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ÚTDRÁTTUR 

Iðnaðarfyrirtæki hafa lítið verið skoðuð hér á landi hvað varðar þjónandi forystu og 

því óplægður akur. Það er því mikilvægt að skoða þetta svið nánar til þess að efla 

þekkingarþróun um þjónandi forystu og til að víkka sjóndeildarhringinn. Þjónandi 

forysta einkennist af trausti og jafningjabrag, hógværð, hugrekki, umhyggju og aga. 

Vera jafn meðal jafningja og hugsa um hag heildarinnar. Jafningjabragur tengist hvað 

mest við niðurstöðurnar. Tilgangur ritgerðar er að koma af stað umræðu meðal 

stjórnenda iðnaðarfyrirtækjum um góða stjórnunarhætti sem þjónandi forysta er. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort þjónandi forysta sé til staðar í 

iðnaðarfyrirtækjum og ef svo er hvernig birtist hún. Það var gert með því að kanna 

viðhorf starfsmanna til næsta yfirmanns. Til að skoða þetta voru tekin djúpviðtöl við 

átta starfsmenn í iðnaðarfyrirtækjum víðsvegar um Ísland. Spurningarammi fyrir 

opnar spurningarnar var unnin út frá hugmyndum van Dierendonck um þjónandi 

forystu. Við greiningu gagna var notuð eigindleg aðferð og voru sjö þemu greind og 

tvö undirþemu. Niðurstöðurnar sýna að þjónandi forysta fyrir finnst í meðallagi í 

iðnaðarfyrirtækjum. Áhersluþættir sem viðmælendur lögðu áherslu á voru góður 

yfirmaður sem hefur slæman yfirmann sjálfur, að pýramídi eða skipurit fyrirtækisins 

væri að snúast við, samskipti og liðsheild, samskipti góð og slæm, líðan í starfi og 

stjórnandi en ekki liðtogi. Einnig voru áhersluþættirnir yfirmannshroki og keðjan er 

aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Það er ljóst að sú þjónandi forysta sem er til 

staðar er notuð ómeðvitað í iðnaðarfyrirtækjum. Þjónandi forysta er ekki meðvituð og 

þar með ekki markmið hjá fyrirtækjunum að nota hana við stjórnun. Einnig gefa 

niðurstöður vísbendingar um viðmælendur eru almennt starfsánægðir í starfi þrátt 

fyrir mikið vinnuálag og stress. Hjá þeim viðmælendum sem lýstu ánægju í starfi 

var ánægja með yfirmann einnig til staðar sem gefur ákveðna vísbendingu um að 

þjónandi forysta og starfsánægja haldast í hendur í iðnaðarfyrirtækjum. 

 

Lykilorð: 

Þjónandi forysta 

Iðnaðarfyrirtæki 

Starfsánægja 

Jafningjabragur 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Industrial companies have not been studied much in Iceland in regards to servant 

leadership and are therefore an unplowed field. It is therefore important to look at this 

field to empower knowledge development regarding servant leadership and to 

broaden the horizon. Servant leadership characterized of trust and equality between 

peers, modesty, courage, compassion and discipline. To be amongst equals and 

thinking about the benefit of the whole. Equality between peers links the most to the 

conclusions. The purpose of this study is to promote discussions among managers of 

industrial companies about good governance that servant leadership is. The objective 

of the study was to examine whether servant leadership is present in industrial 

companies and if so how it is displayed. This was done by finding out employees’ 

outlook to their next superior. To look at these eight deep interviews were taken to 

employees of industrial companies all over Iceland. Question frame for open 

questions was formed from Van Dierendonck ideas of servant leadership. The data 

analysis used qualitative method and there were seven themes identified and two 

subsection themes. Conclusions show that servant leadership is present in moderate 

way in industrial companies. The main focus of the interviewers was on a good 

superior that had a bad superior himself, that the pyramid or the organizational chart 

is turning upside down, communications and teamwork, good and bad 

communications, job satisfaction and a superior but not a leader. The focus has also 

on superiors’ arrogance and that the chain is not stronger than the weakest link. It is 

clear that the servant leadership present is used without knowledge in industrial 

companies. Servant leadership is not used consciously and its use in management is 

therefore not an active goal within the industrial companies. The conclusion also 

indicates that interviewers are generally satisfied in work despite high job pressure 

and stress. The interviewers that described job satisfaction also described being 

satisfied with their superior that indicates that servant leadership and job satisfaction 

is linked together in industrial companies. 
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Servant leadership 
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1. INNGANGUR 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er þjónandi forysta í iðnaðarfyrirtækjum og hér á eftir 

verður viðfangsefninu lýst nánar og aðdraganda efnisins. Einnig verður gert grein 

fyrir markmiðum verkefnisins og rannsóknarspurningu þess. Farið verður yfir 

fræðilega nálgun, helstu kenningar og aðferðafræði rannsóknar kynnt. Í lok kaflans 

kemur rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefninu ásamt lýsingu á því hvernig ritgerðin 

er uppbyggð. 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Viðfangsefni verkefnisins er þjónandi forysta og starfsánægja í iðnaðarfyrirtækjum á 

Íslandi. Þetta eru iðnaðarfyrirtæki í framleiðsluiðnaði. Fyrirtækin eru misstór allt frá 

því að hafa 20 starfsmenn upp í 800 starfsmenn í vinnu. Einnig eru þetta fyrirtæki í 

ólíkum framleiðsluiðnaði svo sem matvælaiðnaði, áliðnaði, byggingariðnaði og 

annars konar iðnaði. Kannað verður hvort þjónandi forysta sé til staðar hjá 

stjórnendum þessara iðnaðarfyrirtækja að mati starfsmanna. Einnig verður kannað 

hvort þjónandi forysta hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna. Þjónandi forysta hefur 

verið rannsóknarefni hér á landi og erlendis í þó nokkuð langan tíma og er mjög 

áhugavert að skoða þætti þess hvað varðar stjórnunarhætti hjá fyrirtækjum. Fyrirtæki í 

iðnaði urðu fyrir valinu þar sem að þessi ákveðni atvinnugeiri hefur ekki verið 

skoðaður sérstaklega í þessu samhengi. Þar af leiðandi er þessi atvinnugeiri mjög 

spennandi og krefjandi viðfangsefni. Ætlunin er að framkvæma eigindlega rannsókn í 

formi djúpviðtala með opnum spurningum. Spurningaramminn er unninn út frá 

íslenskri þýðingu af mælitæki sem kallast Servant Leadership Survey (SLS) (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). Nánar verður fjallað um mælitækið í kafla 2. 

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Rannsóknarmarkmið verkefnisins er að komast að því hver afstaða starfsmanna hjá 

iðnaðarfyrirtækjum er á þjónandi forystu og kanna hvort þjónandi forysta hafi áhrif á 

starfsánægju. Höfundur bindur vonir um að verkefnið verði kveikja að umræðu meðal 

stjórnenda iðnaðargeirans um samspil starfsánægju og þjónandi forystu. Markmið 

verkefnisins er að vera gagnlegt fyrir stjórnendur iðnaðargeirans í þeim tilgangi að 

auka starfsánægju. Tilgangur verkefnisins er að rannsaka og meta þjónandi forystu hjá 



leiðtogum iðnaðarfyrirtækja og sjá hvort það hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna. 

Þessi rannsókn er góð viðbót við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þjónandi 

forystu hér á landi í samstarfi við Þekkingarsetur Íslands um þjónandi forystu. 

Rannsóknarspurningin er þessi: Hver er afstaða starfsmanna hjá íslenskum 

iðnaðarfyrirtækjum til Þjónandi forystu og hefur það áhrif á starfsánægju 

starfsmanna?  

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Leiðtogi hefur hæfileika til að leiða fólk til dáða og hefur það hlutverk að búa til 

framtíðarsýn og stefnu. Ásamt því að hvetja og stýra fólki í átt að framtíðarsýninni og 

að veita innblástur. Forysta þjónar þeim tilgangi að leiða til árangurs, bæta 

frammistöðu og ná markmiðum. Leiðtogi ýtir undir samvinnu ólíkra einstaklinga og 

sameinar þá í öflugt hópastarf sem verður að samheldu liði með sameiginlega 

hagsmuni hópsins í huga. Stjórnun felur í sér fimm megin þætti sem eru vinna með og 

i gegnum aðra, ná settum markmiðum fyrirtækisins, jafnvægi milli árangurs og 

skilvirkni, hámarksnýting bjargráða og breytingar í umhverfinu. Góður stjórnandi þarf 

ekkert að vera leiðandi en ef starfið er þess eðlis þá þarf hann að búa yfir 

leiðtogahæfileikum. Verksvið stjórnenda felur í sér þrjá flokka sem eru 

samskiptahlutverk, upplýsingamiðlun og ákvarðanataka. Leiðtogar er að sjá til þess að 

breytingar séu jákvæðar og stundum róttækar, stjórnendur sjá um að allt sé í röð og 

reglu. Hlutverk stjórnenda er að sjá um áætlanagerð, skipulag og ráðningar, stjórn 

framkvæmda og lausn vandamála. Hlutverk leiðtoga er að búa til stefnu samstilla 

hópinn og hvetja og hrífa fólk. Þjónandi forysta er hugmyndafræði, leiðtogastíll og 

samskiptaaðferð sem einkennist af trausti og jafningjabrag, hógværð, hugrekki, 

umhyggju og aga. Upphafið af þjónandi forystu átti Róbert K. Greenleaf. Markmið 

þjónandi forystu er að fá leiðtoga til þess að framkalla það besta í fylgjendum sínum. 

Dirk van Dierendonck hannaði mælitækið The Servant Leadership Survey (SLS) þar 

sem viðhorf starfsmanna til næsta yfirmanns er mælt. Samkvæmt rannsóknum 

Dierendonck með mælitækið eru megin einkenni þjónandi forystu efling, ábyrgð, 

forgangsröðun í þágu annarra, auðmýkt, falsleysi, hugrekki, fyrirgefning og 

ráðsmennska (Van Dierendonck og Nuijten, 2011). Mælitækið var þýtt yfir á íslensku 

í umsjón Sigrúnar Gunnarsdóttur. Sigrún hannaði þriggja þátta líkan út frá 

hugmyndum Greenleaf um þjónandi forystu. Þessir þrír þættir eru einlægur áhugi á 

högum annarra, innri styrkur og af sjá til framtíðar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  



 

3 
 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Þýðið eru iðnaðarfyrirtæki á Íslandi og úrtakið eru iðnaðarstarfsmenn sem valdir voru 

með snjóboltaúrtaksaðferð. Þessir iðnaðarstarfsmenn sem taka þátt í rannsókninni 

koma frá stórum og smáum fyrirtækjum víðsvegar um landið. Til þess að öðlast meiri 

og dýpri skilning á þjónandi forystu í iðnaðargeiranum verður notast við 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. 

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Tilgangur verkefnisins er að vera góð viðbót við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

hér á landi á þjónandi forystu. Tilgangurinn er einnig að vera gagnleg fyrir 

iðnaðarfyrirtækin til þess skapa tækifæri fyrir yfirmenn til að bæta ánægju 

starfsmanna sinna með árangursríkari stjórnun. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

þjónandi forystu hér á landi á hinum ýmsu atvinnugeirum en engin rannsókn verið 

gerð á meðal iðnaðarfyrirtækja og því lítið vitað hvernig þjónandi forysta birtist þar. 

Þetta verkefni er því mikilvægt innlegg í rannsóknarsafnið um þjónandi forystu. Það 

má búast við því að þjónandi forysta birtist að einhverju leyti í iðnaðargeiranum en 

hvort það sé meðvitund þar að baki er ekki gott að sjá fyrir. Einnig má búast við því 

að þjónandi forysta hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna.  

 

1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging ritgerðar er þannig að á eftir innganginum kemur kafli tvö sem fjallar um 

fræðilegan bakgrunn viðfangsefnis. Þar sem helstu hugtök verða skilgreind, 

bakgrunnur rannsóknar skilgreindur og fyrri rannsóknir verða skoðaðar. Því næst 

kemur kafli þrjú sem lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar. Kaflinn inniheldur lýsingu á 

þátttakendum rannsóknarinnar og hvernig þeir voru valdir til þátttöku. Greint verður 

frá hönnun rannsóknarinnar og rannsóknarnálguninni, rannsóknaraðferðinni verður 

lýst og greint verður frá kostum og göllum. Lýsing á framkvæmd rannsóknar og 

aðgengi að gögnum koma þar á eftir ásamt umfjöllun um greiningu gagna og réttmæti 

og áreiðanleiki rannsóknar. Í lok kaflans verður fjallað um stöðu rannsakandans innan 

rannsóknar og siðferðileg álitaefni. Greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar í 

kafla fjögur. Þar verða niðurstöðum lýst á skýran og hlutlægan hátt. Kafli fimm 

inniheldur umræður og ályktanir þar sem niðurstöðurnar eru ræddar í samhengi við 



fræðilegan bakgrunn, einnig verður fjallað um hvert fræðilegt framlag niðurstaðna er 

og hvert hagnýtt gildi þeirra er og hverjir geti nýtt sér þær. Varpað verður fram 

hugmyndum að frekari rannsóknum í framhaldi af þessu verkefni. Í lok ritgerðar er 

heimildaskrá og viðaukar.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar um þjónandi forystu og leiðtoga. Einnig verður 

greint frá nokkrum fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið á þjónandi forystu. Helstu 

hugtök verða einnig skilgreind. 

 

2.1. STJÓRNUN OG FORYSTA 

 

2.1.1. Forysta og leiðtogi 

Hugtakið forysta (e. leadership) hefur verið skilgreind á margvíslegan hátt með 

ólíkum nálgunum. Flestir geta verið sammála um að leiðtogi hafi þann hæfileika að 

geta leitt fólk áfram til dáða og noti til þess persónueiginleika, stíl, hæfni, hegðun og 

stöðu. Eitt af hlutverkum leiðtogans er að búa til framtíðarsýn og stefnu, stýra og 

hvetja fólk í þá átt og veita innblástur. Leiðtogar eiga gjarnan auðvelt með að ná til 

fólks og fá það í lið með sér og hafa jákvæð áhrif á fólk hvað varðar sjálfsálit og 

sköpunarhæfileika þess. Þeir hafa heildarsýn og byggja mikið upp á trausti. Einnig 

vinna leiðtogar markvisst að því að ná þeim markmiðum sem þeir setja sér. 

Framkoma leiðtoga einkennist af ólíkum stjórnunar- og leiðtogastílum (Hughes, 

Ginnett og Curphy, 2006; Kotter, 1990). 

Mary Parker Follett (1995) segir að forysta sé til að leiða til árangurs, bættrar 

frammistöðu og til þess að ná settum markmiðum á skilvirkan hátt. Einstaklingur 

innan hóps getur verið bæði leiðtogi og fylgjandi, það fer eftir aðstæðum hverju sinni. 

Það fer einnig eftir aðstæðum hverju sinni hver í hópnum fær leiðtogahlutverkið því 

að færist á milli einstaklinga. Stjórnendur eru ekki endilega leiðtogar vegna þess að 

þeir sem hafa bestu sérþekkinguna í sérhvert sinnið er líklegastur til þess að leiða 

hópinn áfram í átt að markmiðinu. Þá skiptir ekki máli hvort sá leiðtogi sé í formlegri 

stöðu í skipuritinu hann þarf ekki einu sinni að tengjast því. Leiðtoginn stjórnar 

liðsheildinni með því að greina aðstæður og sameina hæfni og sérþekkingu hópsins. 

Hópurinn þarf leiðtoga sem áttar sig á því hvers virði verkefnin eru fyrir einstaklinga 

hópsins og hvaða hagsmunir skipta mestu máli. Leiðtoginn ýtir undir samvinnu ólíkra 

einstaklinga og sameinar þá í öflugt hópastarf sem verður að samheldnu liði með 

sameiginlega hagsmuni hópsins í huga (Follett, 1995; Hughes o.fl., 2006). 

 



2.1.2. Stjórnandi 

Stjórnun (e. management) er ferli sem felur í sér notkun kenninga og ákveðna tækni. 

Samkvæmt skilgreiningu Hughes og félaga (2006) á stjórnun, felur hún í sér fimm 

meginþætti sem eru að vinna með og í gegnum aðra, að ná settum markmiðum 

fyrirtækisins, að hafa jafnvægi milli árangurs og skilvirkni, að hámarksnýta bjargráða 

og breytinga í umhverfi (Hughes o.fl., 2006). 

Góður stjórnandi þarf ekki endilega að leiða fólk en ef hlutverk stjórnandans 

er þess eðlis að hann þurfi einnig að sinna hlutverki leiðtoga þá þarf hann að búa yfir 

leiðtogahæfileikum (Sigurður Ragnarsson, 1999, 19. maí). Samkvæmt Sigurði 

Ragnarssyni (1999) þarf góður stjórnandi að búa yfir hæfni á fimm starfssviðum sem 

eru hæfni í gerð áætlana, hæfni í skipulagningu, hæfni í verkstjórnun/eftirliti, hæfni í 

mannlegum samskiptum og hæfni í að meðhöndla þekkingu (Sigurður Ragnarsson, 

1999, 19. maí). Yfirstjórnandi með mannaforráð þarf að búa yfir þessum 

hæfnisþáttum. Leiðtogi þarf einnig að búa yfir þessum sömu hæfnisþáttum eða hafa 

fylgjendur sem sinna þessum hlutverkum fyrir sig (Sigurður Ragnarsson, 2011, bls. 

166).  

Samkvæmt Mintzberg (1989) skiptast verksvið stjórnandans í þrjá flokka sem 

eru samskiptahlutverk, upplýsingamiðlun og ákvarðanataka. Þessi verksvið fela í sér 

tíu hlutverk stjórnandans sem eru formlegur yfirmaður, leiðtogi, tengiliður, 

móttökustöð, upplýsingamiðlari, talsmaður, frumkvöðull, reddari, samningamaður og 

sá sem úthlutar fjármunum. Þessi hlutverk renna saman í eitt sem er að stjórna og eru 

óaðskiljanleg hvert frá öðru. Það er undir stjórnandanum komið hvert áherslan fer á 

hvaða hlutverk fyrir sig. Hver áherslan verður ræðst meðal annars af eðli starfsins 

(Mintzberg, 1989). 

Það er mikil ábyrgð sem hvílir á herðum stjórnenda. Fyrirtæki þurfa að leggja 

áherslu á að velja góðan stjórnenda því ákvörðun starfsmanna um það hvort þeir velji 

að starfa áfram hjá fyrirtækinu eða hætta er oftast tekin út frá hvernig stjórnandinn er. 

Til þess að stjórnendur verði framúrskarandi stjórnendur þurfa þeir á hvatningu að 

halda og umbun þegar þeir ráða góða starfsmenn og halda í þá. Oftar en ekki er því 

háttað þannig að stjórnendur eru of uppteknir af því að halda öllu í röð og reglu innan 

skipulagsheilda og gleyma þar með mannauðnum. Stjórnendur þurfa að fá tækifæri á 

að létta með sér störfum til þess að geta verið meira með starfsmönnum sínum. 

Stjórnendur verða að átta sig á að laun eru ekki aðalástæðan fyrir því að starfsmenn 

segja upp störfum heldur er það að stjórnun er ekki ásættanleg. Þess vegna þurfa 
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stjórnendur að finna leiðir til þess að laða að, velja, ráða og viðhalda hollustu 

starfsfólks (Branham, 2005). 

 

2.1.3. Munurinn á leiðtoga og stjórnenda 

Í bókinni Forysta og samskipti eftir Sigurð Ragnarsson birtist setning sem Peter F. 

Drucker sagði og hljóðar svo „Stjórnun er að gera hlutina rétt, forysta er að gera réttu 

hlutina“ (Sigurður Ragnarsson, 2011, bls. 165). Þessi setning er nokkuð hnitmiðuð 

skýring á muninum á leiðtoga og stjórnenda. 

Kotter telur út frá sínum rannsóknum að leiðtogar sjái til þess að breytingar 

séu jákvæðar og stundum róttækar en stjórnendur sjá um að allt sé í röð og reglu. 

Hann hefur rannsakað muninn á leiðtoga og stjórnanda og komist að því að hlutverk 

stjórnenda sé að sjá um áætlanagerðir, skipulag og ráðningar, stjórn framkvæmda og 

lausn vandamála. Hlutverk stjórnenda er því meira tengt því að leggja áherslur á að 

halda öllu í föstum skorðum og fara eftir reglum. Hlutverk leiðtoga er að búa til 

stefnu, samstilla hópinn, hvetja og hrífa fólk. Samkvæmt Kotter hafa leiðtogar þann 

hæfileika að koma auga á árangur fylgjenda sinna og umbuna þeim fyrir. Stjórnun og 

forysta vega hvort annað upp og eiga vel saman samkvæmt því sem Kotter heldur 

fram (Kotter, 1990; Kotter, 2001). Þegar við skoðum töflu 1 hér fyrir neðan er auðvelt 

að átta sig á hugmyndum Kotter á muninum á hlutverkum leiðtoga og stjórnanda. 

