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Formáli
Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga MS lokaverkefni í Stjórnun og stefnumótun frá
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka Auði Hermannsdóttur, leiðbeinanda
mínum, fyrir ómetanlegt samstarf, hvatningu, leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni. Einnig
vil ég þakka systur minni fyrir að vera alltaf boðin og búin að lesa yfir og gefa góð ráð,
leiðbeiningar og gagnrýni sem gerðu gott verk enn betra. Hennar hjálp hefur verið
algjörlega ómetanleg. Mamma mín fær svo þakkir fyrir að hafa trú á mér í gegnum allt
þetta ferli sem og kærasti, vinir og fjölskylda sem stóðu þétt við bakið á mér. Að lokum
vil ég svo þakka öllum viðmælendum mínum fyrir þátttöku sína, án þeirra hefði þessi
rannsókn ekki getað orðið að veruleika.
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Útdráttur
Umræðan um leiðtoga hefur verið hávær í fræðiheimunum síðustu ár en umræðan um
stjórnendur hefur orðið útundan þrátt fyrir að það sé mjög áhrifamikill hópur í
atvinnulífinu sem og samfélaginu öllu. Á síðustu áratugum hefur í auknum mæli verið
farið að veita eiginleikum og persónuleikaeinkennum einstaklinga athygli og hefur það
opnað augu manna fyrir því hversu fjölbreyttir einstaklingar eru. Í þessari rannsókn var
leitast við að svara því hvaða eiginleikum reyndum stjórnendum finnst að stjórnendur
þurfi að búa yfir. Viðtöl voru tekin við 11 einstaklinga sem allir eru starfandi stjórnendur
í dag og búa yfir yfirgripsmikilli reynslu úr atvinnulífinu. Einnig var megindleg nálgun
notuð þar sem viðmælendur voru beðnir um að svara þremur spurningarlistum.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ákjósanlegast er að stjórnendur búi yfir
leiðtogahæfileikum en það er ekki alltaf þannig. Þeir eiginleikar sem reyndir stjórnendur
telja að stjórnendur þurfi að búa yfir eru: Traust til athafna, framtíðarsýn, áhugi og að
vera opinn fyrir nýjungum, þora að taka ákvarðanir, hafa kjark til að vera með rétta
fólkið í kringum sig, úthald og vera mannlegur. Áður en viðmælendur hófu störf sem
stjórnendur hefðu þeir viljað vita hversu gríðarlega stóran þátt mannleg samskipti leika í
starfi stjórnanda og hversu snúin og erfið þau geta verið á köflum. Viðmælendur voru
sammála um það að hlutverk stjórnanda er að láta hlutina gerast, láta þá gerast í
gegnum aðra.
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1 Inngangur
Fá málefni fá jafn mikla umfjöllun og leiðtogafræðin og það er sama hvert litið er, fjallað
er um þau í sjónvarpi, útvarpi og rituðu máli. Þetta er áhugavert þegar litið er til þess að
ekki hefur verið sett fram ein ákveðin skilgreining á því hvað leiðtogi er eða hvernig
bestu leiðtogarnir eru (Bolden, 2004). Í upphafi var talað um að einstaklingar fæddust
sem leiðtogar, þetta væru einstaklingar, og lang oftast karlmenn, sem fengu
leiðtogahæfileika í vöggugjöf og það væri enginn skóli, reynsla eða þjálfun sem gæti
kennt einstaklingum, sem nutu ekki þessarar náðargáfu við, hvernig ætti að vera leiðtogi
(Galton, 1869). Þróunin hélt áfram og næst tíðkaðist að horfa til einstakra
persónueinkenna leiðtoga og líta svo á að stök einkenni eða eiginleikar sem þessir
einstaklingar bjuggu yfir útskýrðu hvað gerði þá að góðum leiðtogum. Eiginleikar sem
leiðtogar bjuggu yfir voru meðal annars sjálfstraust, heiðarleiki, þrá til þess að skara
framúr og verða leiðtogi, og viðskiptavit (Kirkpatrick og Locke, 1991). Ekki var litið til
annarra þátta eða samspils ólíkra þátta.
Til þess að skilja forystu (e. leadership) er mikilvægt að átta sig á því að ekki er
aðeins hægt að líta til einstakra persónueinkenna og eiginleika sem viðkomandi býr yfir
heldur verður að skoða í stærra samhengi hvernig þessir eiginleikar og persónueinkenni
tvinnast saman og mynda eina órjúfanlega heild (Zacarro, 2007). Rannsóknir innan
leiðtogafræðanna hafa verið gerðar þar sem einblínt er á hvað leiðtogar gera (Lord,
Vader og Alliger, 1986; Lord, Foti og Vader, 1984) en vantað hefur uppá að láta fókusinn
snúa að starfsfólkinu sjálfu og komast að því hvaða persónueinkenni og eiginleika það
sækist eftir að stjórnendur og leiðtogar þeirra búi yfir (Nichols og Cottrell, 2014).
Grunnur hefur verið lagður að því að kortleggja persónuleikaeinkenni og persónuleika í
fimm þátta líkaninu um persónuleika sem og í persónu- og umhverfisflokkun Holland
(1996). Einnig hefur Myers Briggs manngerðarprófið gengt mikilvægu hlutverki í því að
einstaklingar átti sig á því hversu ólíkir einstaklingar eru og að við skynjun veröldina ekki
á sama máta (The Myers and Briggs foundation, 2017). Mikilvægi þess að geta listað upp
persónuleikaeinkenni og persónuleika er nytsamlegt því með því getur starfsfólkið sem
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og yfirmenn leitað eftir þeim eiginleikum og einkennum sem þeim finnst ákjósanleg í fari
einstaklinga og mögulegt er þá að vinna í því sem uppá vantar.
Fimm

þátta

líkanið

um

persónuleika

er

greiningarlíkan

þar

sem

persónuleikaeinkenni eru greind og er hvað mest notaða líkanið á þessu sviði síðustu
öldina (Larson, Rottinghaus og Borgen, 2002). Líkanið samanstendur af fimm
persónuleikum og eiga þeir að ná yfir öll þau persónueinkenni sem til eru. Með því að
nota líkanið fæst greinagóð mynd af því hvernig einstaklingar bregðast við í ákveðnum
aðstæðum og er það meðal annars notað við starfsráðningar (Paunonen og Ashton,
2001).
Samkvæmt Holland (1996) lýsir starfstengdur áhugi því hvernig störfum og
starfsumhverfi einstaklingur sækist eftir að vinna í og er það mikilvæg leið fyrir
einstaklinga til þess að láta persónuleika sinn í ljós. Barrick, Mount og Gupta (2003)
skiptu persónuleikum og umhverfi í sex flokka út frá kenningu Holland og þegar
einstaklingur vinnur í umhverfi sem styður við hans persónuleika eru allar líkur til þess
að honum líði vel og nái að blómstra.
Myers Briggs manngerðarprófið gefur mynd af því hvernig einstaklingar eru, það
greinir frá því hvert einstaklingar beina orku sinni, hvernig þeir túlka nýjar upplýsingar,
hvernig þeir taka ákvarðanir og hvernig umhverfi þeir sækjast eftir að vera í (The Myers
and Briggs foundation, 2017).
Takmark rannsóknarinnar er að komast að því hvaða eiginleikum reyndum
stjórnendum finnst að stjórnendur þurfi að búa yfir og verður það gert með notkun á
framangreindum líkönum og prófi ásamt því að fá innsýn inn í hugarheim starfandi
stjórnenda, skoðun þeirra á leiðtogum og stjórnendum og reynt að komast að því hvað,
ef eitthvað, þeir hefðu viljað vita áður en þeir tóku við sem stjórnendur. Með því verður
leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:


Hvaða eiginleikum finnst reyndum stjórnendum að einstaklingar sem ætla að
taka við sem stjórnendur eða eru nú þegar starfandi stjórnendur þurfi að búa
yfir?
Gildi rannsóknarinnar er hagnýtt að því leiti að hún getur varpað ljósi á það

hvaða eiginleika reyndum stjórnendum finnst að einstaklingar þurfi að búa yfir eða
tileinka sér til þess að takast á við stjórnunarstarfið, hvort sem þeir eru starfandi
9

stjórnendur nú þegar eða hafa hug á því að í framtíðinni. Hagnýtt gildi hennar er mikið
ef einstaklingar sem eru á leið í stjórnunarstarf eða hafa hug á því geti fræðst um það
hvaða eiginleikar muni gagnast þeim og geta þá undirbúið sig strax en ekki þurft á glíma
við það samhliða starfinu. Breytingar eru í eðli sínu erfiðar og einstaklingum finnst oft
erfitt að viðurkenna að þeir þurfi að bæta sig á einhverjum sviðum. Núverandi
stjórnendur eru ákveðnar fyrirmyndir fyrir stjórnendur framtíðarinnar og ómetanlegt er
að fá innsýn þeirra á starfið og hvað þeir hefðu viljað vita eða gera betur. Þegar
umræðan hefur verið opnuð er mögulegt að fólk sé opnara fyrir því að viðurkenna að
það þurfi að bæta sig á einhverjum sviðum. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er mikið þar
sem lítið hefur verið fjallað um hvað stjórnendum finnst að stjórnendur þurfi að búa yfir
til þess að standa sig vel. Fræðilega séð er gildi rannsóknarinnar frekara framlag til
stjórnunarfræðanna, hún samtvinnar viðskiptafræði og sálfræði og skoðar þá mannlegu
þætti sem munu alltaf vera nátengdir viðskiptum og mörg líkön taka ekki tillit til.
Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður farið yfir fyrri rannsóknir sem tengjast
viðfangsefninu sem og fræðilegt yfirlit þar sem fjallað er um leiðtoga og stjórnendur,
fimm þátta líkanið um persónuleika, persónuleika- og umhverfisflokkun Holland og
Myers Briggs manngerðarprófið. Í seinni hluta verður farið yfir aðferðafræðina sem
notuð var og niðurstöður úr spurningarlistum og viðtölum. Í lokin eru svo umræður.
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2 Leiðtogi og stjórnandi
Vísindalegar rannsóknir á leiðtogum voru fyrst framkvæmdar á seinni hluta 19. aldar og
hafði Galton (1869) hvað mest áhrif á mótun þeirra á þessum tíma. Það tíðkaðist að líta
svo á að leiðtogar væru einstaklingar sem fæddust með ákveðna eiginleika og
persónueinkenni sem gerðu þá að leiðtogum, þessa eiginleika og einkenni var ekki að
finna hjá einstaklingum sem ekki væru tilvonandi leiðtogar (Zaccaro, 2007; Zaccaro,
Kemp og Bader, 2004). Sögulega er hægt að skipta rannsóknum á leiðtogafræðum upp í
fjóra fasa, fyrst var einblínt á einstaklinga sem voru fæddir leiðtogar (e. great men
theory), þar á eftir var farið að einblína á þá eiginleika og þau persónueinkenni sem
leiðtogar bjuggu yfir, í þriðja fasanum var farið að skoða utanaðkomandi aðstæður sem
mögulega áhrifavalda og að lokum var farið að skoða hegðun einstaklinga (e. behavior
approaches to leadership) (Morris, 1991).
Í byrjun 20. aldarinnar fór Terman að rannsaka þá eiginleika og þau
persónueinkenni sem leiðtogar bjuggu yfir og er það byrjun annars fasans. Það sem
aðskyldi rannsóknir Terman frá Galton var það að hann leit ekki svo á að einungis fáir
sérvaldir einstaklingar byggju yfir þessum persónueinkennum og eiginleikum heldur
væri það á færi fleiri einstaklinga og er þetta fyrsta umfjöllunin um viðfangsefnið í
sálfræði, þar sem eiginleikar og leiðtogafræðin eru tengd. Kenningin hefur hins vegar átt
undir brattann að sækja og gagnrýndi Stogdill á miðjum hluta 20. aldarinnar þessa
hugmynd, að leiðtogar væru aðeins skilgreindir út frá þeim persónueinkennum sem þeir
byggju yfir (Judge, Bono, Ilies og Gerhardt, 2002).
Þegar leiðtogafræðin þróuðust stóðu rannsakendur frammi fyrir þeirri staðreynd
að persónueinkenni og eiginleikar gætu aðeins útskýrt að hluta hvað gerði einstaklinga
að leiðtogum og er það í samræmi við það sem Stogdill hélt fram. Það sem vantaði
alfarið að taka með í myndina voru aðstæður og þar með er þriðji fasinn runinn upp
(Gregoire og Arendt, 2014). Upp úr miðri 20. öldinni fór hegðun einstaklingsins að vekja
athygli fræðimanna innan leiðtogafræðanna og var hún skoðuð út frá tveim aðskyldum
víddum. Annars vegar út frá því hvernig leiðtoginn hagaði sér í samskiptum við annað
fólk, mannleg samskipti, og hins vegar var það skoðað út frá starfinu sjálfu.
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Hegðunarlíkanið leggur það til að leiðtogi sé sá sem lætur sér annt um fólk og hefur
mikinn áhuga fyrir starfinu og því sem þarf að koma í verk (Gregoire og Arendt, 2014).
Lengi vel var talið að hægt væri að einangra þau einkenni sem leiðtogar bjuggu yfir og
með þeirri þekkingu væri hægt að sjá strax hverjir yrðu leiðtogar. Þessi hugsun er
innblásin af fyrri kenningu (e. the great man theory) sem einblíndi að mestu á karlmenn
sem voru taldir fæddir leiðtogar og persónuleiki þeirra og einkenni væri allt sem þyrfti til
(Bolden, 2004). Vandamálið við að útskýra hvað gerir leiðtoga að leiðtoga er af tvennum
toga. Í fyrsta lagi hefur hver og einn mótað sína eigin skoðun á því hvað gerir leiðtoga að
leiðtoga sem er byggt á reynslu og þekkingu hvers og eins. Hins vegar skiptir máli
hvaðan úr fræðasamfélaginu viðkomandi kemur, sumir líta svo á að leiðtogi sé
einstaklingur sem býr yfir ákveðnum einkennum sem gera hann að leiðtoga, á meðan
aðrir líta svo á að einstaklingur verði leiðtogi út frá reynslu sinni og samböndum, þetta
sé ferli sem móti hann og á endanum verði hann leiðtogi. Það er ekki fyrirfram ákveðið
heldur skipta aðstæðurnar einnig miklu máli (Bolden, 2004).
Stjórnendur hafa verið útundan í leiðtogaumræðunni og tilhneiging hefur verið
til þess að lýsa hlutverki stjórnanda sem einföldu verki sem hægt er að klára, ekki sé þörf
á neinni sérstakri þjálfun eða hæfileikum og er Tengblad (2012) algjörlega ósammála
þessu. Stjórnun fylgir sjaldnast fyrirfram settum líkönum og þurfa stjórnendur að grípa
til allra sinnar kunnáttu og mannlegrar hæfni til þess að vel gangi og vill hann að
fræðaheimurinn fari að líta til stjórnenda með sömu aðdáun og leiðtogar hafa fengið. Í
dag eru flestir sammála því að stjórnendur gegni veigamiklu hlutverki innan
skipulagsheilda í síbreytilegu rekstrarumhverfi (Harpa Björg Guðfinnsdóttir og Inga Jóna
Jónsdóttir, 2005).
Hins vegar ríkir ekki fullkomin sátt um það innan fræðiheimsins hvort leiðtogar
og stjórnendur geti verið ein og sama manneskjan eða hvort þetta séu án
undantekningar alltaf aðskilin hlutverk sem mismunandi einstaklingar gegni (Lounsbury,
Sundstrom, Gibson, Loveland og Drost, 2016). Leiðtogar og stjórnendur eru alltaf
aðskilin hlutverk að mati Kotters (2001), en starf leiðtogans er ekki sveipað þessum
draumkennda blæ sem oft er fjallað um og telur hann að hlutverk leiðtoga sé ekki
aðeins fyrir útvalda einstaklinga og að það þurfi alls ekki að hafa ákveðin
persónuleikaeinkenni eða útgeislun. Þetta eru tvö aðskilin en mikilvæg hlutverk sem

