vel til daglegra samskipta. 
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Samskiptin hérna eru bara fín sko, það er svo sem ekkert um þau að 

kvarta. Við notum Podio í öll samskipti og það er bara mjög þægilegt 

sko... (starfsmaður 2). 

 

Það hefur veitt starfsmönnum hugarró að vita til þess að það er alltaf hægt að ná í 

stjórnendur símleiðis, ef eitthvað kemur upp á.  

 

Það er samt mjög gott sko að þó að Jón sé ekki á landinu er alltaf hægt að 

ná í hann, hann hefur alltaf haft það þannig að við getum alltaf hringt í 

hann hvenær sem er. (starfsmaður 1). 

 

4.8.2 Sjálfstæði: 

 

Sjálfstæði í vinnubrögðum er afar mikilvægt hjá Saltverk ehf. Stjórnendur 

fyrirtækisins leggja mikið upp úr því að starfsfólk sé sjálfstætt og sýni sjálfstæð 

vinnubrögð. Einn af þeim lykilþáttum sem áhersla stjórnunarinnar felst í er sjálfstæði 

og að starfsmenn geti skipulagt tíma sinn sjálfir.  

Vinnuálag og vinnutími getur verið ákveðinn af hverjum og einum 

starfsmanni eftir þeirra óskum, svo lengi sem afköst séu ásættanleg. Skapast hefur 

ákveðin vinnurútína á vöktunum sem eru tíu dagar í senn og hentar það vel í 

framleiðslunni fyrir vestan. 

 

Sko, hérna, varðandi þetta með að þeir séu í burtu, þá höfum við hannað 

vaktakerfið þannig að já, þeir eru í burtu, en þeir hafa líka tiltölulega 

marga daga heima – einn segist hafa meiri tíma með börnum en þegar 

hann vann í bænum. Svo höfum við líka lagt áherslu á það að þeir stýri 

sínum vinnudegi sjálfir, þeir hafa aðgang að líkamsrækt og sundlaug fyrir 

vestan, þeir geta stundað það þó það sé um miðjan dag – þeir gætu tekið 

nokkur morgunverk, farið síðan í ræktina fyrir hádegismat. Þeir hafa 

frelsi til að stjórna því þannig, vinna kannski eitthvað lengur á móti. Til 

þess að reyna að skapa þá umgjörð að þeir skapi sína eigin rútínu þegar 

þeir komi þarna og eru í vinnu í burtu, síðan höfum við gert það að við 
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höfum lagt það sem hefur verið selt fyrir vestan, í starfsmannasjóð. 

(Björn Steinar). 

 

Jón tekur í sama streng:  

 

Menn vinna voðalega sjálfstætt, við erum með kerfi sem við notum mjög 

mikið sem heitir Podio... (Jón Pálsson). 

 

Það er forsendan fyrir því að starfsmenn geti unnið sjálfstætt er traustið sem þeim er 

borið og samskiptin: 

 

 Við leggjum mikla áherslu á það að halda svona góðum 

samskiptum, góðum félagsskap. Við erum ekki í 

micromanagement, við erum mest í því að skapa skilyrðin til þess 

að þeir geti sjálfir stýrt sínum vinnudegi... (Jón Pálsson). 

 

Starfsmennirnir eru ánægðir með það traust sem borið er til þeirra og bera virðingu 

fyrir því með því búa til sitt skipulag og fylgja því eftir: 

 

 Við stjórnum alveg sjálfir hvernig við gerum hlutina, en höfum samt 

alltaf sömu rútínuna sem við vinnum eftir (starfsmaður 3). 

 

Eins og starfsmaður 1 sagði: 

 

 Það er enginn yfirmaður hér, við ráðum okkur alveg sjálfir (starfsmaður 

1). 

 

4.8.3 Jákvætt umhverfi: 

 

Til þess að samskiptin og sjálfstæðið á vinnustaðnum fái að njóta sín sem best er 

mikilvægt að hafa jákvætt og gott starfsumhverfi og það er einmitt það sem Jón og 

Björn Steinar leggja upp með í rekstri og stjórnun fyrirtækisins. 

Þegar kemur að daglegum störfum þá eru þau fjölbreytt og starfsmenn geta ráðið því 

á hvaða tíma dags þeir sinna þeim:  
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Varðandi hönnun á störfum fyrir vestan, myndi ég segja – og 

starfsumhverfinu, þá hefur það verið mikilvægur hluti af starfinu þar að 

við höfum alltaf haft opið fyrir því að taka á móti ferðamönnum, við 

erum ekki að rukka fyrir það og þá eru það starfsmenn okkar sem eru að 

taka af, þetta eru auðvitað starfsmenn í verksmiðju sem eru að framleiða, 

akkúrat á þeim dögum sem kemur ferðamaður í tvo tíma, hefur það áhrif 

á framleiðni þá dagana. En þetta ýtir undir í okkar huga – ein helsta 

ástæðan fyrir því að við höfum viljað gera það, er að það hefur skapað 

svona fjölbreytni í þeirra starfsdegi og það gerir þá líka stoltari af því sem 

þeir eru að gera. (Björn Steinar). 

 

Starfsmenn greiða í starfsmannasjóð ásamt því að allur ágóði af ferðamannasölu fyrir 

vestan fer í sjóðinn sem síðan er nýttur til skemmtana fyrir starfsfólk, sem hjálpar 

þeim mikið við það að halda móralnum góðum:  

 

Skiptir bara máli að húmorinn sé í lagi og menn eigi gott samstarf. 

Reynum að halda því þannig. (Jón Pálsson). 

 

Starfsmennirnir búa í tíu daga í senn á Reykjanesi og er því mikilvægt að allir hafi 

þær nauðsynjar sem þarf:  

 

Við leggjum áherslu á að starfsmenn hafi þær forsendur sem þeir þurfa til 

að vinna sína vinnu (Jón Pálsson). 

 

Það er bara ein sjoppa á svæðinu sem er sjoppan á hótelinu og langt í næstu bæi og 

nauðsynjar:  

 

Það er mjög gott að vera hérna, við höfum allt sem við þurfum nema kalt 

vatn. Ef okkur vantar eitthvað þá er því reddað. Jón er kallaður 

reddarinn! (starfsmaður 2). 
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Það léttir einnig lundina yfir sumartímann hvað ferðamennirnir eru áhugasamir um 

staðinn. Iðulega koma þeir nokkrir og fá skoðunarferð um framleiðsluna sem brýtur 

upp langa daga fyrir vestan:  

 

Það er ótrúlega gaman að sýna ferðamönnunum framleiðsluna, það gerir 

mann alveg svolítið stoltan þegar fólk er svona hrifið af þessu. 

(starfsmaður 1). 

 

4.8.4 Ábyrgð: 

 

Hver og einn starfsmaður ber ábyrgð á sínu starfi, sínum verkefnum og afköstum. 

Með því að starfsfólkið sýni ábyrgð og sjálfstæði á störfum sínum er mun auðveldara 

að viðhalda sanngirni og jákvæðu starfsumhverfi. Miklar pælingar liggja á baki því 

hjá stjórnendum fyrirtækisins hvernig þeir vilji að fyrirtækið sé starfrækt. Eins og 

Björn Steinar útskýrir þá skiptir miklu máli að starfsmenn beri ábyrgð. 

 

Sko… það er tvennt sem við lögðum upp með það í upphafi svo veit ég 

ekki hvernig því tekst til daglega, en hérna þegar maður var að hanna og 

hugsa það hvernig starfsanda maður vill byggja upp, var eitt það að 

starfsheiti saltari, sem allir eru með og einhverju leyti í ljósi þess að við 

erum enn lítið fyrirtæki, sjö starfsmenn, lögðum þá áherslu í upphafi, sem 

við getum að einhverju leyti enn, af því við erum lítið fyrirtæki, það 

kannski þróast eftir því sem fyrirtækið vex – við göngum að einhverju 

leyti allir í öll störf. Til dæmis í þessari viku var verið að klára að pakka í 

gám sem var að fara erlendis, þá leggjast allir á eitt og þú veist, pabbi var 

mánudag og þriðjudag að pakka með þeim. Þannig að það með að við 

séum allir saltarar er kannski einhver áhersla á að skapa liðsheild en 

alveg eins og í….hafa menn mismunandi hlutverk og með tímanum, eftir 

því sem við erum fleiri - skapast það með skýrari hætti ábyrgðasvið og 

mismunandi hlutverk og það er eitthvað, sem í mínum huga verður bara 

að fá að þróast eftir því sem fyrirtækið vex. (Björn Steinar). 
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Þessar hugmyndir hafa skilað sér til starfsmannanna þar sem þeir eru samróma um 

það hversu gott það er að finna fyrir því að þeim sé treyst fyrir öllu sem fram fer í 

framleiðslunni.  