 

 

 

 

 

 

  



Tafla 1. Munurinn á leiðtoga og stjórnenda samkvæmt Kotter, 2001 

 Hlutverk leiðtoga Hlutverk stjórnenda 

 

Búa til vinnuáætlanir 
Útbúa stefnu Áætlanagerð 

Framtíðarsýn. Þróa 

breytingastefnu til að ná 

markmiðum. 

Ákvarða aðgerðir og 

tímasetningar - úthlutun 

auðlinda. 

 

Þróun starfsfólks 
Samstilla hópinn Skipulag og ráðningar 

Miðla sýn og stefnu. Stuðla 

að stofnun teyma sem 

meðtaka gildi markmiða. 

Ákvarða fyrirkomulag. 

Úthlutun verka. Þróun reglna 

og starfshátta. Almennt eftirlit. 

 

Framkvæmd 
Hvetja og hrífa Stjórn framkvæmda og lausn 

vandamála 

Hvetja og virkja fólk til að 

sigrast á hindrunum. 

Uppfylla mannlegar þarfir. 

Hafa eftirlit með áætlunum og 

sjá um að lagfæra ef með þarf. 

 

Stór og mikil fyrirtæki verða að hafa stjórnendur til þess að halda öllu í röð og reglu 

hvað varðar gæði og framlegð þess sem fyrirtækið framleiðir, selur eða þjónustu sem 

það býður upp á. Hins vegar sinnir leiðtoginn því hlutverki að fást við breytingar sem 

verða í kjölfarið á þeirri miklu samkeppni sem er í viðskiptaumhverfi fyrirtækisins. 

Þetta eru breytingar á borð við tæknibreytingar, aukna alþjóðlega samkeppni, 

lagaumhverfi markaða og samsetningu vinnuafls. Því má segja að stjórnun snýst um 

að stýra flóknum verkefnum í stórum fyrirtækjum og leiðtogamennskan snýst um að 

meðhöndla og takast á við breytingar (Kotter, 2001). 

  

2.2.  ÞJÓNANDI FORYSTA 

Þjónandi forysta (e. Servant Leadership) er hugmyndafræði, leiðtogastíll og 

samskiptaaðferð og einkennist af trausti og jafningjabrag, hógværð og hugrekki, 

umhyggju og aga (Greenleaf, 1977/2002).  
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2.2.1. Upphafið  

Robert K. Greenleaf (1904-1990) var frumkvöðull hreyfingar um þjónandi forystu og 

var einnig upphafsmaður hugtaksins og hugmyndafræðinnar sem hugtakið er. Hann 

starfaði í 40 ár hjá fjarskiptafyrirtækinu AT&T sem framkvæmdastjóri stjórnunar og 

rannsókna. Þegar hann hætti að vinna eyddi hann næstu 25 árunum í að kenna og 

rannsaka þjónandi forystu. Hann skrifaði nokkrar bækur um þjónandi forystu. 

Hreyfingin sem hann stofnaði árið 1964 í kringum þjónandi forystu nefnist í dag The 

Greenleaf Center for Servant Leadership (sjá á https://www.greenleaf.org/). Nú eru 

miðstöðvar hreyfingarinnar starfræktar um allan heim og þar meðtalið á Íslandi. 

Markmið hreyfingarinnar er að efla þekkingu og skilning á þjónandi forystu (Frick, 

e.d.; Greenleaf, 1970/2008; Greenleaf, 1977/2002). 

Greenleaf skrifaði ritgerð árið 1970, The servant as leader, þar sem hugtakið 

þjónandi forysta kom í fyrsta sinn fram. Hugmyndir Greenleaf grundvallast á því að 

starfsfólk er sett í fyrsta sæti og að leiðtoginn sýni fordæmi um þjónustu með 

trúverðugleika. Einnig að leiðtoginn vilji láta starfsmennina njóta sín og dafna í starfi. 

Þjónandi forysta mætir þörfum starfsfólks og starfsfólkið mætir þörfum viðskiptavina 

af skilningi, virðingu, trausti og það styður stjórnendur sína. Áhugi leiðtogans beinist 

fyrst og fremst að velferð starfsfólks en ekki eigin valdi eða hagsmunum (Greenleaf, 

1970/2008). 

Grunnurinn að þessari hugmyndafræði kemur fram í fyrstu skrifum Greenleaf 

um þjónandi forystu og liggur í eftirfarandi orðum: „Þjónandi leiðtogi er í fyrsta lagi 

þjónn. [...] Byrjunin er eðlislæg tilfinning um að vilja þjóna. Síðar leiðir meðvituð 

ákvörðun viðkomandi til forystu. Slíkur einstaklingur er ólíkur þeim sem er fyrst 

leiðtogi.“ (Greenleaf, 1970/2008, bls. 15). Hér á Greenleaf við að til þess að vera 

þjónandi leiðtogi verður maður fyrst að vilja þjóna öðrum og svo með meðvitaðri 

ákvörðum tekið forystu í hópnum. Leiðtogar sem hafa ekki þörf hjá sér til þess að 

þjóna öðrum eiga það á hættu að hugsa aðeins um eigin hagsmuni en ekki hagsmuni 

heildarinnar eins og þjónandi leiðtogi myndi gera. Leiðtogar skiptast í tvo hópa, 

leiðtogar sem eru fyrst og fremst leiðtogar (e. leader first) og leiðtogar sem eru fyrst 

og fremst þjónar (e. servant first). Leiðtogum sem eru fyrst og fremst þjónar er veitt 

valdið vegna þess að þeir eru þjónar. Það er í eðli þeirra að þjóna og taka síðan 

meðvitaða ákvörðun um að leiða. Eins og áður hefur komið fram þá leggja þeir 

áherslu á að hagsmunir heildarinnar og þarfir starfsmanna séu í fyrirrúmi. Það er þeim 



mikilvægt að starfsmenn dafni í starfi og verði með tímanum vitrari, heilbrigðari, 

sjálfstæðari og líklegri til þess að þjóna sjálfir (Greenleaf, 1970/2008). 

 

2.2.2. Markmið 

Þjónandi forysta hefur það markmið að fá leiðtoga til þess að framkalla það besta í 

fylgjendum sínum. Leiðtogar þurfa því að hafa góða samskiptahæfileika til þess að ná 

til allra og geta greint hæfileika, væntingar, markmið þeirra og í hverju færni þeirra 

liggur. Leiðtogar geta hjálpað fylgjendum sínum að byggja sig upp, auka sjálfstraust 

og ná markmiðum með því að þekkja þá. Það gera þeir með ráðleggingum, með því 

að veita upplýsingar, hrósa fyrir það sem vel er gert og byggja upp traust. Markmiðið 

er því að leiðtoginn einblíni á þarfir annarra umfram sínar eigin (Greenleaf, 

1977/2002). 

 Forsenda þess að leiðtogar geti tekið forystu er að hafa yfirsýn og það er þeim 

mikilvægt að hafa framtíðarsýn. Einnig þarf að hafa hæfileika til þess að skilja og 

þekkja það sem hefur gerst, hafa tilfinningu fyrir núinu og geta komið auga á tækifæri 

sem framtíðin gæti borið með sér. Leiðtogum ber að ýta undir gagnrýna hugsun hjá 

fylgjendum sínum sem skapa umræður um tilgang starfa og reyna að mynda 

sameiginlega drauma (Greenleaf, 1970/2008). 

 Þjónandi leiðtogar eru ekki undirgefnir, þó að þjónandi forysta snúist um 

umburðarlyndi og umhyggju, þá láta þeir í sér heyra þegar starfsmenn hafa sýnt 

ófullnægjandi frammistöðu í starfi. Þeir hafa þó þann góða hæfileika að geta tekist á 

við slík vandamál án þess að særa eða brjóta starfsmenn niður (Greenleaf, 

1997/2008). 

2.2.3. Hugmyndir annarra fræðimanna 

Samkvæmt Dirk van Dierendonck eru lykilatriði þjónandi forystu efling, ábyrgð, 

forgangsröðun í þágu annarra, auðmýkt, falsleysi, hugrekki, fyrirgefning og 

ráðsmennska. Hann hannaði mælitæki, er nefnist Servant Leadership Survey eða SLS, 

sem skoðar viðhorf þátttakenda út frá þessum lykilatriðum í fari næsta yfirmanns. 

Rannsóknir hans í Hollandi og víðar sýna að marktæk tengsl eru á milli þjónandi 

forystu og starfsánægju. Það eru einnig marktæk tengsl á milli þjónandi forystu og 

minni einkenna um kulnun í starfi (Dierendonck og Nuijten, 2010). 

Sigrún Gunnarsdóttir (2011) hannaði þriggja þátta líkan utan um þjónandi 

forystu sem er byggt á hugmyndum Robert Greenleaf. Einlægur áhugi á hugmyndum 

og hagsmunum annarra er einn þáttur og felur í sér að áhugi þess sem er í forystu 
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beinist fyrst og fremst að velferð starfsfólks frekar en eigin valdi eða hagsmunum. 

Sjálfsþekking, vitund og innri styrkur er annar þáttur sem felur í sér að leiðtogi þekki 

sjálfan sig. Þekkja sjálfan sig þannig að vera meðvitaður um eigin styrkleika og 

veikleika, markmið og hugsjónir og áhrif eigin orða og athafna. Þriðji þátturinn er 

hugsjón, framtíðarsýn og ábyrgð. Í starfi fyrirtækja og stofnana hafa hugsjón, 

tilgangur og markmið sérstaka og djúpa merkingu. Hugsjón og hugmyndir sameina 

fólk, gefa starfi þess merkingu, glæða von og móta framtíðarsýn. Hugsjón og 

tilgangur er leiðarljós þjónandi leiðtoga. Þessir þrír þættir tengjast svo saman þar sem 

viljinn til að þjóna tengir sjálfsþekkingu og einlægan áhuga á högum annarra. 

Jafningjabragur tengir síðan áhugann við framtíðarsýnina, hugsjónina og ábyrgðina. 

Auðmýkt lokar svo hringnum og tengir framtíðarsýnina við sjálfsþekkinguna (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). 

Daniel Goleman heldur því fram að hæfnissvið tilfinningagreindar séu 18 

talsins. Þessi hæfnissvið skiptast í fjögur svið sem eru sjálfsvitund, sjálfstýring, 

félagsvitund og tengslastjórn. Í grundvallaratriðum snýst þetta um það að leiðtoginn 

þekki sjálfan sig og tilfinningar sínar. Ef leiðtogi er ekki meðvitaður um tilfinningar 

sínar þá getur hann ekki ráðið vel við tilfinningar sínar. Samband leiðtoga við aðra 

getur skaðast ef hann er ekki fær um að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Leiðtogar 

sem þekkja ekki sínar eigin tilfinningar eiga erfitt með að skynja og skilja tilfinningar 

annarra. Þeir leiðtogar sem þekkja sjálfan sig vel skynja innri merkjasendingar. Þeir 

gera sér líka grein fyrir því að tilfinningar sínar hafa áhrif á starfsárangur og afköst. 

Þeir leyfa heldur ekki reiði að blossa upp í reiðikast heldur geta þeir komið auga á 

hvað veldur reiðinni og geta nota þennan kraft í eitthvað uppbyggilegt. Þeir sem eru 

ekki meðvitaðir um tilfinningar sínar og þekkja þær ekki er hætt við að missa stjórn á 

skapi sínu. Það er þeim einnig hulin ráðgáta hvers vegna tilfinningar þeirra ýta þeim 

fram og til baka (Goleman, 2002/2004).  

 

2.3.  RANNSÓKNIR 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar út frá hollenska mælitækinu sem Dirk van 

Dierendonck og Inge Nuijten þróuðu árið 2009 út frá kenningum Greenleaf um 

þjónandi forystu. Mælitækið ber heitið The Servant Leadership Survey (SLS) og 

þjónar þeim tilgangi að meta hvort þjónandi forysta sé viðhöfð í fyrirtækjum, 

stofnunum, skólum o.fl (Dierendonck og Nuijten, 2010). Mælitækið hefur verið þýtt 

yfir á íslensku og forprófað hér á landi. Þess má geta að mælitækið reyndist réttmætt á 



íslensku samkvæmt þessum forprófunum (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013). Fyrir þetta lokaverkefni var notast við íslensku útgáfuna af 

mælitækinu við hönnun á viðtalsramma fyrir opnu spurningarnar. En innihald 

mælitækisins þóttu henta vel fyrir markmið rannsóknarinnar. Mælitækið inniheldur 30 

spurningar/fullyrðingar sem starfsmönnum er ætlað að svara um sinn næsta yfirmann. 

Mælitækið er hugsað sem megindleg rannsóknaraðferð en einnig er hægt að nota það í 

eigindlegar rannsóknir (Dierendonck og Nuijten, 2010). 

Mælitækið Servant Leadership Survey (SLS) var upphaflega hannað af Dirk 

van Dierendonck og Inge Nuijten út frá hugmyndum Greenleaf um þjónandi forystu. 

Þrennskonar markmið voru með þessari hönnun, í fyrsta lagi að mælitækið næði utan 

um kjarnaatriði þjónandi forystu, í öðru lagi að vera auðvelt í notkun og í þriðja lagi 

að vera áreiðanlegt og réttmætt. Mælitækinu er ætlað að mæla að hve miklu leyti 

þjónandi forysta er viðhöfð á vinnustað samkvæmt mati starfsfólks. Það samanstendur 

af 30 fullyrðingum sem snúa að næsta yfirmanni starfsfólks. Þátttakendur eru beðnir 

um að taka afstöðu til fullyrðinganna með sex stiga Likert-kvarða (mjög ósammála, 

ósammála, frekar ósammála, sammála, frekar sammála, mjög sammála). Megin 

einkenni þjónandi forystu eru þættirnir efling, ábyrgð, forgangsröðun í þágu annarra, 

auðmýkt, falsleysi, hugrekki, fyrirgefning og ráðsmennska. Allar fullyrðingarnar 

tilheyra einhverjum einum þætti af þessum átta meginþáttum. Það er þó misjafnt 

hversu margar fullyrðingar tilheyra hverjum þætti en minnst eru tvær fullyrðingar í 

þætti (hugrekki) og mest sjö fullyrðingar í þætti (efling). Í rannsóknum sínum lögðu 

van Dierendonck og Nuijten (2011) áherslu á gegnsæja leiðtogahegðun sem gæti haft 

áhrif á vellíðan og frammistöðu fylgjenda. Þau gerðu tvær eigindlegar rannsóknir á 

mælitækinu og átta megindlegar rannsóknir. Þátttakendur í þessum rannsóknum voru 

nærri 1.600 talsins. Réttmæti hugtaka var ákveðin út frá leitandi og staðfestandi 

þáttagreiningu. Í upphafi voru fullyrðingarnar 99 talsins. Síðan voru fullyrðingar sem 

ekki uppfylltu skilyrði þáttagreiningar teknar út og í lokin urðu 30 fullyrðingar eftir. 

Rannsóknirnar leiddu einnig í ljós að þessir átta þættir mælitækisins voru stöðugir 

milli talsverðra úrtaka bæði í Bretlandi og Hollandi. Í öllum úrtökum reyndist innri 

stöðugleiki undirþátta góður. Höfundar töldu þar af leiðandi að mælitækið væri 

áreiðanlegt og réttmætt. Ytri áreiðanleiki mælitækisins í tengslum við önnur 

leiðtogamælitæki leiddi í ljós að til þess að mæla þjónandi forystu væri mikilvægt að 

breyta líkaninu í heild sinni. Í ljós kom skörun við þrjár stefnur í leiðtogafræðum en 

þrátt fyrir það var talið að mælitækið hefði aðgreiningarréttmæti og sérstakt gildi þar 
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sem það gerði grein fyrir ábyrgðarskyldu og fyrirgefningu. (Van Dierendonck og 

Nuijten, 2011) (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2012). 

 

Þáttagreining með umbreytingaforystu og viðskiptaforystu (transactional 

leadership) staðfesti sterkari áherslu þjónandi forystu á hugarfar sem 

einkennist af þjónustu og því að sinna þörfum fylgjenda. Markmiðið að mæla 

einnig leiðtogaþátt þjónandi forystu (en ekki bara þjónustuþáttinn) þótti hafa 

náðst og töldu höfundar ábyrgðarskyldu, hugrekki og fyrirgefningu 

mikilvægustu viðbótina í samanburði við fyrri forystumælitæki. (Guðjón Ingi 

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2012, bls. 506) 

 

Mælitækið var fyrst þýtt yfir á íslensku árið 2008 í tengslum við meistaraverkefni 

Öldu Margrétar Hauksdóttur þar sem það var forprófað og aftur árið 2010 í rannsókn 

Erlu Bjarkar Sverrisdóttur. Þýðingin var síðan endurskoðuð árið 2012 í tengslum við 

meistaraverkefni Guðjóns Inga Guðjónssonar. Íslenskuþýðingin var gerð í samvinnu 

við höfund mælitækisins, van Dierendonck, og fór fram undir stjórn Sigrúnar 

Gunnarsdóttur. Mælitækið var einnig bakþýtt af löggiltum þýðendum. Íslenska útgáfa 

mælitækisins reyndist réttmætt samkvæmt rannsóknum Öldu, Erlu og Guðjóns 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; Guðjón Ingi Guðjónsson og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2012). 

2.4.  FYRRI RANNSÓKNIR 

Rannsóknum hér á landi um þjónandi forystu fer fjölgandi. Margar þeirra tilheyra 

rannsóknarsamstarfi Þekkingarseturs um þjónandi forystu og Dr. Dirk van 

Dierendonck við Erasmus-háskólann í Hollandi. Þær eru byggðar á SLS mælitækinu. 

Rannsóknirnar eru í umsjón Dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur við Háskóla Íslands og 

Háskólann á Bifröst. Árið 2007 hófst undirbúningur rannsóknanna með samstarfi við 

Dirk van Dierendonck. Íslenskar rannsóknir taka utanum ýmiss svið samfélagsins, 

vinnustaða og stofnana. Rannsóknirnar mynda eina heild og niðurstöður þeirra eru 

greindar miðað við einstaka hópa og líka sem heild (Íslenskar rannsóknir, e.d.). Hér á 

eftir verður fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir á þjónandi forystu. Erlendar 

rannsóknir eru mjög margar og af ýmsum toga. 

 

2.4.1. Íslenskar rannsóknir á þjónandi forystu 

Mælitækið Servant Leadership Survey (SLS) var forprófað, eins og áður segir, árið 

2009 af Öldu Margrétar Hauksdóttur. Markmið forprófunarinnar var að kanna og 

meta hvernig þýðing mælitækisins úr ensku yfir á íslensku heppnaðist. Einnig að 



kanna viðhorf starfsfólks til þjónandi forystu sem beindist að stjórnendum þeirra 

ásamt starfsánægju þeirra. Forprófunin fór þannig fram að rannsókn var gerð á 

ákveðinni stétt í íslensku heilbrigðiskerfi nánar tiltekið á meðal lífeindafræðinga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mælitækið í íslenskri þýðingu er bæði 

réttmætt og áreiðanleg. Þrátt fyrir það þá sýndu niðurstöður einnig að það væri 

nauðsynlegt að yfirfara þýðinguna betur áður en mælitækið yrði notað aftur. Hvað 

niðurstöður á viðhorfi lífeindafræðinga á þjónandi forystu varðar reyndist efling hafa 

mest fylgni við starfánægju hjá starfsfólki af þáttum þjónandi forystu (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

 Rannsókn var gerð á hjúkrunarsviðum sjúkrahúsa á suðvesturhluta landsins 

þar sem vægi þjónandi forystu og starfsánægju var mæld. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að kanna þjónandi forystu meðal starfsmanna hjúkrunarsviða á Suðvesturlandi og 

kanna hvort tengsl væru á milli þjónandi forystu og starfsánægju. Bakgrunnur 

rannsóknar byggðist á hugmyndafræði Greenleaf um árangursrík samskipti og 

samstarf leiðtoga og starfsfólks. Þjónandi forysta skoraði hátt og mældist hæst á 

meðal hjúkrunarfræðinga. Meirihluti eða um 96% svarenda reyndust vera ánægð í 

starfi. Hærra hlutfall hefur ekki mælst áður í sambærilegum rannsóknum hér á landi 

um starfsánægju. Einnig mældist fylgni á milli starfsánægju og allra þátta þjónandi 

forystu. Fylgnin mældist mest á milli starfsánægju og eflingar. Fyrir utan tengsl við 

starfshlutfall þá reyndust vera marktæk tengsl á milli þjónandi forystu og bakgrunn 

þátttakenda (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). 