12

fyrirtæki þurfa að huga að. Stjórnendur eiga að sjá til þess að fyritæki séu rekin
arðsamlega og takist á við þær hindranir sem verða á vegi þess dags daglega. Leiðtogar
eiga hins vegar að takast á við breytingar og hefur hlutverk leiðtoga aukist síðustu ár
sökum hraðra breytinga í viðskiptaheiminum. Að mati Kotters (2001) eru alltof mörg
fyrirtæki í dag með of mikið af stjórnendum en of fáa sem leiðtoga. Hver svo sem
afstaða hvers og eins er þá gegna stjórnendur lykilhlutverki í skipulagsheildum og mjög
fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar þar sem persónueinkenni og eiginleikar
stjórnanda hafa verið skoðuð, flestar rannsóknir hafa einblínt einungis á leiðtoga
(Lounsbury o.fl, 2016).

2.1 Persónuleiki
Þegar vinnusálfræði (e. industrial-organizational (I-O) psychology) er skoðuð koma tvö
líkön ítrekað fyrir, annars vegar fimm þátta líkanið þar sem persónuleikaeinkenni eru
flokkuð (Barrick o.fl., 2003). og hins vegar RIASEC kenning Holland (1996) þar sem megin
fókusinn er hvað einstaklingar hafa áhuga á. Líkönin er hægt að nota til þess að
einstaklingar skilji hvern annan betur, en algjört lykilatriði er að hafa í huga að
einstaklingar eru ekki einsleitir og af þeim sökum gengur ekki eitt yfir alla. Stjórnendur
fyrirtækja gætu notfært sér þetta með því að láta alla starfsmenn sína gangast undir
ákveðin próf þar sem persónuleiki þeirra og áhugasvið væru könnuð. Útkomuna mætti
nota til þess að hver og einn starfsmaður fengi starf sem honum líkaði betur eða ætti
betur við hann. Þessum tveim líkönum verða gerð skil hér að neðan.

2.1.1 Fimm þátta líkan um persónuleika
Fimm þátta líkanið um persónuleikaeinkenni (e. The big five factors of personality, The
big five eða Five factor) hefur verið hvað mest notaða greiningartækið þegar kemur að
því að greina persónuleikaeinkenni síðustu öldina (Costa og McCrae, 1995; Digman,
1990; Larson, Rottinghaus og Borgen, 2002). Upphaf fimm þátta líkansins má rekja til
Allport og Odbert sem árið 1936 völdu 4.504

orð, sem öll náðu yfir

persónuleikaeinkenni, úr orðabók. Á fimmta áratug síðustu aldar hélt Cattell þróuninni
áfram og tók saman öll þau persónuleikaeinkenni sem hafði verið lýst eða færð til bókar
innan sál- og læknisfræði. Fleiri rannsakendur lögðu sitt til málanna, breyttu upphaflega
listanum

sem

og

lista

Cattells.

Útkoman

varð

fimm

þátta

líkanið

um

persónuleikaeinkenni (Franic, Borsboom, Dolan og Boomsma, 2014). Þegar fimm þátta
13

líkanið er notað er einstaklingur látinn svara spurningum sem tengjast öllum fimm
persónleikaeinkennunum og útkoman leiðir í ljós hvar á ásnum Lítið – mikið hann er
staðsettur fyrir hverja og eina vídd. Þekktastur er spurningalisti Costa og McCrae sem
samanstendur af 240 spurningum (Gosling, Rentfrow og Swann, 2003). Notkun líkansins
getur gefið hugmynd um það hvernig einstaklingar bregðast við í ákveðnum aðstæðum
og hefur til dæmis verið notast við líkanið við starfsráðningar (Paunonen og Ashton,
2001).
Þættirnir fimm eru eftirfarandi:
 Samvinnuþýði (e. agreeableness) lýsir því að eiga auðvelt með að vingast við
aðra, vinna með þeim og skilja þá. Einstaklingar sem skora hátt á þessum
þætti upplifa sig hamingjusama, leggja mikið uppúr því bæta sig og eru líklegri
til þess að vera ánægðir í starfi (Judge, Heller og Mount, 2002). Þessir
einstaklingar eru oftar en ekki mjög traustir og leggja sig fram við það að vera
nærgætnir við aðra (Barrick o.fl., 2003).
 Samviskusemi

(e.

conscientiousness)

lýsir

einstaklingum

sem

eru

samviskusamir, þeir sækjast eftir því að hafa allt í röð og reglu, gott skipulag
einkennir þá oftar en ekki og alla jafna eru þeir mjög staðfastir (Barrick o.fl.,
2003).
 Úthverfa (e.extraversion) lýsir einstaklingum sem eru félagslyndir og þrífast á
því að vera í kringum fólk. Oft er þeim lýst sem orkumiklum stuðboltum
(Barrick o.fl., 2003).
 Taugaveiklun (e. neuroticism) lýsir einstaklingum sem hafa tilhneigingu til þess
að sjá veröldina sem ógnandi eða vafasama og upplifa oft neikvæðar
tilfinningar svo sem reiði, ótta og skömm (Barrick o.fl., 2003).
 Víðsýni (e. openness to experience) lýsir einstaklingum sem eru mjög oft
listhneigðir, með mikið ímyndunarafl og hafa mikla ástríðu fyrir menningu og
leitast við að kynnast framandi siðum (Barrick o.fl., 2003).
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Líkanið hefur sætt gagnrýni fyrir að ná ekki yfir öll þau persónueinkenni sem
einstaklingar geti búið yfir og því verði að taka tillit til þess með öðrum mælingum
(Paunonen og Ashton, 2001).

2.1.2 Persónuleika- og umhverfisflokkun Holland
Kenning Holland (1996) gengur út á það að starfstengdur áhugi (e. vocational interest)
sé mikilvægur þáttur hjá einstaklingum til þess að sýna persónuleika sinn. Starfstengdur
áhugi lýsir því hvaða störf, starfsumhverfi og starfsgreinar einstaklingur hefur áhuga á og
þar af leiðandi sækist eftir að starfa í. Þegar einstaklingar vinna í umhverfi sem passar
vel við persónuleika þeirra eru allar líkur á að þeir sýni sínar bestu hliðar sem
starfskraftar og geti blómstrað í starfi (Holland, 1996). Einstaklingar svara spurningum
sem eru á kvarðanum, Á alls ekki við – Á mjög vel við, sem ákvarðar hvar áhugi þeirra
liggur (Deng, Armstrong og Rounds, 2007).
Barrick og fleiri (2003) flokkuðu einstaklinga í sex hópa út frá kenningu Holland.
Samkvæmt þeim eru aðalatriði hvers persónuflokks eftirfarandi:
 Raunhæfur (e. realistic) einstaklingur vill hafa stjórn á hlutunum og kýs að
vinna með tæki og tól sem hann getur stjórnað.
 Rannsakandi (e. investigative) einstaklingur notast

við

viðurkennda

aðferðafræði, er forvitinn og vill komast til botns í málum og öðlast fullan
skilning á málefninu sem og umhverfinu. Til þess notast hann við ýmiskonar
greiningar.
 Listrænn (e. artistic) einstaklingur er opinn og forvitinn um umhverfi sitt, fólk
og sig sjálfan.
 Félagslegur (e. social) einstaklingur kýs að vinna með fólki og er alltaf tilbúinn
að rétta fram hjálparhönd. Þessir einstaklingar forðast röð og reglu og
rútínubundna vinnu sem felur í sér að vinna með tæki.
 Framtakssamur (e. enterprising) einstaklingur hefur áhuga á því að hvetja fólk
áfram og leiða það áfram í átt að markmiðum skipulagsheildarinnar eða að
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hámarka hagnað. Einstaklingum sem falla í þennan hóp vantar oftar en ekki
vísindalega hugsun.
 Hefðbundinn (e. conventional) einstaklingur kýs að vinna þar sem stöðugleiki
er við líði, kerfislega er unnið með gögn svo sem skjöl eða efni. Þessir
einstaklingar forðast allt listrænt.
Í töflu eitt eru persónuleikaflokkarnir listaðir upp og það sem einkennir hvern flokk.
Taflan gefur greinagóða mynd af því hvernig hver persónuleiki er og farið er yfir það
hvar starfstengdur áhugi viðkomandi liggur, hver gildi hans eru, hvernig hann sér sjálfan
sig og hvernig aðrir sjái hann. Að lokum er svo talið upp hvað einstaklingurinn forðast,
en er það oftast eitthvað sem passar hans persónuleika mjög illa.
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Tafla 1: Persónuleikaflokkun Holland (1996)
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Barrick og fleiri (2003) flokkuðu umhverfi einnig í sex hópa út frá kenningu Holland. Fyrir
hvern persónuleikaflokk er samsvarandi umhverfi og eru þau ólík til dæmis að því leyti
hvernig fólk athafnar sig og menningin innan þeirra er misjöfn. Aðalatriði hvers
umhverfisflokks eru eftirfarandi:
 Raunhæft (e. realistic) umhverfi krefst þekkingar á tækjum og færni til að
vinna með þau. Krafa er gerð um það að hegðun sé ávallt í samræmi við settar
reglur.
 Rannsakandi (e. investigative) umhverfi krefst hæfni til þess að greina, ásamt
tækniþekkingu sem og vísindalegrar hugsunar. Hlutum tekið með fyrirvara og
kafað til botns í málum.
 Listrænt (e. artistic) umhverfi er frjótt þar sem nýjunga og listrænnar
hugsunar nýtur við og ímyndunaraflið blómstrar.
 Félagslegt (e. social) umhverfi krefst færni í mannlegum samskiptum og
einkennist af samkennd og vingjarnlegheitum.
 Framtakssamt (e. enterprising) umhverfi krefst hæfileika til þess að sannfæra
aðra. Sjálfstraust er mikils metið.
 Hefðbundið (e. conventional) umhverfi krefst almennar þekkingar á
skrifstofustörfum og fara að settum reglum. Samhæfni og áræðanleiki eru
nauðsynlegir eiginleikar.
Í töflu tvö eru umhverfisflokkarnir listaðir upp, þar kemur fram hvers umhverfið krefst
að viðkomandi búi yfir, hæfni, getu, áhuga eða mannlegra eiginleika. Þau gildi sem eru í
hávegum höfð innan umhverfisins eru einnig talin upp. Að lokum er svo dæmigerðum
störfum innan hvers flokks lýst og dæmi tekin í hverjum og einum flokki. Þessir flokkar
gefa innsýn inn í það hvernig einstaklingur er og hverskonar starf hentar hverjum og
einum.
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Tafla 2: Umhverfisflokkun Holland (1996)
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Mikið notagildi er í þessum flokkum bæði fyrir einstaklinga sem geta með því að fara í
gegnum þessa flokka staðsett sjálfa sig og ef til vill nýtt þá til þess að sækja frekar um
störf sem henta þeim innan umhverfis sem styður við þá sem einstaklinga.
Atvinnurekendur geta einnig nýtt sér flokkana, til dæmis gætu þeir lagt ákveðið próf
fyrir starfsfólk þar sem niðurstöðurnar gæfu til kynna í hvaða flokki viðkomandi ætti
best heima og er þá hægt að nota það til þess að finna starf við hæfi. Með því mætti að
öllum líkindum spara háar fjárhæðir og auka ánægju meðal starfsmanna.