 

Það er mjög jákvætt hvernig þeir treysta okkur fyrir hlutunum hérna. Við 

höfum þurft að laga ýmislegt sem við vitum ekkert hvernig á að gera. En 

höfum sko lært helling á því og það er gott að finna fyrir því að manni er 

fólgin ábyrgð (starfsmaður 1). 

 

Og svo bætti hann við: 

 

Já, við berum fulla ábyrgð á svæðinu hérna á meðan við erum á vakt. Það 

er undir okkur komið hvernig hlutirnir eru. Þess vegna þurfum við í 

rauninni að vera alltaf á tánum. (starfsmaður 1). 

 

4.8.5 Samfélagsleg ábyrgð: 

 

Fyrirtækið og starfsmenn þess eru mjög meðvitaðir um samfélagsleg hlutverk 

fyrirtækisins og þar af leiðandi samfélagslega ábyrgð. 

Frá byrjun hafa stjórnendur verið meðvitaðir um samfélagið og hvert þeirra hlutverk 

er sem atvinnurekendur. 

 

Til dæmis erum við búnir að gera samning við Kolvið um kolefnissöfnun 

á flutningum og erum að vinna í því í sjálfu sér að því við erum að 

framleiða vöru sem er alveg náttúruhrein og skilur í raun og veru ekkert 

eftir sig neina mengun eða slíkt, en auðvitað eru alltaf einhver spor sem 

maður þarf að fara yfir og kontrolera, eins og til dæmis í flutningunum og 

umbúðunum og slíku. Þannig að við erum að vinna í því að við viljum 

skilja af okkur vöru sem er þá sjálfbær umhverfislega séð, þannig við 

leggjum áherslu á það... (Jón Pálsson) 

 

Svo bætti Jón því við að þeir hefðu tekið ákvörðun um það þegar fyrirtækið var 

stofnað á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp að skapa vinnu fyrir Íslendinga í stað þess að 
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ráða til sín ódýrara vinnuafl erlendis frá. Það er hluti af þeirra samfélagslegu ábyrgð 

að sjá Ísfirðingum fyrir atvinnu.  

 

4.8.6 Traust: 

 

Mikið og gott traust ríkir á milli starfsmanna og stjórnenda. Það er skýrt og greinilegt 

í gegnum viðtölin að eigendur Saltverk ehf bera mikið traust til starfsmanna sinna og 

gefa þeim frjálsar hendur á vinnu sinni. Þeir treysta þeim til að skila þeim árangri sem 

fyrirætlaður er og hefur það gengið að óskum hingað til. Starfsmennirnir hafa allir 

sömu sögu að segja.  

 

...Já og við treystum þeim, sýnum þeim það traust að þeir eru fulltrúar 

fyrirtækisins út á við og eru að taka á móti fullt af ferðamönnum á sumrin 

og þeir gera það vel og við fáum hrós, við höfum fengið hrós frá 

ferðaþjónustu aðilum um að ferðamönnum finnst skemmtilegt að koma í 

heimsókn þarna, þannig að þeir eru að sinna þessu vel. Það smitar yfir í 

aðra þætti starfsins – held ég alveg óneitanlega og er forsenda þess að við 

getum verið að búa til vörur sem eru á háum gæðum og við getum haldið 

áfram og gæðin að verða betri í því sem við erum að gera – ég held að 

það væri ekki hægt, ef að þeim þætti ekki skemmtilegt í sínu starfi og 

hérna, og væru ekki stoltir af sínu starfi, þá held ég að það væri erfitt að 

fá þá til að hafa metnað fyrir því sem þeir eru að gera. (Björn Steinar). 

 

Orð Björns Steinars endurspeglast í orðum starfsmanna hans sem eru stoltir af vinnu 

sinni og því trausti sem þeim er fólgið með því að sjá um alla framleiðslu 

fyrirtækisins.  

 

Við finnum það alveg að okkur er treyst fyrir þessu hérna og hérna... það 

er mjög þægilegt og auðveldar okkur auðvitað vinnuna. Því það er 

auðvitað mjög gott að finna það að manni er treyst fyrir þessu. 

(starfsmaður 2). 
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Það er eins og með tæki og tól sem starfsmennirnir vinna með daglega, ef eitthvað 

bilar eða fer úrskeiðis þá fá þeir fullt traust til að laga það, þó svo að ekki séu þeir 

með sérmenntun í starfinu. Þeim er treyst fyrir hlutunum sem eflir þá í starfi. 

 

Já Jón segir okkur bara að kíkja á það, ef eitthvað bilar og svona, þá 

reddum við því bara. Nema að það sé þeim mun meira vesen, þá þarf að 

kalla í viðgerðarmann. En yfirleitt getum við lagað það bara. 

(starfsmaður 1) 

 

4.8.7 Framtíðarsýn: 

 

Stjórnendur Saltverks ehf hafa skýra og góða framtíðarsýn, þeir vita hvar þeir standa 

og hvert þeir stefna. Aðspurðir höfðu þeir svörin á reiðum höndum.  

 

Engin spurning, ég sé heilmikil tækifæri og möguleika í því að gera og 

byggja upp fleiri afurðir sem eru framleiddar á íslandi, byggt á hreinni 

íslenskri náttúru, byggt á sjálfbærum framleiðsluaðferðum sem við getum 

nýtt í þá sölukanala sem við höfum opnað og opnað fleiri sölukanala með 

og ég finn það að það tengist líka því sem maður finnur. (Björn Steinar) 

 

Og bætti svo við 

 

Frá því við byrjuðum fyrir fjórum árum hefur gengið vel, við höfum 

opnað og seljum vöruna okkar á bæði veitingastöðum og 

verslunarkeðjum og þeim mörkuðum sem við dreymdum um að koma 

vörunni inn á, þangað höfum við komið henni Í raun og veru gengið 

betur en við nánast hefði getað ímyndað sér. Og að sjálfsögðu hef ég 

áhuga á því að halda þeirri vegferð áfram. Eitt skref í einu (Björn 

Steinar). 

 

Fyrirtækið hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum árin og eru áform þeirra að halda því 

áfram. Þeir eru ekki að flýta sér um of, því til þess að breytingarnar geti orðið meiri 

þarf að stækka í framleiðslunni. 
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Við erum búnir að vaxa svona 50% -100% á ári í sölu og framleiðslu sem 

er náttúrulega fínn vöxtur, en við erum auðvitað mjög lítið fyrirtæki þó 

við séum að vaxa þetta – það er svona markmiðið að halda áfram á 

þessari braut og bæta við eins og við ráðum við sjálfir – við erum ekki að 

skuldsetja okkur eða setja meira fé inn í félagið, við reynum svona að lifa 

á því sem við starfsemin gefur og byggja okkur upp út frá því. Hóflegur 

vöxtur (Jón Pálsson).	  

	  

4.9 VÆGI ÞJÓNANDI FORYSTU SAMKVÆMT STARFSMANNAKÖNNUN 

 
Servant Leadership Survey (SLS) er spurningalistakönnun sem samanstendur af 30 

fullyrðingum. Hver þessara 30 fullyrðinga tilheyrir einum af átta meginþáttum sem 

lýsa megineinkennum þjónandi forystu.  

Þættirnir eru efling, ábyrgð, forgangsröðun í þágu annarra, auðmýkt, falsleysi, 

hugrekki, fyrirgefning og ráðsmennska (Van Dierendonck og Nuitjen, 2010).  

Fullyrðingarnar hafa verið settar upp í töflu sem sýnir hvaða fullyrðing tilheyrir hvaða 

þætti. Sjá töflu í viðauka 4. Auk þessara 30 fullyrðinga fengu þátttakendur einnig eina 

spurningu tengda starfsánægju. Hér á eftir verður fjallað um vægi þjónandi forystu 

samkvæmt viðhorfum starfsfólksins og viðhorf þeirra til starfsánægju. 