 Könnuð voru tengsl stjórnarhátta á líðan þjónustustarfsmanna í 

upplýsingatæknifyrirtækjum. Markmið rannsóknarinnar voru tvenns konar, annars 

vegar að kanna hvort það væru hugsanlega tengsl á milli þjónandi forystu og 

starfsánægju og hins vegar hvort tengsl væru á milli þjónandi forystu og 

tilfinningalegrar örmögnunar í starfi. Rannsóknin náði til 94 þjónustustarfsmanna 

þessara fyrirtækja. Í ljós kom að viðhorf starfsmanna til þjónandi forystu reyndist vera 

4,46 að meðaltali. Skalinn var frá einum upp í sex. Efling og ábyrgðarskylda hafði 

mesta vægið en falsleysi hafði lægsta vægið. En almennt virtist líðan í starfi vera góð, 

um 82% þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir í starfi og um 76% sýndu engin, 

lítil eða miðlungseinkenni um tilfinningalega örmögnun í starfi. Niðurstöður leiddu í 

ljós að marktæk tengsl voru bæði milli þjónandi forystu og mikillar starfsánægju og 

milli þjónandi forystu og lítillar tilfinningalegrar örmögnunar. Útfrá þessum 
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niðurstöðum var dregin sú ályktun að þjónandi forysta hafi jákvæð áhrif á starfsfólk 

og líðan þeirra í starfi (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Í rannsókn um þjónandi forystu meðal starfsfólks fræðasviða í Háskóla 

Íslands. Reyndist vægi þjónandi forystu nokkuð hátt en það er þó nokkuð svigrúm 

fyrir hendi til þess að auka vægið. Sterkasti þáttur þjónandi forystu reyndist vera 

ráðsmennska og þar fyrir utan voru fyrirgefning, styrking og ábyrgð talsvert hærri en 

aðrir þættir. Lakasti þátturinn reyndist vera hugrekki. Þrátt fyrir að starfsánægja hafi 

reynst í heildina nokkuð góð þá reyndist stór hluti starfsmanna óánægður í starfi. Að 

öllum þáttum mælitækisins samanlögðum reyndust vera jákvæð marktæk tengsl á 

milli þjónandi forystu og starfsánægju. Tveir þættir mælitækisins, styrking og 

hugrekki, reyndust hafa marktæk tengsl við starfsánægju. Dregin er sú ályktun út frá 

niðurstöðunum að það sé ástæða til þess að auka þjónandi forystu innan 

fræðasviðanna meðal annars til þess að auka starfsánægju (Guðjón Ingi Guðjónsson 

og Sigrún Gunnarsdóttir, 2104). 

Rannsókn á árangri og forystu í hjúkrun var framkvæmd meðal 

hjúkrunarstarfsfólks á Sjúkrahúsinu á Akureyrir. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvort til staðar væru stjórnunarhættir með áherslu á þjónandi forystu á 

hjúkrunarsviðum sjúkrahússins. Einnig til að kanna afstöðu þessara starfsmanna til 

starfsánægju, þátta sem tengjast starfinu og þjónustugæða og hvort það væru tengsl á 

milli þessara þátta. Rannsóknin var lögð fyrir haustið 2011 þar sem mælitækið 

Servant Leadership Survey (SLS) var notað ásamt spurningum um starfsánægju, þætti 

tengda starfinu og þjónustugæði. Niðurstöður leiddu í ljós að þjónandi forysta skoraði 

4,3 á skalanum einn upp í sex. Samfélagsleg ábyrgð var sá undirþáttur þjónandi 

forystu sem mælist hæstur eða 4,6 stig. Þátttakendur voru langflestir ánægðir í starfi 

og töldu sig einnig veitta þjónustu góða. Sterkasta fylgni starfsánægju var við 

undirþáttinn efling. Á milli eflingar og allra þátta tengda starfinu mældist fylgni. Á 

milli þjónandi forystu og öryggi sjúklinga var nokkur fylgni. Sú ályktun var dregin út 

frá þessum niðurstöðum að þættir þjónandi forystu séu að finna að mati þátttakenda á 

hjúkrunarsviðum Sjúkrahússins á Akureyri. Einnig að starfsmenn séu almennt 

ánægðir í starfi og telja þjónustuna góða við sjúklinga sína (Hulda Rafnsdóttir, 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

 



2.4.2. Erlendar rannsóknir um þjónandi forystu 

Dirk van Dierendonck (2011) ritaði yfirlitsgrein með þeim tilgangi að varpa 

heildarmynd á þjónandi forystu og koma fræðilegum ramma utan um hana. Einnig var 

lögð áhersla á mikilvægan aðdraganda, undirliggjandi ferli og afleiðingar þjónandi 

forystu. Dierendonck fléttar saman niðurstöðum úr sjö mismunandi rannsóknarhópum 

og innsýni í áhrifamestu fræðilíkönin og út frá því kemur hann með skilgreiningu á 

helstu einkennum þjónandi forystu. Dierendonck lagði til að meiri áhersla væri lögð í 

hegðun og einkenni þjónandi leiðtoga og hvað sé í falið fari þjónandi leiðtoga. Þessar 

áherslur Dierendonck styrktust þegar Russel og Stone skilgreindu 20 eiginleika 

þjónandi forystu. Aðalmarkmið greinarinnar var að skýra nokkuð nýjan vettvang til að 

stunda rannsóknir á stjórnun og það aðallega á þjónandi forystu. Markmið 

greinarinnar var einnig að hvetja aðra til frekari rannsókna á þjónandi forystu. 

Niðurstaða Dierendonck er að til þess að leiða hópinn notar þjónandi leiðtogi 

áhugahvötina ásamt þörfinni til að þjóna. Einkenni þjónandi leiðtoga eru auðmýkt, 

jákvæðni, áreiðanleiki, traustur, leiðbeinandi, mannlegur, sanngjarn, sterk sýn á 

framtíðina og markmiðin. Þessi grein tekur á sögulegum bakgrunni þjónandi forystu, 

lykil einkennum, mælitækjum sem til eru og niðurstöðum fyrri rannsókna sem hingað 

til hafa verið gerðar. Hugrænt líkan fyrir þjónandi forystu er kynnt. Haldið er fram og 

færð rök fyrir því að leiðtogar sem blanda saman áhugahvöt til að leiða og þörf fyrir 

að þjóna endurspegli þjónandi forystu. Persónueiginleikar og hvatning skipta einnig 

máli. Þjónandi forysta er kynnt sem uppbyggjandi stjórnun sem hjálpar fólki að 

þróast, vaxa og dafna í starfi. Þjónandi forysta næst með því að sýna auðmýkt, 

áreiðanleika, góð mannleg samskipti, ráðsmennsku og með því að veita leiðsögn. 

Búast má við að traust og sanngirni séu mikilvægir þættir til að ná fram jákvæðu 

viðhorfi til vinnunnar góðri frammistöðu, sjálfbærni og félagslegri ábyrgð (van 

Dierendonck, 2011). 

Sousa og Dierendonck (2010) gerðu rannsókn um þekkingu starfsmanna og 

þjónandi forystu. Aðal viðfangsefnið var leit að merkingunni í þekkingardrifnum 

stofnunum. Skilgreiningar voru veittar á þekkingu starfsmanna, merkingu flókinna 

aðlögunar kerfa og forystu. Hugmyndin um merkingu á vinnu var könnuð í gegnum 

hvernig afstaða og sjálfsmynd er uppbyggð. Gerður var grunnur að alþjóðlegum 

merkingarramma fyrir þekkingu starfsmanna út frá þessu. Líkan fyrir þjónandi forystu 

var einnig skoðað og greint í ljósi þessa alþjóðlega meiningarramma fyrir þekkingu 

starfsfólks. Þörfin fyrir flókið aðlögunar kerfi í árangursríkum þekkingarmiðuðum 
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fyrirtækjum var einnig skoðuð og greind. Niðurstöður leiddu í ljós að hvatning á 

þekkingu starfsfólks getur vel verið skiljanleg út frá merkingar sjónarhorni, takandi 

tillit til tveggja þátta: vinnu staðsetningu og sjálfsmynd. Alþjóðlegi 

merkingarramminn fyrir þekkingu starfsfólks er byggður á þremur eiginleikum: 

Vinnu sem köllun, þörf fyrir sterka meðlimi tengda við jafningja, og þörfina fyrir 

sjálfstæði. Þjónandi forysta sem líkan passar vel við þessa eiginleika, sem hugsanlega 

virkjar sköpun á tilfinningu á merkingu og tilgangi og þar af leiðandi framkalla innri 

hvatning á þekkingu starfsmanna. Sem aukaverkun mun flókin aðlögunar hegðun 

koma fram, sem leiðir til bæði skipulags og félagslegs árangurs. Líkanið sem lagt er 

til, blandar saman merkingar sjónarhorni við þjónandi forystu kenningu til að veita 

innsýn inn í hvatningu á þekkingu starfsmanna (Sousa og Dierendonck, 2010). 

Rannsókn á hlutverki þjónandi forystu var gerð meðal 169 starfsmanna í bæði 

opinbera geiranum og einkaaðila stofnunum á Indlandi. Markmið með þessari 

rannsókn var að veita nýja innsýn í tengsl milli upplifunar á merki vinnuveitanda (e. 

Employer brand perception) og að þjónandi forystu hefur jákvæða fylgni við 

upplifaða festu starfsmanna í starfi (e. Perceived employee retention). Þjónandi 

forysta stjórnar sambandinu á milli upplifun á merki vinnuveitanda og festu 

starfsmanna í starfi. Niðurstaðan var að þegar að stjórnandi fylgir þjónandi 

forystustíll mikið þá er jákvætt samband á milli upplifunar á merki vinnuveitanda og 

upplifaðrar festu starfsmanna í starfi. Einnig var fylgnin há í samanburði við þegar 

stjórnandi fylgir þjónandi forystustíl lítið. Þjónandi forysta hafði einnig áhrif á 

jákvætt samband á milli upplifunar á merki vinnuveitanda og upplifaðrar festu 

starfsmanna í starfi (Kashyap, V og Rangnekar, S., 2014). 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum leitast að stuðlun þjónandi forystu, 

hvað varðar félagslega þætti starfsmanna og kanna hvers vegna og við hvaða aðstæður 

þjónandi forysta tengist því hvernig starfsmaður bregst við auknu vinnuálagi. 

Sérstaklega var skoðaður sálfræðilegi samningurinn þar sem hann miðlar málum milli 

hegðunar þjónandi leiðtoga og tveimur tegundum af starfsmönnum sem tileinka sér 

aukið vinnuálag sem flokkast ekkert endilega undir hlutverk starfsins sem þeir eru í. 

Gögnum var safnað á tveimur tímapunktum, með fjögra mánaða millibili frá 

yfirmönnum og undirmönnum á tveimur stöðum af framleiðslu og dreifingu 

fyrirtækisins, staðsett í Bandaríkjunum. Úrtakið var 101 manns bæði yfirmenn og 

undirmenn. Helsta niðurstaðan var sú að þjónandi forysta er mikilvæg í 

ráðningarsambandi starfsmanna. Ef starfsmaður hefur ekki löngun eða víðsýni til að 



auka vinnuálag ef þess er þörf hverju sinni, þá er þörf fyrir að hann hafi þjónandi 

leiðtoga til að leiðbeina sér eða hvetja sig til þess. Gott væri að mati fræðimanna að 

tengja siðferðilega leiðtoga til viðhorfa og framlaga í ráðningarsambandi fylgjendur 

(Panaccio, Henderson, Liden, Wayne og Cao, 2014). 

Lamia Asag-Gau og Dirk van Dierendonck (2011) gerðu rannsókn í Hollandi. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að veita betri sýn á það hvað skipulagsheild getur gert 

til þess að hvetja til skuldbindingar til skipulagsheildarinnar frá mest hæfileikaríkustu 

starfsmönnunum. Einnig var tilgangurinn að skoða hlutverk þjónandi forystu í því að 

stuðla að krefjandi vinnuaðstæðum og sambands þess við valdeflingu og 

skuldbindingu við skipulagsheild. Rannsóknin var gerð meðal starfsmanna í 

flugbransanum. Þátttakendur voru yfirmenn og sérfræðingar sem flokkaðir voru sem 

mest hæfileikaríkustu starfsmennirnir innan sinnar deildar í fyrirtækinu. Þetta var 

nafnlaus rannsókn og þátttakendur voru 174 talsins bæði karlar og konur. Í 

rannsókninni var þjónandi forysta mæld með SLS mælitækinu og krefjandi 

vinnuaðstæður (e. Challenging work conditions) voru mældar út frá níu atriðum 

fullyrðingarlista (e. Work values inventory) Manhardt. Sjálfsefling (e. Empowerment) 

var mæld með mælitæki sem var þróað af Spreitzer og skuldbinding (e. 

Organistational commitment) var mælt út fá níu atriða kvarða þróuðum af Mowday og 

fleirum. Helstu niðurstöður voru þær að það er hægt að tengja þjónandi forystu við 

krefjandi starfsaðstæður. Einnig kom í ljós að jákvæð áhrif koma frá þjónandi forystu. 

Einnig að marktækt samband sé á milli þjónandi forystu og krefjandi starfsaðstæðna. 

Það styrkir að þegar hæfileikar starfsmann þurfa á því að halda þá stíga þjónandi 

foringjar til baka og sýna auðmýkt, gefa leiðbeiningar, mæta þörfum annarra og 

virkjar þar með krefjandi starfsaðstæður. Þjónandi forysta hefur einnig mikilvæg áhrif 

á leiðtogastíl. Þar sem krefjandi starfsaðstæður eru getur þjónandi forysta ýtt undir 

það að starfsmenn nái valdeflingu og sýni skuldbindingu við skipulagsheildina (Asag-

Gau og Dierendonck, 2011). 

Rannsókn var gerð í opinberu fyrirtæki í Pakistan, þar sem 300 manns tóku 

þátt í rannsókninni. Þetta var þversniðsrannsókn þar sem gögnum var safnað á einum 

tímapunkti. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort fylgni sé á milli 

þjónandi forystu og því að viðhalda trausti starfsmanna til næsta yfirmanns. Settar 

voru fram fjórar tilgátur; fyrsta var að sjálfsstyrking hafi jákvæð áhrif á traust 

starfsmanna, númer tvö var að auðmýkt hafi jákvæð áhrif á traust starfsmanna, þriðja 

var að ráðsmennska hafi jákvæð áhrif á traust starfsmanna og að lokum fjórða tilgátan 
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var að ábyrgð hafi jákvæð áhrif á traust starfsmanna. Forsenda rannsóknarinnar var að 

athuga hvort gildi þjónandi forystu sé að leika óaðskiljanlegan þátt í að viðhalda 

trausti starfmannanna í fyrirtækinu. Helstu niðurstöður rannsóknar voru að þrjár 

tilgátur af fjórum voru marktækar og að það er sterk fylgni á milli þjónandi forystu og 

trausts starfsmanna. Tilgátan um að ábyrgð hafi jákvæð áhrif á traust starfsmanna var 

hafnað. Þetta bendir til þess að það séu marktæk tengsl á milli breytunnar þjónandi 

forystu og breytunnar traust. Fylgnistuðullinn út frá trausti mældist; sjálfstyrking 

0,580, auðmýkt 0,542, ráðsmennska 0,632 og ábyrgð 0,342. Allir þættirnir sem snúa 

að þjónandi forystu gefa til kynna að það er jákvæð tenging við traust. Þar af leiðandi 

er mikil fylgni á milli þjónandi forystu og trausts starfmanna (Tariq og Ambali, 2013). 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

þátttakendur og hvernig úrtakið var valið, hönnun á rannsókn, rannsóknaraðferðum og 

kostum og göllum, framkvæmd rannsóknar, öflun gagna og aðgengi að gögnum. 

Einnig verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og stöðu rannsakandans 

innan rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál. 

 

3.1.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Þetta er eigindleg rannsókn þar sem tilgangsúrtak (e. purposive sampling) er notað við 

leitina að svörum við rannsóknarspurningum. Tilgangsúrtak er það þegar 

viðmælendur sem best henta fyrir markmið rannsóknarinnar eru valdir í úrtakið og 

fjöldi þátttakenda er ekki fyrir fram ákveðinn. Í upphafi eru einstaklingar valdir sem 

hafa persónulega þekkingu á því sem er verið að rannsaka og svo er nýjum 

einstaklingum bætt við í þeim tilgangi að útvíkka fyrri niðurstöður. Þetta er gert til 

þess að fá bæði fram almenna og sértæka reynslu af því sem er verið að skoða. 

Gögnum var safnað með viðtölum við átta starfsmenn í stórum sem smáum 

iðnaðarfyrirtækjum um land allt. Þetta voru starfsmenn sem eru stjórnendur, 

millistjórnendur og líka starfsmenn á gólfi sem ekki gegna stjórnendastöðu. 

Þátttakendur voru valdir með snjóboltaúrtaki (e. snowball sampling) þar sem 

þátttakandi bendir á næsta þátttakanda og hann á þann næsta og áfram þannig. Þar 

sem höfundur þekkir lítið til iðnaðarfyrirtækja í heildina litið þótti þetta hentug 

úrtaksaðferð. En þetta úrtak er talið henta vel þar sem þýðið er lítið þekkt eða erfitt að 



nálgast það (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Opin viðtöl gefa 

möguleika á að fara út í einstaka atriði sem fram koma í lýsingu viðmælenda. Þannig 

er hægt að dýpka sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). 

 

3.2.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Þjónandi forysta hefur heillað höfund verkefnisins allt frá því hann heyrði fyrst af 

hugtakinu. Þetta fyrirbæri, þjónandi forysta, er spennandi og gaman að velta því fyrir 

sér. Það er einnig áhugavert að kanna hvaða áhrif þjónandi forysta hefur á starfsfólk 

og starfsandann í þeim fyrirtækjum sem hún er viðhöfð. Höfundur hefur trú á því að 

þjónandi forysta hafi jákvæð áhrif á starfsánægju og telur mikilvægt að fyrirtæki 

tileinki sér þessa hugmyndafræði. Því það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda í 

starfsmenn sína og þeirra þekkingu því að þekking er ein af mikilvægustu auðlindum 

fyrirtækja. Þekking er þar að auki einn mikilvægasti þáttur í að öðlast 

samkeppnisforskot (Leonard-Barton og Sensiper, 1998).  

Kveikjan að þessu verkefni er í raun komin út frá áhuga höfundar á 

hugmyndum Dirk van Dierendonck og rannsóknum hans á þjónandi forystu. Höfundi 

þótti rannsóknaraðferðir hans spennandi verkfæri og áhugi vaknaði á að framkvæma 

eigindlega rannsókn sem yrði byggð á hugmyndum hans. Í samráði við Sigrúnu 

Gunnarsdóttur sem hefur verið í samstarfi við Dirk van Dierenkonck var ákveðið að 

fara af stað í þessa rannsókn. 

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) þótti henta sem rannsóknaraðferð í þessu 

tilfelli vegna þess að skilningur höfundar á þjónandi forystu í iðnarðarfyrirtækjum er 

lítill sem enginn. Með fyrirbærafræði er áherslan lögð á að skilja merkingu 

fyrirbærisins sem er til rannsóknar. Fyrirbærafræði er „að koma auga á þemu til að 

lýsa fyrirbærum/ reynslu fólks“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 244). Þessi 

rannsóknaraðferð snýst um að reynsla fólks verði rannsökuð með opnum huga og til 

þess að það takist sem best er nauðsynlegt að rannsakandi reyni að setja 

fyrirframgefnar hugmyndir sínar til hliðar. Aðferðin hentar einstaklega vel þar sem 

höfundur er að leitast eftir viðhorfi starfsmanna til næsta yfirmanns án þess að hafa 

áhrif á það viðhorf.  

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

Í bók Sigríðar Halldórsdóttur kemur fram að Doktor Edmund Husserl, fæddur 1859 í 

Tékkóslóvakíu, hafi verði upphafsmaður fyrirbærafræðinnar. Hann skrifaði ritgerð 
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sem kom út árið 1913 og fjallaði um „hugmyndir um hreina fyrirbærafræði og 

fyrirbærafræðilega heimspeki“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013. 246). Í þessu riti kemur 

hann fram með yfirlýsingu um að ný vísindaleg aðferð til rannsókna á mannlegum 

fyrirbærum sé fædd og kallaði aðferðina fyrirbærafræði. Frá árinu 1916 kenndi 

Husserl við háskólann í Freiburg. Þar var hann mjög áhrifamikill. Martin Heidegger 

(1889-1976) var einn af arftökum Husserl og var á þeirri skoðun að það væri ekki 

hægt að lýsa fyrirbærum án túlkunar rannsakandans. Hann kallaði því aðferðina 

túlkandi fyrirbærafræði. Margir telja Pul Ricoeur (1913-2005) vera fremsta 

fyrirbærafræðing samtímans. Með afgerandi hætti tengdi hann saman fyrirbærafræði 

og túlkunarfræði og hélt því fram að nota yrði aðferðirnar saman, að þær gætu ekki 

verið í sitt hvoru lagi. Til eru margar útgáfur og finna má marga skóla innan 

fyrirbærafræðinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Hugmyndafræðin á bakvið þessa rannsóknaraðferð felst í því að skilja fólk 

með því að fá að láni reynslu þess og reyna þannig að setja sig í spor þátttakenda. 

