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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð er fjallað um tengsl núvitundar við leiðtogafræði. 

Rannsóknarspurningin í ritgerðinni er: Hefur ástundun núvitundar áhrif á 

leiðtogafærni? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var gerð rannsókn sem send var á þátttakendur 

sem sótt höfðu stjórnendanámskeiðið „Mindful Leadership“ í Opna háskólanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við tvær aðrar kannanir sem lagðar 

höfðu verið fyrir sömu þátttakendur fyrir námskeið og um þremur vikum eftir 

námskeið. Helstu niðurstöður eru að ástundun núvitundar hefur áhrif á leiðtogafærni. 

Könnuninni var skipt upp í sex þemu sem hægt var að bera saman á milli kannana og í 

fimm af þeim var mælanlegur munur á niðurstöðum þeirra sem stunda óformlega 

núvitund, að minnsta kosti þrisvar í viku, með því að taka andrými í dagsins önn og 

þeirra sem ekki stunda hana reglulega. Niðurstöður í þessari rannsókn eru í samræmi 

við niðurstöður úr þeim fjölmörgu rannsóknum sem gerðar hafa verið síðastliðin ár um 

núvitund.  

Störf og verkefni leiðtoga eru krefjandi. Til að vera framúrskarandi leiðtogi þarf að 

þjálfa tilfinningagreind. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt er að auka 

tilfinningagreind með athyglisþjálfun og að besta leiðin til að þjálfa hana sé með 

núvitund. Mesta áskorunin fyrir önnum kafna leiðtoga er að setja núvitund inn í sín 

daglegu verkefni. Margar skipulagsheildir erlendis eru farnar að bjóða starfsfólki sínu 

upp á núvitundarþjálfun vegna þess ávinnings sem sú ástundun hefur fyrir leiðtoga, 

starfsmenn og skipulagheildir. Ætla má að niðurstöður rannsókna um áhrif 

núvitundarþjálfunar muni opna leið hennar enn frekar í viðskiptaheiminn hér á landi 

sem annarstaðar. 
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ABSTRACT 

In this essay connection between mindfulness and leadership skills will be discussed. 

The research in this thesis is: Does mindfulness practice impact on leadership skills? 

To answer the research question a study was submitted to participants that had attended 

a management course "Mindful Leadership" at Opni Háskólinn. Results of the study 

were compared with two other studies that had been answered by same participants 

before the course and three weeks after the course. The main conclusion is that the 

practice of mindfulness affects leadership skills. The research was divided into six 

themes to compare between surveys and in five of them were measurable differences 

in the results of those engaged in informal mindfulness practice, at least three times a 

week by taking a respite in the daily use to those not conduct it regularly. Results of 

this study are consistent with the results of the many studies that have been made in 

recent years about mindfulness. 

Jobs and projects of leaders are demanding. Leader needs to practice emotional 

intelligence to be outstanding. Studies have shown that emotional intelligence can be 

increased by attention training and the best way to do that is with mindfulness. The 

greatest challenge for busy leaders is to put mindfulness into their everyday tasks. 

Several organizations abroad are beginning to offer their employees mindfulness 

program because of the benefits the practice has for leaders, employees and 

organization. Presumably, the results of research on the effects mindfulness practice 

will open its way further into the business world in this country and abroad.  
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FORMÁLI 

     BS ritgerð þessi er 15 eininga lokaverkefni við Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. 

Ritgerðin byggir á megindlegri rannsókn með það að markmiði að skoða tengsl 

núvitundar við leiðtogafræðin.  

Leiðbeinandi við ritgerðina var Hrefna Sigríður Briem, forstöðumaður BSc-náms í 

viðskipta- og hagfræði við Háskólann í Reykjavík og kann höfundur henni bestu þakkir 

fyrir mikla hvatningu og faglega leiðsögn. Einnig þakkar höfundur Ásdísi Olsen og 

Þórði Víkingi Friðgeirssyni fyrir að veita aðgang að rannsókn sinni á sviði „Mindful 

leadership“, góðar ábendingar og veittan stuðning.  

Mikill áhugi höfundar á núvitund var ástæða fyrir valinu á efni ritgerðar en höfundur 

kynntist núvitund árið 2010 og vakti það strax mikinn áhuga á viðfangsefninu. 

Höfundur hefur einnig mikinn áhuga á leiðtogafræðum og finnst nálgun núvitundar út 

frá þeirri vídd áhugavert rannsóknarefni. Höfundur stundar reglulega bæði formlegar 

og óformlegar núvitundaræfingar og fannst áhugavert að skoða hvernig aðrir upplifðu 

núvitund og iðkun hennar. 

Höfundur þakkar að lokum strákunum sínum fyrir mikla þolinmæði og stuðning meðan 

á rannsókninni stóð.  

 

 

 

 

Undirskrift nemanda 

 

__________________________________________ 
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INNGANGUR 
 

     Í þessari ritgerð verður fjallað um leiðtogafræði og hvernig þau hafa þróast á 

undanförnum áratugum.  

Markmið rannsóknarinnar í þessari ritgerð er að varpa ljósi á tengsl núvitundar við 

leiðtogafærni og þá hvaða þættir það eru sem gætu aukið færni leiðtoga. 

Rannsóknarspurningin er: Hefur ástundun núvitundar áhrif á leiðtogafærni?  

Ritgerðin skiptist upp í nokkra hluta. Fyrsti hluti hennar er fræðilegur þar sem fjallað 

er um forystu og hugtakið skilgreint ásamt hugtökum um leiðtoga og núvitund og þætti 

sem tengjast því. Í öðrum hluta er fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Í þriðja 

hluta er farið yfir niðurstöður úr könnunum og þær bornar saman og að lokum eru 

umræður og lokaorð. 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á núvitund síðastliðin ár og er núvitund orðið það 

viðfangsefni í félagsvísindum sem ætla má að sé mest rannsakað. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið erlendis á núvitundarforystu sýna að iðkun núvitundar hefur áhrif á 

hæfni leiðtoga. Niðurstöður þeirra sýna meðal annars betra minni, meiri skilvirkni, 

jákvæðni, sköpunargáfu, nýsköpun, persónutöfra, samvinnu, starfsánægju og betri 

líkamlega og andlega heilsu.   

Ritgerðin byggist á megindlegri rannsókn sem framkvæmd var að hluta til af höfundi 

en einnig nýtti höfundur kannanir sem þegar höfðu verið gerðar með sömu 

þátttakendum til að hafa samanburð. Heimildum í þessa ritgerð var aflað með bókum, 

ritrýndum greinum, rannsóknum og umfjöllunum. Einnig sótti höfundur námskeið og 

fyrirlestra í núvitund og núvitundarforystu. 
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1. FRÆÐILEGUR HLUTI 

     Í þessum hluta verður greint frá hugtakinu forysta, fjallað um þróun kenninga um 

forystu, leiðtoga og eiginleika leiðtoga, vald og tilfinningagreind. Einnig verður fjallað 

um núvitund, farið í sögu núvitundar og núvitund skilgreind. Skoðuð verða tengsl 

hennar við leiðtogafræði með sérstakri áherslu á eiginleika leiðtoga í núvitund og 

rannsóknir á núvitund kynntar. 

1.1 Forysta 

     Í þessum kafla verður forysta skoðuð og skilgreiningar á henni. Fjallað verður um 

þróun kenninga um forystu sem breyst hafa mikið á undanförnum áratugum.  

Mikið hefur verið fjallað um forystu og ekki eru allir sammála um hver skilgreining 

hennar er. Fræðilegar skilgreiningar forystu eru jafn margar og fjöldi einstaklinga er 

sem reynt hafa að skilagreina hugtakið. Forysta er flókið hugtak sem gerir það enn 

áhugaverðara. Samkvæmt flestum skilgreiningum er forysta það ferli sem felur í sér 

tilraunir til að hafa áhrif á aðra til að ná settu markmiði. Það þarf því ferli en það gefur 

til kynna að leiðtogi hefur áhrif og verður fyrir áhrifum frá fylgjendum og einnig eru 

sameiginleg markmið sem leiðtogi vísar fylgjendum að. Forysta eru því þau áhrif sem 

samband á milli leiðtoga og fylgjenda hafa til að vilja raunverulegar breytingar og 

niðurstöður sem sýna fram á sameiginlegan tilgang þeirra. Forysta gerist á meðal fólks 

en ekki við fólk. Flestar fræðikenningar telja að leiðtoginn þarfnist því fylgjenda til að 

hafa áhrif á og fylgjendur þurfa leiðtoga til að vísa þeim að sameiginlegu markmiði. 