 

4.9.1 Vægi þjónandi forystu samkvæmt mati starfsfólks 

 

Fullyrðingunum 30 var svarað á sex stiga Likert skala, það er hvert svar fékk stig á 

bilinu 1-6, því hærra stig, því hærri ríkjandi þjónandi forysta. Eins og sést í töflu 2 er 

reiknað meðaltal allra þátta í heild 4,368 á bilinu 1 til 6. Þar er þátturinn efling 

sterkastur með 5,244 stig af 6. Þátturinn fyrirgefning er lægstur með 2,618 stig.  
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Tafla 2: Meðtal hvers undirþáttar þjónandi forystu 

 

  Þættir þjónandi forystu Fjöldi Meðaltal 

1 Efling 7 5,244 

2 
Forgangsröðun í þágu 

annarra 
7 4,618 

3 Ábyrgðarskylda 7 4,999 

4 Fyrirgefning 7 2,618 

5 Hugrekki 7 3,570 

6 Falsleysi 7 3,928 

7 Auðmýkt 7 4,828 

8 Ráðsmennska 7 5,142 

Heild   7 4,368 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  

4.10 STARFSÁNÆGJA 
 

Ein fullyrðing var lögð fyrir í lok spurningalistans þar sem þátttakendum var gert að 

svara því hversu ánægðir þeir væru í núverandi starfi.  

Allir starfsmenn svöruðu spurningunni og eru niðurstöður einnig út frá sex stiga 

Likert skala. Eins og má sjá á niðurstöðum að mikil starfsánægja á meðal starfsmanna 

fyrirtækisins Saltverk ehf. Meðaltalið er 5,714 af 6 mögulegum.  

 

 
Tafla 3. Vægi starfsánægju 

 

  Spurning Fjöldi Meðaltal 	  	  

9 Starfsánægja 7 5,714 	  	  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
	  

Í þessum kafla mun rannsakandi ræða um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón 

af öðrum rannsóknum sem gerð hefur verið grein fyrir í fræðilegum kafla þessarar 

ritgerðar. Umræðan byggist á þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í 

fyrsta kafla ritgerðarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf stjórnenda og starfsmanna 

Saltverks ehf til stjórnunar og forystu innan fyrirtækisins. Markmið var einnig að 

meta vægi þjónandi forystu innan fyrirtækisins og á grunni niðurstaðna gera áætlun 

um mögulega innleiðingu á þjónandi forystu. Hingað til hefur fyrirtækið ekki unnið 

formlega eftir hugmyndafræði þjónandi forystu en stjórnendur fyrirtæksins hafa lýst 

áhuga sínum á henni og var markmiðið meðal annars að kanna hvort og hvernig 

þjónandi forysta muni hafa einhver áhrif á fyrirtækið og nýtast til góða. Þær 

spurningar sem leitast var svara við: 

 

1. Hver eru viðhorf starfsmanna til stjórnunar, forystu og samskipta? 

2. Hver eru viðhorf starfsfólks til þjónandi forystu hjá Saltvek ehf? 

3. Hver er upplifun starfsfólks Saltverks ehf á ánægju í starfi? 

4. Eru forsendur fyrir innleiðingu á þjónandi forystu hjá Saltverk ehf? 

 

Miðað við niðurstöður rannsóknir má segja að að innan Saltverks ehf er ríkjandi 

þjónandi forysta. Þetta má sjá í viðtölunum sem tekin voru við starfsmenn og 

stjórnendur og endurspeglast í þemunum sem greind voru, það er samskipti, 

sjálfstæði, sanngirni, jákvætt starfsumhverfi, ábyrgð, framtíðarsýn og traust sem 

endurspegla megináherslur þjónandi forystu samkvæmt van Dierendonck og Nuitjen 

(2010). Þátturinn efling endurspeglast í þemum samskipta, sjálfstæðis og sanngirni. 

Ráðsmennska endurspeglast í jákvæðu starfsumhverfi og trausti og þátturinn 

ábyrgðarskylda endurspeglast í ábyrgð og einnig trausti.  

Þetta kemur einnig fram í spurningalistakönnuninni þar sem heildarvægi þjónandi 

forystu er yfir meðaltali, það er. 4,368 á Likert skala sem er frá 1 til 6. Einnig kom 

fram bæði  í viðtölum og spurningalistakönnun að starfsánægja er mikil.  

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að innan Saltverks ehf er ríkjandi þjónandi 

forysta meðvituð eða ómeðvituð 
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5.1 FRÆÐILEG TENGING NIÐURSTAÐNA 
	  

Í niðurstöðum viðtala við stjórnendur og starfsmenn Saltverks ehf kom það greinilega 

í ljós að starfsmenn fyrirtækisins hafa mikil áhrif á störf sín. Starfsmönnum er treyst 

fyrir að leysa verkefnin og finna lausnir á málum sem kunna að koma upp og fara 

réttar leiðir að settum markmiðum. Stjórnendurnir hafa góða yfirsýn og eru 

meðvitaðir um allar aðstæður og eru reiðubúnir til að grípa inn í ef þörf krefur og 

leiðbeina starfsfólki í rétta átt. Þetta speglast í hugmyndafræði Roberts Greenleaf sem 

leggur áherslu á sjálfstæði og að einstaklingur fái að vaxa sem slíkur og að stjórnandi 

sé leiðbeinandi og leggi áherslu á að leiðbeina frekar en að stjórna eins og Van 

Dierendonck setti fram í kenningu sinni um þjónandi forystu sem væri einn af 

meginþáttum hennar, efling (e. empowerment). Í þessari rannsókn var efling sá þáttur 

sem fékk mest vægi út frá könnun en minnst vægi fékk þátturinn fyrirgefning.

 Hlustun, traust og efling eru áberandi þættir þjónandi forystu sem koma í ljós 

við greiningu gagna og speglast það til dæmis í fyrri rannsóknum Patterson um 

þjónandi forystu. Hún setti fram líkan sem útskýrir sjö þætti þjónandi forystu 

(Patterson, 2003).  

Fyrsta þemað sem greint var, var samskipti og kom það oft fyrir í öllum 

samtölum rannsóknarinnar. Stjórnendur leggja sig fram við að hlusta og heyra hvað 

starfsmenn hafa að segja og taka orð þeirra til greina. Aðaláhersla stjórnunar þeirra 

eru samskipti og er gríðarlega mikið lagt upp úr því að eiga í góðum samskiptum 

innan fyrirtækisins. Mikil virðing er borin fyrir náunganum og er gott dæmi um það 

að enginn hefur sérstakan starfstitil, heldur eru allir starfsmenn og stjórnendur titlaðir 

„saltarar.” Þessar niðurstöður styðjast við hugmyndafræðina eins og hún hefur verið 

sett fram af Van Dierendonck (2010) og Sigrúnu Gunnarsdóttur (2011) um hlustun og 

virðingu. Samskipti eru einnig mikilvægur þáttur samkvæmt Greenleaf (2008). Með 

góðum samskiptum skapast sameiginlegur skilningur á aðstæðum sem ýtir undir 

gagnkvæma virðingu. Með góðum samskiptum byggist upp traust á milli leiðtoga og 

fylgjenda sem skilar sér í jákvæðu stafsumhverfi. Þemað framtíðarsýn kom einnig 

sterklega fram í greiningu viðtalsgagna. Framtíðarsýn er þáttur sem stjórnendur 

Saltverks ehf leggja áherslu á í daglegum rekstri. Að hafa yfirsýn yfir framleiðslu 

vörunnar, sölu og dreifingu sem og að vita hvert stefnt er og hver næstu skref þeirra 

eru og verða. Van Dierendonck (2010) hafði einnig þessar áherslur þegar hann 

skrifaðu um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og sveigjanleika í starfi. Framtíðarsýn er 
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nauðsynleg í þeim skilningi að geta séð fyrir mögulegum breytingum sem gætu átt sér 

stað innan fyrirtækis sem og að hafa almennan skilning á umhverfinu (Greanleaf 

2008). Eins og sjá má í þemunum, kom framtíðarsýn fram og speglast það í einnig 

orðum Greenleaf sem mikilvægur þáttur í þjónandi forystu. Nú þegar fyrirtækið er 

enn í vexti er nauðsynlegt að hafa þetta í huga. Leiðtogi þarf að geta séð hið 

ófyrirsjáanlega og gert viðeigandi ráðstafanir með því að sýna frumkvæði og beina 

aðstæðum í réttan farveg (Greanleaf, 2008). Eins og kemur fram í grein Van 

Dierendonck og Nuitjen (2010) eru skýr merki á milli starfsánægju og þjónandi 

forystu en það hefur einnig sýnt sig í mun fleiri rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

þessum sviðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspeglast í fyrri rannsóknum. 