Markmið fyrirbærafræðinnar sem rannsóknaraðferð er að rannsaka og lýsa öllum 

fyrirbærum, þar á meðal mannlegri reynslu, nákvæmlega eins og þau koma fyrir 

sjónir. Margir skólar eru til innan fyrirbærafræðinnar en þrátt fyrir fjöldann eru þeir 

allir sammála um hvað fyrirbærafræði snýst. Samkvæmt skólunum er hugsunin sú að 

rannsóknarfyrirbærið sé skoðað út frá sjónarhól þeirra sem hafa tiltekna reynslu. Í 

stuttu máli merkir þetta „að lýsa mannlegri reynslu eins og hún er upplifuð“ (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281). Mannleg reynsla er ekki mælanleg og ekki hægt að 

gera tilraunir með. Hún er til staðar og það eins sem hægt að gera er að reyna að skilja 

hana. Upplýsingar sem fást með fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð geta reynst 

rannsakanda mjög dýrmætar. Einkum ef rannsakandinn getur ekki nálgast 

upplýsingarnar á annan hátt. Hafa ber í huga þegar þessi aðferð er notuð að aldrei er 

hægt að alhæfa um fyrirbærið heldur aðeins að dýpka skilning og auka þekkingu á því 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

 Kosturinn við fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð er að rannsakandinn fær 

innsýn í upplifun viðmælenda á fyrirbærinu sem hann er að rannsaka og hefur litla 

þekkingu á. Aðferðin er einnig tiltölulega auðveld í framkvæmd. Gallinn er hins vegar 

sá að það getur reynst erfitt fyrir óreyndan rannsakanda að skapa samræður í viðtölum 

svo að þátttakandinn lýsi sem best sinni upplifun. Því að til þess að sannreyna 

niðurstöður í fyrirbærafræðilegri rannsókn þarf hugarfar rannsakandans að vera 

stöðugt spyrjandi í garð sinna eigin túlkana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  



 Notuð voru opin djúpviðtöl við fyrirbærafræði rannsóknina. Djúpviðtöl eru 

notuð þegar það er ekki verið er að leita eftir ákveðnum svörum heldur eiga 

viðmælendur að svara á eigin forsendum. Þetta virkar eins og venjulegar samræður 

sem eru óþvingaðar og afslappaðar. Það er líklegra að ná heiðarlegum og einlægum 

lýsingum á viðhorfum og lífssýn viðmælandans þegar samtalið er sem mest afslappað 

og viðmælandinn er sem eðlilegastur. „Mörg djúpviðtöl eiga sér stað við 

hversdagslegar aðstæður sem kunningjaspjall.“ (Þorsteinn Guðni Berghreinsson, e.d.). 

Spurningarnar sem notaðar eru í djúpviðtölum eiga að vera opnar og fá viðmælandann 

til að segja frjálst frá í smáatriðum. Gott er að hafa spurningarramma til hliðsjónar en 

þess ber að gæta að festa sig ekki í honum. Það er mikilvægt að viðmælandinn nái að 

slaka á. Hann má ekki verða upptekinn af þeim sem spyr. Djúpviðtöl hafa þann kost 

framyfir niðurnjörvuðum spurningum að færa dýpri skilning að fyrirbærinu sem er 

verið að kanna. Ásamt því að leiða rannsakandann á óvæntar slóðir. Gallinn við 

djúpviðtöl er að þau krefjast nákvæmni og aðferðin er ekki öllum gefin. 

Nándin við viðmælandann gæti gert það að verkum að hann verði fyrir 

miklum áhrifum af væntingum og persónu fyrirspyrjandans. Þó hann gæti þess 

að hafa sem minnst áhrif geta minnstu vísbendingar líkamans, svipbrigði, 

tónfall og önnur líkamstjáning haft leiðandi áhrif. (Þorsteinn Guðni 

Berghreinsson). 

 

Hættan er einnig sú að spyrjandinn gæti leitt ómeðvitað frásögn viðmælandans 

með því að spyrja einungis nánar út í það sem hann hefur sjálfur áhuga fyrir. Þar sem 

úrtök í djúpviðtölum eru að jafnaði mjög lítil og spurningar ekki staðlaðar er 

alhæfingargildi slíkra viðtala lítið (Þorsteinn Guðni Berghreinsson). 

 

Eins og áður segir var notast við snjóbolta úrtak það sem einn viðmælandi benti á 

annan og koll af kolli. Gallinn við snjóboltaúrtak er að hætt er við því að nafnleynd 

einstaklinga sé stefnt í hættu og að úrtakið verði of einsleitt og geti þar með leitt til 

úrtaksskekkju (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

3.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Byrjað var á að hanna viðtalsramma fyrir djúpviðtölin, útbúa kynningarbréf og 

upplýst samþykki og tilkynna rannsókn til persónuverndar. Þar næst var farið í að 

finna viðmælendur með snjóboltaúrtaksaðferð. Höfundur hafði samband við 

kunningja sem vinna í iðnaðarfyrirtæki og hann stakk upp á næsta viðmælenda og 

þannig koll af kolli. Haft var samband við viðmælendur í síma þar sem þeim var 
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kynnt áform höfundar, boðið að taka þátt og bókaður tími ef samþykki fékkst. Því 

næst var farið á fund viðmælandans þar sem formlegt samþykki var fengið og 

hlutirnir ræddir augliti til auglitis á fyrirframákveðnum stað. Viðtölin voru átta talsins 

og voru tekin rafrænt upp, á smáforritinu Smart Recorder í Lenovo spjaldtölvu, með 

samþykki viðmælenda. Viðtölin fóru fram á tímabilinu frá 7. mars til 1. Apríl 2016 og 

fóru flest fram á skrifstofu höfundar eða heima hjá viðmælendum. Eitt viðtalið fór í 

gegnum samskiptaforritið Skype. Lengd viðtalanna var á bilinu 30 til 80 mínútur. Á 

milli viðtala voru látnir líða tveir til þrír dagar til þess að hafa tíma til að ígrunda fyrra 

viðtal, fyrir það næsta. Einnig var viðtalsramminn slípaður til á milli viðtala þegar 

þess þótti þörf. Við upphaf viðtalanna fengu viðmælendur að lesa kynningarbréfið og 

skrifað var undir upplýst samþykki af báðum aðilum. Viðtölin voru hljóðrituð rétt á 

eftir að þau voru tekin, þau voru svo skoðuð og ígrunduð útfrá SLS mælitækinu. 

Hvert og eitt viðtal var lesið nokkrum sinnum vandlega yfir og reynt var að koma 

auga á lykilatriði eða kóða. Kóðunum var síðan komið niður á blað til að vinna með 

síðar. Leitað var að mynstri í kóðunum til að búa til þema eða lýsandi heiti yfir 

munstrið. Þetta var gert við hvert og eitt viðtal fyrir sig. Þegar því var lokið og þema 

komið fyrir hvert viðtal var skoðað hvað væri sameiginlegt með viðtölunum hvort 

svipuð atriði, kóðar eða þemu væru koma fram. Í lokin var síðan valin aðalþemu 

viðtalanna sem voru sameiginleg fyrir sem flesta viðmælendur. Þessi þemu fengu heiti 

og hafist var handa við að skrifa niðurstöðukaflann þar sem hvert þema fékk sinn 

undirkafla.  

 

3.5.  GREINING GAGNA 

Þegar búið var að taka fyrsta viðtalið var það hljóðritað og eins var gert við næsta 

viðtal og þannig koll af kolli. Síðan var lesið vel yfir og vandlega farið yfir hvert og 

eitt þeirra nokkrum sinnum. Eitt viðtal ver tekið fyrir í einu og í fyrstu umferð 

yfirlestrar var merkt með yfirstrikunarpenna við mikilvæg atriði í viðtalinu sem 

kallast kóðar. Önnur umferð yfirlestrar fólst í því að leita að mynstri í kóðunum og 

búa til þema eða heiti sem lýsa þessu mynstri. Því næst voru þessi þemu lögð til hliðar 

og næsta viðtal tekið fyrir með sömu aðferð. Þegar öll viðtölin voru greind með 

þessari aðferð voru viðtölin borin saman til að sjá hvað væri sameiginlegt við þau. Í 

lok greiningarinnar var valin aðalþema viðtalanna það er að segja þema sem var 

sameiginleg fyrir sem flesta viðmælendur. Sjö aðalþemu og tvö undirþemu voru 

greind og gefin heiti sem fjallað verður um í kafla fjögur. 



 

3.6.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Vandað var til verka varðandi öflun gagna, leitast var við að vera trú orðum 

viðmælenda. Einnig var nákvæmni gætt við framsetningu niðurstaðna þannig að rödd 

þátttakenda og viðhorf þeirra kæmu vel fram. Þátttakendur sem rætt var við koma úr 

ólíkum áttum frá ýmis konar iðnaði víðsvegar um Ísland. Þeirra innsýn í reynslu og 

viðhorf er því að mati höfundar mikilvægt innlegg í rannsóknir þjónandi forystu á 

þessum atvinnugeira. Úrtakið er fjölbreytt sem styrkir þessa rannsókn. Samt sem áður 

þarf að fara varlega í að draga ályktanir þar sem þetta er lítill hluti af öllum 

starfsmönnum iðnaðarfyrirtækja á landinu. Fara þarf sérstaklega varlega með einstaka 

niðurstöður þar sem sumir viðmælendur tóku djúpt í árarnar varðandi gagnrýni í garð 

yfirmanna og notuðu stór orð. Ástæðan gæti hugsanlega legið í uppsafnaðri gremju 

sem brýst út þegar viðmælandinn fær loksins tækifæri til að tjá sig óhindrað um 

vinnunna sem vissulega gætu skekkt rannsóknina að einhverju leyti.  
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3.7.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

Höfundur er ekki ótengdur verkefninu því höfundur þekkir flesta viðmælendur 

ágætlega. Einnig var höfundur starfsmaður hjá tveimur iðnaðarfyrirtækjum sem 

viðmælendur komu frá. Höfundur þekkti því yfirmennina í þessum fyrirtækjum og 

hvernig þeirra stjórnun var á þeim tíma. Það er langt um liðið síðan höfundur var 

starfsmaður í þessum fyrirtækjum og hefur því enga hagsmuni af þessu verkefni sem 

slíku. Höfundur hefur einnig litla þekkingu á því hvernig og yfir höfuð hvort þjónandi 

forysta fyrir finnst í þessum fyrirtækjum og því síður hvernig starfsánægja stafsmann 

er háttað. Það hefði kannski átt að taka fleiri viðtöl og þá við aðra viðmælendur sem 

ekki þekkja rannsakandann og engin tengsl á milli. 

Höfundur telur líkur á að það fyrirfinnist vísbendingar um þjónandi forystu í 

einhverju en þó litlu mæli í iðnaðarfyrirtækjum á íslandi. Hinsvegar er höfundur 

sannfærður um að starfsánægja sé betri hjá þeim sem finna fyrir þjónandi forystu hjá 

yfirmönnum sínum. Þar sem höfundur gerir sér grein fyrir því að afstaða sín til 

verkefnisins geti haft áhrif á ályktanir verður horft á gögn með gagnrýnum augum og 

reynt verður að leggja allar fyrri hugmyndir og skoðanir til hliðar. 

  



4. NIÐURSTÖÐUR 

Tekin voru átta djúpviðtöl við starfsmenn í framleiðsluiðnaðarfyrirtækjum af ýmsum 

stærðargráðum. Viðmælendur voru bæði almennir starfsmenn og stjórnendur í 

misstórum fyrirtækjum víðsvegar um landið. Leitast var eftir að öðlast dýpri skilning 

á þjónandi forystu í iðnaðarfyrirtækjum og því var reynt að fanga upplifun 

viðmælenda á sínum næsta yfirmanni. Einnig var reynt að sjá hvort þjónandi forysta 

hefði áhrif á starfsánægju viðmælenda. Viðtölin fóru fram á þriggja vikna tímabili í 

mars og apríl 2016 og fóru fram á skrifstofu rannsakanda eða heima hjá 

viðmælendum. Lengd viðtalanna voru mislöng það stysta var 30 mínútur og það 

lengsta var 110 mínútur. Í upphafi viðtalsins, eftir að upplýst samþykki hafði verið 

undirritað og kynningarbréf lesið, var spurt um starfsaldur og stöðu viðmælanda hjá 

viðkomandi fyrirtæki. Rannsakandi hafði til hliðsjónar á meðan viðtalinu stóð 

viðtalsramma og fengu allir viðmælendur sömu grunnspurningarnar. Með samþykki 

viðmælenda voru viðtölin tekin upp á rafrænt form og síðan voru viðtölin vélrituð til 

þess að auðvelda úrvinnslu sem fólst aðallega í þemagreiningu. Upplýsingar um 

viðmælendur eru settar upp í töflu tvö í þeim tilgangi að auðvelda lestur á 

niðurstöðukafla og til að lesandi átti sig betur á aðstæðum viðmælenda. Í töflu tvö eru 

viðmælendurnir átta skilgreindir með bókstöfum. Einnig má sjá kyn, starfsaldur, stöðu 

innan fyrirtækis og dagsetningu viðtals 

Tafla 2. Viðmælenda upplýsingar 

Viðmælandi Kyn Starfsaldur Bakgrunur  Dagsetning viðtals 

A KK 5 ár Verkamaður 15.03.2016 

B KK 10 ár Verkstjóri 17.03.2016 

C KVK 8,5 ár Verkamaður 19.03.2016 

D KVK 3,5 ár Verkamaður 21.03.2016 

E KK 7,5 ár Verkstjóri 23.03.2016 

F KK 8 ár Vélamaður 27.03.2016 

G KK 28 ár Verkstjóri 30.03.2016 

H KK 11 ár Framleiðslustjóri 01.04.2016 

 

Við greiningu gagna komu í ljós sjö meginþemu og tvö undirþemu sem sjá má í töflu 

3 hér fyrir neðan. Hér fyrir neðan verður fjallað um hvert þema og jafnóðum vísað í 

bein orð viðmælenda sem eru inndregin í textanum. 

 

Tafla 3. Þemagreining 

Númer  Meginþemu og undirþemað Stutt lýsing á þema 
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4.1. Góður yfirmaður með slæman 

yfirmann 

Góður yfirmaður við starfsfólk sem telur að 

yfirmaður hans sé slæmur stjórnandi. 

   4.1.1.        Yfirmannshroki Þegar yfirmenn líta á einhvern hátt niður á 

starfsmenn eða gera lítið úr þeim. 

4.2. Pýramídinn að snúast við Það eru að verða fleiri stjórnendur heldur en 

almennir starfsmenn. 

4.3. Jafningjabragur Yfirmaður nálgast hlutina á jafningjagrundvelli 

og allir jafnir. 

4.4. Samvinna og liðsheild Starfsmenn vinna saman og mynda liðsheild sem 

yfirmaður tekur jafnvel þátt í að mynda. 

   4.4.1.        Keðjan er aldrei sterkari 

en veikasti hlekkurinn 

Keðjan er myndlíking af samvinnu og liðsheild 

og það er aldrei sterkara en lakasti 

starfsmaðurinn. 

4.5. Samskipti góð og slæm Samskipi geta verið góð en líka slæm vegna 

ólíkra tungumála. 

4.6. Líðan í starfi Hvernig starfsmönnum líður í vinnunni. 

4.7. Stjórnandi en ekki leiðtogi Stjórnanda sem hefur ekki hæfileika til að vera 

líka leiðtogi. 

 

4.1.  GÓÐUR YFIRMAÐUR MEÐ SLÆMAN YFIRMANN 

Fyrsta þemað sem var greint snýr að viðhorfum þátttakenda sem þeir lýstu í tengslum 

við reynslu um að hafa góðan yfirmann sem hefur slæman yfirmann sjálfur. Fram 

kom að flestir viðmælendur lýstu sínum yfirmanni sem flottum eða fínum yfirmanni 

og sögðu að hann væri líka vinur sinn. Til að mynda hafði viðmælandi A þetta um 

yfirmann sinn að segja: 

Hann er náttúrulega vinur minn og ég hef ekkert út á hann að setja. Hann er 

bara flottur í því sem hann er að gera skilurðu. [...] hann er mjög kurteis, það 

er ekkert að honum þannig skilurðu. (Viðmælandi A) 

 

Þessi viðmælandi áréttaði að þrátt fyrir að fyrirmaður hans sé flottur yfirmaður þá sé 

hann samt lítill í sér og viðmælandinn finnur til með honum og kallar hann grey. 

„Hann er náttúrulega lítill í sér [...] en honum gengur ágætlega að stjórna okkur.“ 

(Viðmælandi A). 

Viðmælandinn A segir að það sé ekki annað hægt en að vorkenna yfirmanni 

sínum fyrir yfirmanninn sem hann hefur og þarf að eiga við. Viðmælandi A segir: 

Já það er ekki hægt annað, hann er náttúrulega bara grey, við vitum það. Það 

er eins og ég segi hann stendur sig eins og hetja í því sem hann er að gera og 

þú veist að höndla [...][sinn yfirmann] og allt það dæmi skilurðu [...] allt þetta 

bull og rugl sem honum [yfirmanni yfirmannsins] dettur í hug, hann er 

náttúrulega engan veginn hæfur sem yfirmaður [yfirmaður yfirmannsins] 

þarna, því að hann hefur aldrei [vitað og] veit ekkert hvað þetta er [hvað þessi 

vinna snýst um og hvað er verið að gera]. (Viðmælandi A) 

 



Yfirmaður yfirmanns viðmælanda A er ekki góður stjórnandi og heldur ekki hár í áliti 

hjá honum. (Viðmælandi A) 

Yfirmaður viðmælanda B er tiltölulega nýbyrjaður sem yfirmaður og því er 

ekki komin mikil reynsla á stjórnunarhæfileika hans. „Hann er bara flottur gaur, hann 

er ekkert búin að vinna þarna lengi og ekki komin mikil reynsla á hann þannig. En 

mér líst vel á hann.“ (Viðmælandi B). Nýi yfirmaðurinn nálgast nýja starfið á 

mannlegan hátt en ekki með yfirlæti eða stjórnsemi. Eins og viðmælandi segir „Hann 

er ekki að koma á nýja staðinn og ætlar að ráða öllu heldur gerir eða nálgast hann 

þetta á mannlegum nótunum. Sem sagt nálgast nýja umhverfið á mannlegum nótum. 

Hann er sanngjarn en kröfuharður og krefjandi.“ (Viðmælandi B). Viðmælandi B 

bætir síðar við um stjórnendur ofar sínum stjórnanda að „aðrir fyrir ofan minn 

yfirmann eru ekki eins góðir yfirmenn og það heyrast óánægjuraddir um þá“ 

(viðmælandi B). 

Viðmælandi C var einnig með nýjan yfirmann sem lofar góðu. „Hún 

[yfirmaðurinn] er bara fín sko. Hún er svona ákveðin og vonandi skipulögð.“ 

(Viðmælandi C). Það eru aðeins nokkrir dagar frá því nýi yfirmaðurinn byrjaði og 

viðmælanda líkar ágætlega við hana enn sem komið er. „Ég er bara búin að vinna með 

henni hva, núna fimm daga eða eitthvað, hingað til hefur hún bara komið helvíti vel 

út.“ (Viðmælandi C). Æðstu stjórnendur fyrirtækisins hafa verið að breyta til í 

skipuriti hjá sér sem virkar ruglingslegt fyrir viðmælanda C. „Þeir [stjórnendur 

fyrirtækisins] eru búnir að vera að hræra mikið með þetta hver stjórnar hverjum að 

maður nær eiginlega ekkert að fylgjast almennilega með hver stjórnar hverju þarna.“ 

(Viðmælandi C). Nýr framkvæmdarstjóri hjá fyrirtækinu var ráðinn fyrir rúmu ári sem 

viðmælandi C segir að hann sé óvinsæll. Viðmælandi tekur sterkt til orðar: 

En við fengum nýja framkvæmdarstjóra eins og ég sagði þér áðan fyrir [...] 

rétt rúmu ári síðan. Það er nú ljóti fávitinn maður, almáttugur minn einasti guð 

minn góður. Ég bara, þetta er svo mikið fífl að það nær ekki nokkurri átt. 

Maðurinn er sko hataður allsstaðar þar sem hann kemur sko. (Viðmælandi C) 

 

Þessi framkvæmdarstjóri er einnig yfirmaður yfirmanns viðmælanda C. 

Viðmælandi E hafði allt gott að segja af sínum yfirmanni „Hann er bara fínn 

sko.“ (Viðmælandi E). Hann er yfirvegaður rólyndis maður sem er tilbúinn að hlusta 

og hann er ekki þröngsýnn heldur notar rökhugsun og skoðar fleiri en eina leið. 

Einnig er hann þeim hæfileikum gæddur að geta viðurkennt mistök og lært af þeim. 