2.1.3 Myers-Briggs manngerðarprófið
Isabel Briggs Myers og móðir hennar Katherine Cook Briggs byggðu Myers-Briggs
manngerðarprófið (MBTI) (Pittenger, 1993) á hugmyndum Carl Jung (1923), að
mannlegur breytileiki í hegðun sem í fyrstu sýnist oft vera aðstæðubundinn og
órökréttur væri í raun vegna þess að í grunninn væru einstaklingar margbreytilegir, þeir
noti skynfæri sín og dómgreind á mismunandi máta sem leiði til þess að þeir skynji
veröldina á mismunandi vegu. Prófið samanstendur af spurningum sem snúa að því að
greina hvernig einstaklingur bregst við í hinum ýmsu aðstæðum og hvernig hann notar
skynjun sína og dómgreind. Prófið er á fjórum ásum og eru þeir eftirfarandi:
 Extróvert (E): einstaklingar sem eru extróvertar sækja orku sína út fyrir sjálfa
sig. Þeir kjósa að vera í miklum samskiptum sem og samveru við annað fólk.
Oft er sagt að þeir hugsi upphátt því þessir einstaklingar tala mjög mikið og
segja allt sem þeim dettur í hug, þeir þurfa að hafa fjölbreytni og eiga sér
oftar en ekki fjölmörg áhugamál.
 Intróvert (I): einstaklingar sem eru intróvertar sækja orku sína til sjálfra sín.
Eftir langa og stranga viku draga þessir einstaklingar sig í hlé og safna andlegri
orku í ró og næði, helst einir með sjálfum sér. Yfirleitt hugsa intróvertar mikið
áður en þeir tala og eiga sér fá áhugamál en sökkva sér djúpt í þau. Náttúran
heillar þá og þeim líður vel umkringdir víðáttu.
 Skynjun (S): einstaklingar sem notast við skynjunina vilja geta séð, lyktað,
fundið og smakkað hlutina. Þeir þurfa eitthvað áþreifanlegt og eitthvað sem
er hér og nú. Þeir horfa á umhverfi sitt og meta það út frá því sem er á þeirri
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stundu, út frá því sem þeir sjá og skynja. Praktísk verkefni eiga oftar en ekki
vel við þessa einstaklinga.
 Innsæi (N): einstaklingar sem nota innsæið horfa fram í tímann og hugsa um
það sem gæti orðið og reyna að lesa á milli línana. Ímyndunarafl þeirra er
öflugt og fær að njóta sín og oft taka þeir ákvörðun byggða á tilfinningu eða
nokkurskonar innsæi. Þegar þeir skoða umhverfi sitt þá horfa þeir á það og
hugsa hvað væri hægt að gera, hverju væri hægt að breyta og bæta.
 Hugsun (T): einstaklingar sem styðjast við hugsun horfa á staðreyndir málsins
og taka ákvörðun algjörlega óhlutdrægt og aðeins út frá því hvað er satt og
rétt.
 Tilfinningar (F): einstaklingar sem styðjast við tilfinningar við ákvarðanatöku
nota sínar eigin tilfinningar sem og annarra til þess að styðjast við í
ákvarðanatöku. Einnig horfa þeir til þess hversu rétt eða sammála þeir eru
ákvörðunum.
 Regla (J): hér sækjast einstaklingar eftir því að allt sé í röð og reglu, stöðugleiki
ríki og þessum einstaklingum líður best þegar öll óvissa er úti og ákvörðun
hefur verið tekin. Hætta er á því að þessir einstaklingar verði formfastir og
þeim verði ekki haggað.
 Sveigjanleiki (P): þessir einstaklingar vilja sjá hvað er í boði, hafa allt opið og
sækjast eftir nýjum tækifærum. Hættan er á því að þeir eigi erfitt með að taka
ákvarðanir og allt sé alltaf opið.
Útkoman úr prófinu samanstendur af fjórum bókstöfum sem standa fyrir ákveðið
hæfnisvið en einnig kemur prósenta um hversu mikið viðkomandi skoraði á hvorum ás
(Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2011; Kroeger og Thuesen ,2013; Lawrence, 1993).
Markmiðið með MBTI er að einstaklingar geti skilið hvern annan betur og til þess voru
16 manngerðir settar fram sem sjá má í töflu þrjú.
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Tafla 3: 16 manngerðir Myers Briggs

Samkvæmt The Myers and Briggs foundation (2017) eru aðalatriði hvers áss eftirfarandi:
 Hvert beinir þú athygli þinni, innávið eða útávið. Hér eru annars vegar
extróvertar-E og hins vegar intróvertar-I.
 Hvernig túlkar þú nýjar upplýsingar sem þú færð? Einblínir þú á
grunnupplýsingarnar og lætur þar staðar numið, tekur því sem er eða ferðu
að leiða hugann að því sem gæti orðið. Hér er annars vegar skynjun-S og
innsæi-N.
 Við ákvarðanatöku notast þú við fyrirfram gefnar upplýsingar og staðreyndir
eða tekur þú aðstæður og skoðanir inní myndina. Hér er annars vegar að
ræða hugsun-T og tilfinningar-F.
 Hvernig umhverfi sækist þú eftir? Viltu hafa allt í röð og reglu, fyrirfram
ákveðið og eitthvað sem hægt er að ganga að vísu eða ertu opinn fyrir því sem
gæti gerst svo sem nýjum tækifærum? Hér er annars vegar að ræða reglu-J og
hins vegar sveigjanleika-P.
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3 Rannsóknaraðferð
Takmark rannsóknarinnar var að komast að því hvaða eiginleikum reyndum
stjórnendum finnst að stjórnendur þurfi að búa yfir, núverandi sem og einstaklingar sem
hyggjast verða stjórnendur. Einnig var leitast við að fá innsýn inn í hugarheim starfandi
stjórnenda, skoðun þeirra á leiðtogum og stjórnendum, hvað þeir hefðu viljað vita þegar
þeir tóku við starfi stjórnanda og einnig voru þeir beðnir að lýsa sér sem stjórnanda.
Eigindlegri aðferð var beitt við rannsóknina en jafnframt var notast við megindlega
nálgun þar sem notkun fjölbreyttra rannsóknaraðferða er talinn vera styrkleiki fyrir
rannsóknina og gefur skýrari mynd af viðfangsefninu (Venkatesh, Brown og Bala, 2013).
Með eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) er leitast við að skilja hvernig
einstaklingar skynja og túlka umhverfi sitt og tilveru og hvaða meiningu þeir leggja í það
(Merriam, 2009), rödd viðmælenda fær að heyrast (Stein og Mankowski, 2004).
Mismunandi leiðir eru notaðar til þess að safna gögnum með eigindlegum
rannsóknaraðferðum svo sem með viðtölum, rýnihópum og vettvangsathugunum
(Merriam, 2009). Í þessari rannsókn var notast við viðtöl.

3.1 Viðmælendur
Viðmælendur voru valdir út frá reynslu þeirra og krafa gerð um þeir hefðu yfirgripsmikla
reynslu af stjórnun. Mögulegir viðmælendur voru listaðir upp, byrjað var á því að lista
upp þá einstaklinga sem rannsakandi þekkti í gegnum tengslanet, því næst horfði
rannsakandi til atvinnulífsins með það að takmarki að fá viðmælendur úr mismunandi
atvinnugreinum til þess að forðast einsleitni og fá sýn frá víðari reynsluheimi. Haft var
samband við mögulega viðmælendur í gegnum tölvupóst (sjá viðauka A) þar sem leitast
var eftir samstarfi. Nokkur sambönd komust á í gegnum tengslanet og að auki benti einn
viðmælandi á þrjá mögulega viðmælendur og samþykkti einn af þeim að taka þátt. Í
heild var haft samband við 15 einstaklinga, 13 af þeim samþykktu þátttöku en þar sem
tveir einstaklingar gátu aðeins hitt rannsakanda þegar rannsóknartímabilinu var lokið
gátu þeir ekki tekið þátt og tveir einstaklingar svöruðu aldrei. Viðtöl voru tekin við 11
einstaklinga, sex karla og fimm konur, sem allir eru starfandi stjórnendur í dag. Ákveðið
var að nafnleyndar myndi gæta í viðtölunum og því var viðmælendum gefinn bókstafur
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til auðkenningar. Með því að hafa nafnleynd voru viðmælendur tilbúnari til þess að
segja ítarlega frá upplifun sinni og reynslu. Nánari lýsingu á viðmælendum má finna í
töflu fjögur, en þar kemur fram aldur viðmælenda, menntun þeirra og
stjórnunarreynsla.
Tafla 4: Upplýsingar um viðmælendur

Viðmælandi
A

Upplýsingar um viðmælanda
Kona á fimmtugsaldri sem er menntaður viðskiptafræðingur og með framhaldsmenntun í
stjórnun. Hún hefur 11 ára reynslu sem stjórnandi.

B

Kona á sextugsaldri sem er menntaður íþrótta og tómstundafræðingur. Hún tók strax við sem
stjórnandi þegar hún hóf störf og hefur 30 ára reynslu.

C

Kona á fimmtugsaldri sem er menntaður viðskiptafræðingur og byrjaði í MS námi en hefur ekki
lokið því. Hún tók strax við sem stjórnandi að útskrift lokinni og hefur yfir 20 ára reynslu.

D

Karlmaður á sjötugsaldri sem er menntaður lögreglumaður með framhaldsmenntun í stjórnun,
einnig hefur hann séð um kennslu. Hann tók fyrst við sem stjórnandi fyrir 30 árum.

E

Karlmaður á fimmtugsaldri sem er menntaður viðskiptafræðingur. Hann hefur um 20 ára
reynslu af stjórnun.

F

Kona á sextugsaldri sem er menntaður lögfræðingur ásamt því að hafa lokið MBA gráðu.
Hún hefur gegnt starfi stjórnanda í 14 ár.

G

Kona á sextugsaldri sem er menntaður kennari. Hún hefur 16 ára reynslu sem stjórnandi.

H

Karlmaður á sjötugsaldri sem er menntaður kennari og viðskiptafræðingur og hefur einnig lokið
MBA námi. Hann hefur starfað sem stjórnandi síðustu 7 ár, þar áður fékkst hann við
ráðgjafastörf.

I

Karlmaður á fimmtugsaldri sem er menntaður stærðfræðingur. Tók fyrst formlega við sem
stjórnandi fyrir 7 árum.

J

Karlmaður á fimmtugsaldri með doktorsgráðu í sálfræði. Hann tók strax við sem stjórnandi að
útskrift lokinni úr grunnnáminu, hélt svo út í frekara nám og hefur starfað sem stjórnandi og
sem lektor frá aldamótum.

K

Karlmaður á sextugsaldri með doktorspróf í verkfræði. Hann hefur starfað sem stjórnandi
síðastliðin 16 ár ásamt því að kenna í háskóla hérlendis, þar áður starfaði hann sem prófessor
við erlendan háskóla.
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3.2 Gagnaöflun og viðtalsrammi
Viðtalsrammi var búinn til þar sem opnar spurningar voru skráðar niður (sjá viðauka B)
og var hann byggður á fyrirliggjandi fræðum og fyrri rannsóknum (sjá til dæmis: Barrick
o.fl., 2003; Bolden, 2004; Franic o.fl., 2014; Holland, 1996; Kotter, 2001; Tengblad, 2012;
The Myers and Briggs foundation, 2017). Megininntak rannsóknarinnar var að komast
að því hvaða eiginleika reyndir stjórnendur telja að stjórnendur þurfi að búa yfir,
núverandi sem og framtíðar stjórnendur. Einnig var leitast að því að komast að því hvað
stjórnendurnir hefðu viljað vita þegar þeir tóku fyrst við starfi sem stjórnendur og fjallað
um stjórnendur og leiðtoga.
Gagnaöflun fór fram með 11 hálfopnum (e. semistructured) viðtölum þar sem
leitast var eftir því að viðmælendur tjáðu sig um efnið á sem víðastan hátt.
Viðmælendur voru einnig beðnir um að svara þrem spurningarlistum (sjá viðauka C,
viðauka D og viðauka E) þar sem persónuleiki sem og eiginleikar þeirra voru skoðaðir.
Fyrsti listinn var byggður á persónuflokkun Holland (1996) þar sem viðmælendur voru
beðnir að merkja við þá persónuleika, sem þeir samsvörðu sér við (sjá viðauka C).
Markmiðið var að sjá hvort viðmælendur samsvöruðu sér við sömu persónuleika og þá
hvaða einkenni þeirra persónuleika það væri sem þeir samsvöruðu sér mest við. Áður en
viðtölin voru tekin var markmiðið að hver viðmælandi myndi aðeins merkja við einn
persónuleika en strax í fyrsta viðtalinu kom í ljós að viðmælendum fannst mjög erfitt að
staðsetja sig í aðeins einum persónuleika svo að rannsakandi ákvað að viðmælendur
myndu merkja við alla þá persónuleika sem þeir samsvöruðu sér við. Eftir að
viðmælendur svöruðu listanum var rætt um umhverfisflokkana og hvort þeir töldu að
samsvarandi umhverfi væri til staðar í þeirra vinnuumhverfi. Viðmælendurnir eru of fáir
til að draga ályktanir eða álykta um þýði út frá svörum og alhæfa um að allir
einstaklingar í ákveðnum persónuleikaflokki séu eins.
Spurningarlisti númer tvö var byggður á Myers Briggs (2017) persónuleikaprófinu
þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara fjórum spurningum (sjá viðauka D) sem
leiða átti í ljós hvaða MBTI manngerð hver og einn þátttakandi er. Rannsakandi las upp
fjórar skilgreiningar, eina fyrir hverja vídd í prófinu og viðmælendur voru beðnir um að
staðsetja sig öðru hvoru megin á ásnum. Út frá svörum viðmælanda var MBTI manngerð
viðmælanda ákvörðuð. Markmiðið var að sjá hvort einhverjir viðmælendur væru sama
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manngerð. Einnig var prófið rætt í heild sinni og viðmælendur voru spurðir hvort það
hefði verið notað á þeirra vinnustað og þá með hvaða árangri.
Þriðji spurningarlistinn var byggður á fimm þátta líkaninu um persónuleika (Franic
o.fl., 2014) þar sem viðmælendur voru beðnir að merkja við alla þá eiginleika sem þeir
töldu sig búa yfir (sjá viðauka E). Ástæðan fyrir því var að sjá hvort einhverjir eiginleikar
væru sameiginlegir hjá öllum, var einhver eiginleiki sem skar sig frá og hvað í þessum
eiginleikum viðmælendur tengdu við. Einnig var rætt hvaða eiginleika viðmælendur
teldu mikilvægt að einstaklingar sem ætla að verða stjórnendur búi yfir.
Rannsakandi hitti viðmælendur á tímabilinu 16. mars 2017 til 7. apríl 2017. Í
viðtölunum sjálfum var stuðst við viðtalsrammann en spurningarnar voru ekki alltaf í
þeirri röð sem þær eru í rammanum og í sumum viðtölum fengust ekki svör við öllum
spurningum en hins vegar komu fram viðbótarupplýsingar. Allir viðmælendur voru
beðnir að svara bakgrunnsspurningum til þess að fá ítarlegar upplýsingar um bakgrunn
og reynslu þeirra. Viðtölin voru frá 25 mínútum upp í 85 mínútur að lengd, flest viðtölin
voru um 45 - 60 mínútur að lengd og aðeins eitt þeirra var undir 30 mínútum en tvö
voru yfir klukkutíma. Viðtölin voru öll tekin upp sem hljóðupptökur á iPhone 7.
Rannsakandi skrifaði niður hugleiðingar og athugasemdir að viðtali loknu og einnig hvað
betur mætti fara. Öll viðtölin voru afrituð og svör við spurningarlistnunum voru skráð í
Microsoft Excel að hverju viðtali loknu.