Samkvæmt Sigurði Ragnarssyni (2008) starfar leiðtogi aldrei einn, hann vinnur með 

hópi fólks að sameiginlegum markmiðum. Meira hefur verið fjallað um leiðtoga en 

fylgjendur þeirra en fylgjendur eru mjög mikilvægir því án þeirra hefur leiðtoginn 

ekkert að leiða. Eins og fram kemur hjá  Maxwell 1998 og vísað er til hjá Sigurði 

Ragnarssyni (2007) er leiðtogi sem ekki hefur fylgjendur eingöngu í gönguferð en ekki 

að leiða. Rannsókn var framkvæmd af Goffee og Jones (2000) til að skoða hegðun og 

væntingar fylgjenda til leiðtoga sinna og byggir á viðtölum við yfir 1.000 starfsmenn í 

ólíkum störfum og fyrirtækjum. Eftirfarandi atriði voru áberandi í niðurstöðu 

rannsóknarinnar. Áreiðanleiki, athygli, eftirvænting og sameiginleiki.  
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 Áreiðanleiki. Fylgjendur töldu mikilvægt að leiðtogi væri áreiðanlegur, opinn 

og viti fyrir hvað hann stendur. Þeir töldu mikilvægt að fá skjót svör við 

fyrirspurnum til leiðtoga og að þeir gætu skilið og treyst honum. 

 Athygli. Það skiptir fylgjendur máli að þeir viti hversu mikilvægir þeir eru og 

því er mikilvægt fyrir leiðtogann að vera í góðum samskiptum við fylgjendur 

sína og hrósa þeim þegar við á. 

 Eftirvænting. Leiðtogi þarf að byggja upp keppnisanda á meðal fylgjenda sinna 

og búa til spennu eða eftirvæntingu. Fylgjendur fyllast eldmóði þegar þeir heyra 

um nýjar hugmyndir frá leiðtoga sínum. 

 Sameiginleiki. Það er mikilvægt fyrir fylgjendur að þeir finni að þeir séu hluti 

af stærri heild og leiðtogi þarf að skapa hjá þeim liðsheild. 

Samvæmt Hitt, Black og Porter (2014) hefur ferli forystu þrjá grundvallarþætti. Það 

eru leiðtogar, fylgjendur og aðstæður. Í eftirfarandi líkani er samspil milli leiðtoga, 

fylgjenda og aðstæðna sýnt. Þessir þrír grundvallaþættir mynda forystu og þeir skarast 

þar sem leiðtogi með tiltekna eiginleika á í samskiptum við fylgjendur í sérstökum 

aðstæðum. Hver þáttur hefur áhrif og verður fyrir áhrifum frá hinum, breyting í hverjum 

hluta hefur áhrif á og breytir samspili hinna (Daft, 2011, Hitt, Black og Porter, 2014, 

Northouse, 2014). 

 

Mynd 1. Likan af samspili grundvallaþátta í ferli forystu (Hitt, Black og Porter 2014).   
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Hjá leiðtoganum koma fram persónleiki, einkenni, færni, hegðun og sérhæfni. 

Fylgjendur eru mikilvægur hluti af ferli forystu, þeir hugsa sjálfstætt og vinna verkefni 

af áhuga og ákafa. Þeir standa fyrir það sem þeir trúa á og þeir fylgja ekki leiðtoga 

sínum í blindni. Góðir leiðtogar vita hvernig á að vera fylgjandi og setja gott fordæmi 

fyrir aðra. Bæði leiðtogar og fylgjendur taka ábyrgð á að ná þeirri niðurstöðu sem 

skipulagsheild hefur sett sér. Aðstæður í kringum ferlið eru verkefnin og umhverfið. 

Mismunandi aðstæður krefjast mismunandi leiðtoga og því er mikilvægt fyrir árangur 

leiðtoga að hann aðlagi sig eftir aðstæðum (Daft, 2011, Hitt, Black og Porter, 2014). 

 Þróun kenninga um forystu 
     Áður fyrr trúðu leiðtogar að segja ætti starfsmönnum hvað og hvernig þeir ættu að 

gera hluti. Þeir trúðu að það þurfti stranga stjórn í skipulagsheildum til að vinna á 

áhrifaríkan og skilvirkan máta. Starfaskipulag sem var með skýrari valdaboðleiðir, 

skipulögð störf, nákvæma verkferla og óbrjótanlegar verklagsreglur voru til að 

starfsfólk vissi að þeir sem efstir voru höfðu valdið. Hugmyndafræði um leiðtoga var 

að þeir leggðu áherslu á eigin getu og velgengi sem ýtti þeim yfir mörkin í spillingu, 

þeir væru siðlausir og þjónuðu sjálfum sér frekar en skipulagsheildinni. Kenningar 

nútímans leggja meiri áherslu á hvatningu, nýsköpun og starfsanda. Góðir leiðtogar 

dreifa valdi og finna leiðir til að auka virkni starfsmanna með því að fá alla til að taka 

þátt og skuldbinda sig verkefninu. Árangur skipulagsheilda veltur meðal annars á 

þekkingu og færni allra starfsmanna og áhersla er lögð á teymisvinnu og samvinnu svo 

allir nái sínum besta árangri. Nú á tímum er hugmyndafræði leiðtoga að þeir leggi 

áherslu á heiðarleika, traust og ábyrgð gagnvart starfsmönnum, viðskiptavinum, 

skipulagsheildum og öðrum hagsmunaaðilum. Leiðtogahetjan hefur vikið fyrir 

leiðtoganum sem hefur velferð starfsmanna sinna að leiðarljósi, vinnur vel og mikið á 

bak við tjöldin til að ná árangri fyrir skipulagsheildina og styður vel við starfsmenn 

sína í stað þess að hampa eigin getu og velgengni (Daft, 2011). 

Kenningar um forystu hafa þróast mikið undanfarna áratugi. Hægt er að flokka 

forystukenningar í sex  aðferðir og eiga margar þeirra við í dag. Sú fyrsta eru „Great 

Man Theories" og eru einar af gömlu kenningunum.  Kenningin átti eingöngu við um 

karlmenn og sagði að þeir væru fæddir með hetjuleg forystu einkenni og hefðu 

náttúrulega hæfileika til valda og áhrifa byggða á erfanlegum eiginleikum og 

hæfileikum. Á þriðja áratug síðustu aldar var gerð rannsókn um hvort leiðtogar hefðu 

einhver einkenni eins og greind eða orku sem aðgreindi þá frá öðrum og leiddi til 
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árangurs. Í framhaldi komu „Trait Theories", eiginleika kenningar. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var að ekki væru nein einkenni hjá leiðtogum en í  framhaldi varð 

áhugi á persónueinkennum leiðtoga mikill. Í „Behavior Theories", 

hegðunarkenningunum var einblínt á hvað leiðtogar gerðu í stað þess að horfa á hver 

leiðtoginn væri. Áhersla var lögð á mismunandi stjórnunarhegðun, hlutverk og ábyrgð. 

Horft var á hvernig leiðtogar hegða sér gagnvart fylgjendum og hvaða áhrif það hefði 

á árangur leiðtogans. „Contingency Theories", tilvikalíkan skoðar hvaða einkenni 

leiðtogans og aðstæður leiða til árangursríkrar forystu. Ólíkar aðstæður krefjast ólíkra 

stjórnunaraðferða leiðtogans. Skoða þarf vissa þætti og verkefni fylgjenda, aðstæður 

innan og utan skipulagsheilda til að skilgreina leiðtogann. Samkvæmt kenningunni eru 

leiðtogar ekki sveigjanlegir, þeir eru annað hvort með áherslu á samskiptahegðun 

(leggja meiri áherslu á persónuleg tengsl, eru góðir í að forðast og stýra átökum og eru 

betur í stakk búnir til að taka flóknar ákvarðanir) eða með áherslu á verkefnatengda 

hegðun (betri í að ljúka verkefni, fljótir að skipuleggja hóp til að vinna og klára 

verkefni) og því þurfi að skipta út leiðtoga eftir aðstæðum. „Influence Theories" skoðar 

áhrifaferli milli leiðtoga og fylgjenda og er áhersla lögð á eiginleika og persónutöfra 

leiðtogans en ekki stöðu eða formlegt vald. Leiðtogar hafa áhrif á fólk til að breyta 

hegðun með því að veita hvetjandi framtíðarsýn, skapa menningu og gildi til að ná því. 

Síðustu kenningar í þessari flokkun eru „Relational Theories", samskipta kenningar. 

Frá áttunda áratug síðustu aldar hafa leiðtogafræði lagt áherslu á samskipti og skoðað 

samskipti á milli leiðtoga og fylgjenda og hvernig þeir hafa áhrif á hvorn annan. 