Honum er lýst af viðmælanda E þannig: „Bara rólegur, yfirvegaður og tilbúinn að 
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hlusta á það sem maður hefur að segja.“ (Viðmælandi E) og viðmælandi ítrekar það 

sem hann var að segja og segir: 

[Hann] tekur rökum bara, tilbúinn að hlusta. Hann er ekki bara. Það er ekki 

bara hans leið eða engin leið. Hann er tilbúinn að hlusta og viðurkennir ef 

hann hefur rangt fyrir sér og viðurkennir ef hann veit ekki eitthvað, þá segir 

hann bara ég veit það ekki og já. (Viðmælandi E) 

 

Viðmælandinn leggur áherslu á að yfirmaður sinn hlusti á sig og aðra og segir 

jafnframt að „[...] hann hefur mjög góða yfirsýn yfir öllu.“ (Viðmælandi E). Svo 

gagnrýnir viðmælandi E yfirmann yfirmanns síns fyrir að miðla ekki upplýsingum 

beint til allra starfsmanna. Hann vill sjá betri samskipti þar á milli forstjórans og 

fólksins á gólfinu en eins og hann segir: 

[...] svo með þarnæsta yfirmann það er náttúrulega forstjórinn og hann er ekki 

í beinum tengslum við fólkið á gólfinu. Ég mundi vilja sjá bættari samskipti, 

að fólkið fái, eða upplýsingarnar komi beint frá honum en ekki bara niður til 

okkar [framkvæmdastjórans og verkstjórans]. (Viðmælandi E) 

 

Lýsingin sem viðmælandi H gefur af sínum yfirmanni er jákvæð en eins og 

hann segir: 

Ég myndi lýsa honum [yfirmanni] svona sem mjög vel gefnum einstakling, 

tiltölulega skýra sýn, hvað hann vill, hvernig hann vill hafa hlutina, aðeins 

hérna, svona skortur á mannlega þættina eða mannlegu sýnina. Sem hann svo 

meðtekur ef hann bara fær comment [athugasemd] á það hvað sé rétt og hvað 

sé rangt. (Viðmælandi H) 

 

Ef það væri eitthvað sem hann gæti sett út á yfirmann sinn er að hann er svolítið 

fljótur á sér. „[Hann er] pínu pínu fljótur, en gott backup [bakland]. Já, bara ágætur 

sko.“ (Viðmælandi H). Þessum viðmælanda þykir gott að get leitað til yfirmannsins 

þegar upp koma erfið starfsmannamál. 

[...] þegar kemur að kannski erfiðum starfsmannamálum sem náttúrulega koma 

upp á svona stórum vinnustöðum [...] þá hérna, get ég alltaf leitað til hans og 

við getum svona rætt málin og velt upp svona ýmsum hliðum og komist að 

hérna sameiginlegri niðurstöðu. Það er mjög gott. (Viðmælandi H) 

 

Viðmælandi D hefur þetta um forstjórann sinn þegar skap hans bar á góma en 

hann er yfirmaður yfirmanns viðmælandans: 

[forstjórinn] er bara, maður er ekkert að tala mikið við hann fyrir hádegi. 

Maður þarf þess ekkert endilega, ekki ef maður ætlar að fá eitthvað jákvætt 

allavega. En ekki það að okkur kemur alveg ágætlega saman. Við höfum bara 

einu sinni rifist. (Viðmælandi D). 

 

En forstjórinn hefur alla tíð verið skapmikill en hefur skánað eins og viðmælandi D 

segir „já, [yfirmaður minn] var búinn að telja mig trú um að hann [forstjórinn] væri 



orðinn skárri eftir að hann hætti að drekka. Hann væri betri í skapinu.“ (Viðmælandi 

D). Forstjórinn er ekki þessi morguntýpa en hann stendur ekki á öskrinu. „En ekki það 

hann hefur ekkert verið alveg vaaaa [öskur] hann er bara ekki morguntýpa. Þannig að 

maður er ekkert að fíflast fyrir hádegi.“ (Viðmælandi D). 

Viðmælandi G minnist ekkert á að yfirmaður yfirmanns síns sé slæmur 

stjórnandi en hann er ánægður með sinn yfirmann eins og hann segir sjálfur. „Já ég er 

ánægður með hann, það er eiginlega bara mergur málsins, ég er ánægður með minn 

yfirmann.“ (Viðmælandi G). 

Aðrir viðmælendur hafa verið lengi með sama yfirmann eins og viðmælandi G 

segir um sinn yfirmann: „Ég veit hvar ég hef hann. Það er, ég er með aðra lýsingu á 

honum en mjög margir aðrir. Hann er náttúrulega búin að vera yfirmaður minn síðan 

1990.“ (Viðmælandi G). Þeir þekkjast því vel og eru einskonar félagar.  Hann er mjög 

sanngjarn og hann þekkir mig mjög vel sko. Ég get rasað út á hann sko.“ (Viðmælandi 

G). Að því leytinu til, að geta rasað út við hann, finnst honum hann vera góður 

yfirmaður. Honum finnst einnig skipt máli að yfirmaður skilji út á hvað verkefnin 

ganga og segir: „Hann er mjög góður sem yfirmaður þannig, það munar miklu að hafa 

yfirmann sem skilur verkið, hann er svoleiðis. Ég er mjög ánægður með hann þannig.“ 

(Viðmælandi G). Yfirmaður viðmælanda D reiðist ekki yfir mistökum og reynir að 

leysa vandann og læra af mistökunum. En hinsvegar á yfirmaður yfirmannsins það til 

að reiðast og berja í borð. 

Hann [yfirmaðurinn] er ekki svoleiðis [að reiðast yfir mistökum] og hann bara 

fer að spá í hvernig við getum leyst það en [...][yfirmaður yfirmannsins] á það 

til að berja í borðið og bara, þið verðið bara að passa upp á þetta, sko en það er 

bara [...] þú veist við rífumst kannski núna og svo endum við samtalið. Hann 

er svona upp [smellir fingrum] og svona niður [smellir aftur fingrum] sko. 

(Viðmælandi G) 

 

Viðmælandi F segir sinn yfirmann vera góðan dreng en að hann hafi sínar 

takmarkanir eins og hann segir: 

Það er alltaf hægt að gagnrýna stjórnun og stjórnunaraðferðir en ég myndi lýsa 

honum [yfirmanni sínum] sem góðum dreng en vitlausum, innan gæsalappa, ef 

það er hægt að kalla einhvern vitlausan. En hann vill vel og stendur með mér 

og hefur staðið, ef ég hef lent í einhverjum veikindum eða einhverju svoleiðis, 

hefur hann verið alveg eins og bróðir manns í rauninni og hiklaust staðið með 

öllu sem á því hefur gengið. Þannig að ég get ekki kvartað undan honum á 

neinn hátt. (Viðmælandi F) 

 

Að mati viðmælanda F ætti yfirmaður hans ekki að koma nálægt stjórnun á neinn hátt 

því „hann er skapheitur og þolinmæðin er núll.“ (viðmælandi F). Yfirmenn 
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yfirmannsins eru heldur ekki að standa sig því nauðsynlegar upplýsingar berast ekki 

alla leið og yfirmaður viðmælanda fær ekki upplýsingarnar og þá heldur ekki þeir sem 

eiga að vinna verkið. „[...] það sé sökum þess að upplýsingarnar koma með tregðu 

fyrir ofan hann sko. Hann [yfirmaðurinn] fær kannski ekki að vita allt saman í hvelli 

og lætur mig til dæmis vita það sem hann veit“ (Viðmælandi F). 

 Þegar á heildina er litið virðist viðhorf viðmælenda til yfirmanns síns nokkuð 

jákvætt. Yfirmenn og viðmælendur eru flestir góðir kunningjar og þekkjast vel og 

sumir viðmælendur vorkenna þeim fyrir að þurfa að þola yfirmann sinn sem flestir 

viðmælendur gagnrýna fyrir slæma stjórnun. 

4.1.1. Yfirmannshroki 

Viðmælandi A talaði um yfirmannshroka og átti þá við að stjórnendur fyrirtækisins 

líti niður á starfsmenn á gólfi. Vegna þess að starfsmennirnir eru ómenntaðir og eiga 

því ekki að vita betur en yfirmennirnir og því er ekki ætlast til að starfsmenn komi 

með hugmyndir að lausnum. Það er heldur ekki tekið mark á þeim hugmyndum og 

stjórnendurnir verða að finna hlutina upp sjálfir þó að þeirra hugmyndir séu þær sömu 

og starfsmaðurinn kom með. Viðmælandinn útskýrir: 

[...] því að maður hefur ekki fimm háskólagráður. Þeir þurfa að finna upp allt 

sjálfir. Þó að maður sé búinn að koma með það að það sé betra að gera þetta 

svona þá er ekki tekið mark á því. Svo koma þeir með það sama kannski hálfu 

ári seinna, nákvæmlega það sama. (Viðmælandi A) 

 

Hálfbitur bætir viðmælandi A við orð sín: „Þeir basically [grundvallaratriði] verða að 

koma með hugmyndina.“ (Viðmælandi A). 

 Sömu sögu hafði viðmælandi C að segja um eignarhald hugmynda af hálfu 

yfirmanna. Það er ekki sama hver kemur með hugmyndin eins og viðmælandinn segir: 

Það hafa verið gerðar úrbóta hugmyndir, þegar er komið með hugmynd að 

úrbótum og svona og henni er hafnað. Svo eftir eitt tvö ár þá kemur einhver 

ægilega sniðugur sérfræðingur með þessar sömu hugmyndir. Það er alls ekki 

óalgengt. (Viðmælandi C) 

Viðmælandi C talar um hroka hjá yfirmanni yfirmanns síns og hafði þetta um hann að 

segja: 

Hann er bara svo mikill hrokagikkur svo er hann alltaf í einhverjum lögguleik, 

hann er að fela sig á bakvið súlur og þú veist alltaf reyna að nappa fólk sko. 

Svo tökum við alltaf könnun einu sinni á ári sem heitir global voices þetta er 

svona starfsánægju könnun sko, það er spurt um næsta yfirmann sem er þá 

leiðtogi og svo framkvæmdastjórnirnar sko. Og við erum orðin svo spennt því 

að [ágiskun] 99% af mannskapnum er bara meinilla við hann og það voru allir 

orðnir svo spenntir að geta drullað yfir hann í þessari könnun. (Viðmælandi C) 



Viðmælandinn segir svo um forstjórann sem er yfirmaður framkvæmdastjórans að 

„nefið á honum snýr öfugt og það rignir ofaní það. En hann býður mér góðan daginn 

en hann gerir það ekki við alla.“ (Viðmælandi F). 

 Viðhorf þessara viðmælenda voru að yfirmenn þeirra sýndu yfirmannshroka 

sem að mati viðmælenda fólst í því að þeir litu niður á sig. Það var þá vegna 

menntunarleysis, tóku ekki mark á undirmönnum sínum, hlustuðu ekki og voru 

montnir. 

4.2.  PÝRAMÍDINN AÐ SNÚAST VIÐ 

Í fyrirtækjum viðmælanda lítur skipurit þess út eins og pýramídi. Þá er átt við að það 

séu fáir stjórnendur en margir starfsmenn á gólfi. Forstjóri efst í pýramídanum og 

síðan millistjórnendur og neðst eru almennir starfsmenn sem skipta kannski 

hundruðum. Samkvæmt viðtölum við viðmælendur er píramídinn að snúast við 

þannig að stjórnendum og yfirmönnum fjölgar á meðan starfsmönnum á gólfi fækkar. 

Viðmælandi F segir: „[...] þá voru allt upp í 120 manns að vinna í fyrirtækinu, þau 

voru fjögur á skrifstofunni. Núna eru 20 með skrifstofu og það eru 66 manns sem 

vinna þarna.“ (Viðmælandi F). 

Viðmælandi A telur verkstjóra yfir sinni deild vera allt of marga nú orðið og 

það sé ekki þörf á fleirum en einum verkstjóra þar en hann segir svo: „[...] það eru þrír 

[verkstjórar] í dag og einn [verkstjóri] eitt sem fyrir öllu hóinu [hinum verkstjórunum] 

og þetta eru allt of margir hausar fyrir okkur. Þeir þyrftu ekkert að vera nema bara 

[verkstjóri] eitt.“ (Viðmælandi A). 

  Viðmælandi B kemur með skýra lýsingu á því hvernig honum finnst 

stjórnunar skipulagið vera á sínum vinnustað. Hann segir með eftirfarandi orðum að 

pýramídinn sé að snúast við: 

Pýramídinn er í raun að snúast við, áður var ein sem réði og margir menn fyrir 

neðan, núna eru komnir svo margir stjórnendur. En það þyrftu að vera fleiri á 

gólfinu. Það liggur við að það séu fleiri stjórnendur í fyrirtækinu en almennir 

starfsmenn. (Viðmælandi B) 

 

Viðmælanda C finnst fyrirtækið sem hann vinnur hjá vera með svo flókið kerfi og þar 

af leiðandi eru stjórnendur með mikið af yfirmönnum í skipuriti fyrirtækisins. „[...] 

þeir eru með svo flókið system [kerfi] það er svo mikið af yfirmönnum þarna að það 

er meira af yfirmönnum en heldur en undirfólki svo erum við sko með sérfræðinga á 

hverri vél hjá okkur [...].“ (Viðmælandi C). 
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 Viðhorf viðmælenda í sambandi við þetta þema er að það eru orðnir of margir 

yfirmenn og of fáir undirmenn. Þeirra álit er að pýramídinn, sem sagt skipuritið í 

fyrirtækinu, sé að snúast við. Þar sem venjulega eru fáir á toppnum og margir neðst í 

skipuritinu. 

 

4.3.  JAFNINGJABRAGUR 

Flestir viðmælendur töluðu um að yfirmaður þeirra væru eins og jafningi þeirra eða að 

þeir nálguðust hlutina á jafnréttisgrundvelli. Með jafningjabrag eiga þátttakendur við 

að það sé ásetningur þess sem stjórnar að gera vinnuna auðveldari fyrir starfsmenn 

frekar en að auðvelda sína vinnu. Allt verður auðveldara þegar allir eru jafnir og vinna 

jafn mikið og enginn er merkilegri en annar. Þó eru undantekningar frá þessu. Þetta 

getur birst í ótal myndum til að mynda er yfirmaður viðmælanda F ekki jafningi allra 

heldur bara örfárra í fyrirtækinu. Viðmælandi F telur yfirmann sinn ekki hæfan sem 

yfirmann og að hann sé ekki jafningi allra þó hann sé eins og jafningi sinn. Einnig 

hefur viðmælandi F tjáð að yfirmaður sinn hafi verið ósanngjarn við suma starfsmenn 

en aldrei sýnt sér neitt. Í framhaldinu af því segir viðmælandinn að yfirmaður sinn 

reynist sér frekar sem vinur heldur en yfirmaður „[...] og ég get talað við hann um 

allan andskotann og eins og ég segi hann hefur ekki sýnt mér neitt mótlæti þannig, 

heldur reynist frekar vinur heldur en yfirmaður í rauninni.“ (viðmælandi F). 

Aðrir viðmælendur tala um að yfirmenn sínir séu ekkert yfir þá hafnir og ætla 

sér ekki að valta yfir allt. Viðmælandi D segir til að mynda að sinn yfirmaður sé alls 

ekkert yfir sig hafinn og þau séu meira eins og jafningjar og segir: „[...] hann er ekkert 

yfir mig hafinn, alls ekki sko. Það er alls ekki þannig. [...] við erum meira eins og já 

jafningjar sko þannig séð sko.“ (viðmælandi D). Viðmælandinn segir að yfirmaður 

sinn sé í raun jafningi allra á vinnustaðnum og áréttar orð sín með eftirfarandi orðum: 

Ég veit það ekki þú veist, mér finnst hann skilurðu bara vera jafningi minn 

allavega, þú veist hann jú í raun og veru er jafningi okkar allra. Hann er ekkert 

svona yfir okkur hafinn. Þannig séð sko. Hann alla vega sýnir það ekki þannig 

í verki sko. Hann er bara jafningi manns. (Viðmælandi D) 

 

Viðmælandi B var eins og áður hefur komið fram að fá nýjan yfirmann og segir að 

hann hafi ekki komið á nýja staðinn og ætlað sér að vaða yfir allt og ráða öllu. 

Yfirmaður hans nálgast þetta á jafnréttisgrundvelli eins og hann segir. „Hann er ekki 

að koma á nýja staðinn og ætlar að ráða öllu heldur gerir það eða nálgast hann þetta á 

mannlegum nótunum. Þá meina ég að hann nálgast nýja umhverfi sitt á mannlegum 

nótum, á jafnréttisgrundvelli.“ (Viðmælandi B). 



Yfirmaður viðmælanda E er heldur ekki að líta á sig sem merkilegri mann 

heldur en fólkið á gólfinu eins og viðmælandinn segir: „[...] ég held að hann líti ekkert 

á sig sem eitthvað merkilegri en fólkið [...] [á gólfinu] sko.“ (Viðmælandi E). Þegar 

viðmælandinn var spurður nánar út í þetta og hvort yfirmaður hans starfaði eftir því að 

væru jafnir var svarið „já, já á jafnréttisgrundvelli.“ (Viðmælandi E). Viðmælandinn 

ítrekaði svo síðar að yfirmaður sinn telji sig ekki merkilegri en hver annar í 

fyrirtækinu, með því að segja: „Hann telur sig ekkert merkilegri en einhver annar.“ 

(Viðmælandi E). 

 Viðmælandi G hafði sömu sögu að segja um sinn yfirmann. Viðhorf yfirmanns 

viðmælanda G er að allir séu jafningjar og ekki til að hann telji sig hærra settann en 

aðra. Þegar vinnufélagar viðmælanda eru komnir á kaffistofuna þá eru allir jafnir. 

Einnig blandar yfirmaðurinn geði við hvern sem er í fyrirtækjaferðum og á árshátíðum 

og slíku. 

Það er ekkert sko ekkert svoleiðis ég er hærra settur, það er ekki til sko. Það er 

við erum allir jafningjar þarna með það að gera sko myndi ég halda sko eða 

þegar við erum komnir inn á kaffistofu þá erum við allir jafnir. Það er bara 

svoleiðis, og á að vera svoleiðis, við leggjum svolítið áherslu á það. Og þarna 

við förum í ferðir og þú veist við förum á árshátíðir og svoleiðis og þá þótt það 

sé kannski skrifstofur saman á borði þá getur maður á borði pólski maðurinn 

sem er ófullur getur farið til [yfirmannsins] þess vegna og fíflast í honum og 

[yfirmaðurinn] bara hlær sko. Það er ekkert svona merkileg heit með það sko. 

(Viðmælandi G) 

 

Yfirmaður H blandar geði við hvern sem er á kaffistofunni líkt og yfirmaður 

viðmælanda G. Einnig talar hann við hvern sem er og hefur skrifstofu sína opna svo 

að menn geti komið til hans og spjallað, eins og hann segir: 

Samskipti okkar eru góð og sem sagt jafnréttisgrundvöllur þar, við erum, 

komum eins fram við hvorn annan og af gagnkvæmri virðingu. En hann mætir 

upp í kaffitíma og situr til borðs með hverjum sem er og talar við hvern sem er 

og hefur sína skrifstofu opna þannig að maður getur komið til hans og talað 

við hann og allt í góðu með það. (Viðmælandi H) 

 

Þegar horft er á heildina þá var almennt viðhorf viðmælenda að yfirmenn þeirra 

nálgist hlutina á jafnréttisgrundvelli. Einnig horfðu viðmælendur á yfirmenn sína sem 

jafningja og töldu það vera gagnkvæmt. 

 

4.4.  SAMVINNA OG LIÐSHEILD 

Að mati viðmælenda er samvinna og liðsheild ekki svo ólík jafningjabrag þar sem 

þetta snýst um að vera ein heild og að vinna saman. Viðmælandi A segir að 

liðsheildin skipti miklu máli og að ef menn myndi ekki tala saman og vera í sitthvoru 
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horninu þá væri vinnustaðurinn ekki jafn vel stæður og hann er í dag. Viðmælandi A 

segir: 

það er náttúrulega partur af því að vera í þessu teami [liði]. Ég meina ef við 

værum öll í sitthvoru horninu og myndum ekki tala saman þá væri þessi staður 

ekki á þeim stað sem hann er á í dag, það er bara þannig. Þú veist ef við 

værum ekki svona góð liðsheild [...] að þá væri þetta fyrirtæki ekki neitt neitt, 

þá væri þetta ekki neitt. (Viðmælandi A) 

 

Viðmælandi A segir að yfirmaður sinn komi með starfsmönnum sínum í verkefnin ef 

þeir eru ekki alveg vissir á hvernig eigi að leysa þau. Starfsfélagar viðmælandans og 

hann sjálfur taka yfirmanni sínum nákvæmlega eins og hann er og þeir takast á við 

yfirmanninn svoleiðis eins og viðmælandinn segir: 

[...] og ég meina eins og ég segi ef að við erum ekki alveg vissir þá kemur 

hann með okkur í það [verkið]. Það er ekki málið, hann situr ekkert í stólunum 

sínum og borar í nefið þó að hann sé mjög duglegur við það [hlátur]. En eins 

og ég segi hann er bara eins og hann er og við tökum honum bara nákvæmlega 

eins og hann er og við tæklum þetta bara svona. (Viðmælandi A) 

 

Allir undirmenn yfirmannsins, þar meðtalið viðmælandi A, hugsa um sig sem eitt lið 

og það er þeirra mottó. Viðmælandinn segir að það sé orðið þannig i dag að þeir verði 

að standa saman til þess höndla þessa erfiðu vinnu. Hann segir: 

Allt liðið hjá [yfirmanninum] hugsar um okkur sem team [lið] það er bara 

okkar mottó. Við bara verðum að gera það, þetta er bara orðið þannig í dag að 

við verðum að standa saman til þess bara að, já, bara höndla þetta. 