Hér kemur fram í viðtölum og spurningalista að þjónandi forysta mælist yfir 

meðallagi í öllum þáttum hennar og starfsánægja einnig. Drury gerði rannsókn í 

bandarískum háskóla, á tengslum milli þjónandi forystu og starfsánægju og komst að 

þeirri niðurstöðu að þar væru sterk jákvæð tengsl (Drury, 2004). Einnig hafa Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna G. Jónsdóttir birt í grein sinni um rannsóknir þjónandi forystu 

og starfsánægju á Íslandi á árunum 2009-2013, niðurstöður og lagt mat á tengingu á 

milli þjónandi forystu og starfsánægju (Birna G. Jónsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2013). Í flestum þessara rannsókna hefur þjónandi forysta mælst yfir meðallagi. 

Þessar niðurstöður endurspegla það sem fram hefur komið í þessari rannsókn, að 

þjónandi forysta hefur jákvæð áhrif á starfsánægju.  Líta má til orða Roberts 

Greanleaf um það hvað leiðtogi eða verkstjóri þarf til að geta sinnt starfi sínu. Til að 

vera góður leiðtogi þarf að hafa næmi fyrir sjálfum sér og öðrum, hann þarf að vera 

vakandi fyrir umhverfinu og sjá heildarmyndina í aðstæðunum (Greanleaf, 2008). Það 

kemur alveg heim og saman við þær áherslur sem stjórnendur Saltverks ehf hafa. Þeir 

sjá heildarmyndina og eru vel vakandi yfir umhverfinu, þessi atriði speglast í 

þemunum ábyrgð, sjálfstæði og trausti.	  

 

5.1.1 Saltverk og þjónandi forysta? 

	  

Við gerð þessarar rannsóknar kom mjög fljótlega í ljós að hjá fyrirtækinu ríkir almenn 

gleði og vinnusemi. Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum hér á undan þá eru 

viðmælendur frekar einróma um viðhorf sitt og álit á fyrirtækinu. Niðurstöður 

spurningakönnunar sýndu greinilega að um mikla starfsánægju væri að ræða þar sem 

meðaltal var 5,714 á skalanum 1-6.  
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  Starfsmennirnir eru almennt séð mjög ánægðir í vinnunni. Góður vinskapur 

hefur myndast milli þeirra og er starfsandinn þar af leiðandi mjög góður. Einróma 

höfðu þeir orð á því að samvinnan myndi ekki ganga upp ef þeir væru ekki vinir, þar 

sem þeir verja tuttugu dögum í mánuði saman á Reykjanesi. Það endurspeglast í 

jákvæðu starfsumhverfi sem var eitt af þeim þemum sem greind voru úr viðtölunum. 

Þátturinn efling tengist inn í það umhverfi sem skapast hefur á vinnustaðnum þar sem 

stjórnendur hafa verið skilningsríkir og sýnt starfsmönnum sínum virðingu. Efling var 

sá þáttur þjónandi forystu sem hafði hæst meðaltal allra þátta, eða 5,244 á skalanum 

1-6.  

 Starfsmenn eru almenn mjög ánægðir með samskipti á milli þeirra og 

stjórnenda sem lýsir sér best í viðhorfum þeirra til eigenda fyrirtækisins.  

Starfsmenn hafa mjög gott aðgengi að yfirmönnum og geta leitað til þeirra með allt 

sem á hjarta þeirra liggur. Stjórnendur sýna mjög góðan skilning í flest öllum 

aðstæðum og bregðast mjög fljótt við. Samskipti var fyrsta þemað sem greint var, 

enda byggist fyrirtækið upp á mjög góðum samskiptum. Allir viðmælendur voru 

sammála um það að samskipti væru til fyrirmyndar. Öll samskipti innan fyrirtækisins 

eru góð. Notast er við samskiptaforritið Podio sem er auðvelt í notkun og 

auðskiljanlegt. Starfsmenn hafa forritið í símanum sínum og geta því fylgst með öllu 

sem fer þar fram. Stjórnendur eru duglegir við að fylgjast með framvindu mála og 

gera athugasemdir við vafaatriði strax og þau koma upp og þar af leiðandi er hægt að 

koma í veg fyrir að það verði misskilningur á milli manna. 

 

 „Here's our promise: All the stuff in your daily work life that you wish 

could just go somewhere for your team to see, you can put on Podio. 

We’ll give it structure to help your team work better; less distractions, 

less confusion – more focus and clarity.”  

 

Starfsmönnum er sýnt mikið traust. Traust er einnig partur af þættiunum 

eflingu, þar sem leiðtoginn treystir starfsmönnum og eflir þá áfram til betri árangurs. 

Það kom berlega í ljós í samtölum við starfsmennina að þeir eru stoltir af vinnu sinni 

og áorkan. Þeim er treyst fyrir framleiðslu fyrirtækisins og því sem að henni snýr á 

Reykjanesi. Þeir kunna vel að meta traustið og bera ómælda virðingu fyrir eigendum 

fyrirtækisins.  
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Það er undir starfsfólkinu sjálfu komið hvernig vinnan er unnin, vinnutíminn 

er sveigjanlegur þegar til þess kemur og geta þeir nokkurn veginn raðað verkefnum 

sínum niður, eins og það passar best þann daginn. Stjórnendur eru hlynntir því á 

meðan verkefnin eru unnin. Starfsmenn bera því sjálfir ábyrgð á störfum sínum en 

ábyrgð er einmitt eitt þema sem greint var í niðurstöðum. Ábyrgð tilheyrir þeim þætti 

spurningalistanns sem heitir ábyrgðarskylda en hann var þriðji hæstur í meðaltali eða 

4,999 á skalanum 1-6. Á sama tíma og þeir bera ábyrgð á störfum sínum eru þeir 

mjög sjálfstæðir. Þeir stjórna sínum vinnutíma að mestu leyti sjálfir. Þar er aftur 

komið inn á þáttinn eflingu, þar sem stjórnendur efla starfsfólk sitt til þess að vinna 

sjálfstætt.   

Framtíðarsýn er þáttur sem stjórnendur fyrirtækisins hafa. Þeir hafa góða sýn á 

það hvert þeir vilja stefna í framtíðinni og hver þeirra næstu skref er. Einnig eru þeir 

vel meðvitaðir um hlutverk þeirra til samfélagsins, þar sem ein af áherslum þeirra er 

samfélagsleg ábyrgð.   

 Stjórnendur eru auðmjúkir gagnvart starfsmönnum sínum. Þeir sýna þeim 

skilning og hlusta af einlægni. Samskipti eru til fyrirmyndar og bera starfsmenn fulla 

ábyrgð á störfum sínum. Þeir njóta alls þess trausts frá stjórnendum sem til þarf svo 

þeir geti unnið sjálfstætt. Stjórnendur eru sanngjarnir þegar upp koma atriði sem 

bregðast þarf við. Í heildina litið er starfsánægja mikil hjá Saltverk ehf. Eins og 

rannsóknin hefur sýnt, þá er þjónandi forysta ríkjandi innan Saltverks ehf.  

 Rannsóknin byggðist upp á fjórum spurningum sem leitast var svara við. 

Fyrsta spurningin var: „Hver eru viðhorf starfsmanna til stjórnunar, forystu og 

samskipta?” Viðhorf starfsmanna til þessara þátta eru mjög jákvæð. Eins og fram 

kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar eru samskipti á milli allra aðila til fyrirmyndar. 

Starfsmenn eru allir ánægðir með þá stjórnunarhætti sem notast er við hjá fyrirtækinu 

og þeim aðferðum sem beitt er. Sú aðferð að hlusta, sýna einlægan áhuga og treysta 

starfsmönnum skilar sér í jákvæðu starfsumhverfi.  

Rannsóknarspurning númer tvö var: „Hver eru viðhorf starfsfólks til þjónandi 

forystu hjá Saltverk ehf?” Þegar litið er á niðurstöður spurningalistakönnunarinnar 

sem send var til allra starfsmanna má greinilega sjá að viðhorf þeirra til þjónandi 

forystu er mjög jákvætt. Niðurstöður sýna að þjónandi forysta mælist vel yfir 

meðaltali í flestum þáttum sem mældir voru. Efling var hæst með 5,244 stig, þar á 

eftir ráðsmennska með 5,142 stig á Likert skala 1-6.   
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Þriðja spurningin sem leitast var svara við var: „Hver er upplifun starfsfólks 

Saltverks ehf til ánægju í starfi?” Í spurningalistakönnuninni var einnig send 

aukaspurning sem sneri að starfsánægju. Þar voru starfsmenn spurðir hversu ánægðir 

þeir væru í starfi. Svörunin sýndi það greinilega að allir starfsmenn eru mjög ánægðir 

í starfi. Niðurstaðan sýndi meðaltal upp á 5,714 stig á skalanum 1-6.  