Mannleg samskipti eru talin mikilvægasti flöturinn á áhrifaríkri forystu. Einnig er 

mikilvægt að skoða hvaða persónueinkenni leiðtogi þarf til að byggja upp góð 

samskipti eins og tilfinningagreind, huga leiðtogans, heiðarleika, siðferðisreglur og 

hugrekki. Leiðtogar byggja upp samskipti með hvatningu og eflingu, forystusamskipti, 

teymi og fagna fjölbreytni. Helstu samskiptakenningar eru kenningar um þjónandi 

leiðtoga og umbreytingar leiðtoga. Í þjónandi leiðtoga er lögð áhersla á fylgjendur og 

stuðning við þá ásamt hagsmuni heildarinnar. Í umbreytingarleiðtoga er áhersla lögð á 

persónuleika og tilfinningar leiðtogans. Hann hefur áhrif á gildi, staðla, skoðanir og 

hugarfar fylgjenda sinna og hvetur þá þannig að þeir fara jafnvel fram úr væntingum. 

Nýjasta kenningin um forystu er sönn forysta (e.authentic leadership). Sönn forysta 

byggir á því að leiðtoginn er meðvitaður um sjálfan sig og vinnur að sjálfsþekkingu. 

Hann deilir ábyrgð með teyminu og hvetur aðra til dáða. Lífsreynsla mótar hann og 

hefur áhrif á leiðtogastíl hans. Hann er opinn, jarðbundinn, með sterkar taugar og með 
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gott jafnaðargeð. Hann sinnir þörfum einstaklingsins og ber virðingu fyrir gildum hans. 

Kenningin leggur áherslu á jákvæða eiginleika leiðtogans sem leiðir til meiri 

sjálfsvitundar og sjálfsstjórnar (Daft, 2011, Northouse, 2014, Avolio og Gardner, 

2005). 

Hér fyrir ofan hefur forysta verið kynnt ásamt skilgreiningum á henni. Einnig hefur 

verið fjallað um forystukenningar og þróun þeirra undanfarna áratugi.  

1.2 Leiðtogi 

     Í þessum kafla verður fjallað um leiðtoga, hverjir eiginleikar leiðtoga eru, hvað vald 

er og hvaðan það kemur og að lokum verður tilfinningagreind skilgreind. 

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu leiðtogi. Oft er hugtakið skilgreint í 

samanburði við skilgreiningu á stjórnanda. Hlutverk leiðtogans er að skapa framtíðasýn 

og þróa aðferðir sem þarf til að ná þeirri sýn. Hann býr til gildi, fyrirtækjamenningu og 

stuðlar að breytingum. Hann leggur áherslu á að hvetja starfsmenn, er leiðbeinandi 

þeirra og hjálpar þeim að vaxa í starfi. Persónueinkenni leiðtogans eru tilfinningaleg 

tengsl og vald hans er byggt á persónulegum áhrifum. Leiðtogi stundar virka hlustun, 

er með opinn hug og mikla sjálfsþekkingu. Samkvæmt Langer (2010) prófessor við 

Harvard háskóla sem stundað hefur rannsóknir á leiðtogafræðum má færa rök fyrir því 

að helsta verkefni leiðtogans í flóknum heimi sé að efla og virkja fólk til meðvitundar. 

Gonzalez (2012) telur að hver sem er í aðstöðu til að hafa áhrif á annan einstakling sé 

leiðtogi. En það krefst þekkingar á sjálfum sér að vera áhrifaríkur leiðtogi. Goleman 

(2011) telur að hægt sé að þjálfa þá hegðun og einkenni sem góðir leiðtogar hafa. 

Stjórnandi er sá sem vinnur að markmiðum, með áætlanagerð og skipulagningu á 

skilvirkan og árangursríkan máta. Hann leggur áherslu á framleiðni, sölu vara og 

þjónustu, hann stýrir auðlindum skipulagsheilda og sér um starfsmannaráðningar. Hann 

hefur mikla þekkingu og hefur þörf fyrir að tjá sig. Persónueinkenni stjórnanda eru 

tilfinningaleg fjarlægð, vald þeirra er byggt á stöðu þeirra og er formlegt. Stjórnendur 

og leiðtogar eru mjög tengdir en helsti munur á þeim er að stjórnandi kemur á reglu á 

meðan leiðtogi vinnur að breytingum. Það er mikilvægt fyrir skipulagsheildir að hafa 

bæði stjórnendur og leiðtoga en samkvæmt Kotler (1990) getur í mörgum tilfellum 

stjórnandi einnig verið leiðtogi (Boddy, 2011, Daft, 2011). 
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1.2.1.    Eiginleikar leiðtoga 

      Litið hefur verið á áhrifaríka forystu sem hæfni í ákveðnum færniþáttum. Þeir 

færniþættir eru tæknileg færni og mikil sérþekking, góð félagsleg færni og hafa 

samkennd og að geta séð stóru myndina. Einnig að hafa tilfinningagreind sem er að 

hafa sjálfsþekkingu og hæfni til samskipta, og að lokum að hafa félagslegan þroska. Til 

að ná árangri þurfi leiðtogi að tileinka sér þessa færni og koma í framkvæmd. Í dag veit 

leiðtoginn að það þarf meira en færni og þekkingu til að ná árangri. Hæfni leiðtoga er 

þó mikilvæg við verkefni eins og áætlanir og uppbyggingu en mikilvægt er að huga að 

mannlega þættinum. Góð leiðtogafærni kemur fyrst og fremst af ósvikinni umhyggju 

fyrir fólki og vinnu. Leiðtogi hefur oft öflug persónuleg einkenni sem erfitt getur verið 

að koma auga á. Heiðarleiki og heilindi, hugrekki og sjálfstraust, áhugi og hvati til að 

ná árangri, frumkvæði, auðmýkt og að vera sannur sjálfum sér eru dæmi um slík 

einkenni. Leiðtogi er tilfinningalega tengdur þeim sem hann vinnur með og starfsmenn 

finnst þeir hafa lagt af mörkum og upplifa sig sem hluta af heildinni. Það er mjög sterkt 

samband á milli leiðtoga og fylgjenda og án þeirra hefur leiðtoginn ekkert að leiða. 

Fylgjendur gera miklar kröfur á leiðtogann til að gera sitt besta. Leiðtogi hlustar vel á 

aðra, tekur tillit til skoðana, treystir og lærir af öðrum. Hann hefur líka hugrekki til að 

viðurkenna mistök og efast. Góður leiðtogi veit fyrir hverju hann stendur og trúir á, 

hann er opinn fyrir nýjum hugmyndum, er óhræddur við að vera ósammála öðrum og 

samþykkir að aðrir séu ósammála sér í stað þess að þröngva öllum í sama hugarfar. 

Leiðtogi þarf oft að taka erfiðar og óhefðbundnar ákvarðanir til að ná árangri til lengri 

tíma. Með því stuðlar hann að hreinskilni, heiðarleika, jákvæðum samskiptum og 

nýsköpun. Hann hvetur starfsmenn og stuðlar að góðum starfsanda. Til að öðlast þá 

eiginleika sem góður leiðtogi hefur þarf sjálfsþekkingu og til að þróast sem leiðtogi 

þarf að rækta innri styrk til að vera sannur þegar verkefni eru krefjandi og á reynir. 

Leiðtogi þarf að horfa á sjálfan sig, hugsanir, viðhorf og tilfinningar og laða fram þá 

þætti í öðrum. Hann þarf að tengjast öðrum með sannri samkennd til að skilja metnað, 

óskir og möguleika (Bunting, 2016, Daft, 2011). 

1.2.2.    Vald 

     Hugtakið vald er mikilvægur þáttur í stjórnun skipulagsheilda því vald er alltaf gefið 

og af því að það er gefið er hægt að missa það. Samkvæmt Buchanan and Badham frá 

1999, eins og vísað er til í Boddy (2011) er vald skilgreint sem geta einstaklinga til að 

beita vilja sínum yfir öðrum. Í Lussier (2012) er vald skilgreint sem getan til að hafa 
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áhrif á hegðun annarra. Til að vera leiðtogi þarf vald til að hafa áhrif á aðra. Því meira 

vald sem einstaklingur hefur því betur getur hann haft áhrif á aðra hvort sem valdið er 

stöðuvald eða persónulegt vald. Einstaklingar nota bæði persónulega hæfni og vald til 

að hafa áhrif á aðra. Vald sem komið er til vegna stöðu einstaklings er komið frá 

yfirstjórn skipulagsheilda og er dreift niður eftir skipuriti. Persónulegt vald er fengið 

frá fylgjendum og byggir á hegðun viðkomandi. Persónulegt vald er hægt að ávinna sér 

en einnig missa. Fyrir leiðtoga er best að hafa bæði vald vegna stöðu sinnar og 

persónulegt vald, þó er talið að persónulegt vald sé sérstaklega mikilvægt fyrir leiðtoga 

þar sem það getur aukið getu hans til að nota sannfæringarkraft (Boddy, 2011, Hitt, 

Black og Porter 2014, Lussier, 2012). 