(Viðmælandi A) 

 

Viðmælandi B segir að yfirmaður sinn geri sér grein fyrir því hversu góðan hóp hann 

er með undir sér. Meðalstarfsaldur eru sjö ár þannig að þetta eru rótgrónir starfsmenn. 

„Hann [yfirmaðurinn] gerir sér grein fyrir því að hann er með mjög góðan hóp, meðal 

starfsaldur hópsins [...] eru sjö ár, og hann sparar ekki að segja það við hópinn hvað 

hann sé góður hópur.“ (Viðmælandi B). Eins og viðmælandinn segir hrósar 

yfirmaðurinn hópnum fyrir vel unnin störf en hann lætur líka hópinn vita ef eitthvað 

þarf að laga eða gera betur. „Hann hrósar hópnum fyrir það sem er vel gert og lætur 

einnig vita ef það er eitthvað sem er ekki nógu gott. Þá er reynt að laga það.“ 

(Viðmælandi B). Mannauðurinn er einn af mikilvægustu auðlindum fyrirtækisins og 

yfirmaðurinn gerir sér einnig grein fyrir því. Hann er einnig meðvitaður um 

samfélagslega ábyrgð því hann vill ekki að starfsmenn séu að menga meira en 

nauðsynlegt sé, eins og viðmælandi B segir: 

[Yfirmaðurinn] áttar sig líka á því að mannauðurinn er okkar aðal auðlind. 

Hann er líka meðvitaður um samfélagslega ábyrgð. Til dæmis sagði hann við 



einn starfsmann sem var [að vinna þannig að það mengaði óþarflega mikið og 

vinnuvél] í gangi. Hann [starfsmaðurinn] var með þetta svona því hélt að það 

væri í lagi af því að hann sjálfur var með [allan hlífðarbúnað á sér]. 

[Yfirmaðurinn] sagði þá við hann, en hvað með aðra? Ég var meira að hugsa 

um hvað þetta gerir fyrir umhverfið okkar, hvað þetta mengar umfram það sem 

það þarf að menga. Þó að þetta sé stóriðja og mengar þá er óþarfi að menga 

meira en mögulega þarf. (Viðmælandi B) 

 

Yfirmaður viðmælanda B fær starfsmenn með sér með því að biðja menn um að gera 

hlutina með sér. Hann er ekki með skipandi fyrirmæli. „Hann biður fólk um að gera 

hlutinn með sér en ekki þú átt að gera þetta núna.“ (Viðmælandi B). Þegar 

starfsmönnum verður á í messunni og gera mistök þá eru starfsmennirnir óhræddir við 

að koma og segja yfirmanni sínum frá því, því allir eru jafnir. Það er jafningjabragur á 

öllu sem auðveldar starfsfólki að láta vita af mistökum þar sem að þeir viti að þeir 

verða ekki jarðaðir fyrir mistök. Viðmælandi B segir: „Hann [yfirmaðurinn] gerir sér 

grein fyrir að allir eru mannlegir og gera mistök. Hann tekur mistökum þannig að 

menn þora að minnsta kosti að koma til hans og segja frá mistökum sínum.“ 

(Viðmælandi B). 

 Viðmælandi E og yfirmaður hans vinna allt mjög mikið saman og ákveða hluti 

saman. Það er ekki þannig að yfirmaðurinn ákveður eitthvað og viðmælandinn eigi 

bara að lúta því hljóðalaust. Eins og hann segir: 

Þó hann sé yfirmaður minn þá vinnum við þetta rosalega mikið saman, hann er 

skráður skilurðu yfirmaður minn og ef við förum upp á kant þá er hann 

yfirmaðurinn minn en við vinnum rosalega mikið saman og ákveðum þetta 

saman og gerum þetta saman. Það er ekki að þetta sé hans ákvörðun og ég á 

bara að taka því, það er ekki þannig. (Viðmælandi E) 

 

Þegar yfirmaður viðmælanda E leitar lausna við einhverju þá spyr hann 

viðmælandann þar til þeir finna lausnina saman. Þeir vinna til dæmis saman að því að 

afla upplýsinga sem til þarf til að leysa vanda og finna lausir. Fyrir utan forstjórann þá 

á yfirmaður E alltaf loka svarið í ákvörðunartökum. Hann er samt tilbúinn að hlusta á 

hugmyndir viðmælandans eins og hann segir:  

[yfirmaðurinn] bara spyr þangað til hann finnur lausnina saman. Eins og núna 

þá erum við að taka allt í gegn hjá okkur og það er bara ef við vitum ekki 

eitthvað þá er bara unnið saman að því að finna lausnina, finna saman 

upplýsingarnar sem við þurfum til þess að, og hann hlustar eins og ég segi á 

hugmyndir, hann á alltaf samt loka svarið. Eða þú veist, forstjórinn á alltaf 

loka loka svarið. (Viðmælandi E) 

 

Fram kemur að samvinna er ekki öllum yfirmönnum töm til að mynda leitar 

yfirmaður viðmælanda F ekki að framlagi eða ráðum hjá undirmönnum sínum. Þegar 
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viðmælandi F var spurður hvort yfirmaður hans leiti að framlagi hjá öðrum til að leysa 

verkefni var svarið: „Nei hann gerir það ekki og hann leysir ekki verkefni sjálfur.“ 

(Viðmælandi F). Yfirmaður hans lætur vandamálaverkefni í hendur annara sem hafa 

kunnáttu og treysti sér til þess að leysa það og lætur síðan málið afskiptalaust. 

Viðmælandi F segir: 

Já og þannig að ef það er eitthvað vafa verkefni þá notar hann tiltölulega vana 

menn og hann spyr yfirleitt hvort maður hafi komið nálægt hinu og þessu og 

hvort maður gæti treyst sér í þetta og þetta verkefni, þannig að, en svo skiptir 

hann sér ekkert meira af því og svoleiðis verkefni lenda yfirleitt á mér eða 

[ákveðnum samstarfsfélaga] eða einhverjum slíkum sem að hafa fjölbreytni 

[...]. (Viðmælandi F)  

 

Þegar upp kom stórt vandamál í fyrirtækinu þá vill yfirmaðurinn ekkert vita af því 

vegna þess að hann hafði sjálfur ekki kunnáttu til að laga vandamálið. Viljinn til að 

leita lausna er því takmarkaður. Hann finnur frekar einhvern annan til þess að finna 

lausn og laga vandann og skiptir sé svo ekki meira af því. Eins og viðmælandi F segir: 

[...] verkstjórinn, hann vildi ekkert vita af þessu [vandamáli] heldur, hann 

kunni þetta ekki sjálfur og vildi ekki koma nálægt þessu. Þannig að þessi 

viðleitni [að leita að lausnum á verkefnum] er voða takmörkuð þannig lagað. 

En hann þó allavega þegar svoleiðis kemur upp á þá [spyr yfirmaðurinn], 

hverjum treystum við í þetta? Hann spyr að því svo skiptir hann sér ekki af því 

meira. Fylgir því voða lítið eftir í rauninni. (Viðmælandi F) 

 

Yfirmaður viðmælanda F er einnig þannig að hann hlustar ekki á hugmyndir frá 

undirmönnum. Viðmælandi F segir eftir að hafa sagt frá því þegar hann bar hugmynd 

sína af góðri lausn undir yfirmann sinn „En nei nei, af því hann átti ekki hugmyndina 

þá var það ekki hægt.“ (Viðmælandi F). Eins ef undirmenn uppgötva eitthvað nýtt þá 

mótmælir yfirmaðurinn því en svo eftir um það bil viku þá er sama uppgötvun orðin 

mjög góð hugmynd. Viðmælandinn segir: „Hann mótmælir því. Svo svona viku 

seinna þá er þetta orðin algjör snilldar hugmynd sem hann fær. Það er yfirleitt alltaf 

þannig.“ (Viðmælandi F). Viðmælandinn áréttar að yfirmaður sinn þurfi að eiga 

hugmyndina sjálfur og segir: „Já og hann þarf að eiga hugmyndina sjálfur.“ 

(Viðmælandi F). Þessi yfirmaður er ekki án galla eins og viðmælandinn segir: „Já 

[með áherslu] þverari en andskotinn. Svo þegar hann missir þolinmæðina þá [segir 

hann reiðilega] [Viðmælandi F] reddaðu þessu! Svo er hann farinn. Ég horfi stundum 

á og [segi] hverju á ég að redda?“ (Viðmælandi F). Þegar yfirmaðurinn gerir sjálfur 

mistök þá lætur hann sig hverfa. Viðmælandinn segir frá því þegar yfirmaður sinn 

gerði stór mistök og sást ekki meira þann daginn og endar frásögnina á eftirfarandi 

setningu: „Já, hann sást ekki það sem eftir var dagsins“. (Viðmælandi F). 



Yfirmaður viðmælanda G er hinsvegar „mjög ánægður með allar hugmyndir 

sem að eru góðar. Hann er mjög ánægður með það. Það bara gleður okkur alla sko. 

Alveg frá gólfi upp í topp.“ (Viðmælandi G). Einnig segir viðmælandi G að yfirmaður 

sinn vilji að sínir menn vinni sem ein heild. „Hann vill náttúrulega að við vinnum sem 

ein heild sko“. (Viðmælandi G). Viðmælandinn og yfirmaður hans vinna mikið saman 

eins og hann segir: „[...] við gerum vinnuna saman, því við kannski hugsum mest um 

okkar deild þó við séum hjá sama fyrirtæki sko og þótt á góðum degi, við spilum allt 

mjög vel saman.“ (Viðmælandi G). Fyrirtækið er þekkt af starfsmönnum fyrir að 

vinna saman eins og viðmælandinn segir: „Þetta er bara [...] [nafnið á fyrirtækinu], 

við vinnum þetta saman sko.“ (Viðmælandi G). 

 Viðmælandi H segir að vinnan virki í báðar áttir og það sé reynt að vinna 

hlutina saman og yfirmanni og viðmælanda kemur vel saman: „[...] það er sem sagt 

þetta virkar náttúrulega í báðar áttir við reynum að vinna þetta saman og kemur vel 

saman.“ (Viðmælandi H). 

Yfirmaður viðmælanda H tekur hugmyndum „mjög vel.“ (Viðmælandi H). 

Það hafa allir starfsmenn fyrirtækisins tækifæri á að koma hugmyndum sínum á 

framfæri. Eins og viðmælandi G segir „[...] það hafa allir aðgang að því að koma 

hugmyndum sínum á framfæri og þær fara náttúrulega allar í umræðu, hvort þær séu 

nothæfar eða ekki og hérna en það er, það er alveg opið fyrir allt svoleiðis.“ 

(Viðmælandi H). Yfirmaður viðmælanda H horfir á undirmenn sína sem einn hóp og 

leggur mikið upp úr því að menn vinni saman sem einn hópur. Eins og viðmælandinn 

segir: 

[...] viðhorf hans er náttúrulega þannig tel ég að hérna ehh hann vilji byggja 

upp jákvæðan og afkastamikinn hóp, hann vill hafa hóp sko. Það er, við 

skynjum það alveg í gegnum þetta hjá honum. Hann vill ekki hafa fullt af 

einstaklingum, hann vill hafa hóp. (Viðmælandi H). 

 

Heildar skoðun viðmælenda er sú að samvinna og liðsheild sé við lýði hjá yfirmanni 

sínum. Þó var undantekning á því þar sem einum viðmælanda fannst yfirmaður sinn 

ekki hlusta á hugmyndir frá undirmönnum. En almennt séð út frá skoðunum 

viðmælenda er samvinna og liðsheild nauðsynleg þar sem vinnan er erfið og krefst 

samstöðu. 

 

4.4.1. Keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn 

Samkvæmt orðum viðmælanda má líkja samstarfi við keðju. Í keðju eru margir 

hlekkir og ef einn hlekkurinn er veikur eða skemmdur er hætta á að keðjan slitni í 
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sundur við átak. Því er oft sagt að keðja sé ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. 

Hlekkirnir verða að vera jafn sterkir svo að keðjan virki sem best. Það má líkja keðju 

við samvinnu í fyrirtækjum eins og viðmælandi F segir: 

En það hefur alltaf verið þannig í gegnum tíðina í þessum bransa að það bilar 

þetta og það klikkar þetta og klikkar hitt og það þarf að redda því öllu svo að 

keðjan fari af stað aftur, keðjan er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn sko. 

Þannig að það verður bara að taka því og vinna úr því eins og hægt er og 

komast yfir það sem hægt er og svo bara komast að því hvað skeður. 

(Viðmælandi F) 

 

Þarna er viðmælandi F að tala um að koma framleiðslunni aftur af stað eftir bilun svo 

að keðjan, fyrirtækið, fari aftur af stað og þá skiptir starfsfólkið líka máli. 

 Viðmælandi E talar um að það sé fólkinu á gólfinu að þakka ef vel gengur ef 

ekki þá er að yfirmönnum þeirra að kenna. Þó að yfirmaður sé stjórnandinn þá er þetta 

samvinna og stjórnendur eru ekki betri yfirmenn en fólkið sitt eins og viðmælandinn 

segir: 

Já já ég meina við erum ekki betri yfirmenn en fólkið okkar þannig að það 

segir sig sjálft. Ef það gengur vel þá fá þau hrósið ef það gengur illa þá fáum 

við skammirnar. Það er bara hluti af því að vera yfirmaður að bera ábyrgð. Það 

er ef vel gengur þá er það fólkinu á gólfinu að þakka, það er að vinna vel, ef 

það gengur illa þá er það okkur að kenna þá erum við ekki að stjórna nógu vel. 

(Viðmælandi E) 

 

Ferlið í framleiðslu fyrirtækjum er eins og keðja og samvinna og liðsheild skipa miklu 

máli. Eins og viðmælandi G segir þá er þetta ferli keðjuverkandi og að hlutverk 

yfirmanns síns sé að samræma starfsmenn. „Þú veist þetta er svona keðjuverkandi 

náttúrulega bara sko. Það má segja kannski að aðalatriðið hjá [yfirmanni], aðalvinnan 

hans er að samræma okkur alla.“ (Viðmælandi G). Það má því segja að hlutverk hans 

sé að gera keðjuna sterkari. 

 Almennt viðhorf viðmælenda er að keðjan sé sterkust þegar vel gengur í 

framleiðslunni. Það er þegar ekkert bilar, fólk vinnur saman og samræmi innan 

fyrirtækisins er gott því þetta ferli er að mati viðmælanda keðjuverkandi. 

 

4.5.  SAMSKIPTI GÓÐ OG SLÆM 

Fram kom að samskipti skipti gríðarlega miklu máli í fyrirtækjum svo vel eigi að 

ganga. Viðmælendur höfðu misjafnar sögur að segja af samskiptum sínum við 

yfirmenn og samstarfsfélaga. Það eru dæmi um góð samskipti, ágæt samskipti og svo 

líka slæm samskipti. Einnig eru dæmi um að þó að samskiptin séu góð milli 



viðmælanda og yfirmanns að þá eru þau ekki jafn góð milli yfirmanns og annarra 

starfsmanna. Dæmi eru líka um að viðmælanda lyndir ekki við alla starfsmenn til að 

mynda segir viðmælandi A: „Það er alveg fínt fólk að vinna þarna skilurðu þó það sé 

inn á milli nöðrur sem maður vill ekki tala við skilurðu?“ (Viðmælandi A). 

 Viðmælandi A segir samskipti yfirmanns síns og undirmanna hans vera 

óflókin. Þeir fá miða með upplýsingum um hvað eigi að gera yfir daginn. 

Yfirmaðurinn þarf því lítil samskipti að hafa við undirmenn nema þegar það bilar eða 

það vantar eitthvað. Þá er hann til staðar fyrir undirmennina. Viðmælandi A segir: 

Samskipti, þetta er basically [grundvallaratriði] ekkert flókið. Við fáum bara 

miða yfir það sem á að gera skiluðu, með hvaða [verk maður gera] og hvað við 

eigum að [gera] mikið skiluðu. Þetta segir sig allt sjálft. Þannig að basically 

[grundvallaratriði] er okkar yfirmaður bara til staðar fyrir okkur þegar eitthvað 

kemur uppá, ef það þarf að hringja ef það bilar eitthvað. Það er yfirleitt þannig 

að ef eitthvað bilar þá þurfum við að hringja í næsta yfirmann og hann í 

rauninni kallar á eftir þá viðgerðarmanni eða þá skiluðu. Það er í rauninni hans 

jop [starf], hans [yfirmannsins] í dag, það er bara að í rauninni að þjónusta 

okkur, ef maður á að koma orðum að því þannig að. (Viðmælandi A) 

 

Yfirmaður viðmælanda A er að hans sögn milliliður starfsfólks á gólfi og 

þjónustuaðila. „Hann er milliliðurinn. Milliliður okkar á gólfinu og í sem sagt ef það 

þarf eitthvað.“ (Viðmælandi A). 

 Hjá viðmælanda H eru samskipti á léttari nótum og þau eru góð eins og 

viðmælandinn segir: „þetta er náttúrulega höfum við hlutina svona á léttari nótunum 

og hérna en við já það eru bara góð samskipti.“ (Viðmælandi H). Þegar yfirmaður 

viðmælandans gefur fyrirmæli eru þau stutt, skýr og hnitmiðuð að mati viðmælanda 

H: „Já, þau eru, fyrirmælin eru mjög stutt og skýr. Það er engin langloka í kringum 

það neitt. En hann sjaldnast gefur þannig fyrirmæli.“ (Viðmælandi H). Viðmælandinn 

segir einnig að yfirmaður sinn gefi sér tíma til þess að útskýra fyrirmælin ef einhver 

skilur þau ekki. Hann færir einnig rök fyrir þeim ákvörðunum sem hann tekur á því 

sem hann vill að sé framkvæmt eins og viðmælandinn segir: 

Þá bara útskýrir hann það sko, það er ekkert, hann hérna gefur sér alveg tíma í 

það að útskýra málin og hérna eins færir hann rök fyrir þeim ákvörðunum sem 

hann er að biðja mig um að framkvæma eða er að láta framkvæma. 

(Viðmælandi H) 

 

Samskiptum er þannig háttað þegar yfirmaður viðmælanda H þarf að leita að framlagi 

annarra til að leysa eitthvað nýtt verkefni eða einhverjar breytingar þá kallar hann til 

fundar. Á fundinum er farið í gegnum það hvað á að gera og teknir eru niður punktar 
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af hugmyndum og síðan er þessum upplýsingum deilt til fundargesta eins og 

viðmælandinn segir:  

Já, það er, hann notar í rauninni sama verkfæri og flestir aðrir stjórnendur í 

fyrirtækinu, það er þeir kalla til fundar með hlutaðeigandi og þá er búið að búa 

til einhvern smá ramma hvað er verið að fara að gera. Farið í gegnum það með 

þeim sem koma að, hvort sem það er verkefni eða breytingar [...] eða innkaup 

eða hvað það er sem verið að gera þá er farið í gegnum það á þessum fundi. 

Og skilað, yfirleitt eru skrifaðar niður punktar og þeim er svo deilt í tölvupósti 

til þeirra sem voru á fundinum. (Viðmælandi H) 

 

Lítil sem engin samskipti eru ekki endilega slæm samskipti. Ólík tungumál geta 

hindrað frekari samskipti vegna þess að nægur skilningur er ekki til staðar. 

Viðmælandi G segir að samskipti yfirmanns síns við sína undirmenn eru nánast engin 

nema við Íslendingana sem hann hefur þekkt lengi. Ástæðan er sú að yfirmaðurinn 

talar ekki þeirra tungumál og er heldur ekki góður í ensku. Ef hann gæti spjallað við 

þá þá væru samskiptin miklu meiri. Viðmælandi segir:  

Samskipti hans við aðra en mig og niður eru þannig að við erum í raun og veru 

er hann aðallega bara þarna uppi á skrifstofu, við förum til hans ef þess þarf og 

kannski við mína undirmenn er hann ekki mikið í samskiptum við, nánast 

ekkert. Nema gömlu Íslendingana sem hann er búin að þekkja í 30 ár sko, en 

það er líka út af því að hann getur bara ekki talað við þá. Þannig er hann 

hvorki góður í ensku né og alls ekki í pólsku sko. Þannig að það eru einhverjir 

Pólverjar sem tala ensku þarna hjá mér, en þeir eru ekki margir en hann getur 

það ekkert, minn yfirmaður. Þannig að ég held að fyrir utan okkur 

Íslendingana þá eru mjög lítil samskipti með það sko. En ef við þurfum að 

hafa samskipti þá er hann mjög léttur og það er ekkert mál sko ef hann gæti 

bara talað sko. (Viðmælandi G) 

 

Viðmælandi F segir frá slæmum samskiptum, aðallega vegna 

tungumálaörðugleika, milli yfirmanns og samstarfsfélaga sinna. Hann segir að þau 

samskipti séu ofboðslega stirð vegna skorts á þolinmæði af hálfu yfirmannsins. Flestir 

starfsmenn eru útlendir og tala ekki íslensku og yfirmaðurinn á erfitt með að skilja þá 

og einnig með að gera sig skiljanlegan. Það lendir oftast á viðmælandanum að útskýra 

málin fyrir útlendingunum. Viðmælandi F segir: 

Þau eru ofboðslega stirð oft. Djöfull stirð af því að það vantar þessa 

þolinmæði. Það vantar þolinmæðina að maðurinn sem stendur á móti 

[yfirmanni] er óreyndur og hann er kannski aðfluttur, hann er kannski 

útlendingur. Það eru málerfiðleikar á milli út af málinu og einfaldur hlutur 

getur verið mjög flókinn fyrir hann þó að það megi virðast einfaldur fyrir 

[yfirmanninn]. Og það er náttúrulega hlutur sem getur ekkert gengið upp því 

[yfirmaðurinn] er einfaldlega, hefur ekki þolinmæðina til þess að ganga og 

útkljá málið í rauninni og það endar yfirleitt alltaf á mér að skýra út fyrir 

hinum hvernig málin liggja.  