3.3

Gagnagreining og úrvinnsla

Svör við spurningalistunum þremur voru sett upp í töflur í Microsoft Excel. Næst voru
niðurstöðurnar dregnar saman og settar fram í Microsoft Word og því næst túlkaðar.
Eftir að öll viðtölin höfðu verið tekin og afritun þeirra lokið var hafist handa við að kóða
þau. Fyrst var hvert viðtal lesið einu sinni yfir án þess að skrá neitt niður og markmiðið
með því var að fá heildarmynd af svörunum. Næst var hvert viðtal lesið línu fyrir línu og
leitast eftir því að finna meginþemu. Undir hverju þema geta verið undirkóðar
(Merriam, 2009) og voru þeir greindir. Hverju þema var gefinn ákveðinn litur og farið var
yfir viðtölin og þau merkt eftir þemu þar sem það átti við. Hvert þema var sameinað í sér
skjal og öllum svörum í hverju þema safnað saman í viðeigandi skjal. Þemun og
undirkóðarnir eru eftirfarandi:
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 Stjórnandi og/eða leiðtogi
 Eiginleikar sem stjórnendur þurfa að búa yfir
o Traust til athafna
o Framtíðarsýn, áhugi og opinn fyrir nýjungum
o Þora að taka ákvarðanir
o Hafa kjark til að vera með rétta fólkið í kringum sig
o Úthald
o Vera mannlegur
 Hvað hefði ég viljað vita
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4 Niðurstöður
Byrjað verður á því að fjalla um niðurstöður úr spurningarlistunum þremur:
Persónuleikaflokkun Holland, hvaða MBTI manngerð viðmælendur eru og hvaða
eiginleika úr Fimm Þátta Líkaninu um persónuleika viðmælendur telja sig búa yfir. Í
kjölfarið verður svo greint frá niðurstöðum úr viðtölunum sjálfum. Fjallað verður um
hvert og eitt þema ásamt undirkóðum. Vísað er beint í svör viðmælenda til að styðja við
niðurstöður.

4.1 Persónuleikaflokkun Holland
Allir viðmælendur samsvöruðu sér við fleiri en einn persónuleika, flestir merktu við þrjá
persónuleika en einnig voru viðmælendur sem samsvöruðu sér við tvo, fjóra og fimm.
Enginn viðmælandi samsvaraði sér við alla flokka eins og sjá má í töflu fimm, og
viðmælandi E var sá eini sem samsvaraði sér við hefðbundinn persónuleika.
Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að telja sig vera framtakssama persónuleika og
var það oftast sá persónuleiki sem þeir voru hvað vissastir með eins og viðmælandi B
orðaði það „[...] framtakssöm – það er bara orðið sem er sagt um mig fyrst. Það er minn
svona sterkasti eiginleiki. Með tímanum hef ég lært að vinna með fólki sem stoppar mig
af“. Viðmælendur töluðu um að þeir væru drifnir áfram af löngun til þess að komast
áfram og hvetja fólkið sitt áfram.
Tafla 5: Persónuleikaflokkun Holland eftir viðmælendum
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Margir viðmælendur töluðu um að þeir samsvöruðu sér að einhverju leyti við alla
flokkana, mismikið á mismunandi tímum í lífi sínu og að þetta væri meira eins og róf,
þeir væru ekki af eða á. Viðmælendum fannst þetta oftast erfiðasta spurningin með
tilliti til þess að þeim fannst erfitt að staðsetja sjálfan sig í hvernig persónuleika þeir
byggju yfir og hvað þá að njörva það niður í einn eins og upphaflega markmiðið var.
Viðmælendur voru ekki sammála skilgreiningunum á persónuleikunum og fannst
þær oft vera alltof þröngt túlkaðar, sérstaklega töluðu þau um félagslega
persónuleikann sem var skilgreindur á eftirfarandi hátt:
Félagslegur einstaklingur kýs að vinna með fólki og er alltaf tilbúinn að rétta
fram hjálparhönd. Þessir einstaklingar forðast röð og reglu og rútínubundna
vinnu sem felur í sér að vinna með tæki.
Margir töldu sig vera félagslega einstaklinga án þess að forðast röð og reglu og aðrir
töluðu um að þeir væru mjög félagslegir án þess að vera ávallt að bjóða fram aðstoð
sína. Eins voru nokkrir ekki sammála útskýringunni á framtakssömum persónuleika sem
var skilgreindur á eftirfarandi hátt:
Framtakssamur einstaklingur hefur áhuga á því að hvetja fólk áfram og leiða
það áfram í átt að markmiðum skipulagsheildarinnar eða að hámarka hagnað.
Oftar en ekki vantar einstaklingum sem falla í þennan hóp vísindalega hugsun.
Þeir töldu sig framtakssama en á sama tíma búa yfir vísindalegri hugsun, en eins fram
kemur í skilgreiningunni þá er það oftar en ekki að einstaklingum vantar þann eiginleika
en ekki útilokað að hann búi yfir honum.

4.2 Myers Briggs
Níu þátttakendur staðsettu sig öðru hvoru megin á ásnum í öllum spurningum en
þátttakandi E staðsetti sig á miðjunni í tveimur spurningum og þátttakandi J staðsetti sig
á miðjunni í einni spurningu. Í töflu sex eru MBTI manngerðir viðmælanda listaðar upp.
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Tafla 6: MBTI manngerð viðmælenda

* Þeir einstaklingar þar sem ekki var hægt að ákvarða manngerð

Rannsóknin leiddi í ljós að fjórir þátttakendur eru í ENFP flokknum en það er áhugavert
að svona stór hluti svarenda fái út sömu manngerð. Þessir einstaklingar sækja orku til
annarra, nota innsæið við túlkun nýrra upplýsinga, við ákvarðanatöku notast þeir við
fyrirfram gefnar upplýsingar ásamt því að taka aðstæður, skoðanir og tilfinningar inn í
myndina og þeir sækjast eftir umhverfi þar sem tækifæri eru möguleg. MBTI
manngerðirnar eru 16 talsins og því þyrfti að taka viðtöl við stóran hóp stjórnanda til
þess að sjá hvort ákveðnar manngerðir veljist frekar í stjórnendahlutverk en aðrar. Hins
vegar er talað um að einstaklingar svari spurningunum mismunandi eftir því hvar á
lífsskeiðinu þeir eru svo að mögulega eru þetta eiginleikar sem einstaklingar þjálfa með
sér. Áhugavert væri að rannsaka einstaklinga sem eru að byrja sem stjórnendur og hitta
þá aftur nokkrum árum síðar og sjá hvort manngerð þeirra hefði breyst.
Þeir viðmælendur sem hafa menntun í viðskiptafræði eða stjórnun höfðu allir
heyrt um Myers Briggs prófið, margir höfðu tekið það og innan nokkurra fyrirtækja hafði
prófið verið notað á meðal stjórnenda með góðum árangri. Allir viðmælendur töluðu um
að það væri mjög erfitt að ákvarða hvoru megin á ásnum þeir væru staðsettir og töluðu
um að þeir litu á þetta frekar sem ákveðið róf. Rannsakandi útskýrði fyrir viðmælendum
að þegar upprunalega Myers Briggs prófið væri tekið þá kæmu niðurstöðurnar í
prósentum þar sem sæist hversu mikið viðkomandi skoraði á hvorum ásnum.
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Þátttakandi A skilgreinir sig sem intróvert og felur starf hennar í sér að hún umgengst
mikið af fólki „Maður þarf að henda sér í extróvertinn fyrir hlutverkið, maður verður að
sinna sjálfum sér, alone time er líklega það sem hjálpar introvert mest“. Viðmælendur
sem höfðu unnið með Myers Briggs prófið sögðu flestir að það hefði aðstoðað þá að
átta sig á því hversu misjafnt fólk er og einnig hafi það aðstoðað þá að taka fólki frekar
eins og það er og reyna að skilja það á þeirra forsendum „Hlutir sem fóru í taugarnar á
manni skilur maður betur“ (A).
Viðmælandi J er sálfræðimenntaður og þegar hann var spurður um skoðun hans
á prófinu sagðist hann geta komið með tvö svör. Að hans mati væri þetta ónýtt tæki sem
vísindatæki en hins vegar góð leið til þess að opna á samræðuna og fá fólk til þess að
lýsa því hvernig það bregst við í ákveðnum aðstæðum. Hann gat vel hugsað sér að prófa
að nota þetta á meðal sinna starfsmanna. Viðmælandi C vinnur í fyrirtæki þar sem allir
stjórnendur hafa tekið þetta próf, hún telur að einn af sínum styrkleikum sé hversu
góður mannþekkjari hún er og það kom henni ekki á óvart hvaða manngerðir
samstarfsfólk hennar voru samkvæmt prófinu. Hún hefur einnig látið sína undirmenn
taka prófið og hefur það skilað mjög góðum árangri, fólk hefur betri skilning á
viðbrögðum og gjörningum hvors annars.

4.3 Fimm þátta líkan um persónuleika
Viðmælendur voru beðnir um að merkja við þá eiginleika sem þeir töldu sig búa yfir. Allir
viðmælendur töldu sig vera samvinnuþýða einstaklinga sem áttu auðvelt með að vingast
við aðra, vinna með öðrum og skilja þá. Þeir upplifðu sig hamingjusama og voru líklegri
til að vera ánægðir í starfi. Viðmælendur áttu það allir einnig sameiginlegt að telja sig
ekki taugaveiklaða einstaklinga og hafa ekki tilhneigingu til þess að sjá veröldina í
neikvæðu ljósi. Sjö viðmælendanna töldu sig vera samviskusama einstaklinga en fjórir
töldu sig ekki búa yfir þeim eiginleika, eins og sjá má í töflu sjö. Þeir viðmælendur sem
töldu sig ekki vera samviskusama sögðust allir hafa fólk í kringum sig sem er mjög
samviskusamt og það væri lykilatriði.
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Tafla 7: Svör viðmælenda hvort þeir telji sig samviskusama, úthverfa og víðsýna eða ekki

Meirihluti viðmælenda töldu sig vera úthverfa einstaklinga eins og sést í töflu sjö.
Áhugavert er að bera svörin saman við það hvar viðmælendur staðsettu sig á extróvert –
intróvert ásnum. Aðeins tveir viðmælendur sem töldu sig vera úthverfa einstaklinga
staðsettu sig intróvertmegin. Einn viðmælandi staðsetti sig sem extróvert en taldi sig
ekki vera úthverfan einstakling. Úrtakið er of smátt til þess að hægt sé að draga ályktanir
út frá því en áhugavert væri að skoða í stærra úrtaki hvort fylgni sé þarna á milli.
Þegar kom að víðsýninni þá nefndu margir þátttakendur að þeir væru ósammála
skilgreiningunni, en víðsýni var skilgreind á eftirfarandi hátt:
Víðsýni lýsir einstaklingum sem eru mjög oft listhneigðir, með mikið
ímyndunarafl og hafa mikla ástríðu fyrir menningu og leitast við að kynnast
framandi siðum.
Þeir litu á sig sem víðsýna einstaklinga og opna fyrir nýjum áskorunum og tækifærum en
oftar en ekki álitu þeir sig ekki listhneigða eða með ástríðu fyrir menningu. Af þessum
sökum vafðist fyrir mörgum hvar þeir ættu að staðsetja sig í þessari spurningu. Vissulega
voru svo aðrir sem tengdu við það að vera listhneigðir, eins og sjá má í töflu sjö, og einn
viðmælandi talaði um að hann væri með mjög mikið ímyndunarafl.