French og Raven frá 1959, eins og vísað er í Boddy (2011) skipta uppruna valds í fimm 

flokka. 

 Lögmætt vald (e. legitimate power) þar sem staða einstaklings innan 

skipulagsheilda gefur vald. Valdið fylgir stöðunni en fer ekki með 

einstaklingnum á milli starfa innan skipulagsheildarinnar. Í skipulagsheildum 

nú á tímum er árangur af lögmætu valdi annar en áður var vegna aukinnar 

menntunar starfsfólks og breyttu viðmiði varðandi lögmætt vald.  

 Umbunarvald (e. reward power) er getan til að umbuna öðrum fyrir vel unnin 

störf og grundvallast á að umbun fáist þegar hegðun er í samræmi við óskir þess 

sem valdið hefur. Þessi tegund valds er sú sterkasta af stöðuvaldi og getur haft 

mikil áhrif á hegðun starfsmanna sem sækjast eftir stöðuhækkun, bónusum eða 

annarri umbun. Hún getur einnig haft neikvæð áhrif fyrir þá sem ekki fá umbun 

en telja sig eiga hana skilið. 

 Þvingunarvald (e. coercive power) er fengið með hræðslu þar sem fylgendur 

óttast refsingu sinni þeir ekki verkefni sínum. Þvingunarvaldi er sjaldan beitt 

nú til dags og er þar frekar óbeint með hótun. 

 Fyrirmyndarvald (e. referent power) einnig kallað persónulegt vald (e. 

charismatic power) er þegar einstaklingur fær vald vegna persónutöfra. 

Fylgjendur laðast að eða samsvara sig með viðhorfi, gildum, hugmyndum eða 

persónulegum eiginleikum og gefa viðkomandi þannig vald. Með persónulegu 

valdi leiðir leiðtoginn með fordæmi í stað skipana. 

 Sérfræðingavald (e. expertise power) er fengið vegna sérþekkingar sem 

einstaklingur hefur, tekið er eftir og aðrir reiða sig á. Þekkingin er af 
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mismunandi toga og getur verið tæknileg eða stjórnunarleg og getur 

starfsmaður sem ekki er stjórnandi haft meira sérfræðingavald en stjórnandi 

hans.  

Lögmætt vald, unnið vald og þvingunarvald er fengið vegna stöðu einstaklings en 

persónulegt vald og sérfræðinga vald fær einstaklingur vegna persónulegra þátta 

(Boddy, 2011. Hitt, Black og Porter 2014).  

Lussier (2012) skiptir valdi í sjö flokka og bætir við tengslavaldi og upplýsingavaldi. 

Eins og French og Raven telur Lussier að þvingunarvald, umbunar vald og lögmætt 

vald ásamt tengslavaldi séu byggð á stöðu einstaklings en að persónulegt vald, 

sérfræðingavald ásamt upplýsingavaldi séu byggð á persónu einstaklings. 

 Tengslavald (e. connection power) byggir á tengslum einstaklings við þá sem 

eru áhrifamiklir. Eigi einstaklingur vini eða er í samskiptum við valdamikla 

aðila er þeim gefið vald. Það er mikilvægt að byggja upp gott tengslanet fyrir 

leiðtoga, það getur gefið honum vald.  

 Upplýsingavald (e. information power) byggir á þörf annarra fyrir upplýsingar. 

Þeir einstaklingar sem hafa miklar upplýsingar og deila þeim til annarra fá vald 

frá þeim. Stjórnandi getur þurft að treysta á að fá upplýsingar frá starfsmönnum 

sínum til að koma áfram til sinna yfirmanna. 

Oft þarf einstaklingur ekki að nota vald til að hafa áhrif á aðra heldur er það skynjun 

valdsins frekar en valdið sjálft sem hefur áhrif á aðra. Í skipulagsheildum í dag er 

valdefling starfsmanna þekkt, þar er valdi dreift meðal starfsmanna til að taka 

ákvarðanir (Lussier, 2012). 
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Hér fyrir neðan má sjá líkan um ferli áhrifa.  

 

Mynd 2. Líkan um ferli áhrifa, (Boddy, 2011).   

Líkanið útskýrir í stjórnunarlegu samhengi hvað áhrif eru og sýnir þrjú sjónarhorn 

einkenna, hegðunar og óvissu. Líkanið gerir grein fyrir hvernig persónulegt vald og 

stöðuvald er notað af einstaklingum til að hafa áhrif á aðra og sýnir áhrifatækni eins og 

tengslanet sem einstaklingar nota. Niðurstaða líkansins sýnir að tilraunir til áhrifa 

byggir á aðferðum sem og aðstæðum sem hefur síðan áhrif á völd áhrifavaldans, góður 

árangur eykur völdin en lélegur árangur minnkar völdin (Boddy, 2011).   

1.2.3    Tilfinningagreind 

Rannsóknir hafa sýnt að hugræn greind (e. cognitive intelligence) eða IQ hafi mikil 

áhrif á árangur og skilvirkni einstaklinga, að leiðtogar hafi hærri IQ en flestir aðrir 

ásamt því að hugræn geta hafi jákvæða tenginu við árangursríka forystu. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt að tilfinningagreind eða EQ (e. emotional intelligence) sé mikilvæg 

fyrir leiðtoga og hefur því verið haldið fram að tilfinningar hafi meiri áhrif á hugsanir, 

ákvarðanir og mannleg samskipti en hugræn geta. Tilfinningagreind vísar til getu 

einstaklingsins til að skilja, þekkja, skynja og stjórna eigin tilfinningum og annarra. 

Tilfinningagreind var fyrst skilgreind af Peter Salovey og John D. Mayer (1990) en þeir 

skilgreina tilfinningagreind sem hlutmengi af félagslegri greind sem felur í sér getu til 

að fylgjast með eigin og annarra tilfinningum, að gera upp á milli þeirra og til að nota 

þessar upplýsingar til að leiðbeina eigin hugsunum og aðgerðum. Að vera með 

tilfinningagreind þýðir að vera fær um að stýra með árangri sjálfum okkur og eigin 
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samskiptum, að skilja eigin tilfinningar og annarra sem hægt er að nýta sér í daglegum 

störfum. Tilfinningalegur skilningur og færni hefur áhrif á velgengi og hamingju í 

vinnu og persónulegu lífi. Leiðtogi getur haft áhrif á starfsánægju og hvatningu 

fylgjenda sinna og skilvirkni í skipulagsheildum með því að beisla og beina krafti 

tilfinninga í rétta átt. Einn af lykilþáttum leiðtoga er að vera tilfinningalega tengdur 

öðrum og skilja hvernig tilfinningar hafa áhrif á samskipti og árangur í vinnu. 

Rannsókn á vegum Rensselaer Polytechnic Institute sem fjallað er um í Daft (2011) var 

gerð á meðal atvinnurekanda. Sýndi hún að þeir sem deila eigin tilfinningum og skynja 

tilfinningar annarra hagnast meira en þeir sem ekki gerðu það. Tilfinningagreind er 

mikilvæg fyrir velgengni í lífi og starfi. Samkvæmt Daniel Goleman (2011) sem er 

fræðimaður á sviðið tilfinningargreindar og þekktur um allan heim fyrir rannsóknir 

sínar og skrif um tilfinningagreind, er hugtakið ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærð 

hæfni. Goleman (1998) byggði á kenningum Salovey og Mayer (1990) og kom fram 

með fimm lykilþætti tilfinningagreindar þar sem sjálfsvitund (e. self-awareness), 

sjálfsstjórn (e. self-management) og sjálfshvatning (e. self-motivation) varðar 

einstaklinginn sjálfan en samkennd (e. empathy) og félagsfærni (e. social skills) varða 

samskipti við aðra. Síðar aðlagaði Goleman (2011) þessa lykilþætti og flokkaði 

tilfinningagreind í fjögur svið sem þarf til að ná framúrskarandi árangri í starfi og hélt 

því fram að flestir þættir tilfinningagreindar rúmast innan þeirra. Þessir þættir eru 

sjálfsvitund (e. self-awareness), félagsvitund (e. social awareness), sjálfsstjórn (e. self-

management) og tengslastjórnun (e. relationship management).  Alla þessa þætti er 

hægt að læra og þróa og með réttri þjálfun er hægt að auka tilfinningagreind sem 

aðgreinir hæfasta leiðtogann. Hér fyrir neðan má sjá líkan af þessum fjórum sviðum 

tilfinningagreindar og verður hvert svið skoðað frekast ásamt því hvernig hægt er að 

greina tilfinningagreind hjá einstaklingum (Goleman, 2011, Daft, 2011, Northouse, 

2014). 
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Mynd 3. Líkan af þáttum tilfinningagreindar, aðlagað frá Boyatzis, R.E. og Goleman, D., (Daft, 2011).   