 



Yfirmaður viðmælanda F er ekki að leiða starfsmenn áfram og sýna þeim hvernig á að 

gera hluti sem eru nýir fyrir þeim. Samstarfsfélagar viðmælana F eru flestir farnir að 

leita til hans ef eitthvað er í stað þess að snúa sér að yfirmanninum. Spurður nánar út í 

viðbrögð yfirmannsins segir viðmælandi: “Nei, hann gargar á þá og hann skammar þá 

ef þeir skilja hann ekki, verður brjálaður, hann stekkur upp á nef sér. Enda eru flest 

allir sem koma til mín eða til [ákveðins starfsmanns].“ (Viðmælandi F). 

 Samkvæmt skoðunum viðmælenda eru samskipti yfirmanna milli sín og 

annarra samstarfsfélaga bæði góð og slæm. Í þeim tilfellum þar sem samskiptin voru 

frekar lítil voru þau kannski ekki slæm heldur lítil vegna ólíkra tungumála. En í 

flestum tilfellum var um að ræða góð samskipti. Slæmu samskiptin voru að mati 

viðmælenda þegar yfirmaður missir stjórn á skapi sínu vegna óþolinmæði. 

 

4.6.  LÍÐAN Í STARFI 

Líðan í starfi segir til um það hvernig starfsmanni líður í starfi. Meðal annars segir 

það til um hvort hann sé ánægður eða óánægður í starfi. Flestum viðmælendum líður 

vel í vinnunni sinni þrátt fyrir álag og stress. 

Viðmælandi B er mjög ánægður í sínu starfi og líður mjög vel. „Mér líður 

mjög vel, er búinn að koma mér þangað sem ég ætlaði mér.“ (Viðmælandi B). 

Viðmælandinn byrjaði sem verkamaður í fyrirtækinu en er í dag verkstjóri eins og 

hann ætlaði sér í upphafi. „[...] ég setti sem markmið [að verða verkstjóri] og er sem 

sagt kominn þangað núna.“ (Viðmælandi B). Hann er komin eins hátt og hann kemst, 

næsta stig fyrir ofan það þarfnast menntunar. „Ég er sem sagt komin eins hátt og ég 

kemst ómenntaður.“ (Viðmælandi B). 

 Viðmælanda D líður mjög vel í vinnunni þar sem hún ræður sér að mestu sjálf 

eins og hún segir: „Mér líður bara mjög vel og sé um pantanir, tek til pantanir, ræð 

mér svolítið sjálf sko. Þannig að já.“ (Viðmælandi D). 

 Viðmælanda A líður þannig séð vel en eins og hann segir: „Mér líður alveg vel 

þannig, með fínan [liðsfélaga] og svona.“ (Viðmælandi A). 

 Starfsánægja almennt séð í fyrirtækinu hjá viðmælenda E er mjög góð að hans 

sögn: „Bara hún er mjög góð.“ (Viðmælandi E). 

Viðmælandi H segir að starfsánægja hjá sér sé mjög góð þrátt fyrir stresstíma. 

Viðmælandi segir um starfsánægju: „Hún er bara mjög góð. [...] það eru náttúrulega 

stresskaflar og svoleiðis en hérna almennt bara mjög góð.“ (Viðmælandi H). 
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Vinnan hjá viðmælanda G er stressandi en honum líður vel í vinnunni þegar 

það er mikið að gera hjá honum. Honum finnst erfiðast í vinnunni þegar dagurinn 

virðist lengi að líða þegar lítið er að gera. Það verður að vera mikið að gera en það má 

heldur ekki fara yfir ákveðin mörk. Honum finnst skemmtilegast í vinnunni þegar það 

er mikill hasar í gangi eins og hann segir: 

Það er mjög misjafnt. Mér líður mjög vel þegar það er akksjón. Eins og staðan 

er núna til dæmis þar sem að ég er, sko ef það er ekkert hjá mér að gera þá 

gengur allt vel. Þannig er þetta. Það er í raun og veru erfiðast við starfið hjá 

mér þar sem að dagurinn er lengi að líða en ég er komin heim fjögur sko. En 

þegar hérna það er akksjón í gangi og oft getur það verið gott líka hitt sko ef 

það er að ganga vel en það er dálítið akksjón. Það þarf að vera dálítið akksjón 

en má bara ekki fara yfir ákveðin punkt sko. Þá er farið þarna, það er 

skemmtilegast þegar akksjón og gengur upp, það er skemmtilegast, það gerist 

stundum. Það er bara up and downs (upp og niður) í þessu. Þetta er stress. 

(Viðmælandi G) 

 

Viðmælanda A líður vel í vinnunni eins og áður segir en þetta er samt sem 

áður mikil erfiðisvinna. Viðmælandinn segir svo: „Þetta er bara hardcore [harðkjarna] 

vinna, orðið það.“ (Viðmælandi A). Viðmælandinn segir einnig að þá vinnufélaga 

kvíði fyrir næsta sumari. Kvíðinn er til komin vegna þess að það verða svo fáir vanir 

starfsmenn og þeir þurfa að kenna nýliðum samtímis þessari erfiðisvinnu eins og 

viðmælandinn segir: „Þú veist okkur kvíður geðveikt fyrir sumrinu, þegar við fáum 

kannski bara tvo [...] [nýliða] og einn [...] [vanur starfsmaður].“ (viðmælandi A). 

Alla daga er álagið mikið og aldrei dauður tími hjá viðmælanda H en hann 

kann ágætleg við það þó að það sé stundum þreytandi. Stundum er hann útkeyrður 

eftir daginn. Fólkið sem hann er yfir er ábyrgt og umhverfið er ágætt og hlutirnir eru 

leystir sameiginlega eins og hann sjálfur segir: 

Álagið er náttúrulega mikið alla daga og hérna það er aldrei dauð stund sko. 

En ég kann líka bara alveg ágætlega við það, en það er stundum þreytandi og 

hérna bara búinn eftir daginn, en ég er með ábyrgt fólk í vinnu og ágætt 

umhverfi þannig að hlutirnir eru leystir í sameiningu sko. (Viðmælandi H) 

 

Viðmælandi G segir vinnuna sína stressandi þar sem að yfirmenn fylgjast grannt með 

ferlinu og anda ofan í hálsmálið á viðmælandanum alla daga eins og hann segir: 

Þetta er stressandi sko. Sérstaklega í [...] [ónefndri deild] þar sem er andað 

ofan í hálsmálið á þér alla daga sko og í [...] [annarri ónefndri deild] líka eins 

og hjá [...] [ónefndum verkstjóra]. Þá erum við með toppana sko þeir geta bara 

labbað niður og séð hvernig gengur og maður fyllir út í skýrslu hvað kemur og 

ef hún er eitthvað aðeins afbrigðileg eða ef eitthvað minnkar þá fær maður af 

hverju þú veist. Það er fylgst með öllu sko. (Viðmælandi G) 

 



Vinnutengd þreyta var nokkuð áberandi hjá viðmælendum. Til að mynda sagðist 

viðmælandi A vera mikið þreyttari eftir að kerfinu var breytt og álagið jókst. Hann er 

lengur að ná sér eftir vinnutörn sem endar á næturvöktum. Viðmælandi A segir: 

Maður er náttúrulega mikið þreyttari og hérna maður er lengur að ná sér. Þetta 

frí er ekkert frí. Maður er ekkert komin í fimm daga frí [eftir törn sem endar á 

næturvöktum] fólk gleymir því að við erum búin að vinna átta tíma á fyrsta 

frídegi. Og svo náttúrulega tekur tvo þrjá daga að jafna sig eftir svona, tala nú 

ekki um það þegar það gengur illa í [vinnunni][...]. (Viðmælandi A) 

 

Viðmælandi C er búinn að vera á tólftíma vaktarkerfi í átta og hálft ár áður en 

því var nýlega breytt og var orðinn langþreyttur. Viðmælandi segir: 

Maður náttúrulega bara var orðin drullu þreyttur sko. Maður var orðin mjög 

einhverfur. Enda var maður alveg hættur eða þetta var orðið þannig að maður 

nennti ekki neinu. Það lá við að maður nennti ekki framúr rúminu á milli 

vakta, maður var orðin svo þreyttur að maður var bara að spara sig. Maður 

gerði eiginlega ekki neitt nema spara sig fyrir næstu vakt. (Viðmælandi C) 

 

Eins og áður hefur komið fram þá er viðmælandi C nýbúinn að fá nýjan yfirmann og 

telur að nýi yfirmaðurinn og nýja vaktarkerfið muni vekja upp áhuga sinn á starfinu 

sínu að nýju. Starfið sem slíkt þykir viðmælandanum skemmtilegt en samt hafði 

áhuginn fyrir starfinu minnkað eftir slæma stjórnun fyrri yfirmanns og þreytan er 

mikil. Viðmælandi C segir: 

Þetta er mjög gaman sko þó að maður verði drullu þreyttur, ég held að þetta 

verði allt annað núna líka þegar það er komin nýr [yfirmaður]. Eins og þessi 

fyrri yfirmaður þú veist hann tók alla vaktina upp og bara rústaði henni, við 

vorum með rosa flottan hóp og vorum með sterka hópa alls staðar. Svo kom 

hann bara og henti öllu í hrærigraut og henti fólki bara her [hér] og der [þar], 

þú veist, og ég var bara gjörsamlega búin á líkama og sál þegar hann var búin 

að stjórna þessu batteríi í smástund. [...] ég var búin að missa allan áhuga og 

[...] ég held að núna þegar að við erum komin með nýjan yfirmann og átta tíma 

kerfi, ég held að það verði bara geggjað. [...] fann það bara sérstaklega í dag að 

það sé svona aðeins að kicka (sparka) til baka. Ég vona bara að það verði aftur 

gaman að mæta í vinnuna. (Viðmælandi C) 

 

Á meðan viðmælandi C segir það vonandi að áhugi sinn komi til baka talar 

viðmælandi F um dofa. Hann segir sig vera hálf dofinn í vinnunni og að hann mæti í 

vinnu, sinnir sínu og svo heim aftur. Það eru engin leiðindi og honum finnst hvorki 

leiðinlegt né skemmtilegt í vinnunni. Þetta er rútína sem hann kann vel því hann hefur 

unnið á þessum stað í fjölda ára með smá hléi en er kominn aftur. Samt hefði hann 

kosið að vinna annarsstaðar. Viðmælandi F segir: 

Ætli það sé ekki best að segja að maður sé svona hálf dofinn. Maður bara 

mætir og vinnur sína vinnu og svo bara heim. Það er ekki svona leiðindi og 

ekki leiðinlegt en það er heldur ekkert voðalega skemmtilegt. Þetta er svona 
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rútína sem maður er komin inn í og vinnur hana. En mér leiðist ekki alls ekki. 

Þetta er bara svona, maður er náttúrulega búinn að gera þetta í mörg ár þannig 

að maður svona kann þetta allt saman, þannig að þetta kemur inn um eitt og út 

um hitt í raun og veru. Þetta var ekkert fyrsti staðurinn sem ég leitaði að vinnu 

sko, þannig að þetta var ekkert efst á óskalistanum. En vinna er vinna og 

maður fær borgað þannig að þetta sleppur ennþá. (Viðmælandi F) 

 

Viðmælandi G reynir að taka vinnuna ekki með sér heim og halda öllu 

vinnutengdu í vinnunni. Hann talar, líkt og viðmælandi F, einnig um dofa eða að vera 

orðin heiladauður þegar hann kemur heim úr vinnunni eins og hann orðar það: 

„Þannig að það er náttúrulega bara að reyna að halda þessu eins og maður getur í 

vinnunni. En þarna eins og ég segi það er sko maður kemur alveg gjörsamlega 

braindead [heiladauður] heim.“ (Viðmælandi G). 

Líðan í starfi er almennt góð hjá viðmælendum þrátt fyrir stress, álag, þreytu 

og dofa.  

 

4.7.  STJÓRNANDI EN EKKI LEIÐTOGI 

Nokkrir viðmælendur komu inn á það að stjórnandinn væri ekki að leiða fólkið sitt. 

Stjórnandi er ekki endilega líka leiðtogi. Stjórnandi er oft á tíðum bara að stjórna en 

ekki að leiða fólk áfram til árangurs. Stjórnandinn getur verið góður stjórnandi þó 

hann sé ekki leiðtogi.  

Eins og áður kom fram þá lýsti viðmælandi H yfirmanni sínum sem góðum 

yfirmanni sem gott væri að leita til en þrátt fyrir það voru viðbrögð viðmælandans 

þessi þegar talið barst að því hvort yfirmaður hans væri maður fólksins í fyrirtækinu. 

„Nei, hann er það ekki.“ (Viðmælandi H). Viðmælandinn útskýrði það nánar þannig 

að fólkið flykkist ekkert að yfirmanninum. Hann er ekki óvinsæll en hann er heldur 

ekki dáður, hann hefur öðlast virðingu sem stjórnandi. Eins og viðmælandi H segir: 

Fólkið flykkir sér ekki á bak við hann sko en hann er heldur ekki óvinsæll eða 

neitt svoleiðis heldur, hann hefur ekki þennan persónuleika að hérna fólk 

flykkir sér á bak við hann og dáist að honum og svoleiðis. En hann hefur 

öðlast ágæta virðingu og allt það og sýnir fram á að hann er, hann er hérna 

stjórnandi sem vinnur talsvert mikið eftir tölunum og hérna er mjög klár í því 

[...]. (Viðmælandi H) 

 

 Viðmælandi A hefur það á tilfinningunni að yfirmaður sinn sé útbrunninn í 

þessu starfi og sé alveg sama hvað verður. Viðmælandinn segir: 

Mín tilfinning er að hann er náttúrulega útbrunninn þarna inni og honum er 

orðið basically [grundvallaratriði] alveg sama. Það er mín tilfinning. Það er 

náttúrulega, þegar maður lítur á það þannig, ég meina eftir hvað 17 ára starf 



þarna inni í þessum viðbjóði þá er öll ánægja farinn fyrir að vera þarna. 

(Viðmælandi A) 

 

Viðmælandi C segir að þegar það vantaði fólk á vaktir þá hafi það ekki viljað taka 

aukavaktir út af yfirmanninum sem var áður. Viðmælandinn segir „já og oft vantaði 

fólk á kvöldin og fólk vildi ekki taka aukavaktir út af honum og bara já.“ 

(Viðmælandi C). Yfirmaður viðmælanda C fékk ekki starfsfólkið með sér það var 

meira og minna upp á móti honum eins og könnun leiddi í ljós. Viðmælandi segir: við 

tökum alltaf könnun einu sinni á ári [...] og það mælist sko 70% óánægja með hann.“ 

(Viðmælandi C). 

 Að mati viðmælenda F býr yfirmaður hans ekki yfir þeim hæfileika að vera 

leiðbeinandi. Viðmælandinn segir dæmisögu af viðbrögðum yfirmanns síns þegar nýr 

starfsmaður lenti í ógöngum. Viðmælandi F segir svo frá:  

[...] hann [yfirmaðurinn] hefur í raun og veru ekkert verkvit á því [að 

leiðbeina] sjálfur. [...] strákurinn sem hann sendi [í verkefnið] hafði aldrei 

snert [ónefnt vinnutæki] áður og endaði með því að hann endaði í einhverjum 

vinkil og allavega þvers og kruss og [ónefnda vinnutækið upp um allt] og 

öllum andskotanum sko. Eina sem [yfirmaðurinn] gerði var að hann hoppaði 

af illsku og húð skammaði strákinn. Svo bara [gargaði hann nafn 

viðmælandans!] farðu og gerðu eitthvað. Ég fór náttúrulega bara upp í 

[ónefnda vinnutækið] og bakkaði helvítis [ónefnda vinnutækinu], ekkert mál. 

Enda hef ég líka gert þetta mörg hundruð sinnum og ekkert að marka það, en 

strákurinn [...] það endaði með því að hann hætti bara. Þetta var náttúrulega 

synd því drengurinn hafði mikinn áhuga og duglegur í vinnu, hann þurfti bara 

tíma og æfingu, það er eina sem þurfti. Og þetta verkefni var alls ekki fyrir 

fyrsta verkefni, alls ekki. (Viðmælandi F) 

 

Að mati viðmælenda í þessu þema er yfirmaður þeirra ekki leiðtogi heldur 

einungis stjórnandi. Yfirmaðurinn hrífur ekki starfsmenn með sér. 

 

4.8.  SAMANTEKT  

Sjá má á niðurstöðum að þegar á heildina er litið er almennt mat viðmælenda að 

þeirra næsti yfirmaður sé vinur, jafningi sinn og að hann standi sig þokkalega vel í 

sínu starfi. Yfirmaðurinn er ekki endilega góður leiðtogi þá hann sé fínn stjórnandi. 

Einnig eru yfirmenn yfirmanna erfiðir viðureignar að mati viðmælenda. Vinnan 

gengur út á samvinnu og liðsheild og almennt séð gera yfirmenn sér grein fyrir því að 

mati viðmælenda. Almennt séð er líðan í starfi hjá viðmælendum góð. 

 

  



 

47 
 

5. UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður og þær skoðaðar í ljósi fræðanna um 

þjónandi forystu. Einnig verða niðurstöður speglaðar í fyrri rannsóknum um þjónandi 

forystu og dregnir fram þættir í niðurstöðum miðað við framlag til fræða og 

hagnýtingar. Jafnframt verður fjallað um meginniðurstöður í ljósi rannsóknar-

spurningarinnar sem gengið var út frá í upphafi. 

Almennt má segja að reynsla viðmælenda endurspegli nokkur einkenni um 

þjónandi forystu á vinnustöðum þeirra þó undantekningar frá því komi fram. Einkum 

má í þessu sambandi vísa til reynslu þeirra af yfirmönnum sem skapa jákvæð 

samskipti og líta á sig sem jafningja starfsfólks. Þetta endurspeglar að hluta til 

einkenni þjónandi forystu samkvæmt líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) og 

samkvæmt yfirlitsgrein van Dierendonck (2011). Hins vegar koma ekki fram sterk 

einkenni um sameiginlega framtíðarsýn eða samfélagslega ábyrgð sem eru dæmi um 

einkenni þjónandi forystu samkvæmt fyrrgreindum höfundum. 

 

5.1.  GÓÐUR YFIRMAÐUR MEÐ SLÆMAN YFIRMANN OG PÝRAMÍDI SEM 

ER AÐ SNÚAST 

Almennt voru viðmælendur að upplifa yfirmann sinn sem flotta og fína einstaklinga 

með slæman yfirmann sjálfir. Það sem var einkennandi við lýsingarnar á góðum 

yfirmanni var að hann er kurteis, mannlegur, krefjandi en samt sanngjarn, ákveðinn, 

ekki þröngsýnn, viðurkennir mistök og lærir af þeim, leitar að framlagi annarra og 

tekur við ábendingum, vel gerður, hefur framtíðarsýn, hlustar og er skilningsríkur. 

Tengja má þessar lýsingar við meginþætti þjónandi forystu. Ef þriggja þátta líkan 

Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um þjónandi forystu, um einlægan áhuga á öðrum, 

sjálfsþekkingu og framtíðarsýn, er skoðað má tengja það við eftirfarandi þætti, innri 

styrk, kurteisi, það að vera mannlegur, að viðurkenna mistök, læra af mistökum og 

taka við ábendingum. Kurteisi og það að vera mannlegur er hluti af því hvaða áhrif á 

eigin orð og athafnir hafa og það að taka við ábendingum, viðurkenna mistök og læra 

af þeim er hluti af því að þekkja eigin veikleika og styrkleika og efla innri styrk með 

þekkingarleit og ígrundun. Það að leita að framlagi annarra, hafa framtíðarsýn og að 

vera ekki þröngsýnn tengist þættinum að sjá til framtíðar í þriggja þátta líkaninu. Að 

vera skilningsríkur, hlusta, að vera ákveðinn og kröfuharður en samt sanngjarn tengist 

þættinum einlægur áhugi á högum annarra. Það felst meðal annars í því að hlusta á 



aðra með athygli og efla fólk í starfi. Það að vera vel gerður getur svo endurspeglast í 

öllum þremur þáttum líkansins. Samkvæmt þessu eru vísbendingar um að þjónandi 

forysta sé að finna í iðnaðarfyrirtækjum sem viðmælendur hafa reynslu af. Hins vegar 

voru samt líka dæmi um hið gagnstæða þar sem einhverjir viðmælendur töldu vera 

skort hjá yfirmönnum sínum á mannlega þættinum og því að hlusta. Einnig var 

fljótfærni nefnd ásamt sjálfstjórnun og þolinmæði. Upplifun viðmælenda af því að 

yfirmaður þeirra væri með slæman yfirmann tengist meðal annars upplýsingaskorti. 