4.4 Stjórnandi og/eða leiðtogi
Viðmælendur voru allir sammála um það að sami einstaklingur getur bæði verið
stjórnandi og leiðtogi og bestu stjórnendurnir búi yfir báðum þessum eiginleikum, hins
vegar er það alls ekki alltaf þannig að sami einstaklingur búi yfir leiðtogaeiginleikum þó
hann sé skipaður stjórnandi að þeirra mati.
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Stjórnandi er alltaf skipaður og fær ákveðið vald í gegnum hans hlutverk eða
hans status eða stað í skipuritinu. Leiðtogi getur náttúrulega verið bara
einhver sem skarar fram úr í hóp með einhverja hæfni eða skynsemi sem að
maður er bara að líta til og elta þannig að ég held að það sé mjög gott að
stjórnendur hafi leiðtogahæfileika (E).
Til eru góðir stjórnendur sem hafa ekki þann hæfileika að ná fólki með sér en eru
góðir í að klára verkefni sem eru skýr og hafa ákveðin markmið.
Mér finnst oft að leiðtogi sé áreynslulaus stjórnandi. Leiðtogi er frábær
stjórnandi en hann er með þetta líka þegar það þarf að taka erfiðar
ákvarðanir þá getur hann gengið fram fyrir og executað það, á meðan
stjórnandi er bara svona í sínum kassa (I).
Viðmælandi B var sammála þessu
[...] ég held að það sé fullt af stjórnendum sem eru ekki leiðtogar í sér og eru
búnir að stjórna lengi en eru þá ekki kannski þeir sem eru í fremstu röð.
Viðmælendur töldu flestir að þetta væri að hluta til eitthvað sem er eðlislægt en
samt hægt að þjálfa að einhverju leyti. „Þú getur lært stjórnun en þú getur kannski ekki
lært að vera stjórnandi“ (G). Eins töluðu viðmælendur um að leiðtogar væru oft
einstaklingar sem eru ekki í stjórnandahlutverki heldur geti þetta verið einstaklingar sem
nái fólki með sér með ákveðnum persónutöfrum, sannfæringarkrafti eða orku „[...]
leiðtogi, hann er sá sem skapar svona stemminguna, fær fólk með sér“ (F). Leiðtogar
geta hins vegar einnig verið góðir í því að sannfæra fólk eða fá það með sér án þess að
búa yfir miklum persónutöfrum „Það er til fullt af frábærum leiðtogum sem að hafa
kannski engan sense í mannlegum samskiptum, þeir eru bara ógeðslega góðir í strategíu
eða einhverju“ (I).
Í leiðtogafræðunum eru oft sagðar sögur af einstaklingum sem hafa gert eitthvað
sem þykir einstakt og eftirsóknarvert og að mati viðmælanda J þá upphefur
fræðaheimurinn leiðtoga og dregur stjórnendur niður þegar á endanum þurfa þeir að
vinna sama verkið.
Mér finnst þetta vera aðgreining sem er til algjörar óþurftar, sérstaklega þar
sem litteratúrinn hyperar leiðtogana og degradar stjórnenduna. Í mínum huga
þá geri ég bara engan greinamun þarna á. Verkefnið er það sama. Besta
skilgreiningin á stjórnun og þá leiðtogum líka er getting work done through
other people. Þú þarft á öðru fólki að halda til að vinna vinnuna ... það
kemur á endanum í ljós að þeir leiðtogar/stjórnendur sem ná bestum árangri
gera ekki ósvipaða hluti en kannski með mismunandi hætti. Sérstaklega finnst
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mér leiðtoga discussionin vera ótrúlega þunn oft, að því leitinu til að það er
talað svo háfleygt um að þeir setji sér svona svakalega mikil markmið og fá
fólk til þess að ná einhverjum fáranlegum árangri en það er aldrei sagt
hvernig. Og í raun og veru sko í flestum tilfellum þá vitum við meira hvað
maurar gera í einhverri mauraþúfu í Afríku heldur en hvað stjórnendur og
leiðtogar gera til þess að ná árangri.
Viðmælandi H telur að stjórnunarfræðin hafi komið fyrst fram en svo hafi komið fram
krafa um breytingar, þær rekstrar og stjórnunaraðferðir sem voru við líði hafi ekki lengur
verið samþykktar og krafan um manneskjulegri samskipti á milli yfir og undirmanna hafi
kallað á það að leiðtogafræðin hafi komið fram á sjónarsviðið. Viðmælandi D telur að
það sé enn angi eftir af stjórnendum sem fylgja gömlum aðferðum „Það eru ennþá til
gamaldags stjórnendur sem eru bara harðstjórar“.
[...] leiðtogaumræðan kemur seinna vegna þess að það verður einhver krafa
til á einhverjum markaði af einhverjum aðilum um það að stjórnandinn gamli
geti gert betur ... og það kemur kannski fyrst og fremst fram þessi krafa um
það hvernig hann geti náð betri árangri með sínu starfsfólki. Hann geti búið til
umhverfi sem byggist upp á þátttöku allra og trausti til starfsmanna. Hann
verði kannski minna deilandi og drottnandi eins og hann var kannski svolítið
þekktur fyrir og talið að með því að mýkja sig upp þá gæti hann náð miklu
betri árangri vegna þess að þá myndi fólk opna sig betur, myndi taka meiri
þátt í starfseminni, myndi telja sig eiga miklu meira erindi inn í reksturinn og
meiri þátttakendur ... ef við segjum að stjórnun feli í sér að taka ákvörðun
og svo að fylgja ákvörðun eftir með því að fela starfsfólki að gera eitthvað ...
og leiðtogi þarf einfaldlega að geta gert þetta bæði. Hann þarf að taka
ákvörðun og hann þarf líka að laða fólk til fylgilags við viðkomandi ákvörðun.
Hann þarf að skapa það umhverfi og það andrúmsloft á vinnustaðnum að fólk
vilji fylgja því sem að hann gerir af því að hann gerir ekkert ef það mætir
enginn í vinnuna (H).

4.5 Eiginleikar sem stjórnendur þurfa að búa yfir
Stærsta hlutverk stjórnanda er að sjá til þess að verkefnin séu unnin, til þess að það
gangi upp þarf að hann að sjá til þess að starfsmennirnir vinni vinnuna „... stjórnun
felst í því að láta hlutina gerast, gera það gegnum aðra“ (D) stjórnandi A tók undir þetta
„Þú ert í rauninni að tryggja að vinnan í fyrirtækinu sé unnin, þú ert að tryggja að
hlutirnir séu rétt gerðir“. Stjórnandi verður að vita hvert hann ætlar að leiða
skipulagsheildina, gefa fyrirmæli um hvernig á að komast þangað og fylgjast með
ferðinni „Stjórnandi þarf að sjá til þess að allir viti hvert er verið að stefna og að allir séu
að stefna í sömu átt“ (B). Einnig verður hann að gefa sér tíma í það að skoða
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frammistöðu starfsfólksins, veita því leiðsögn ef eitthvað mætti betur fara og hrósa því
fyrir það sem vel er gert. Einstaklingar eru mjög misjafnir og stjórnandi þarf að gera sér
grein fyrir því að það er ekki hægt að umbuna öllum eins „[...] þú hrósar svo mismunandi
... allt eftir týpunum“ (H) sumir vilja aðeins peningalega umbun á meðan aðrir vilja
aðeins viðurkenningu í formi munnlegs hróss.
Það sem stjórnendur þurfa að gera er í fyrsta lagi þurfa þeir að vita hvað þarf
að gera, þeir þurfa að geta sagt fólki sem vinnur með þeim með áhrifaríkum
hætti frá því hvað þarf að gera, þeir þurfa að fylgjast með því hvað er gert
með einum eða öðrum hætti og þeir þurfa að láta góða og lélega
frammistöðu skipta máli með feedbacki og með einhverskonar umbum og
hún getur náttúrlega tekið óendanlega mörg form, allt frá einhverjum
peningalegum bónusum yfir í bara spjall. Ef að stjórnendur gera þetta, segja
hvað þú átt að gera, fylgjast með frammistöðu og gefa feedback, láta hlutina
skipta máli og gera það á þokkalega svona manneskjulegan hátt þá gengur
þeim vel (J).
Hlutverk stjórnandans er að hvetja starfsmenn sína til dáða með því að treysta
þeim, setja raunhæfar kröfur og láta góða frammistöðu skipta máli.
[...] gera kröfur og geta gert kröfur og ætlast til að fá mótframlag frá hinum
... að temja sér það að leggja sig alltaf fram, ekki gera lítið úr verkefnum sem
þykja allmennt minniháttar, alltaf að vanda sig. Treysta fólki, gefa fólki
ábyrgð, hrósa, endurgjöf sem er eðlileg og sanngjörn. Þú berð ábyrgð sem
stjórnandi á því að fólkið viti hvert það er að fara (D).
Með því að hafa starfsfólkið með í ráðum þegar verið er að setja ný markmið og
marka stefnu eru miklar líkur á því að starfsfólkið fái meiri áhuga á verkefninu og
tengist því betur. Upplýsingagjöf er algjört grundvallaratriði.
[...] hafa skýra sýn, vera með skýr markmið og að þau séu raunhæf og svolítið
unnin með fólkinu sem á að ná þeim svo þú fáir samstöðu og svo er það þessi
virka endurgjöf, vera duglegur að hrósa og duglegur að leiðbeina og þessi
almenna upplýsingagjöf því fólki líður ekki vel ef það fær litlar upplýsingar,
fólk gerir kröfur um miklar upplýsingar. Hérna áður voru upplýsingarnar á
borðum fárra og þú vissir kannski lítið og það þótt í lagi en það er ekki í lagi í
dag, ekki í nútímastjórnun (C).

4.5.1 Traust til athafna
Viðmælendur töluðu allir um það að stjórnendur verða að átta sig á því að þegar
einstaklingur tekur við sem stjórnandi þá þarf hann að láta eftir að vinna ákveðin verk
sem hann er oftar en ekki sérfræðingur í. Hann þarf að bera traust til starfsmanna sinna
til þess að vinna verkin og nýta tíma sinn í það að hjálpa starfsmönnum sínum að vaxa
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og takast á við ný tækifæri, þó svo að stundum geti verið freistandi að gera hlutina
sjálfur.
Ég treysti fólki til þess að gera það sem það kann vel. Það er algjör lykilatriði
að stjórnendur séu hóflega latir, geri ekki hlutina sjálfir. ... en ef hann myndi
taka bara helming af sínum tíma og nota það til að coacha aðra til að ná
árangri þá er það cumulativt miklu miklu meira en það sem þú gefur eftir.
Verkefni stjórnanda/ leiðtoga ... er bara success hópsins (J).
Viðmælendur töluðu einnig um að það að auk þess að hafa jákvæð rekstrarleg áhrif
að veita umboð til starfsmanna þá væri það einnig mjög gefandi að sjá þegar
starfsfólkið vex og dafnar eins og viðmælandi C orðaði það:
Mig langar til þess að fólkinu mínu gangi vel og þegar því gengur vel þá fæ ég
mitt kikk. Þegar ég sé það vaxa og verða stærra og takast á við stærri hluti og
ná árangri þá finnst mér ég hafa náð árangri. Það er miklu meira sustainable
þegar þú nærð að láta fólkið þitt vaxa, það verða svo mikil margfeldisáhrif.
Viðmælendur töluðu um að mikilvægt væri að treysta fólki til athafna og gefa þeim
ákveðið vald til þess að taka ákvarðanir „... ég held að ég sé ekki svona micro
management því ég gef alveg umboð til sviðstjóra“ (F). Sömuleiðis þarf að leyfa
starfsfólki að finna réttu leiðina sjálft.
[...] frelsi fólks til athafna er gríðarlega mikið og gríðarlega mikið frelsi hvernig
fólk hagar sínum störfum. Það er ekki mælt með því hvenær það kemur eða
fer eða vinnustundir eða slíkt. Það er bara mælt frá öðru, út frá tekjum,
ánægju viðskiptavina, starfsánægja, og hópsins sem það er að leiða og svo
framvegis (E).
Stjórnendur gera miklar kröfur til starfsmanna sinna, setja fram skýrar línur um það
hvers er ætlast til af þeim og hvaða markmiðum á að ná „[...] ég set skýran ramma svo
að það séu góðar reglur og skýr markmið. Ég er mjög samkvæm sjálfri mér, ég geri
miklar kröfur“ (C).
Ef að undirmenn finna að yfirmenn þeirra beri ekki fullkomið traust til þeirra er
hætta á því að sjálfstraust þeirra minnki og afköstin sömuleiðis.
Ef það er eitthvað sem skiptir máli þá er það að treysta fólki til að gera það
sem það kann og gera það vel og ekki stíga inní ákvarðanatöku sem fatlar fólk
til framtíðar vegna þess að einhverra hluta vegna verður það feimið að gera
hlutina sjálft (J).
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Viðmælandi C tekur undir þetta og bætir við að þegar ekki ríki traust á milli yfirmanns og
starfsmanns þá er mikil hætta á því að það myndist óvissa og starfsmanninum líði ekki
vel og verði óöruggur „[...] það er ofboðslega vont að vinna fyrir stjórnanda sem þú
finnur að treystir þér ekki“.