 Sjálfsvitund (e. self-awareness) er einn af lykilþáttum og er m.a. þekking á eigin 

tilfinningum og að skilja virkni þeirra í lífi og starfi. Leiðtogar með mikla 

sjálfsvitund læra að treysta eigin tilfinningum og átta sig á að þessar tilfinningar 

geta verið mikilvægar í erfiðum aðstæðum.  Leiðtogar geta ekki alltaf nýtt sér 

upplýsingar frá utanaðkomandi aðilum og þurfa því að treysta á eigin 

tilfinningar. Leiðtogar með góða sjálfsvitund þekkja eigin styrkleika og 

veikleika og eru með heilbrigt sjálfstraust. 

 Sjálfsstjórn (e. self-management) er annar lykilþátturinn og er hæfni til að hafa 

stjórn á óæskilegum löngunum og tilfinningum.  Með því að þjálfa sjálfsstjórn 

læra leiðtogar að koma jafnvægi á eigin tilfinngar svo t.d. áhyggjur, kvíði, reiði 

og ótti hafi ekki áhrif á þá. Einnig verða þeir skilvirkari, með skýrari hugsun og 

læra að takast á við erfitt ástand á áhrifameiri hátt. Aðrir þættir í sjálfsstjórn eru 

trúverðugleiki (heiðarleiki og hreinskilni), samviskusemi (að stýra og virða 

eigin ábyrgð), aðlögunarhæfni (geta tekist á við breytingar og yfirstíga 

hindranir) , bjartsýni, stefnumörkun og frumkvæði (til að grípa tækifæri). 

 Félagsvitund (e. social awareness) er hæfileikinn til að skilja og geta sett sig í 

spor annarra. Leiðtogar með góða félagsvitund þjálfa samkennd og geta þar af 
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leiðandi sett sig í spor annarra og haft skilning á þeirra sýn. Leiðtogar með góða 

félagsvitund átta sig á að stundum þarf að ýta fólki út fyrir þægindarammann til 

að ná árangri. Þeir læra faglega nánd, að sýna samúð og umhyggju án þess að 

verða of tilfinningalega háðir svo það skyggi á dómgreind þeirra. Þeir skilja 

margbreytilega sýn og eiga áhrifarík samskipti við ólíka aðila. 

 Tengslastjórnun (e. relationship management) er hæfileikinn að tengjast öðrum 

og byggja upp jákvæð samskipti.  Leiðtogar með háa tilfinningagreind koma 

fram við aðra af samúð, næmni og velvilja. Leiðtogar þróa aðra og hvetja með 

öflugri sýn, þeir hlutsta og eru skýrir og sannfærandi í samskiptum og nýta 

tilfinningalegan skilning til að hvetja aðra á jákvæðan máta. Þeir hvetja til 

breytinga og leiða fólk í rétta átt, byggja upp teymi og samstarf og leysa 

ágreining þegar upp kemur. Þeir rækta og viðhalda góðum samskiptum innan 

og utan skipulagsheildar (Daft, 2011, Goleman, 2011). 

 Á meðan tilfinningagreind ákvarðar möguleika á að læra grundvallaratriði í 

sjálfsleikni, sýnir eigin tilfinningahæfni hve mikið af þeirri hæfni við höfum náð tökum 

á í starfsgetu. Það þarf undirliggjandi hæfni í grundvallaatriðum í tilfinningagreind eins 

og í sjálfvitund og tengslastjórnun til að vera með góða tilfinningahæfni. En 

tilfinningahæfni er lærð hæfni sem er nauðsynleg en ekki nægjanleg ein og sér til að 

verða góður leiðtogi. Leiðtogar eru mismunandi og telur Goleman (2011) að það sem 

sé afgerandi hjá áhrifamestu leiðtogum er að þeir eru með mjög háa tilfinningagreind. 

Greindarvísitala og tæknilegir hæfileikar skipta máli sem skref að stjórnunarstöðu en 

rannsóknir Goleman (2011) og annarra hafa sýnt að þótt leiðtogar fái góða þjálfun, séu 

með skarpa hugsun, greiningarhæfni og uppfullir af góðum hugmyndum þá verða þeir 

ekki góðir leiðtogar án tilfinningagreindar. Samkvæmt Tan (2012) eykur 

tilfinningagreind hæfni leiðtoga á þremur sviðum og eru það betri afköst hjá 

leiðtoganum, framúrskarandi leiðtogafærni og geta til aukinnar hamingju og vellíðunar. 

Goleman skoðaði upplýsingar frá 188 skipulagsheildum sem höfðu gert færnilíkan í 

sínum skipulagsheildum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að þótt greind og hugræn 

færni eins og langtímamarkmið og að sjá stóru myndina skipti miklu máli fyrir 

framúrskarandi árangur þá væri tilfinningagreind mun mikilvægari en tæknileg hæfni 

og greindarvísitala. Greining hans sýndi að á meðan tilfinningagreind gegndi æ 

mikilvægari hlutverki á hæstu stigum skipulagsheilda var mikilvægi á tæknilegri hæfni 

hverfandi hjá þessum skipulagsheildum. Eins og fram hefur komið er hægt að þjálfa 

tilfinningagreind. Samkvæmt Tan (2012) þarf að sinna athyglisþjálfun til að róa hugann 
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svo hann verði skýr, við það skapast grundvöllur fyrir tilfinningagreind. Sjálfsþekking 

einstaklinga býr í kjarna tilfinningagreindar og besta leiðin til að þjálfa hana er með 

núvitundarhugleiðslu (Goleman, 2011).  

     Í þessum kafla hefur verið fjallað um leiðtoga og skilgreiningar á honum, eiginleikar 

leiðtoga skoðaðir, mismunandi vald kynnt og hugtakið tilfinningagreind skilgreint.  
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1.3 Núvitund  

     Í þessum kafla verður fjallað um núvitund (e. mindfulness) en orðið núvitund er 

oftast notað á íslenskri tungu. Núvitund hefur rutt sér til rúms í vestrænum heimi 

síðastliðin áratug. Í kaflanum verður fjallað um sögu núvitundar og hún skilgreind. Í 

framhaldi af umfjöllun um forystu, leiðtoga og eiginleika leiðtoga í fyrri kafla verða 

tengsl núvitundar við leiðtogafræði skoðuð með sérstakri áherslu á leiðtoga í núvitund 

og hvernig tilfinningagreind tengist því. Einnig verður farið yfir niðurstöður rannsókna 

á núvitund og ávinningur af ástundun hennar skoðaður. 

1.3.1     Saga núvitundar 

         Núvitund er komin úr búddískum fræðum og eru fornar venjur búdda sem hefur 

rutt sér til rúms í vestrænum heimi. Orðið „buddha“ þýðir sá sem vaknar að sínu sanna 

eðli. Grunnurinn í búddatrú er að tengjast sínu eigin dýpsta eðli og leyfa því að flæða 

óhindrað frá sér. Í hugleiðslu búdda hefur núvitund verið kölluð hjartað. Í raun hefur 

núvitund ekkert með trú að gera þótt uppruninn sé úr 2.600 ára búddiskum fræðum. Á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar varð núvitundar hugleiðsla útbreiddari um 

heiminn þegar buddamunkar og aðrir flúðu stríð í Asíu. Ungt vestrænt fólk fór til Asiu 

þar sem það dvaldi í klaustrum og lærði hugleiðslu sem það fór með heim til sinna 

landa og hugleiðslukennarar frá Asíu fóru í heimsóknir til vestrænna landa til að kynna 

og kenna hugleiðslu. Mikill áhugi varð á ástundun hugleiðslu í vestrænum löndum sem 

hefur aukist mikið síðan. Núvitund varð fyrst þekkt í vestrænum heimi í tengslum við 

læknisfræði og sálfræði. John Kabat-Zinn sem talinn er faðir núvitundar í vestrænum 

heimi stofnaði meðferðarstofnun við háskólann í Massachusetts í Bandaríkjunum 

(University of Massachusetts Medical Center) árið 1997 þar sem hann kenndi MBSR 

„Mindfulness-Based Stress Reduction“ sem er núvitundarprógram með áherslu á 

minnkun streitu, stjórnun einkenna og jafnvægi tilfinninga. MBSR er ströng 

kerfisbundin þjálfun í núvitund. Nú á tímum er núvitund þekkt í hinu almenna 

samfélagi og er áhugi þess stigvaxandi (Shapiro og Carlson, 2009, Kabat-Zinn, 1990, 

1994). 