Síðasta spurningin sem leitast var svara við var: „Eru forsendur fyrir 

innleiðingu á þjónandi forystu í Saltverk ehf?” Þegar rýnt er í niðurstöður þessarar 

rannsóknar má þar sjá að þjónandi forysta er iðkuð í Saltverk ehf. Það sýnir sig í 

niðurstöðum úr viðtölunum og einnig spurningalistakönnuninni að svo sé. Það liggur 

fyrir að Saltverk ehf hefur ekki innleitt þjónandi forystu. Margt bendir þó til þess að 

unnið sé eftir nokkrum þáttum hennar. Mjög líklegt er að það sé hægt að gera betur þó 

svo niðurstöður séu svona jákvæðar. Það er alltaf mikilvægt að styrkja þá þætti sem 

eru jákvæðir og bæta þá sem ekki eru eins jákvæðir. Forsendur fyrir innleiðingu er því 

til staðar og meðfylgjandi er áætlun að innleiðingu fyrir Saltverk ehf.  

 

5.2 ÁÆTLUN AÐ INNLEIÐINGU Á ÞJÓNANDI FORYSTU FYRIR SALTVERK 

EHF 

Þegar fyrirtæki fara í innleiðingarferli þurfa allir starfsmenn að vera meðvitaðir um 

þau verkefni sem framundan eru. Til þess að innleiðingin verði sem árangusríkust 

þurfa allir starfsmenn að vera vel meðvitaðir um sín hlutverk innan fyrirtækisins og 

vera tilbúnir til þess að miðla þeirri þekkingu sem þeir búa yfir til annarra.   

 Hlutverk stjórnenda eru lykilatriði í innleiðingunni og hafa þau áhrif á allt 

ferlið sem framundan er. Stjórnendur þurfa að upplýsa starfsmenn sína nákvæmlega 

um hvað innleiðingin snýst og útvega þær upplýsingar sem þarf til þess að allir séu 

eins meðvitaðir og hægt er. Stjórnendur þurfa að finna aðila sem mun sjá um 

innleiðingarferlið og sinna störfum sem verkefnastjórar innleiðingar. Útvega þarf tæki 

og tól sem þarf og sjá til þess að starfsmenn sæki námskeið og fái viðeigandi kennslu 

á það kerfi sem innleiða skal því viðfangsefnið þarf að vera útskýrt svo allir skilji út á 

hvað það gengur. Það hlýtur að teljast mjög mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir 

um auka álag á starfsmenn þegar breytingar eiga sér stað og þess vegna þurfa þeir að 

vera tilbúnir til þess að aðstoða og styðja starfsmenn ef til þess kemur. Í gegnum allt 

ferlið er mjög mikilvægt að stjórnendur fylgist vel með því sem fer fram og séu 

upplýstir öllum stundum. Sá aðili sem tekur að sér innleiðingarferlið er skráður 
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verkefnastjóri þess. Verkefnastjórinn heldur utan um allt ferlið og útdeilir verkefnum 

til annarra. Hann sér um að setja upp áætlun fyrir hvert og eitt skref, skráir niður öll 

markmið og skipuleggur hvernig unnið verður að þeim og hvernig þau verða 

framkvæmd. Öll markmiðin sem unnið er markvisst að þurfa að vera innan ákveðins 

tímaramma og af þeim sökum er nauðsynlegt að vinna eftir tímaplani svo áætlunin 

standist tímamörk. Verkefnastjórinn þarf að sjá til þess í gegnum allt ferlið að allir séu 

meðvitaðir um framgang mála og til þess er mikilvægt að setja á fasta fundi þar sem 

stjórnendum og starfsmönnum eru kynnt staðan á verkefninu hverju sinni. Æskilegt er 

að fundirnir séu að minnsta kosti vikulega.  

Í öllu innleiðingarferlinu er mikilvægt að hafa framtíðarsýn til að vinna að og 

þess vegna þarf að setja niður sameiginlega framtíðarsýn. Hvar ætlar Saltverk ehf að 

vera eftir 5 ár, eða 10 ár?        

 Allir starfsmenn eiga að taka virkan þátt og ferlið byggist fyrst og fremst á 

sameiginlegri sýn þeirra og þurfa starfsmenn því að vera sammála um þau markmið 

sem unnið skal að og hvernig best sé að ná þeim. Með því að hafa sameiginlega sýn 

verður auðveldara að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir. Innleiðingarferlið getur 

tekið langan tíma og þess vegna þurfa allir að vera sammála um að vinna markvisst í 

átt að sameiginlegum markmiðum á meðan komandi breytingar verða að daglegri 

rútínu.  

 

5.3 TILLÖGUR VARÐANDI INNLEIÐINGU ÞJÓNANDI FORYSTU 
	  

Eins og fram hefur komið er hlutverk leiðtogans mikilvægt í breytingarferlinu (Burns, 

2003). Sú aðferð sem notast er við í innleiðingunni kallast þróunarbreyting og er 

yfirleitt notast við hana þegar um innleiðingu er að ræða, eða breyta á aðferðum eða 

skilyrðum (Anderson og Ackerman, 2011). Innleiðing getur verið flókið ferli fyrir 

bæði stjórnendur og starfsfólk og er því nauðsynlegt að allir séu eins vel upplýstir og 

mögulegt er áður en hafist er handa. Ef allir eru samstíga og sammála um markmið 

vinnunnar eru líkurnar mun meiri á langvinnum árangri.     

 Þegar hafist er handa við innleiðingarferli eru þar nokkur atriði sem þarf að 

taka til greina og skoða með tilliti til áætlanagerðar og skipulags. Þar sem innleiða á 

þjónandi forystu í Saltverk ehf er ekki alls víst að allir séu meðvitaðir um það hvað 
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það er, eða um hvað þjónandi forysta snýst. Þess vegna þyrfti að kanna möguleikann á 

að fá utanaðkomandi aðila til að kynna hugmyndafræðina fyrir starfsmönnum og 

stjórnendum. Sá aðili gæti svo í framhaldinu unnið sem ráðgjafi fyrir fyrirtækið og 

verið verkefnastjóranum innan handar ef upp koma einhver vafaatriði varðandi 

hugmyndafræðina.          

 Þegar hefja á innleiðinguna þarf að ganga úr skugga um að allir starfsmenn 

séu til taks og á svæðinu. Best væri því að skoða að byrja ferlið að hausti til, eftir að 

sumarfríum er lokið og starfsmenn komnir til starfa aftur.    

 Útbúa þarf rafrænt svæði þar sem allar upplýsignar um hugmyndafræðina, 

innleiðinguna, skipulag, áætlanir og önnur gögn sem starfsmenn og stjórnendur hafa 

aðgang að. Best væri að hafa þetta svæði í samskiptaforritinu Podio sem fyrirtækið 

notar nú þegar fyrir öll samskipti. Þar er auðvelt að nálgast upplýsingar, allir kunna á 

kerfið og vita hvar á að leita.       

 Síðast en ekki síst þarf að útbúa í sameiningu áætlun um það hvernig úttekt á 

innleiðingunni verður gerð, hvenær það skal vera gert og hvað skal gera. Þessar 

upplýsingar þurfa að vera til staðar á upplýsingasvæði þegar innleiðingaferlið hefst. 

 Hér á eftir verða þrep innleiðingarinnar kynnt sem og atriði sem hafa þarf í 

huga í byrjun breytingafasans. Byggt er á niðurstöðum rannsóknarinnar og viðeigandi 

heimildum sem hafa verið kynntar að framan um breytingarferli, innleiðingu og 

þjónandi forystu. 

Skref 1: 

Í fyrsta skrefi innleiðingarinnar fer öll upplýsingaöflun og miðlun. Þess vegna þarf að 

reikna með að það taki tíma fyrir starfsfólk og stjórnendur að kynna sér 

hugmyndafræðina, læra á hana og skilja hvernig eigi að nota hana.  

Fyrsta þrepið snýst því um að læra á allt sem snýr að þjónandi forystu og hvernig 

fyrirtækið getur nýtt sér hana. Mikilvægt er að starfsmenn og stjórnendur séu virkir í 

umræðum um þjónandi forystu og setji hana í samhengi við vinnuumhverfið sitt. 

Stjórnendur þurfa að vera til staðar fyrir starfsfólkið og gefa þeim svigrúm til að læra. 

Mikilvægt er að skrá allt og halda utan um það í uppýsingakerfinu Podio. 