4.5.2 Framtíðarsýn, áhugi og opinn fyrir nýjungum
Allir viðmælendur töluðu um að það væri lykilatriði fyrir hvern stjórnanda að hafa
framtíðarsýn, vita hvert leiðinni er heitið eins og viðmælandi G orðaði það:
[...] hafa svona góða heildaryfirsýn yfir starfsemina og hvert þú ert að stefna
... og það að fá fólkið með í þessa sömu átt það finnst mér vera svona það
mikilvægasta, því að það er ótrúlega flókið verkefni en hægt að leysa ef að
allir leggjast á eitt.
Einnig er mikilvægt að hafa áhuga á því sem verið að fást við og atvinnugeiranum, oft
kemur forvitnin einstaklingum einnig langt. „[...] mig þyrstir í árangur. Ég hef brennandi
áhuga á því sem ég er að fást við [...] ég held að það komi rosalega mikið með gleðinni
og áhuganum frá stjórnandanum“ (B).
Þegar framtíðarsýnin er mótuð þarf að hafa í huga að veröldin breytist á
ógnarhraða og lykilatriði er að stjórnendur séu tilbúnir að taka þátt í þeim breytingum
sem eru að gerast og munu gerast.
[...] að hræðast ekki alla þessa orku sem að er hérna úti í spektrúminu sem að
er að brjótast víða fram. Ég meina það eru einhvern veginn svo ofboðslega
miklar breytingar í vændum, við erum einhvern veginn alltaf að upplifa nýjan
heim á hverjum degi af því að það er alltaf verið að að verða til ný og ný
þekking og það er að vera ekki hræddur við hana. Detta ekki í þetta gamla
hjólfar að þetta hafi allt verið svo ágætt einu sinni að það geti ekki verið
ástæða til að breyta (G).
Takist stjórnendum ekki að fylgja þeim breytingum sem eru að gerast eru allar líkur
til þess að þeir og þeirra skipulagsheild verði undir í samkeppninni. Áður fyrr voru
skýrari mörk á milli markaða og hver gerði hvað, en það hefur að miklu leyti breyst á
síðustu árum.
Þannig að það sem var hérna í gamla daga þegar þú varst í einhverri ákveðinni
atvinnugrein og þú bara vissir það að þú varst að keppa við aðra sem að voru
eins og þú. En svo núna er að koma ný samkeppni bara út um allt virðist vera
og maður sér svo sem ekkert fyrir endann á því ... þú ert í breytingarfasa,
það er partur af því að reka fyrirtæki. Það er bara stanslaust verið að breyta.
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Og þetta er kannski orðið mjög stórt hlutverk hjá stjórnendum að challengera
hlutunum þótt að þeir gangi kannski allt í lagi (E).

4.5.3 Þora að taka ákvarðanir
Mikilvægt er að stjórnendur þori að taka af skarið, það þarf að taka á hlutum sem eru
leiðinlegir, erfiðir og auðveldast væri að hunsa en það kemur ekki til greina. Stjórnendur
verða einnig að átta sig á því að mjög líklega munu aldrei allir vera ánægðir með
ákvarðanir þeirra og ekki er hægt að þóknast öllum. „[...] ég reyni að taka samræðuna
alltaf, en ég tek líka bara ákvörðun þegar mér finnst það þurfa. Ég er ekki
ákvarðanafælin, ég tek á þeim málum sem mér finnst þurfa“ (F). Þegar það koma upp
aðstæður að ákvörðun sem tekin var í góðri trú reynist svo hafa verið röng eða vond er
nauðsynlegt að stjórnandi geti viðurkennt mistök sín „[...] að vera ekki hræddur við að
taka ákvarðanir og svo skipta um skoðun, geta breytt. Það er bara rangt að gera þetta
svona ég sé það núna og við breytum þessu bara“(I). Viðmælandi G tekur undir þetta
Stjórnendur eru eins og allir aðrir og þeim verður á, þá er mikilvægt að þeir
geti viðurkennt það ... geta einhvern veginn staðið og fallið með því að þú
ert ekki fullkominn frekar en nokkur annar starfsmaður [...] að geta líka
viðurkennt mistök sín, að vera það sterkur karakter að þú getir bara sagt já ég
var alveg viss um að þetta væri rétt því miður þetta bara var ekki rétt

4.5.4 Hafa kjark til að vera með rétta fólkið í kringum sig
Enginn einn einstaklingur hefur burði til þess að geta gert allt, skilið allt eða unnið sjálfur
öll þau verkefni sem þarf að klára. Hlutverk stjórnandans er að setja saman hóp af ólíku
fólki sem myndar sterka liðsheild. Hann þarf að búa yfir sjálfstrausti til að geta ráðið fólk
sem hefur meiri þekkingu eða reynslu á ákveðnu málefni eða sviði.
[...] ef ég ætla að vera bestur í öllu sem við ætlum að gera þá er ég með miklu
lakara fólk í kringum mig af því að ég get aldrei orðið bestur í öllu. Þú þarft
einhvern veginn að geta séð sjálfan þig sem undir einhverjum í einhverri
þekkingu án þess að sé óþægilegt, þú þarft bara að hafa sjálfstraust til þess að
vita það að það er eitthvað annað sem gerir þig að stjórnanda en ekki það að
þú vitir allt best og hinir eru aðeins fyrir neðan. Þá held ég að sum fyrirtæki
sem hafa verið stofnuð og stjórnandinn vill alltaf halda öllu niðri þau eru alltaf
að tapa, þú ert þá alltaf með fólk sem er aðeins lakara en stjórnandinn á
meðan einhver annar ræður þann besta (E).
Farsælar skipulagsheildir eru byggðar upp af mismunandi einstaklingum sem hafa
sérhæfingu á mismunandi sviðum, ef að allir eru eins þá verða framfarirnar ekki miklar,
ef einhverjar „Þú verður að raða í kringum þig ólíku fólki því annars eru allir að gera það
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sama“ (A). Viðmælandi K tekur undir þetta „[...] bestu skipulagsheildirnar eru í rauninni
þegar þú blandar saman mikið af mismunandi karakterum, týpum, þekkingu og reynslu.
Konum, körlum, verkfræðingum og arkitektum og svo framvegis. Þá gengur þetta best“.
Það er áskorun að vera með fólk í kringum sig sem hefur allt aðra skoðun eða aðra
heimsmynd. En svo lengi sem umræðan er málefnaleg þá skilar hún einhverju. „Þú þarft
að búa til svona rétta blöndu af núning ... hafa tolerance til að hlusta á einhvern sem
er bara ekkert sammála þér“ (I).

Sjálfsþekking stjórnanda kemur hér við sögu því

mikilvægt er að hann geri sér grein fyrir því hvar hans veikleikar liggja svo hann geti
ráðið til sín fólk sem hefur þá eiginleika sem styrkleika „Ég ræð þannig fólk í vinnu sem
ég er ekki. Ég hef alltaf byggt mig upp með þannig fólk í kringum mig“ (C). Einnig skiptir
framtíðarsýnin máli því einstaklingarnir sem eru ráðnir inn verða að vera á sömu
blaðsíðu og passa inn í hópinn „[...] sem stjórnandi þá ertu oft að taka ákvarðanir um að
ráða inn fólk og þú ræður kannski inn fólk sem að þú telur að falli að því umhverfi sem
þú ert að byggja upp“ (E).

4.5.5 Úthald
Starf stjórnanda er krefjandi og vinnudagurinn virðist stundum aldrei ætla að taka enda,
en þá er nauðsynlegt að hafa úthald, viljann og getuna til þess að halda áfram og klára.
[...] þetta er ekki auðvelt hlutverk, þetta eru þannig hlutverk að þetta er ekki
alltaf skemmtilegt og það verður bara að vera partur af því. Það koma bara
þannig dagar og sum verkefni eru þannig að maður virðist vera alveg að tapa
þeim en það má aldrei gefast upp, það er lykilþáttur (A).
Þegar krefjandi verkefni koma upp þarf stjórnandi að geta hugsað út fyrir kassann, séð
heildarmyndina og haldið áfram „Vera lausnamiðaður, hugsa í lausnum. Vera
skipulagður í vinnubrögðum og hafa úthald og klára“ (F). Það þarf alltaf að takast á við
erfiðu verkefnin og því fyrr sem það er gert því betra.
Confront the brutal facts, þú verður að facea vandamálin og ef þú facear þau
ekki, þau fara ekki ef þú facear þau ekki. Og þú verður bara að gangast á hólm
við þau og stundum getur það verið alveg rosalega trikki hvernig þú átt að
gera það“ (H).
Sjálfstraust er lykilatriði hér, að stjórnandinn þori og viti að hann geti tekist á við
verkefnið.
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Þú verður að hafa sjálfstraust því að það er rosalega mikil áskorun að byrja í
svona verkefni, í mörgum tilfellum er maður settur yfir jafningja sína og það
er einhver í hópnum sem telja sig vera sterkari en maður sjálfur og maður er
oftast í þeirri stöðu að þurfa að læra eitthvað nýtt um leið. Þetta er erfitt en
þetta er mjög skemmtilegt um leið en þetta er ekki skemmtilegt ef manni
líður ekki vel með sjálfan sig gangandi inn í það. Ef maður er með sjálfstraust
þá er þetta hægt (A).

4.5.6 Vera mannlegur
Einstaklingur sem tekur að sér starf stjórnanda verður að átta sig á því hversu stór
partur mannlegi þátturinn er í starfinu, stjórnendur verða að þekkja sjálfa sig vel, átta sig
á því hvar þeirra styrkleikar liggja og hverjir veikleikar þeirra eru.
Það fyrsta sem stjórnandi þarf að gera er að þekkja sjálfan sig, þekkja
styrkleikana og veikleikana, svo hann geti unnið í veikleikunum og unnið með
styrkleikana og bætt við sig því sem hann hefur ekki, það er enginn fullkominn
... líka þetta að vera góður í að setja sig í spor annarra (C).
Líðan starfsmanna er eitthvað sem á og þarf að skipta stjórnanda máli, hann þarf að
leggja sig allan fram við það að reyna að skilja fólkið sitt og setja sig í spor þeirra.
[...] ef þú tekur ekki eftir því hvernig fólkinu líður í kringum þig, þú ert kannski
alveg ónæmur fyrir því þá eru kannski ekki mikil líkindi að þið náið mjög vel
saman, meðan sumir gera sér far um það að átta sig á því hvernig öðrum líður
í kringum þá (H).
Allir viðmælendur töluðu um að það væri undirstaða alls að vera mannlegur og taka
tíma í óformlegt spjall því þar kynnist fólk og ákveðið traust verður til „[...] ég held ég sé
frekar mikill jafningi, hef mikinn áhuga á starfsfólki mínu og þekki það flest vel, er
forvitin um hagi þess og læt mig starfsfólkið varða á þessu persónulega leveli“ (C).
Viðmælandi I er sammála þessu og leggur áherslu á það að vera samkvæmur sjálfum sér
„[...] en aðallega held ég að ég sé að reyna að hafa þetta svona mannlegt. Að geta horft í
spegilinn bæði heima hjá sér og í vinnunni og sagt að maður hafi verið sanngjarn og gert
sitt besta sko“.
Viðmælandi F tekur undir með viðmælanda C og I:
[...] að vera í góðu sambandi við starfsfólkið, það skiptir rosalega miklu máli.
Auðvitað getur maður tileinkað sér allskyns tækni hvernig ætlar maður
stjórna [...] en ef maður er ekki í sambandi við starfsfólkið og samskiptahæfni,
það er bara grundvöllurinn af öllu því sem kemur, þú getur ekki nýtt allt sem
þú kannt og ert góður í nema vera góður í samskiptum. Og vera áræðanlegur,
þetta er stundum svolítið eins og uppeldishlutverk. Maður þarf að standa við
40