1.3.2     Skilgreining núvitundar 

Samkvæmt Jon Kabat-Zinn (1994) er núvitund að vera vakandi, vera til staðar og lifa í 

sátt við sjálfan sig og heiminn, að skoða hver einstaklingurinn er og sýn hans á heiminn 
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með þakklæti á lífið. Hann skilgreinir núvitund að á ákveðin hátt og af ásetningi sé 

athygli veitt án fordóma og í núinu. Bunting (2016) skilgreinir núvitund að halda vitund 

með opnu hjarta um hugsanir, tilfinningar, skynjum og eigin umhverfi á liðandi stund. 

Að upplifa og samþykkja líðandi stund eins og hún er í raun og veru en ekki eins og 

einstaklingurinn vill hafa hana eða heldur að hún eigi að vera. Janice Marturano (2014) 

skilgreinir núvitund að þegar einstaklingur er í núvitund er hann til staðar í eigin lífi og 

upplifir atburði eins og þeir eru. Ekki eins og hann vonast til að þeir séu eða gerir ráð 

fyrir að þeir séu, ekki meira eða minna en það sem er í raun, ekki með með því að dæma 

sem getur leitt til skilyrtra viðbragða heldur aðeins eins og það er, það birtist, hvert 

andartak með jafnaðargeði. Langer (2010) skilgreinir núvitund að það sé virkt andlegt 

ástand sem verður til þegar einstaklingurinn er opinn og móttækilegur, með eftirtekt og 

með margþættri yfirsýn.  Dr. Shaunu Shapiro (2009) útskýrir núvitund með áherslu á 

að einstaklingurinn sé með opið hjarta, það er þegar einstaklingur veitir í vinsemd og 

sátt, með forvitinn og opinn huga, þá opnast meðvitund hans.  María Gonzalez (2012) 

segir að núvitund sé í raun að taka eftir því hvernig hlutirnir eru.  Jon Kabat-Zinn telur 

að einstaklingar þróist í augnablikinu og séu þeir ekki til staða missi þeir af því 

mikilvægasta í lífiinu, möguleikanum á að vaxa og breytast. Núvitund er hagnýt leið til 

að vera í meira sambandi við sjálfan sig með sjálfsskoðun og taka stjórn á eigin stefnu 

í lífinu. Einstaklingar á sjálfstýringu eiga á hættu á að tapa trausti á eigin getu að vera 

hamingjusamir og með góða heilsu. Með því að hugsa sífellt um fortíð eða framtíð og 

hunsa núið tapast sá skilningur og vitund hvernig einstaklingurinn skynjar eigin huga. 

Með því að stunda núvitund fer einstaklingur af sjálfstýringunni og fær meðvitað og 

ómeðvitað aðgang og sýn að eigin möguleikum. Núvitund er leið til að taka stjórn á 

stefnu í eigin lífi, innan fjölskylda, í vinnu, við umheiminn og við eigin persónu. Þótt 

núvitund hafi verið skilgreind á mismunandi vegu af mörgum aðilum er grunnur hennar 

að vera til staðar með athygli (Kabat-Zinn, 1994). 

1.3.3     Tengsl núvitundar og leiðtogafræða 

     Lykilinn að núvitundarforystu er samþætting núvitundar og forystu. Að tengja 

saman færni í núvitund inn í agaða framkvæmd leiðtogans. Forysta er meira en að ná 

árangri. Með núvitund verður til nýtt líkan af forystu sem grundvallast ekki á metnaði, 

viljastyrk og afrekum heldur er innblásið af visku, natni og áreiðanleika. Leiðtogar í 

núvitund eru meðvitaðir og skuldbinda sig til að þeim og öðrum líði vel og einstaklingar 

sem vinna með þeim eru betur helgaðir og tengdir leiðtoganum, þeir fylgja frekar 
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leiðtoga í núvitund. Þeir ná fram því besta í öðrum með hvatningu, koma í veg fyrir 

yfirgang, græðgi og eru meðvitaðir um manngæsku. Núvitundarforysta felur í sér að 

leiðtogi sé meðvitaður um sinn innri áttavita. Það gerir honum kleift að bregðast við 

ástandi þegar þörf er, að bregðast við stöðugum breytingum af einbeitingu og 

nákvæmni og vera til staðar og með hugann við að takast á við hvaða aðstæður sem 

upp kunna að koma.  Leiðtogi í núvitund er skýr í samskiptum, þeir sem vinna með 

honum vita að ákvarðanir eru teknar af meðvitund, heiðarleika og hugrekki.  Leiðtogi 

í núvitund hvetur aðra til að ná lengra, jafnvel umfram eigin væntingar. Þegar 

leiðtoginn er til staðar tekur skemmri tíma að vinna hlutina, fundir taka styttri tíma og 

afkastageta verður meiri. Það að vinna mörg verkefni á sama tíma eykur ekki 

afkastagetu heldur eykur líkur á að verið sé að endurtaka hluti. Núvitund í 

skipulagsheildum hefur mest verið tengd við streituminnkun, aukna athygli og meiri 

framleiðni en hún eykur einnig heilindi, samkennd, gleði og gildi í skipulagsheildum. 

Samkvæmt William George eins og fram kemur hjá Schaufenbuel (e.d.) getur núvitund 

hjálpað öllum en er sérstaklega gagnleg fyrir leiðtoga. Þeir leiðtogar sem eru til staðar 

í verkefnum verða skilvirkari leiðtogar, þeir taka betri ákvarðanir og eru betri í 

samskiptum við aðra  (Bunting, 2016, Carrol, 2007, Gonzalez, 2012). 

Vaxandi áhugi er á meðal leiðtoga að kynna sér og stunda hugleiðslu til að auka 

leiðtogafærni og ná markmiðum. Þó eru margir skeptískir þegar þeir heyra af núvitund 

og með fyrirvara áður en þeir sjá niðurstöður rannsókna sem sýna hver ávinningur af 

ástundun núvitundar er fyrir leiðtoga. Skipulagsheildir hafa samlagað aðferðir 

núvitundar í innleiðingu á forystu og hefur ávinningur verið í samræmi við niðurstöður 

rannsókna eins og aukin athygli, betra minni og aukin tilfinningagreind. Ávinningur 

sem er bæði fyrir skipulagsheildirnar og einstaka starfsmenn eins og betri heilsa 

starfsmanna, meiri starfsánægja og meiri framleiðni (Seppala, 2015, Meister, 2015).  

1.3.3.1     Þjálfun og ástundun núvitundar 

     Mörg af fyrirtækjum heims hafa innleitt núvitund til að ná árangri. Google býður 

starfsmönnum sínum upp á námskeið sem heitir „Search Inside Yourself“ eða Leitaðu 

inn á við. Starfsmenn hjá Google sem farið hafa á 20 klukkustunda námskeið finna 

meðal annars fyrir aukinni ánægju, meiri sköpunargáfu, betri afköstum, minni streitu, 

auknu sjálfsstrausti, þolinmæði og eru hamingjusamari. Einnig töldu þeir að eftir 

námskeiðið væru þeir rólegri og hamingjusamari og gætu sefað huga sinn þegar þörf 

væri á. Námskeiðið er hannað sem hugleiðsluþjálfun til að aðstoða þátttakendur að 
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tengjast og skilja sjálfa sig og aðra betur. Þjálfunin samanstendur af þremur hlutum: 

hugar- og athyglisþjálfun, sjálfsþekkingu og tilfinningagreind, og vel völdum gildum 

og afstöðu. Í hugar- og athyglisþjálfununni er lögð áhersla á að þjálfa hugann til að 

öðlast hugarró og skýrleika við allar aðstæður, hvar sem er og hvenær sem er án 

markvissra aðgerða. Með sjálfsþekkingu og tilfinningagreind er lögð áhersla á að vera 

meðvitaður um sjálfan sig. Sjálfsþekking og sjálfsvitund hjálpar þátttakendum að 

kynnast nýjum víddum innra með sér eins og innsæi, líkamsskynjun, tilfinningum og 

viðbrögðum. Með vel völdum gildum og afstöðu, eða að búa til andlegar venjur er átt 

við samkennd og góðvild. Þátttakendur kynnast grunnviðhorfum sínum og endurskoða 

gildi sín og afstöðu til annarra. Markmiðið er að þátttakendur vilji að allar manneskjur 

verði hamingjusamar (Tan, 2012). 

Ástundun núvitundar er almennt gerð með tveimur leiðum, formlegri ástundun 

núvitundar og óformlegri ástundun núvitundar. Með formlegri ástundun er átt við 

markvissar hugleiðsluæfingar þar einstaklingurinn temur athyglina til að vera hjá sér 

og gefur huganum frí. Öndunin er oft notuð sem akkeri til að dvelja með athygli á til 

að gefa huganum stutt frí og tengja sig, þegar hugurinn reikar frá önduninni er tekið 

eftir því án þess að dæma og athyglin færð mjúklega aftur til baka að önduninni.  Með 

óformlegri ástundun er átt við að staldra meðvitað við daglega athafnir, að stoppa, anda 

og upplifa reglulega yfir daginn (Ásdís Olsen og Þórður Víkingur Friðgeirsson, 

munnleg heimild, fyrirlestur á námskeiðinu „Mindful Leadership“ í Opna Háskólanum 

19. febrúar 2016). 