Til að hægt sé að halda áfram í næsta fasa, er mikilvægt er að allir séu orðnir vel að 

sér í hugmyndafræðinni og viti almennilega út á hvað hún gengur. 

Skref 2: 
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Í öðru skrefi innleiðingarinnar hefur kunnátta og þekking á þjónandi forystu aukist og 

starfsmenn farnir að tileinka sér hana í störfum sínum og einkenni þjónandi leiðtoga 

eru orðin sýnileg. Áfram eru haldnir fundir vikulega þar sem rætt er um stöðu mála og 

hvort einhverjar leiðir séu betri en aðrar í framkvæmd innleiðingarinnar og hver næstu 

skref séu. Það er mjög mikilvægt að allir taki þátt í umræðum, allir segi sínar skoðanir 

og komi með tillögur til úrbóta ef svo ber undir. Það er einnig mikilvægt í þessu skrefi 

að allir séu sammála um  innleiðinguna og að allir séu ennþá meðvitaðir um þau 

markmið sem unnið er að. Til þess er einmitt mikilvægt að samskipti séu góð, 

starfsmönnum er gefið svigrúm til þess að hafa bein áhrif á störf sín og komið til móts 

við þá svo þeir nái betri árangri í starfi. 

Skref 3: 

Í þriðja skrefi innleiðingarinnar er gert ráð fyrir því að allir starfsmenn og stjórnendur 

fyrirtækisins hafi tileinkað sér hugmyndafræðina og notist við hana í daglegum 

störfum. Þriðja skrefið byggist að mestu leyti á aðlögun og samtölum og að læra og 

venjast tækninni sem notast er við í þjónandi forystu. Eins og áður hefur komið fram 

er þjónandi forysta hugmyndafræði sem þarf að tileinka sér og besta leiðin til þess að 

gera það er æfing og samtöl. Samtöl eru aðlöguð að tækninni við þjónandi forystu. 

Spurningar eru lagðar fyrir á öðruvísi hátt og svörunin sömuleiðis. Stjórnendur og 

starfsmenn einbeita sér að því hvernig þeir koma orðum að og hvernig viðbrögðin eru 

í svörum.          

 Með þessu síðasta skrefi ætti innleiðingin að vera orðin að daglegu skipulagi 

og hluti af starfsumhverfi Saltverks ehf. Markmiðin með innleiðingu þjónandi forystu 

ættu því að skila sér í auknum árangri fyrirtækisins og aukinni framleiðslu á salti á 

Reykjanesi við Ísafjarðardjúp.  

 

5.4 ÁLYKTUN ÚT FRÁ NIÐURSTÖÐUM 
	  

Eins og fram hefur komið er vel hægt að segja að stjórnendur Saltverks ehf séu 

þjónandi leiðtogar. Rannsóknin og niðurstöður hennar styðja þá ályktun út frá 

viðtölum við þá sjálfa, starfsmenn þeirra og síðast en ekki síst út frá 

spurningalistakönnun sem lögð var fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins, sem viðbót við 

gögn, til að fá betri innsýn á viðhorfum þeirra til þjónandi forystu.   
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 Stjórnendurnir eru sanngjarnir, leiðbeinandi og eflandi. Þeir bera virðingu fyrir 

starfsfólki sínu og treysta þeim fyrir þeim störfum sem þarf að vinna. Þeir eru 

auðmjúkir og hlusta á óskir þeirra og bónir.       

 Það er alveg hægt að álykta sem svo að stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem 

tileinka sér hugmyndafræði þjónandi forystu og vinna markvisst eftir henni muni 

hagnast á því. Það kemur til með að skila þeim í heildina ánægðara starfsfólki, betri 

þjónustu og meiri afköstum.  

 

5.5 TILLÖGUR AÐ ÚRBÓTUM  
	  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda sterklega til kynna að þjónandi forysta sé iðkuð 

ómeðvitað innan Saltverks ehf. Má segja að verkefni stjórnenda og starfsfólks snúi 

einkum að því að styrkja þær áherslur sem þegar eru fyrir hendi.  

Benda má á að það eru ákveðnir þættir sem vert væri að huga að og skoða 

aðeins nánar í örlítið stærra samhengi. Þessir þættir eru fyrirgefning, hugrekki og 

falsleysi. Fyrirgefning merkir að leiðtoginn þarf að skilja betur tilfinningar og 

skoðanir starfsmanna sinna. Hann fyrirgefur mistök þó hræðslan hindri hann við að 

reyna. Hugrekki merkir að leiðtoginn sé ekki hræddur við að taka erfiðar ákvarðanir 

þó svo siðferðileg sjónarmið séu til staðar. Falsleysi merkir að leiðtoginn þurfi að 

standa betur við orð sín og vera heiðarlegur við sjálfan sig og einnig tjá sig í samræmi 

við raunverulegar skoðanir sínar.  

 Hér á eftir eru tillögur til Saltverks ehf um hugsanlegar úrbætur í 

framleiðsludeild sem byggja á niðurstöðum rannsóknarinnar, það er að segja 

þemunum sem greind voru úr viðtölum við starfsmenn og niðustöðum 

spurningalistakönnunar. 

 

1. Samskipti fyrirtækisins eru, skv. niðurstöðum rannsóknarinnar mjög góð. 

Viðmælendur voru allir á sama máli varðandi það. En alltaf getur gott batnað. 

Starfsmannafundir eru góð leið til að bæta samskipti enn frekar. 

Allir starfsmenn eru með, þeir sem staðsettir eru á Vestfjörðum eru með í 

gegnum fjarfundarbúnað (Skype). Á þessum fundum eru ákveðin verkefni 

rædd og tillögur starfsmanna ræddar. Starfsmannafundir eru mjög góð leið til 

að hefja nýja viku, tillagan er sú að byrja alla mánudagsmorgna með 

morgunfundi.  
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Starfsmannaviðtöl eru einnig góð leið til að bæta samskipti. Starfsmannaviðtöl 

ættu að vera að minnsta kosti einu sinni á ári þar sem ítarlegra eru rædd þau 

atriði sem brenna á mönnum.  

 

2. Í framleiðslu eru það starfsmenn sjálfir sem fylgjast með að allt gangi eðlilega  

fyrir sig í öllum tækjum og búnaði sem notast er við í daglegum störfum. Þeir 

bera ábyrgð á framleiðslu og ferli hennar. Ábyrgðin getur verið mikil 

sérstaklega ef um vandræði er að ræða, þá gætu þeir fengið þá upplifun að þeir 

séu ekki að bera ábyrgðina.   

Það getur tekið dýrmætan tíma frá framleiðslu eða pökkun vörunnar að huga 

að þessum atriðum. Til að koma í veg fyrir að starfsmenn efist um 

ábyrgðargetu sína, væri tillaga að útbúa kerfi sem fylgist með ferli 

framleiðslunnar. Kerfi sem virkar á þá vegu að ef eitthvað stoppar, vélar 

stöðvast, eða rafmagn slær út, gefur það frá sér skilaboð sem brugðist er þá við 

samstundis. 

 

3. Flytja alla pökkun á salti í Kópavog. Þessi tillaga er tvískipt. Annars vegar 

vegna þess að ef saltpökkun er flutt í Kópavog sparar það sporin í náttúrunni 

með minnkun á Co2 útlosun. Pakkningar verða sem sagt ekki sendar með 

flutningabíl vestur á Reykjanes og svo tilbaka aftur þegar búið er að fylla þær, 

heldur er sendingin þá einunis aðra leiðina, það er að segja tilbúið salt til 

pökkunar.  

Hinsvegar, þegar það er mikið er um að vera í framleiðslunni og tækin standa 

á sér, getur verið of mikið álag á starfsmönnunum að þurfa að geyma það að 

pakka saltinu, því tíminn þeirra fer í viðgerðir og uppskeru. 

 

4. Í framleiðslunni er, sem fyrr segir, nóg að gera og mörg verkefni sem huga 

þarf að. Um leið og framleiðslan eykst verða verkefnin fleiri og þá þarf fleiri 

hendur til starfa. Heyra mátti af orðum starfsmanna að þeir væru þreyttir. 