það sem maður boðar og segir, þannig að allt sé svona fyrirsjáanlegt. Að fá
fólk með sér, hvetja það og sannfæra og sannfærast frá þeim. Það á að vera
gaman í vinnunni, við höfum það í hendi okkar, það er ömurlegt að vera
svona marga klukkutíma ef það er ekki gaman. Vera metnaðarfull og ná
árangri. Það á að vera staður þar sem fólki líður vel. Minn stjórnunarstíll er
svolítið umhyggja fyrir starfsfólkinu.
Alla daga munu samskipti skipa stóran þátt í daglegu starfi stjórnanda og nauðsynlegt er
að hann geti átt í farsælum samskiptum við undirmenn sína sem og annað fólk. Einnig
þarf hann að hvetja og ýta undir að starfsfólk hans eigi góð samskipti sín á milli. Það er
svo margt sem næst fram með því að tala saman, oft er hægt að leysa vandamál með
einu samtali sem gætu annars magnast og orðið að stórmáli ef fólk talar ekki saman.
[...] leysa málið með samtali ... það eru hnökrar í öllum samskiptum, það eru
hnökrar í öllu skipulagi og verkskipulagi öllu. Í verklagsreglum geta verið
hnökrar og menn verða að hafa gæfu til þess að tala saman og ekki búa til
einhverjar gríðarlegar hindranir sem menn geta stundum gert og skrifa
einhverja voðalega harkaleg bréf með einhverjum lógík og einhverjum Excel
töflum og mála sig alveg út í horn með einhverri fastri afstöðu. Fara inn í
kaffistofu og fá sér kaffi, hugsa bíddu getum við ekki leyst þetta og þá leysast
málin (K).
Vöntun á samskiptahæfni getur skapað hinar ótrúlegustu hindranir og einstaklingar sem
hafa allt annað til brunns að bera geta liðið fyrir að vanta þennan eiginleika.
Þetta er hæfileiki sem í ótrúlegustu aðstæðum skapar hindrun, það er algjör
dílbreiker ef viðkomandi getur ekki átt í samskiptum. Þú núllar í rauninni mjög
mikið af hæfninni út ef þú átt ekki gott með að vera í samskiptum. Það eru
alltaf samskipti (A).
Einnig er mjög mikilvægt að stjórnendur sýni gott fordæmi, svo sem að taka sér
lögbundið frí, sækja börnin í skólann og setja sig í spor annarra.
Þú þarft að vera fyrirmynd ... þú þarft að vera aðgengilegur og þarft að
temja þér eins og ég að svara alltaf starfsfólkinu allavega samdægurs helst
strax alveg sama hvað þeir spyrja um en ef ég get ekki svarað þessu þá segi
ég, ég skoða þetta og svara þér á morgun eða eftir viku. Þannig að þú skilar og
færir fólki traust og færð traust til baka (E).
Nokkrum viðmælendum fannst þetta samt hægara sagt en gert „Ég mætti örugglega
vera skilningsríkari á einhver vesen og vandamál, það er ekki mín sterkasta hlið“ (B).
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4.6 Hvað hefði ég viljað vita
Viðmælendur töluðu allir um að starf stjórnanda væri ákaflega gefandi og einstaklega
skemmtilegt en á sama tíma virkilega krefjandi og á köflum sé það mjög erfitt. Mikilvægt
væri að einstaklingur sem sé að stíga sín fyrstu skref sem stjórnandi átti sig á því og
undirbúi sig andlega fyrir þá áskorun sem hann er að fara að takast á við. Mörgum
hættir til að ætla að standa sig 150%, gera allt sjálfur, vera bestur og hafa ekkert rúm
fyrir mistök. Raunin er sú að það verða alltaf gerð mistök og enginn einn einstaklingur er
fær um að bera allar heimsins birgðir. Gott er að átta sig á þessu strax í stað þess að
berja sig áfram og draga sig niður þegar þeim kröfum sem einstaklingurinn setur sjálfum
sér er ekki náð, oftar en ekki eru þessar kröfur óraunhæfar.
Þetta verður betra, það er eðlilegt að þetta sé erfitt og vertu góð við sjálfa
þig. Ég ætlaði bara að berjast í gegnum þetta, ég ætlaði að taka allt á mig.
Taka allt álagið á mig og gera allt. Ef það var ekki þannig þá var ég brjáluð, af
því að væntingarnar og kröfurnar sem ég gerði til mín voru svo miklar.
Slakaðu á þetta kemur ég er betri í þessu, en svo auðvitað koma tímabil þar
sem ég er extra þreytt eða stressuð. Ég er fegin þegar ég tek ekki of mikið inn
á mig. Manni verður samt á endanum að vera svolítið sama hvað öðrum
finnst um mann. Það er partur af hlutverkinu, við fáum betur borgað. Á
meðan maður er viss um að þetta eru réttar ákvarðanir þá á maður að standa
með sér (A).
Starf stjórnanda felur í sér að vinna með fólki, hvetja það áfram og leiðbeina því á rétta
braut. Margir töluðu um að þeir hefðu viljað vita hversu stóran þátt mannleg samskipti
spila í daglegu starfi stjórnanda og hversu erfitt það getur verið að vera yfirmaður.
Já ég hefði viljað vita hvað það er erfitt að stýra fólki ... hvað fólk lætur illa af
stjórn en ég ætla ekkert að gera lítið úr því að þar er alveg skemmtilegt og og
þú getur haft mikil áhrif og allt það en það er oft bara mjög erfitt að fá fólk til
að gera hlutina eins og þú vilt að þeir séu gerðir eða er gert ráð fyrir að þeir
séu framkvæmdir (G).
Stjórnendur verða að vera að vera því viðbúnir að upp geti komið samskiptavandi á milli
starfsfólksins sem erfitt getur verið að leysa og mjög tímafrekt.
Það getur verið mjög erfitt að leysa samskiptavanda fullorðinna ...
samskiptavandi barna og samskiptavandi fullorðinna er nákvæmlega eins það
er bara misstórt fólk sem að á í hlut (G).
Flestir ef ekki allir dagar hjá stjórnendum fela í sér mannleg samskipti og óhjákvæmilega
munu einstaklingar verða á vegi stjórnanda sem eru mjög frábrugðnir þeim sjálfum, þá
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er mikilvægt að stjórnandinn hafi þann eiginleika að geta sett sig í spor annarra, hlustað
og reynt að skilja viðkomandi. Ef þetta er ekki eðlislægur eiginleiki er þetta eitthvað sem
stjórnendur geta unnið í eins og viðmælandi B talar um
Það sem ég gerði mjög vitlaust í byrjun var að það tók mig svolítinn tíma að
læra að taka tillit til starfsfólksins meira. Ég hef alltaf sjálf haft mikinn drifkraft
og mikla orku og hafði lengi vel ekki mikinn skilning á þörfum fólks að vilja
minnka við sig eða hætta. Það erfiðasta í starfi stjórnanda er að glíma við fólk,
því fólk er ólíkt og allskonar. Það tók mig svolítinn tíma að læra
umburðarlyndi fyrir allskonar fólki og ég rak mig mjög mikið á með það, ég
þótti ótrúlega hörð. Þetta er í rauninni eitthvað sem þú lærir kannski ekkert í
skóla.
Með því að bera hag starfsfólksins fyrir brjósti eru meiri líkur til þess að því líði
betur sem skilar ánægðara starfsfólki sem að öllum líkindum skilar betri arðsemi. Það
tók viðmælanda C nokkurn tíma að átta sig á því, fyrstu árin var öll hennar athygli á
hennar eigin frama en svo sá hún að hún þurfti að jafna þetta út „En ég var ekki þannig
fyrst. Fyrst var ég meira að spá í mínum árangri“. Stjórnandi þarf einnig að hafa það í
huga að auðveldasta leiðin er ekki alltaf sú besta og það sama á við um starfsfólkið sem
stjórnandi velur sér við hlið. Það er lang auðveldast að vera umkringdur fólki sem hefur
sömu lífssýn og skoðanir og einstaklingurinn, en stjórnandi þarf að geta og þora að ráða
til sín fólk sem hefur aðra sýn og skoðanir, þá gerast hlutirnir.
Svo bara hafa gaman af þessu og ekki safna í kringum þig já fólki, það er það
versta sem þú gerir. Það er alltaf auðveldast að hafa í kringum sig já fólk en
það er erfiðast að hafa í kringum sig nei fólk, þú vilt hafa málefnalegt fólk
hvort sem það er já eða nei fólk. Þú vilt geta tekið díalóg og fengið umræður
um hluti en svo þarftu að vera tilbúinn í lok dagsins að slá á en allavega hafa
gaman af þessu (I).
Umbreytingin frá því að vera almennur starfsmaður yfir í það að verða stjórnandi er
mikil og mikilvægt er að stjórnendur átti sig strax á því að þeir verði að láta eftir sum
verkefni sem þeir eru hugsanlega færastir að vinna eða þykja skemmtilegust.
Stjórnandahlutverkið felur í sér ný verkefni sem eru tímafrek og þarf að hlúa að.
Já aðallega tíminn. Þú þarft allt í einu að setja eitthvað til hliðar sem að þér
finnst skemmtilegt og þú ert góður í og af hverju á ég að fara að undirbúa
frammistöðusamtal með þér? (I).
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5

Umræður

Markmið rannsóknarinnar var komast að því hvaða eiginleikum stjórnendur þurfa að
búa yfir að mati reyndra stjórnanda, horft var til núverandi sem og framtíðar stjórnanda.
Viðtöl voru tekin við 11 starfandi stjórnendur og rýnt inn í hugarheim þeirra. Leitast var
eftir því að fá sýn viðmælenda á því hvort leiðtogi og stjórnandi séu ávallt aðskilin
hlutverk sem sitt hvor aðilinn gegnir eða hvort sami einstaklingur geti gengt báðum
störfum í einu. Viðmælendur voru allir sammála um það að farsælast væri að
stjórnendur byggju yfir leiðtogahæfileikum og töldu að margir einstaklingar gerðu það.
Sumir að eðlisfari en að leiðtogahæfileikar geti sprottið fram hjá öðrum sökum áhuga.
Þetta er algjörlega á skjön við kenningar Kotters (2001) sem telur að þetta séu ávallt
aðskilin hlutverk sem aldrei er hægt að sameina.
Tengblad (2012) talaði um það að alltof lengi hefði tíðkast að horfa niður til
stjórnenda og upphefja leiðtoga, þeir væru settir á stall þar sem þeir væru nánast
ósnertanlegir og eymdi enn af gömlu heimsmyndinni þegar talið var að leiðtogar
fæddust og örlög þeirra væru þar með ráðin. Einn viðmælandi talaði sérstaklega um það
hvað fræðaheimurinn hefði sett stórt bil á milli stjórnenda og leiðtoga sem væri til
algjörs ógagns, því að á endanum er verkefnið alltaf það sama. Viðmælendur töluðu um
það að leiðtogum væri kleift að hrífa fólk með sér, fylkja því um tiltekinn málstað og láta
hlutina gerast. Hugsanlega býr leiðtogaeiginleiki innra með öllum einstaklingum, hann á
bara eftir að virkjast og hugsanlega er hægt að draga ályktun af því að með áhuga og
þrautseigju sé hægt að gera alla að leiðtoga í réttu umhverfi.
Allir viðmælendur samsvöruðu sér við framtakssaman persónuleika og er það í
samræmi við flokkun Hollands (1996) þar sem hann skilgreinir framtakssama
persónuleika sem einstaklinga sem sækjast eftir því að sannfæra, leiða og stjórna
öðrum. Þessir einstaklingar sækist eftir því að fást við krefjandi viðfangsefni og eru oftar
en ekki með mjög mikinn sannfæringarkraft. Hægt er að draga ályktun af því að ákveðnir
eiginleikar gefi vísbendingu um það hvaða fólk sækist eftir því að leiða annað fólk og
áhugavert er að velta því fyrir sér hvort allir stjórnendur búi yfir þessum framtakssama
persónuleika eða hvort það leynist inn á milli einstaklingar sem eru það ekki.
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Þegar einstaklingar vinna í umhverfi sem styður við þá þá líður þeim vel og
hugsanlega má draga þá ályktun að meiri líkur séu til þess að einstaklingar verði
stjórnendur eða leiðtogar í umhverfi sem passar við persónuleika þeirra. Einn
viðmælandi taldi að vinnuumhverfi sitt væri ekki að styðja við sig sem einstakling og
hafði hún þurft að aðlaga sig að því. Hún vinnur í fjármálaheiminum en er mjög listræn
og að hennar mati er fjármálaumhverfið ekki að styðja við skapandi hlið hennar en á
sama tíma er hún mjög rekstrardrifin og hefur virkilega mikinn metnað og ánægju af því
að ná settum markmiðum. Eitt sinn ákvað hún að draga sig úr þessum heimi og breyta
um starfsvettvang en það entist mjög stutt vegna þess að hún fékk of spennandi
atvinnutilboð sem hún gat ekki hafnað. Einstaklingar sem eru með áhugasvið og
eiginleika á mjög ólíkum sviðum gætu hugsanlega átt erfiðara með að uppfylla allar
þarfir sínar á einum stað og mikilvægt er þá að þeir átti sig á því hvaða þörfum er ekki
verið að fullnægja í vinnunni og geri það þá annarsstaðar.
Carl Jung (1923) hóf snemma á síðustu öld að velta því fyrir sér hvort mannlegur
breytileiki gæti ekki útskýrt margt af því sem einstaklingum finnst skrítið eða óútskýrt í
fari annarra. Briggs mæðgurnar byggðu Myers Briggs manngerðarprófið á hugmyndum
Jung þar sem markmiðið er að sjá hvoru megin á kvarða einstaklingar lendi sem segja til
um það hvernig þeir skynja veröldina, taka inn upplýsingar, taka ákvarðanir og fleira.
Áhugavert var að heyra hversu margir af viðmælendumun höfðu heyrt um prófið, allir
þeir sem höfðu menntun á sviði viðskipta eða stjórnunar höfðu tekið prófið og hafði það
nýst þeim til góða. Það hafði opnað augu þeirra bæði fyrir því hvernig þau sjálf eru sem
einstaklingar og þau skyldu betur hvers vegna þau væru eins og þau eru en einnig hafði
þetta mikil áhrif á það hvernig þau sáu og tóku öðru fólki. Einstaklingar sem alltaf höfðu
til dæmis farið í taugarnar á þeim eða þau höfðu bara með engu móti getað tengst kom í
ljós að voru algjörlega hinu megin á ásnum og líta má svo á að þessir einstaklingar hafi
ekki verið að dansa sama dans en með því að vera meðvituð, opin og með vilja til þess
að dansa saman þá gengur það miklu betur. Draga má þá ályktun að með því að gefa
einstaklingnum meiri athygli, reyna að skilja hvers vegna þeir eru eins og þeir eru og
taka þeim eins og þeir eru væri hægt að einfalda lífið á marga vegu, ekki ákveða að
eitthvað eitt sé hið rétta og öll frávik frá því séu eitthvað sem er að eða þarf að laga.
Vissulega koma upp atvik þar sem einstaklingar eru alveg að gera hvorn annan
gráhærðan en með þessa vitneskju í farteskinu eru miklu meiri líkur til þess að
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samskiptin leysist farsamlega og allir aðilar gangi sáttari frá borði. Í það minnsta átta
þeir sig á því að það þurfa ekki allir að vera eins.
Samvinnuþýði var eiginleiki sem allir viðmælendur töldu að þeir byggju yfir.
Samvinnuþýðir einstaklingar eiga auðvelt með að vinna með öðrum, skilja þá og eru
hamingjusamir. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðmælendum fannst það algjört
grundvallaratriði að stjórnendur væru mjög færir í mannlegum samskiptum og einnig að
þeir reyndu að vera mannlegir með því að setja sig í spor annarra, reyna að skilja aðra og
sjá þeirra sjónarmið. Þetta samræmist vel því að búa yfir samvinnuþýði sem eiginleika
og má draga líkur að því að stjórnendur þurfi að búa yfir þeim eiginleika þar sem hann
sameinar marga af þeim eiginleikum sem viðmælendur töldu að stjórnendur þyrftu að
búa yfir. Allir viðmælendur áttu það einnig sameiginlegt að telja sig ekki vera
taugaveiklaða einstaklinga en það felur í sér að sjá veröldina í neikvæðu ljósi og einblína
á það sem fer úrskeiðis eða gæti gert það. Það samræmist ekki hugsun eða eiginleikum
þeirra viðmælenda sem rætt var við og draga mætti þá ályktun út frá svörum
viðmælenda að einstaklingur sem er mjög taugaveiklaður og eigi því erfitt með að setja
sig í spor annarra eigi erfitt uppdráttar í stjórnunarstarfi.
Stjórnandi þarf að taka ákvarðanir í starfi sínu og að mati viðmælenda er mjög
mikilvægt að hann sé ekki ákvarðanafælinn, þetta er áhugavert í ljósi þess að meirihluti
viðmælenda sækist eftir umhverfi sem er sveigjanlegt en þar er hætta á því að
einstaklingar forðist ákvarðanir. Viðmælendur töluðu um að það væri lykilatriði að vera
ekki of formfastur og þora að prófa nýjar leiðir og litu svo á að það fylgdi því að vera í
stöðugum breytingarfasa að vera í sveigjanlegu umhverfi. Líta má svo á að þeir
viðmælendur sem kjósa sveigjanlegt umhverfi geri sér grein fyrir því að þeir þurfi að
vera meðvitaðir um það hversu mikilvægt er að geta tekið ákvarðanir og þeir þurfi að
vera vakandi fyrir því að þeir geti átt tilhneigingu til þess að vera of lengi í
ákvarðanafasanum.
Út frá viðtölunum má draga þá ályktun að sami einstaklingur geti gengt hlutverki
stjórnanda og leiðtoga á sama tíma og það sé farsælast þegar svo sé. Hins vegar er það
alls ekki alltaf raunin og sum verkefni krefjast meiri stjórnendahæfileika og önnur meiri
leiðtogahæfileika. Einnig má draga þá ályktun að stjórnendur búi yfir sameiginlegum
eiginleikum sem snúast að því að vera samvinnufúsir einstaklingar sem geti sett sig í
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spor annarra og reynt að sjá hlutina út frá sjónarmiðum annara. Framtakssemi er
mikilvægur þáttur hjá stjórnendum og er það eitthvað sem þeir þurfa að búa yfir, þeir
þurfa að hafa hæfileika til þess að geta fengið fólk með sér og horft fram á veginn.
Rannsóknin leiddi í ljós að viðmælendur hefðu viljað vita hversu stór mannlegi þátturinn
spilar í starfi stjórnanda og að hæfni í mannlegum samskiptum sé lang stærsti og
veigamesti hluti starfsins. Sumir viðmælenda þurftu að læra það og þjálfa þann eigileika
hjá sér og jákvætt er að sjá að þeir gátu viðurkennt að þeir hefðu þurft að verða betri á
ákveðnum sviðum. Er það í samræmi við svör þeirra um að heiðarleiki skipti sköpum og
að stjórnendur verði að geta viðurkennt það að á endanum eru þeir bara rétt eins og
hver annars starfsmaður að því leiti að þeir munu gera mistök og þeir munu þurfa að
biðja um hjálparhönd. Samvinna er það sem kemur skipulagsheildum í gegnum þau
verkefni sem hún stendur frammi fyrir og er lykilatriði.
Draga má þá ályktun í lokin að enginn einstaklingur fæðist stjórnandi eða
leiðtogi, ákveðnir eiginleikar sem einstaklingar búa yfir geta sagt til um hverjir eru
líklegri en aðrir til þess að sækjast eftir leiðtoga og stjórnendahlutverkum en hins vegar
verður að hafa í huga að marga þessa eiginleika er hægt að þjálfa upp og geta þeir
einstaklingar sem búa ekki yfir þeim gert það. Einnig má draga þá ályktun að nánast allir
geti orðið stjórnendur eða leiðtogar ef þeir eru tilbúnir að leggja vinnu og þjálfun á sig,
mismikla eftir einstaklingum, og algjört lykilatriði er að einstaklingarnir séu í umhverfi
sem styður við þá og að áhugi þeirra sé til staðar.