Samkvæmt Gonzalez (2012) eru fjögur lykilhugtök núvitundarhugleiðslu: jafnaðargeð 

(e. equanimity), einbeiting (e. concentration), skýrleiki (e. clarity) og hreinsun (e. 

purification). 

 Jafnaðargeð (e. equanimity) vísar í getu til að samþykkja það sem er án viðnáms 

og hvorki neita né bæla hugsanir og tilfinningar, það er að samþykkja það sem 

ekki er hægt að hafa stjórn á, á tilteknu augnabliki. Enda lítill ávinningur í að 

veita því viðnám sem þegar er orðið.  

 Einbeiting (e. concentration) vísar í getuna að veita því sem valið er eins lengi 

og einstaklingurinn vill fulla athygli. Við það verður einbeiting á verkefnið sem 

unnið er án truflunar. Við það verður jákvæð hringrás þar sem geta 

einstaklingsins gerir hann yfirvegaðri sem aftur leiðir til betri einbeitingar. 
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 Skýrleiki (e. clarity) vísar í að vera meðvitaður og skýr, innbyrðis og í 

umhverfinu. Því meiri skýrleiki því betri er einstaklingurinn að taka ákvarðanir 

þar sem hann skilur hvað rekur hann áfram.  

 Hreinsun (e. purification) vísar í að hreinsa frá neikvæð vanabundin mynstur. 

Það hafa allir uppsprettu af óhamingju innra með sér, þegar einstaklingurinn 

hreinsar hana frá getur hann upplifað sannt frelsi. Þegar einstaklingurinn fylgist 

með því sem gerist í huga hans án þess að trufla það upplifir hann hreinleika 

(Gonzalez, 2012).  

1.3.4     Eiginleikar leiðtoga í núvitund 

     Það eru til margar tegundir leiðtoga. Leiðtogar í núvitund hafa sýnt samræmda og 

samfellda hegðun og samkvæmt Gonzalez (2012) hafa eftirfarandi níu eiginleikar áhrif 

á persónulegan og faglegan árangur þeirra. Þeir eru til staðar í núinu (e. present) í stað 

þess að hugsa um fortíð eða hafa áhyggjur af framtíðinni. Þeir eru meðvitaðir (e. 

aware), vita hvað er í gangi innra með sér og blindast því ekki af tilfinningum eða 

neikvæðu munstri. Þeir eru yfirvegaðir (e. calm), halda ró sinni í erfiðum aðstæðum 

sem eykur líkur á að þeir sem vinna með þeim haldi einnig ró sinni. Þeir eru einbeittir 

(e. focused), kunna að forgangsraða og eiga auðvelt með það í stað þess að vera í mörgu 

á sama tíma. Þeir einbeita sér að því mikilvægasta hverju sinni. Þeir hafa skýrleika (e. 

clear) sem er mikilvægt til að taka bestu mögulegu ákvörðun og þeir vita af hverju þeir 

taka þá ákvörðun. Þeir vita hvað hvetur þá áfram og hvers vegna þeir laðast að vissum 

aðgerðum. Þeir hafa jafnaðargeð (e. equanimous) og innri frið sem gerir þeim kleift að 

taka hverju sem er án viðnáms. Þeir vita að það þarf ekki allt að vera fullkomið til að 

vera ánægður og hamingjusamur. Þeir eru jákvæðir (e. positive) og hafa jákvæð áhrif 

á umhverfið sitt, innan skipulagsheilda, í samfélagi og í persónulegu lífi. Þeir eru 

óaðfinnanlegir (e. impeccable) í orðum og gerðum. Það þýðir ekki að þeir séu 

fullkomnir. Þeir eru heiðarlegir, hugrakkir og sýna heilindi. Þeir samþykkja ábyrgð á 

sínum gjörðum og kenna ekki öðrum um mistök. Með því veita þeir öðrum innblástur 

og skilja að hlutverk leiðtoga er að veita þjónustu. Þeir sýna samkennd (e. 

compassionate), sýna öðrum umhyggju án þess að vera of tengdir þeim og skilja 

sjálfsvinsemd því að án þess að huga að sjálfum sér geta þeir ekki hugað að öðrum og 

unnið krefjandi verkefni. Christopher Germer sem fjallað hefur mikið um 

sjálfsvinsemd (e. self-compassion) skilgreinir hana að einstaklingar komi eins fram við 

sjálfan sig eins og aðra sem þeim þykir mjög vænt um, að þeir gefi sjálfum sér sömu 
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athygli og öðrum sem þeim þykir mjög vænt um, hvorki meira né minna (Christopher 

Germer, munnleg heimild, fyrirlestur á námskeiðinu „An introduction to mindful self-

compassion (MSC)“ á Grand Hótel 11. febrúar 2016). Hægt er að tengja þessi níu 

einkenni frá Gonzalez í þemu sem notuð eru í rannsókn í þessari ritgerð. Spurningar 

sem lagðar voru fyrir þátttakendur eru flokkaðar samkvæmt þessum þemum og eru 

kynntir hér fyrir neðan. 

 Meðvitund um líðandi stund 

Leiðtogar í núvitund eru meðvitaðir um hugsanir sínar, tilfinningar, athafnir og 

umhverfið. Þeir fara úr sjálfstýringu. Þeir stilla á núið og geta dregið athyglina 

til sín og upplifað með opnum huga, forvitni og án fordóma það sem er að gerast 

á meðan það er að gerast. Þeir hlusta með athygli eftir upplýsingum og 

tilfinningum. Einkenni leiðtoga í núvitund samkvæmt Gonzalez (2012) sem 

tengist við þennan þátt er að vera til staðar, vera í núinu (e. present) og að vera 

meðvitaðir (e. aware).  

 Meðvitund um hugarfar og afstöðu 

Leiðtogar í núvitund eru meðvitaðir um styrk jákvæðni til að skapa jákvæða 

möguleika, hvetja til nýrra hugsana og aðgerða. Þeir eru meðvitaðir um mistök, 

hættur og annmarka en þjálfa agaða hugsun varðandi það jákvæða, tækifæri, 

líkur, möguleika og valkosti. Afstaðan skapar raunveruleikann. Að vera skýrir 

(e. clear)  og jákvæðir (e. positive) samkvæmt eiginleikum Gonzalez (2012) á 

við í þessum þætti.   

 Samskipti og tengsl 

Leiðtogar í núvitund eru meðvitaðir um styrk og mikilvægi jákvæðra samskipta, 

þeir þróa jákvæð tengsl og rækta samkennd, kafa djúpt í samræður og finna 

lausnir sem allir aðilar eru sáttir með. Þeir gera allt sem í valdi þeirra stendur til 

að koma í veg fyrir ágreining til að koma á samvinnu og góðum samskiptum. 

Þeir bera ábyrgð á tilfinningum sínum og viðbrögðum.  

 Heilindi og traust 

Leiðtogar í núvitund eru sannir, þeir þekkja gildin sín og lifa í samræmi við þau. 

Heilindi þeirra endurspeglast í heiðarleika, sterkum og skýrum gildum og getu 

þeirra til að lifa í samræmi við þau. Traust þeirra endurspeglast í tilgangi, 

hegðun og skuldbindingum. Þeir forgangsraða og fylgja ástríðunni í lífinu, eru 

meðvitaður um styrkleika og leita leiða til að bæta sig enn frekar. Þeir hvetja 
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aðra og þeirra gildi og sýn eru þau sömu og fylgjenda þeirra. Að vera einbeittir 

(e. focused)  og óaðfinnanlegir (e. impeccable) eru einkenni samkvæmt 

Gonzalez (2012) sem eiga við þennan þátt.  

 Stjórnun streitu og orku 

Leiðtogar í núvitund stjórna orku og streitu til að viðhalda líkamlegri, andlegri 

og tilfinningalegri heilsu. Þeir skora á eigin hugsanir til að vera í sambandi við 

raunveruleikan, þeir bera kennsl á tilfinningar og vita hvað orsakar þær og stýra 

viðbrögðum þeirra. Þeir hafa einnig áhrif á streitu samstarfsfélaga og hjálpa við 

að skapa umhverfi sem dregur úr streitu og hvetur til mikillar orku og sköpunar. 

Samkvæmt Gonzalez (2012) eru þau einkennin sem eiga við þennan þátt að 

vera yfirvegaðir (e.calm) og með jafnaðargeð (e. equanimous). 