Vaktirnar væru langar en viðveran er tíu dagar í senn. Annarsvegnar fjórir eða 

sex dagar heima á milli vakta. Endurskoðun á vaktaskipulagi yrði góð leið til 

að koma í veg fyrir kulnun í starfi.   
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5. Úrbætur á starfsmannaaðstöðu. Starfsmennirnir töluðu um hvað það væri oft 

lýjandi að þurfa að fara á hótelið á Reykjanesi til að geta farið í sturtu. Þó ekki 

sé það löng vegalengd þá er það nokkur spotti sem þarf að ganga, eða keyra til 

að komast í sturtu. Eftir langan vinnudag, vefst það stundum fyrir mönnum að 

fara upp eftir. Ekki er hægt að nota sturtur í húsinu þeirra, þar sem ekki er nóg 

af köldu vatni á svæðinu. Eftir mjög stutta stund er sturtuvatnið orðið sjóðandi 

heitt og ómögulegt að nota það. Sama á við um drykkjarvatn. Þeir þurfa að 

fylla á flöskur, soðið heitt vatn og kæla til þess að hafa nóg af vatni í húsinu.  

 

Eins og fyrr segir eru þessar tillögur settar fram eftir niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Til viðbótar við þessar tillögur vil ég nefna að mikilvægt er að halda 

áfram á sömu braut varðandi stjórnun hjá Saltverk ehf, því það hefur skilað sér í mjög 

góðum niðurstöðum um þjónandi forystu og starfsánægju innan fyrirtækisins. 

Saltverk ehf ætti því að vera eftirsóttur vinnustaður.   
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6. LOKAORÐ 
	  

Í nútíma samfélagi er áherslan alltaf að verða meiri og meiri á starfsmanninn, hlutverk 

hans og líðan innan fyrirtækja. Með komandi tíð og tíma gera stjórnendur sér betur 

grein fyrir því hvaða aðferðum er best að beita við stjórnun í fyrirtækjum til þess það 

skili sem mestum og bestum árangri. Rannsóknir hafa sýnt að það er mögulegt með 

gagnsæi, virðingu, hlustun og trausti eins og þjónandi forysta fjallar um í grunninn. 

Að bera traust til starfsfólks síns og efla það í starfi hefur jákvæð áhrif á marga þætti 

sem koma að rekstri fyrirtækja. 

 Eins og komið hefur fram eru niðurstöður þessarar rannsóknar í takt við aðrar 

rannsóknir þjónandi forystu bæði hérlendis og erlendis, þó ekki sé mikið til um þær í 

þessari atvinnugrein, það er að segja framleiðslufyrirtæki.  

Tekið skal fram að á meðan rannsókninni stóð urðu smávægilegar breytingar hjá 

Saltverki ehf en þær höfðu ekki áhrif á rannsóknina.  

 Þessi rannsókn hefur hjálpað mér við að dýpka skilning minn á þjónandi 

forystu og hjálpað mér að sjá þá áhrifaþætti á líðan og starfsánægju starfsmanna.  

Það hefur verið sönn ánægja að fá að vinna með Saltverk ehf að gerð þessarar 

rannsóknar og þakka ég Jóni og Birni Steinari kærlega fyrir velvildina í minn garð, 

aðstoðina og upplýsingarnar, sem og strákunum fyrir vestan fyrir gestrisnina. Það 

hefur verið virkilega skemmtilegt að skyggnast inn í heim saltara og sjá hversu öflugt 

ferli það er sem framleiðir saltið sem er á borðum okkar landsmanna. Í samvinnu, 

samskiptum, tryggð og auðmýkt felst máttur hins smáa. 
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VIÐAUKAR 
VIÐAUKI 1 – SLS SPURNINGALISTAKÖNNUN - MÆLITÆKI 

Servant	  Leadership	  Survey	  (SLS)	  	  ©van	  Dierendonck	  og	  Nuijten,	  2011	  

Íslensk	  þýðing	  ©Sigrún	  Gunnarsdóttir	  
	  

Svarmöguleikar:	   (6)	  Mjög	  sammála	   (5)	  Sammála	   (4)	  Frekar	  sammála	   (3)	  Frekar	  ósammála	   (2)	  Ósammála	  

(1)	  Mjög	  ósammála	  

Spurningar	  um	  næsta	  yfirmann	  
1	   Yfirmaður	  minn	  veitir	  mér	  þær	  upplýsingar	  sem	  ég	  þarf	  til	  að	  geta	  unnið	  starfið	  

mitt	  vel	  

2	   Yfirmaður	  minn	  hvetur	  mig	  til	  að	  nota	  hæfileika	  mína	  

3	   Yfirmaður	  minn	  hjálpar	  mér	  til	  að	  öðlast	  meiri	  þroska	  

4	   Yfirmaður	  minn	  hvetur	  starfsfólk	  sitt	  til	  að	  koma	  með	  nýjar	  hugmyndir	  	  

5	   Yfirmaður	  minn	  heldur	  sig	  í	  bakgrunninum	  og	  leyfir	  öðrum	  að	  njóta	  heiðursins	  af	  

þeim	  árangri	  sem	  náðst	  hefur	  	  

6	   Yfirmaður	  minn	  kallar	  mig	  til	  ábyrgðar	  vegna	  verka	  minna	  
7	   Yfirmaður	  minn	  gagnrýnir	  stöðugt	  fólk	  vegna	  mistaka	  sem	  það	  hefur	  gert	  í	  starfi	  

sínu	  

8	   Yfirmaður	  minn	   tekur	   áhættu	   jafnvel	   þegar	   hann	   er	   ekki	   viss	   um	  að	   yfirmaður	  

hans	  fylgi	  honum	  að	  málum	  

9	   Yfirmaður	  minn	  er	  óhræddur	  að	  tala	  um	  eigin	  takmarkanir	  og	  veikleika	  

10	   Yfirmaður	  minn	  lærir	  af	  gagnrýni	  
11	   Yfirmaður	  minn	  leggur	  áherslu	  á	  að	  hugað	  sé	  sérstaklega	  að	  hag	  heildarinnar	  

12	   Yfirmaður	  minn	  veitir	  mér	  heimild	  til	  að	  taka	  ákvarðanir	  sem	  auðvelda	  mér	  starf	  

mitt	  
13	   Yfirmaður	  minn	  sækist	  ekki	  eftir	  viðurkenningu	  eða	  umbun	  fyrir	  það	  sem	  hann	  

gerir	  fyrir	  aðra	  

14	   Ég	  er	  kallaður/kölluð	  til	  ábyrgðar	  vegna	  frammistöðu	  minnar	  af	  

yfirmanni	  mínum	  

15	   Yfirmaður	  minn	  viðheldur	  stífu	  viðmóti	  gagnvart	  þeim	  sem	  hafa	  gert	  á	  hlut	  hans	  í	  

starfi	  

16	   Yfirmaður	  minn	  tekur	  áhættu	  og	  gerir	  það	  sem	  þarf	  að	  gera	  að	  hans	  mati	  

17	   Yfirmaður	  minn	  er	  oft	  snortinn	  af	  því	  sem	  hann	  sér	  gerast	  í	  kringum	  sig	  

18	   Yfirmaður	  minn	   reynir	   að	   læra	   af	   þeirri	   gagnrýni	   sem	   hann	   fær	   frá	   yfirmanni	  

sínum	  	  
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19	   Yfirmaður	  minn	  hefur	  framtíðarsýn	  

20	   Yfirmaður	  minn	  gerir	  mér	  kleift	  að	  leysa	  vandamál	  í	  stað	  þess	  einungis	  að	  segja	  

mér	  hvað	  eigi	  að	  gera	  

21	   Velgengni	   annarra	   virðist	   veita	   yfirmanni	   mínum	   meiri	   ánægju	   en	   hans	   eigin	  

velgengni	  

22	   Yfirmaður	  minn	  kallar	  mig	  og	  starfsfélaga	  mína	  til	  ábyrgðar	  vegna	  þess	  hvernig	  

við	  tökum	  á	  verkefnum	  

23	   Yfirmaður	  minn	  á	  erfitt	  með	  að	  gleyma	  því	  sem	  farið	  hefur	  úrskeiðis	  í	  fortíðinni	  

24	   Yfirmaður	  minn	  er	  tilbúinn	  að	  segja	  hvað	  honum	  finnst,	  jafnvel	  þó	  það	  gæti	  haft	  

óæskilegar	  afleiðingar	  

25	   Yfirmaður	  minn	  viðurkennir	  mistök	  sín	  fyrir	  yfirmanni	  sínum	  

26	   Yfirmaður	  minn	  leggur	  áherslu	  á	  samfélagslega	  ábyrgð	  sem	  fylgir	  starfi	  okkar	  

27	   Yfirmaður	  minn	  býður	  mér	  upp	  á	  fjölmörg	  tækifæri	  til	  að	  auka	  kunnáttu	  mína	  

28	   Yfirmaður	  minn	  sýnir	  starfsmönnum	  sínum	  hvað	  honum	  raunverulega	  finnst	  

29	   Yfirmaður	  minn	  lærir	  af	  ólíkum	  sjónarmiðum	  og	  skoðunum	  annarra	  	  

30	   Ef	  fólk	  lætur	  í	  ljós	  gagnrýni	  reynir	  yfirmaður	  minn	  að	  læra	  af	  því	  
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGALISTI, VIÐTALSSPURNINGAR  

 
Viltu segja mér frá starfinu þínu?  