5.1 Takmarkanir rannsóknarinnar og frekari rannsóknir
Viðmælendur voru aðeins 11 talsins og komu þeir úr ólíkum áttum og því er ekki hægt
að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar en út frá henni má draga ályktanir byggðar á
þeim fyrirfara. Rannsakandi er ekki reyndur og er hugsanlegt að það hafi haft einhver
áhrif á gæði fyrstu viðtala, með frekari reynslu og æfingu mætti hugsanlega ná frekari
upplýsingum frá viðmælendum. Viðmælandi þekkti til nokkurra viðmælenda og
hugsanlegt er að það hafi haft áhrif á svör viðmælenda, rannsakandi var þó mjög
meðvitaður um það og reyndi eftir allra bestu getu að halda öllu persónulegu frá
viðtölunum og gekk það mjög vel.
Þetta er áhugavert viðfangsefni sem snertir nánast hvern einasta vinnandi
einstakling og frekari rannsóknir á þessu sviði eru allar af hinu góða. Áhugavert væri að
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fylgjast með einstaklingum sem eru að taka við sem stjórnendur og athuga hvort
einhver breyting muni eiga sér stað hjá þeim í persónuleikaeinkennum og eiginleikum
þegar þeir taka við starfinu og gegna því. Ef breytinga verður vart væri hægt að skoða
hverjar þær eru með það að markmiði að kortleggja hverjar eru ástæðurnar, eru það ytri
þættir aðeins eða spila innri þættir sömuleiðis inn í. Fróðlegt væri að taka stóran hóp
einstaklinga úr hverri manngerð MBTI og sjá hvar þessir einstaklingar vinna, hvort
stjórnendur veljist úr ákveðnum manngerðum en öðrum.
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Viðauki A
Sæl/l Xxxxx,

Íris Hrannardóttir heiti ég og leita ég til þín vegna þess að ég er að skrifa MS ritgerðina
mína í stjórnun og stefnumótun og langar mig til þess að fá leyfi til þess að taka viðtal
við þig. Ég er að skoða hvaða eiginleika (traits) reyndir stjórnendur telja að stjórnendur
þurfi að búa yfir. Þetta verður blanda af eigindlegri og megindlegri könnun, og tekur
sirka 60 mínútur. Einnig fer ég yfir það hvaða eiginleika viðmælendur mínir búa yfir sem
og fleira.

Viðtalið verður tekið upp og er fullum trúnaði heitið. Viðtalinu verður fargað um leið og
úrvinnslu er lokið og nafnleynd verður í ritgerðinni sjálfri.
Þátttaka þín myndi hafa mikla þýðingu fyrir rannsóknina og væri ég afskaplega þakklát.
Hlakka til að heyra frá þér
Kær kveðja,
Íris Hrannardóttir
S: 867-007
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Viðauki B
Viðtalsrammi fyrir MS ritgerð


Kyn



Aldur



Menntun



Starfsheiti



Starfsreynsla



Hvenær tókstu fyrst við sem stjórnandi (aldur)?

1. Nú fjalla fræðin mjög mikið og ítarlega um leiðtoga en umfjöllunin er ekki jafn
mikil um stjórnendur. Hver er þín skoðun á þessu? Getur sami einstaklingur verið
bæði stjórnandi og leiðtogi að þínu mati eða eru þetta ávallt aðskilin hlutverk?
a. Kannski felst þetta eitthvað í orðunum, leader og manager og tímaritin
vilja frekar fjalla um leaders
2. Hvernig myndir þú lýsa þér sem stjórnanda?
3. Ef þú hugsar um þig sem stjórnanda, hvaða eiginleiki finnst þér mikilvægastur og
nýtast þér best sem þú býrð yfir í dag? Eru það hugsanlega fleiri en einn
eiginleiki?
a. Hefur þú alltaf búið yfir honum/ þeim?
b. Ef ekki hvað telur þú að hafi orðið til þess að þú lærðir/ þróaðir hann/þá
með þér?
c. Hefur þessi eiginleiki/ar alltaf verið sá sem þú hefur nýst þér best eða
hefur það breyst? Hugsanlega með breyttum störfum?
4. Þegar þú hugsar um stjórnendur almennt hvaða eiginleika telur þú að sé
mikilvægast að þeir búi yfir?
5. Hér (rétti viðmælanda fylgiskjal nr: 1) eru lýsingar á 5 mismunandi
persónuleikum og vinnutengdum áhuga. Vinsamlegast lestu yfir lýsingarnar og
merktu við þann sem þú samsvarar þér best við.
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a. Hvaða eiginleikar sem þessi persónuleiki býr yfir tengir þú mest við?
b. Fræðin fjalla um það að fyrir hvern persónuleika sé samsvarandi umhverfi
til staðar og þegar persónuleiki og umhverfi passi saman líður
starfsmanninum best og blómstrar.
i. Hver er þín skoðun á þessu? Telur þú að þitt vinnuumhverfi styðji
við þig sem starfsmann? Ef svo að hvaða leiti? Ef ekki, hvernig þá?
c. Ef þú hugsar til baka telur þú að þú hefðir alltaf valið þennan
persónuleika?
6. Næsta spurning tengist persónuleikaprófi Myers – Briggs.
a. Hefur þú heyrt um það?
b. Hefur þú tekið það?
c.

Veistu hugsanlega þínu týpu?

7. Ég mun núna lesa upp fjórar lýsingar og ætla að biðja þig um að staðsetja þig á (
rétti viðmælanda fylgiskjal númer: 2) ásunum þegar ég hef lesið hverja og eina:


Hvert beinir þú athygli þinni og hvernig færðu orku? Leitar þú inná við og ert þá
intróvert eða leitar þú út á við til annarra og ert þá extróvert.



Hvernig tekur þú eftir og túlkar nýjar upplýsingar sem þú færð? Einblínirðu á
grunnupplýsingarnar og lætur þar staðar numið, tekur því sem er og notar þar
með skynjun. Eða ferðu að leiða hugann að því sem gæti orðið og notar þá
innsæið.



Við ákvarðanatöku notast þú við fyrirfram gefnar upplýsingar og staðreyndir,
styðst aðeins við hugsun eða tekurðu aðstæður og skoðanir inní myndina og þá
eru tilfinningar komnar inní.



Hvernig umhverfi sækist þú eftir? Viltu hafa allt í röð og reglu, fyrirfram ákveðið
og eitthvað sem hægt er að ganga að vísu eða ertu opinn fyrir því sem gæti gerst
svo sem nýjum tækifærum?
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Eftir þetta ræði ég við viðmælendur af hverju þeir hafi valið það sem þeir völdu og
fer aðeins útí eiginleika hvers og eins. Einnig spyr ég hvort þeir hafi átt í
erfiðleikum með þetta og hvort þeir telji að þeir hafi breyst í gegnum árin.
8. Hér er ( rétti viðmælanda fylgiskjal nr: 3) eiginleikar listaðir upp, merktu við alla
þá sem þú býrð yfir. Síðan mun ég ræða þá eiginleika sem viðkomandi býr yfir og
af hverju hann telur sig ekki búa yfir hinum.
9. Nú höfum við rætt mikið um eiginleika stjórnenda, þína og annarra. Eftir þessa
umræðu hvaða eiginleikar telur þú að einstaklingar sem eru að stíga sín fyrstu
skref í þessu starfi þurfi að búa yfir?
a. Hvernig geta framtíðarstjórnendur tileinkað sér þessa eiginleika?
b. Þurfa þeir að læra þá eða þjálfa eða er þetta eitthvað sem þeir þurfa að
hafa í sér?
c. Hvað hefðir þú viljað vita þegar þú tókst við?
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Viðauki C
Viðmælandi____________________________________________________
Dagsetning: ________________________________


Raunhæfur (e. realistic) einstaklingur vill hafa stjórn á hlutunum og kýs að vinna með
tæki og tól sem hann getur stjórnað.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Rannsakandi (e. investigative) einstaklingur notast við viðurkennda aðferðafræði, er
forvitinn og vill komast til botns í málum og öðlast fullan skilning á málefninu sem og
umhverfinu.

Til

þess

notast

hann

við

ýmiskonar

greiningar.

Á við mig ______ Á ekki við mig _____


Listrænn (e. artistic) einstaklingur er opinn og forvitinn um umhverfi sitt, fólk og sig
sjálfan.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Félagslegur (e. social) einstaklingur kýs að vinna með fólki og er alltaf tilbúinn að
rétta fram hjálparhönd. Þessir einstaklingar forðast röð og reglu og rútínubundna
vinnu sem felur í sér að vinna með tæki.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Framtakssamur (e. enterprising) einstaklingur hefur áhuga á því að hvetja fólk áfram
og leiða það áfram í átt að markmiðum skipulagsheildarinnar eða að hámarka
hagnað. Oftar en ekki vantar einstaklingum sem falla í þennan hóp vísindalega
hugsun.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Hefðbundinn (e. conventional) einstaklingur kýs að vinna þar sem stöðugleiki er við
líði, kerfislega er unnið með gögn svo sem skjöl eða efni. Þessir einstaklingar forðast
allt listrænt

.

Á við mig ______ Á ekki við mig _____
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Viðauki D

Extróvert - E

Intróvert - I

Skynjun - S

Innsæi - N

Hugsun - T

Tilfinningar - F

Regla - J

Sveigjanleiki - P
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Viðauki E


Samvinnuþýði (e. agreeableness) lýsir því að eiga auðvelt með að vingast við aðra,
vinna með þeim og skilja þá. Einstaklingar sem skora hátt á þessum þætti upplifa sig
hamingjusama, leggja mikið uppúr því að bæta sig og eru líklegri til þess að vera
ánægðir í starfi. Þessir einstaklingar eru oftar en ekki mjög traustir og leggja sig fram
við það að vera nærgætnir við náungann.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Samviskusemi (e. conscientiousness) lýsir einstaklingum sem eru samviskusamir, þeir
sækjast eftir því að hafa allt í röð og reglu, mikið og gott skipulag einkennir þá oftar
en ekki og alla jafnan eru þeir mjög staðfastir.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Úthverfa (e. extraversion) lýsir einstaklingum sem eru félagslyndir og þrífast á því að
vera í kringum fólk. Oft er þeim lýst sem orkumiklum stuðboltum.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Taugaveiklun (e. neuroticism) lýsir einstaklingi sem hefur tilhneigingu til þess að sjá
veröldina sem ógnandi eða vafasaman stað og upplifir oft neikvæðar tilfinningar svo
sem reiði, ótta og skömm.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____



Víðsýni (e. openness to experience) lýsir einstaklingum sem eru mjög oft listhneigðir,
með mikið ímyndurnarafl og hafa mikla ástríðu fyrir menningu og leitast við að
kynnast framandi siðum.
Á við mig ______ Á ekki við mig _____
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