Óánægjuraddir um slæma yfirmanninn berast út, slæma yfirmanninn skortir yfirsýn, 

hann er skapmikill, reiðist yfir mistökum og er óvinsæll. Einnig hafa viðmælendur 

upplifað yfirmannshroka sem kemur þá frá yfirmönnum yfirmanna þeirra. 

Yfirmannshrokinn er í garð ómenntaðra starfsmanna og þeir verða að fá 

hugmyndirnar sjálfir. Ein upplifunin var að slæmur yfirmaður væri hrokagikkur og 

líka montinn. Það mátti greina samkennd hjá viðmælendum með yfirmönnum sínum 

að hafa þessa yfirmenn. Starf yfirmanna þótti ekki öfundsvert. Þetta gefur 

vísbendingar um að ekki sé verið að nota þjónandi forystu þegar um er að ræða þessa 

stjórnendur. 

Fyrri rannsóknir um þjónandi forystu sýna að starfsánægja tengist auðmýkt 

leiðtogans (Tariq og Ambali, 2013). Auðmýkt felur meðal annars í sér að leiðtoginn 

hlustar af alúð og gefur samstarfsfólki tækifæri til að njóta hæfileika sinna 

(Dierendonck, 2011). 

Skipurit fyrirtækja líta venjulega út eins og pýramídi þar sem forstjóri er efstur 

og þar á eftir eru millistjórnendur og neðst eru almennir starfsmenn eða starfsmenn á 

gólfi. Tilfinning viðmælenda var að þessi pýramídi sé að snúast við þar sem 

stjórnendur séu orðnir svo margir og starfsmönnum á gólfi að fækka og álag í 

kjölfarið að aukast á starfsmenn. Keith setti fram sjö meginstoðir þjónandi forystu þar 

á meðal var ein stoðin að breyta pýramídanum (Keith, 2010). Hann segir að teymi 

veiti forystu og leiðtoginn er fremstur meðal jafningja. Út frá þessu mætti velta fyrir 

sér þeirri hugmynd að þessi þróun, að pýramídinn sé hugsanlega að snúast við, gæti 

þróast út í teymisvinnu þar sem allir í fyrirtækinu eru jafnir. Til þess að það gæti orðið 

þyrftu stjórnendur og starfsmenn að vera meðvitaðir um þjónandi forystu og tileinka 

sér fræðin. 

5.2.  JAFNINGJABRAGUR, SAMVINNA OG LIÐSHEILD 

Viðhorf viðmælenda til yfirmanns síns er almennt þannig að hann er vinur þeirra burt 

séð frá því hvernig stjórnandi hann er. Yfirmenn eru ekki yfir undirmenn sína hafnir 
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heldur líta á þá sem jafningja. Viðmælendur líta einnig á yfirmann sinn sem jafningja. 

Yfirmenn nálgast hlutina á mannlegum nótum og á jafnréttisgrundvelli. Samkvæmt 

þriggja þátta líkaninu gefur þessi upplifun viðmælenda á jafningjabrag vísbendingu 

um að yfirmenn hafi einlægan áhuga á högum annarra (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Þetta snýst um að vinna hlutina saman sem ein heild. Almennt viðhorf viðmælenda er 

að samvinna og liðsheild sé í hávegum höfð hjá yfirmönnum. Vinnan hjá 

viðmælendum er erfiðisvinna og krefst samstöðu og samvinnu. Þar kemur keðjan við 

sögu því hún táknar samvinnu og liðsheild. Keðjan er sterkust þegar allir vinna saman 

og vel gengur.  

Eins og kom fram í kafla 2.1.3 þá segir Kotter (1990; 2001) að hlutverk 

stjórnanda í stórum fyrirtækjum sé að leggja áherslur á að halda öllu í föstum skorðum 

og fara eftir reglum. Þar af leiðandi getur fastmótað ferli farið oft út í að verða meira 

skipt niður í deildir í staðinn fyrir að vinna meira saman. Þótt að það sé niðurstaða 

rannsóknarinnar að vinnan gangi út á samvinnu og liðsheild þá er hægt að fara út í 

skoða þessa hluti betur til að finna lausnir við vandamálum. 

Hins vegar kvað við annan tón hjá til dæmis viðmælanda C sem nefndi að ef 

hugmyndir til úrbóta komi upp á borðið frá starfsmönnum að þá sé þeim oft hafnað og 

svo eftir kannski tvö ár þá er fenginn einhver sérfræðingur til að leysa málin sem er þá 

kannski með sömu hugmynd að úrbótum og voru á borðinu fyrir tveimur árum. Þetta 

endurspeglar ekki áherslur þjónandi forystu og getur skapað mikla togstreitu og 

óánægju með samstarf á milli starfsmanna og yfirmanna. 

 

5.3.  SAMSKIPTI OG STJÓRNANDI SEM ER EKKI LEIÐTOGI 

Niðurstöður rannsóknarinnar einkennast af því að upplifun viðmælenda af 

samskiptum sínum og samstarfsfélögum við yfirmenn sína er misjöfn, bæði góð og 

slæm. Samskiptin eru stundum lítil sem engin en það þýðir ekki endilega að þau séu 

slæm. Almennt voru samskiptin góð þegar þau áttu sér stað. Viðmælendur voru 

almennt ánægðari þar sem góð samskipti voru á milli yfirmanna og starfsmanna.  

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem segir í yfirlitsgrein van Dierendonck 

(2011) þar sem þjónandi forysta er kynnt sem uppbyggjandi stjórnun sem einkennist 

af góðum samskiptum sem hjálpa fólki að þróast, vaxa og dafna í starfi. Þjónandi 

forysta næst með því að sýna auðmýkt, áreiðanleika, góð mannleg samskipti, 

ráðsmennsku og með því að veita leiðsögn. Fyrri rannsóknir um þjónandi forystu sýna 

að starfsánægja tengist jákvæðum samskiptum stjórnenda og starfsmanna. Einkum eru 



tengslin við eflandi samskipti mikilvæg í þessu sambandi (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2014). Hins vegar komu líka fram dæmi um slæm samskipti sem voru flest vegna 

tungumálaörðugleika eða að yfirmaðurinn missir stjórn á skapi sínu. 

Sumir viðmælendur upplifðu að yfirmenn þeirra voru ekki að leiða fólkið sitt 

til árangurs og hafa því ekki einkenni leiðtoga heldur einungis sem stjórnendur 

(Follett, 1995; Hughes o.fl., 2006). Þetta bendir til þess að þessir yfirmenn búa ekki 

yfir þeim hæfileika sem til þarf til að leiða og þar af leiðandi hrifu þeir ekki fólkið 

með sér. Góður stjórnandi þarf ekki endilega að vera líka leiðtogi og leiðtogi er ekki 

alltaf sá sem stjórnar. 

 

5.4.  LÍÐAN Í STARFI 

Líðan í starfi er í heildina góð hjá viðmælendum þrátt fyrir stress, mikið álag, þreytu 

og dofa. Í rannsókn sem fjallað var um í kafla 2.4.1. sem gerð var á hjúkrunarsviði 

sjúkrahús mældist starfsánægja mjög mikil þrátt fyrir mikið álag og var ánægjan tengd 

þjónandi forystu næsta yfirmanns (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). Það má gera ráð fyrir 

að álag á hjúkrunarsviðum sjúkrahúsa sé á einhvern hátt sambærilegt við álag 

viðmælenda í þessari rannsókn og þar af leiðandi möguleiki að áætla að slík tengsl 

geti verið um að ræða hér. Rannsókn van Dirkendonck (2011) sýndi einnig fram á 

marktæk tengsl á milli þjónandi forystu og starfsánægju annars vegar og hins vegar 

þjónandi forystu og minni einkenni um kulnun í starfi.  

Í rannsókninni komu fram hjá tveimur viðmælendum dæmi um kulnun í starfi. 

Fyrra dæmið er þar sem viðmælandi A upplifir að yfirmaður sinn sé útbrunninn í 

starfi sínu. Seinna dæmið er frásögn viðmælanda C að áhugi sinn fyrir starfinu hefði 

minnkað eftir slæma stjórnun fyrri yfirmanns. Í þessum dæmum töluðu viðmælendur 

báðir um slæma yfirmenn. Viðmælandi A talaði að vísu um að yfirmaður yfirmanns 

síns væri slæmur stjórnandi. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar van Dierendoncks 

um tengsl kulnunar í starfi og stjórnunar (van Dierendonck og Nuijten, 2010).  

 

5.5.  SAMANTEKT 

Mat höfundar er að þjónandi forysta sé í meðallagi samkvæmt reynslu viðmælenda í 

íslenskum iðnaðarfyrirtækjum. Þjónandi forysta hafði mismikið vægi hjá 

viðmælendum. Einkenni þjónandi forystu birtust þó nokkuð hjá sumum 

viðmælendum á meðan einkennin hjá öðrum voru dauf. Það er að segja að einkenni 

þjónandi forystu voru ekki afgerandi í frásögnum sumra viðmælenda en voru nokkuð 
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afgerandi hjá öðrum. Hjá þeim sem einkennin voru nokkuð afgerandi komu þó ekki 

öll einkenni þjónandi forystu í ljós. Að mati höfundar voru þau einkenni sem birtust 

vera meira tengd stjórnun heldur en forystu í sumum tilfellum. En þegar á heildina er 

litið þá er þjónandi forysta greinilega til staðar í meðallagi. Einkenni þjónandi forystu 

sem komu hvað sterkast fram voru jafningjabragur (allir jafnir, tala saman og 

óhræddir við að viðurkenna mistök sjá kafla 4.3.), efling (samvinna og liðsheild sjá 

kafla 4.4.) og hlustun (yfirmenn hlusta á hugmyndir annarra sjá kafla 4.4.). Það er að 

segja það lítur út sem stjórnendur iðnaðarfyrirtækjanna séu ekki að nota þjónandi 

forystu á meðvitaðan og markvissan hátt. 

Það sem kom mest á óvart var hvað mörgum viðmælendum var í nöp við 

yfirmann yfirmanns síns og æðstu stjórnendur. Það viðhorf færðist einnig ofar til að 

mynda var einn viðmælandi sem taldi yfirmann yfirmanns síns vanhæfan stjórnanda 

en tekið var svo viðtal við viðmælanda þar sem þessi sami vanhæfi stjórnandi var 

hans næsti yfirmaður og hafði ekkert annað en gott af honum að segja en hafði svo 

ekki góða upplifun af yfirmanni hans. Það kom einnig á óvart hvað viðmælendur voru 

ánægðir í starfi miðað við lýsingarnar á því hvað vinnan er erfið, stressandi og álag 

mikið.  

Afstaða viðmælenda sem starfa hjá íslenskum iðnaðarfyrirtækjum bendir til 

þess að þjónandi forysta sé þar í meðallagi. Einnig eru merki um starfsánægju meðal 

viðmælanda. Samkvæmt fyrri rannsóknum eru tengsl á milli starfsánægju og þjónandi 

forystu. Þeir viðmælendur sem voru ánægðir með sinn yfirmann leið flestum einnig 

vel í vinnunni og er það í takt við fyrri rannsóknir. 

 

5.6.  STYRKLEIKAR OG VEIKLEIKAR RANNSÓKNAR 

Styrkleiki rannsóknarinnar er meðal annars sá að tekin voru viðtöl við fjölbreyttan 

hóp sem starfar hjá ýmsum iðnaðarfyrirtækjum sem ætti að gefa sýn á fjölbreytta 

reynslu. Veikleikar rannsóknar er til dæmis að ákveðið var að notast við 

snjóboltaúrtakið og þá gæti þar orðið einhver skekkja þar sem viðmælendur þekktust 

og rannsakandi þekkti til þeirra. Hægt væri að gera annað form á rannsókninni og 

halda enn lengra áfram og taka til dæmis tilviljunarúrtak þar sem tilviljun ræður 

ríkjum úr þýði sem væri þá fleiri iðnaðarfyrirtæki hér á landi. Um er að ræða 

eigindlega rannsókn sem gefur innsýn í reynslu viðmælenda en ekki möguleiki að 

yfirfæra niðurstöðurnar yfir á stærri hóp. 
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6. FRAMLAG TIL ÞEKKINGAR OG HAGNÝTING 

NIÐURSTAÐNA 
 
Líklega er þetta ein af fáum rannsóknum sem leitar viðhorfa starfsmanna á þessu 

sviði. Þessi rannsókn er því mikilvæg viðbót við það sem áður hefur verið rannsakað í 

sambandi við þjónandi forystu. Einnig opnar rannsóknin dyr á áður óþekktu 

rannsóknarsvæði sem er framleiðsluiðnaðarfyrirtæki því viðhorf starfsmanna, þessara 

fyrirtækja, til þjónandi forystu hefur ekki áður komið fram á þessu sviði. En til þess 

að efla þekkingarþróun um þjónandi forystu er mikilvægt að víkka 

sjóndeildarhringinn. Hagnýtt gildi niðurstaðna er að stjórnendur þessara fyrirtækja 

geta fengið innsýn í viðhorf starfsfólks til stjórnunar og komið auga á hvað megi 

lagfæra til þess að ná betri árangri.  

Þar sem vísbendingar eru um að þjónandi forysta sé viðhöfð að einhverjum 

hluta í iðnaðarfyrirtækjum er nauðsynlegt að rannsaka þennan iðnað frekar því hann 

hefur verið lítið rannsakaður hér á landi eins og áður segir. Það væri einnig áhugavert 

að kafa dýpra í það hvers vegna starfsmönnum sé í nöp við þarnæsta yfirmann og í 

leiðinni að skoða nánar hvað felst raunverulega í yfirmannshroka. Áhugavert væri að 

rannsaka þjónandi forystu innan eins fyrirtækis í einu og bera svo niðurstöður saman. 

Slíkar rannsóknir gæfu áreiðanlega mynd af því hvernig þjónandi forystu er háttað á 

landsvísu í framleiðsluiðnaðarfyrirtækjum. 

 

 

  



7. LOKAORÐ 

Ferlið sem ritgerðin tók var langur tími og lengri tími en höfundur spáði fyrir um enda 

var lærdómsríkt fyrir höfund hversu mikill tími fór í þemagreiningu og í að greina 

niðurstöður. Höfundur þurfti að fara út fyrir þægindarammann sinn þegar hann tók 

viðtölin sem var einnig mjög lærdómsríkt. Einnig var lærdómsríkt að setja sínar eigin 

skoðanir til hliðar og gæta þess að þær trufluðu ekki niðurstöður. Höfundur lærði líka 

að draga ekki ályktanir of snemma og einnig að gera ekki of mikið úr litlum atriðum 

heldur draga fram aðalatriðin. Að sjá heildarmyndina var einnig áskorun fyrr höfund 

þar sem hann hefur ekki mikla reynslu hvað varðar eigindlegar rannsóknir. Í ferlinu 

komu upp mjög erfiðir og dramatískir tímar og áföll bæði í einkalífinu og varðandi 

ritgerðina. Auðvelt er að gefast upp og hætta á slíkum tímapunktum og þá skiptir 

gríðarlega miklu máli að eiga góða að, sem hvetja mann áfram. Einnig þarf að hafa trú 

á sjálfum sér og því sem maður er að gera allan tímann sem ferlið stendur yfir. Það er 

kannski mikilvægasti lærdómurinn sem hægt er að draga af þessu verkefni. 

 Það er trú höfundar að ef allir, ekki bara stjórnendur, tileinkuðu sér einkenni 

þjónandi forystu væri hægt að uppræta og útrýma stríði, fordómum, hatri og ofbeldi. 

Allir geta fundið leiðtogann í sjálfum sér og allir geta orðið leiðtogar. Til að vera 

góður leiðtogi eða betri leiðtogi þarf viðkomandi að hafa viljann til að þjóna öðrum 

eins og Greenleaf sagði. Þeir sem hafa ekki viljann til þess geta annað hvort ekki 

orðið þjónandi leiðtogar eða lært það. Allir geta lært að vera þjónandi leiðtogar ef þeir 

hafa viljann til þess. 
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – VIÐTALSRAMMI 

Viðtalsrammi 

Opnunar spurningar 

● Getur þú lýst núverandi stöðu þinn.  

● Vilt þú lýst því hvernig þér líður í vinnunni? 

● Andleglíðan og/eða líkamleg. Hvað með álag? 

Viðtalsrammi byggt á SLS mælitækinu 

● Hvernig myndir þú lýsa yfirmanni þínum? 

● Getur þú lýst fyrir mér hvernig yfirmaður þinn gefur fyrirmæli? 

● Viltu lýsa samskiptum á vinnustaðnum?  T.d. samskiptum þínum við yfirmann 

þinn. 

● Yfirmenn eru oft á tíðum gagnrýndir fyrir að veita ekki nægilegar 

upplýsingar, hver er þín skoðun á því út frá þínum yfirmanni? 

● Getur þú lýst því hvernig yfirmaður þinn leitar eftir framlagi annarra, t.d. í 

sambandi við lausnir verkefna. 

● Og þar á eftir má fiska eftir því hvort hann varpar ljósi á aðra eða bara 

sjálfan sig, heldur sig til hlés og svo framvegis. 

● hvernig finnst þér hann bregðast við góðum lausnum sem koma 

frá öðrum á verkefnum eða vandamálum? 

● Getur þú lýst fyrir mér hvernig yfirmaður þinn bregst við mistökum? 

● Hvaða viðhorf telur þú að yfirmaður þinn hafi til heildarinnar? Hvað með 

samfélagslega ábyrgð? 

Bakgrunnur 

● Kyn? 

● Starfsaldur á núverandi vinnustað? 

● Starfsstaða á núverandi vinnustað? (t.d. stjórnandi, millistjórnandi eða 

starfsmaður á gólfi). 
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VIÐAUKI 2 – UPPLÝST SAMÞYKKI 

Upplýst samþykki 

Borgarnes, mars 2016 

 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn um stjórnun og forystu í 

iðnaraðfyrirtækjum. 

Ég undirrituð/aður samþykki með undirritun minni þátttöku í rannsókn Svanhvítar 

Pétursdóttur um viðhorf starfsmanna til stjórnunar og forystu í iðnaðarfyrirtækjum. 

Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið upplýsingar um rannsóknina á kynningarblaði 

sem ég hef fengið til eignar. 

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

 

___________________________ 

Staður og dagsetning. 

 

_______________________________________________________ 

Undirskrift þátttakenda 

 

_______________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 

 

VIÐAUKI 3 – KYNNINGARBRÉF 

 

Kynningarbréf 



Kæri viðmælandi 

Ég heiti Svanhvít Pétursdóttir, viðskiptafræðingur og meistaranemi í Forystu og 

stjórnun hjá Háskólanum á Bifröst. Ég er að vinna lokaverkefni sem er rannsókn á 

stjórnun og forystu í iðnaðarfyrirtækjum hér á landi. Markmið rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á viðhorf starfsfólks til stjórnunar og forystu. 

 

Þetta er eigindleg rannsókn og felst í viðtölum. Hvert viðtal tekur um það bil 40 – 60 

mínútur þar sem spurt er um viðhorf þitt og upplifun á núverandi vinnustað þínum. 

Þátttaka þín er mikilvæg til að varpa ljósi á þessa mikilvægu þætti meðal starfsfólks í 

iðnfyrirtækjum hér á landi og geta gagnast iðnaðarfyrirtækjum til að efla starfsmenn 

og auka ánægju þeirra í starfi. Gögnin eru nafnlaus, allar upplýsingar verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðargögn, og ekki möguleiki að rekja upplýsingar til einstakra 

viðmælenda. Að rannsókn og úrvinnslu lokinni verður frumgögnum eytt. Þér er frjálst 

að neita að vera með í rannsókninni og þér er einnig frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er án skýringa. Könnunin hefur verði tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Könnunin hluti af lokaverkefni til meistaragráðu við Háskólann á Bifröst og 

leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir dósent 

við Háskólann á Bifröst og Háskóla Íslands. 

 

Þátttaka þín skiptir miklu máli fyrir gæði rannsóknarinnar og er ég mjög þakklát fyrir 

tímann sem þú gefur í viðtalið. Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi 

rannsóknina skal ég með ánægju svara þeim á svanhvitp12@bifrost.is 

 

 

 

Með fyrirfram þakklæti 

Svanhvít Pétursdóttir 
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