-‐ Hvað felst í starfinu þínu?  

 Segja mér frá venjulegum degi í vinnunni – hvaða verkefni voru í gangi og hvernig 

tókst þú á þeim? 

-‐ Hvaða áherslur hefur þú í daglegri stjórnun? 

-‐ Útdeiling verkefna? 

-‐ Fela starfsfólki ábyrgð? 

 

Viltu lýsa vel fyrir mér þeim áherslum sem þú notar í stjórnun fyrirtækisins þíns? 

-‐ Í samskiptum við birgja? 

-‐ Í samskiptum við starfsmenn? 

-‐ Í samskiptum við viðskiptavini? 

-‐ Í samskiptum við aðra stjórnendur (Jón)? 

 

(Björn) Þar sem þú sérð um markaðssetningu vörunnar þá ertu í sambandi við 

viðskiptavini út um allan heim (að mér skilst), hvernig er þeim samskitpum háttað? 

-‐ dæmi? 

 

Hvaða áherslur leggið þið í sambandi við umhverfið og samfélagið í heild?  

(Samfélagsleg ábyrgð) 

 

Hvernig mótiverið þið starfsfólkið ykkar?  

(Þá er ég að hugsa um þá sem vinna fyrir vestan aðallega – ef þeir mögulega eru langt 

frá fjölskyldu, þurfa að ferðast lengri leiðir ofrv.) 

 

Hver er svo framundan hjá ykkur, í plönum og áætlunum?	  
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VIÐAUKI 3 – KYNNINGARBRÉF VEGNA VIÐTALA 

	  	   	  

         1. april 2015 

Kæri þátttakandi, 

Rannsókn þessi nær til starfsmanna fyrirtækisins Saltverk ehf. 

Skoðun þín og afstaða skiptir miklu máli fyrir gæði rannsóknarinnar, þá möguleika 

sem hún getur haft á starfsumhverfi þitt og starfsánægju.  

Þetta viðtal mun taka u.þ.b 30 mínútúr. 

Nánari upplýsingar um verkefnið 

Þessi rannsókn er partur af lokaverkefni mínu í meistaranámi í Forystu og stjórnun við 

Háskólann á Bifröst.  

Markmiðið er að kanna hvort innleiðing þjónandi forystu muni hafa áhrif á 

starfsánægju og afköst starfsmanna Saltverk ehf  

Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Sigrún Gunnarsdóttir, lektor við Háskólann á Bifröst.  

Ef þú hefur spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakandi í rannsókninni getur þú 

snúið þér til leiðbeinanda míns á netfang: sigrungu@bifrost.is eða framkvæmdarstjóra 

Saltverk ehf, Jón Pálsson 

Þetta viðtal er með öllu nafnlaust og algjört trúnaðarmál. Ekki verður hægt að rekja 

viðtalið til þátttakenda. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og hefur rannsakandi einn 

aðgang að frumgögnum. Gögnin verða varðveitt í samræmi við reglur Persónuverndar 

og eytt að rannsókn og gagnaúrvinnslu lokinni.  

Með því að taka þátt er litið svo á að um samþykki sé að ræða, þó er þátttaka valfrjáls.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar starfsmönnum Saltverk ehf og mögulega 

opinberaðar síðar meir.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar varaðandi rannsóknina, þá ekki hika við að hafa 

samband við mig. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  

Með kveðju, 

Agnes H. Barkardóttir 

agnesb14@bifrost.is 

S. 845-5230 
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VIÐAUKI 4 – SPURNINGAR TIL STARFSMANNA 
	  

1. Viltu segja mér frá þínu starfi? 

a. Hvað felst í starfinu þínu?  

2. Hvaða áherslur hefur þú í daglegu starfi? 

3. Hver er fókus þinn í vinnunni? 

4. Viltu lýsa vel fyrir mér þeim áherslum sem þú notar í samskiptum innan 

fyrirtækisins? 

a. Í samskiptum við aðra starfsmenn? 

b. Í samskiptum við viðskiptavini? 

c. Í samskiptum við aðra stjórnendur? 

5.  Hvaða áherslur leggið þið á, í sambandi við umhverfið og samfélagið í heild?  

6. Hvernig líður þér í vinnunni?  

a. Nú þegar þú ert staðsettur langt frá heimili í marga daga í senn. 

7. Eitthvað sem þú vilt segja mér frá varðandi starf þitt?  
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VIÐAUKI 5 – MEGINÞÆTTIR ÞJÓNANDI FORYSTU 
	  

Efling Hugrekki 

1 Yfirmaður minn veitir mér þær upplýsingar 

sem ég þarf til að geta unnið starf mitt vel 

8 Yfirmaður minn tekur áhættu 

jafnvel þegar hann er ekki viss um 

að hafa stuðning frá yfirmanni 

sínum 

2 Yfirmaður minn hvetur mig til að nota 

hæfileika mína 

16 Yfirmaður minn tekur áhættu og 

gerir það sem þarf að gera að hans 

mati 

3 Yfirmaður minn hjálpar mér til að öðlast meiri 

þroska 
Falsleysi 

4 Yfirmaður minn hvetur starfsfólk sitt til að 

koma með nýjar hugmyndir 

9 Yfirmaður minn er óhræddur að 

tala um eigin takmarkanir og 

veikleika 

12 Yfirmaður minn leggur áherslu á að hugað sé 

sérstaklega að hag heildarinnar 

17 Yfirmaður minn er oft snortinn (e. 

touched) af því sem hann sér 

gerast í kringum sig 

20 Yfirmaður minn gerir mér kleift að leysa 

vandamál í stað þess einungis að segja mér 

hvað eigi að gera 

24 Yfirmaður minn er tilbúinn að 

segja hvað honum finnst, jafnvel 

þó það gæti haft óæskilegar 

afleiðingar 

27 Yfirmaður minn býður mér upp á fjölmörg 

tækifæri til að auka kunnáttu mína 

28 Yfirmaður minn sýnir 

starfsmönnum sínum hvað honum 

raunverulega finnst 

Forgangsröðun í þágu annarra Auðmýkt 

5 Yfirmaður minn heldur sig í bakgrunninum og 

leyfir öðrum að njóta heiðursins af þeim 

árangri sem náðst hefur 

10 Yfirmaður minn lærir af gagnrýni 

13 Yfirmaður minn sækist ekki eftir 

viðurkenningu fyrir það sem hann gerir fyrir 

aðra 

18 Yfirmaður minn reynir að læra af 

þeirri gagnrýni sem hann fær frá 

yfirmanni sínum 

21 Yfirmaður minn virðist njóta velgengni 

samstarfsmanna frekar en eigin velgengi 

25 Yfirmaður minn viðurkennir 

mistök sín fyrir yfirmanni sínum 

Ábyrgð 29 Yfirmaður minn lærir af ólíkum 

sjónarmiðum og skoðunum 

annarra 

6 Yfirmaður minn kallar mig til ábyrgðar vegna 

verka minna 

30 Ef fólk lætur í ljós gagnrýni reynir 

yfirmaður minn að læra af því 



	  

	  	  
90	  

	  

	  

14 Ég er kallaður/kölluð til ábyrgðar vegna 

frammistöðu minnar af yfirmanni mínum 
Ráðsmennska 

22 Yfirmaður minn gerir mig og starfsfélaga 

mína ábyrga fyrir því hvernig við tökum á 

verkefnum 

11 Yfirmaður minn leggur áherslu á 

að hugað sé sérstaklega að hag 

heildarinnar 

Fyrirgefning 19 Yfirmaður minn hefur 

framtíðarsýn 

7 Yfirmaður minn gagnrýnir stöðugt fólk vegna 

mistaka sem það hefur gert í starfi sínu 

26 Yfirmaður minn leggur áherslu á 

samfélagslega ábyrgð sem fylgir 

starfi okkar 

15 Yfirmaður minn viðheldur stífu viðmóti 

gagnvart þeim sem hafa móðgað hann í starfi 

	   	  

23 Yfirmaður minn á erfitt með að gleyma 

því sem farið hefur úrskeiðis í fortíðinni 

	   	  

	   	  