 Sjálfsþekking og tilfinningagreind 

Leiðtogar í núvitund hafa mikla sjálfsþekkingu og sjálfsstjórn, og þjálfa 

samkennd og sjálfsvinsemd. Þeir þekkja eigin líðan og skilja hvað vekur 

tilfinningar.  Þeir geta fylgst með sjálfum sér, geta valið sér viðbrögð og nýta 

innsæið. Þeir skapa þrautseigju með því markmiði að blómstra. Síðasta einkenni 

samkvæmt Gonzalez (2012) og á við þennan þátt er samkennd (e. 

compassionate). 

(Gonzalez 2012, Ásdís Olsen og Þórður Víkingur Friðgeirsson, munnleg heimild, 

fyrirlestur á námskeiðinu Mindful Leadership í Opna Háskólanum 19. febrúar 2016, 

Delizonna og Anstedt, 2015). 

Leiðtogi i núvitund veit að saman geta þeir þættir sem taldir hafa verið upp hér að ofan 

hann að betri leiðtoga og lýsir hans sanna eðli. Eðli sem á til að raskast af neikvæðni 

og annríki sem kemur í veg fyrir ró og kyrrð þaðan sem innblástur vaknar. Hann leitast 

því stöðugt við að þróa þá færni betur. Að verða leiðtogi í núvitund er hár staðall. 

Núvitund er ekki aðferð, það er færni sem hægt er að læra. Ávinningur fyrir leiðtoga 

að stunda núvitundarþjálfun er samkvæmt Gonzalez (2012), meiri nákvæmni, 

einbeiting og skilvirkni, betri tímastjórnun, betri dómgreind og ákvarðanataka, aukin 

geta til að sjá fyrir og þjóna þörfum hluthafa, aukin færni til að takast á við átök, aukin 

skilvirkni hópa, meiri nýsköpun og innblástur, meiri framleiðni og aukin geta til að 

takast á áhrifaríkan hátt við streitu. Aukin geta til að hlusta á aðra og velja gild 

viðbrögð. Einnig aukin geta til að forgangsraða og geta til að vinna að mörgum 

verkefnum þar sem aukin geta er að leggja áherslu á eitt verkefni á hverju augnabliki 
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sem leiðir til meiri skilvirkni og árangurs og bætt geta til að leysa vandamál með því 

að sjá af skýrleika hver staðan er. Fyrir einstaklinginn sjálfan er ávinningur af 

núvitundarþjálfun samkvæmt Gonzalez (2012) endurnýjun tenginga í heila sem leiða 

til betri einbeitingu og hamingju, betra ónæmiskerfi, lægri blóðþrýstingur, heilbrigðara 

hjarta, minnkun á þrálátum verkjum og meiri geta til að stjórna þeim, minni kvíði og 

betri streitustjórnun, bætt minni, bætt geta til að læra, betri tilfinningastjórnun og bætt 

vitsmunaleg vinnsla (Gonzalez, 2012). 

1.3.5     Rannsóknir á núvitund 

     Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á núvitund síðastliðin ár og er núvitund orðið 

það viðfangsefni í félagsvísindum sem ætla má að mest sé rannsakað. Síðastliðin 15 ár 

hefur mikil aukning orðið í þessum rannsóknum og árið 2015 voru 674 

rannsóknargreinar um núvitund birtar í fræðiritum (American Mindfulness Research 

Association, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að iðkun núvitundar eykur skýrleika, bætir 

frammistöðu, heilsu, hegðun, hamingju og hjálpar einstaklingnum til að vera til staðar 

og svara í stað þess að bregðast við aðstæðum. Einstaklingar verða meðvitaðri um 

viðbrögð sín og auka bilið á milli hvata og viðbragða sem leiðir til betri ákvarðanatöku. 

Samkvæmt (Langer, 2010) sýna niðurstöður úr 30 ára rannsóknum að meiri skilvirkni, 

nýsköpun, samvinna og starfsánægja verður með núvitund. Einnig að núvitund hefur 

meðal annars jákvæð áhrif á samskipti, hlustun, líkamlega og andlega heilsu, eykur 

persónutöfra, sköpunargáfu og minni. Hún minnkar líkur á kulnun, fordómum og 

slysum (Bunting, 2016). 

Árið 2011 var gerð rannsókn á 123 leiðtogum innan fyrirtækisins General Mills eftir 

að þeir sóttu sjö vikna námskeið um núvitundarforystu og heilsuhreysti. Leiðtogarnir 

voru beðnir um að svara 19 spurningum fyrir og eftir námskeiðið þar sem þeir stunduðu 

núvitund. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að leiðtogarnir sýndu aukna einbeitingu, 

aukin afköst, aukið sjálftraust, aukna hæfni til að forgangsraða og hæfni til að vinna 

undir álagi (Institute for Mindful Leadership, Mindful Leadership at Work, 2016). 

Önnur rannsókn var gerð á 80 leiðtogum frá tólf skipulagsheildum sem fóru fjóra hálfa 

daga á námskeið og sýndi hún að þátttakendum þótti auðveldara að búa til rými fyrir 

nýsköpun, þeir fundu fyrir aukinni færni til að hlusta á aðra og sjálfan sig ásamt því að 

þeir fundu jákvæðan mun á getu til að hugsa á skipulagðan hátt (Institute for Mindful 

Leadership, Reasearch, 2016). Rannsókn á 57 leiðtogum, ofarlega í skipuriti, þar sem 

helmingur þátttakenda fengu strax leiðbeiningar um þjálfun en hinn helmingur 
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þátttakenda fékk leiðbeiningar um þjálfun síðar. Kannanir voru gerðar á báðum 

hópunum á sama tíma sem sýndu hver áhrif þjálfurnar núvitundar hafði í raun og veru 

á leiðtogana. Leiðtogarnir sóttu vinnustofur um núvitund og núvitundaræfingar í átta 

vikur, í þrjá hálfa daga á tveggja vikna fresti auk eins dags vinnustofu og að lokum var 

haldinn símafundur með leiðtogunum. Rannsóknin var gerð tólf vikum eftir þjálfunina 

og voru niðurstöður rannsóknar að þeir leiðtogar sem stunduðum reglulega 

núvitundaræfingar í meira en tíu mínútur á dag náðu meiri árangri en þeir sem sinntu 

núvitundar æfingum óreglulega. Þeir höfðu meiri fókus, betri yfirsýn, betri stjórn á 

tilfinningum og aukna samkennd.  Mesta áskorunin var að fá upptekna leiðtoga til að 

taka þessar tíu mínútur á dag til að gera æfingar. Þátttakendur töldu að það væru þrjú 

grundvallaatriði sem styrktust hjá þeim. Það var geta til að fylgjast með eigin 

hugsunum, tilfinningum í augnablikinu og viðhorfi til forvitni. Þannig skapaðist rúm 

til að svara í stað þess að bregðast við atburðum. Þetta gerði leiðtogunum kleift að ná 

hugrænni og tilfinningalegri færni eins og athygli, samkennd, aðlögunarhæfni og 

yfirsýn sem eru ómissandi þættir í forystu í dag. Með því að beita þessari færni varð 

meiri seigla, geta til samvinnu og geta til að leiða í flóknum aðstæðum (Ashridge 

executive education, 2016). Á árunum 2011 - 2016 fóru stjórnendur í 

heilbrigðisþjónustu í Kanada á námskeið í núvitundarforystu. Rannsókn hefur verið 

gerð á áhrifum þeirra þjálfunar á þróun forystu, þátttöku, sköpunargáfu og samkennd. 

Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar eru góðar þar sem fram kemur að þjálfun í 

núvitundarforystu eykur núvitund, samúð og lífshamingju (Institute for mindful 

leadership, Mindful leadership training augments mindfulness, compassion, and well-

being, 2016). Tryggingafélagið Aetna er eitt af eitthundrað tekjuhæstu 

skipulagsheildum í Ameríku. Fyrir tilstuðlan framkvæmdastjóra hjá Aetna var 

starfmönnum boðið upp á núvitundarþjálfun. Einnig var núvitund kynnt fyrir 

samstarfsaðilum. Yfir fjórðungur af starfsmönnum Aetna hefur tekið þátt í hugleiðslu 

og yoga dagskrá á vegum fyrirtækisins og hefur 28% þeirra fundið fyrir minnkun á 

streitu, 20% finna fyrir betri svefn og 19% fyrir minni verkjum. Einnig er talið að þessir 

starfsmenn skili 62 mínútum í betri framleiðni á viku með meiri skilvirkni sem Aetna 

hefur reiknað að sé virði 3.000 bandaríkjadala á hvern starfsmann árlega. Auk þessa 

kom í ljós að árlegur heilbrigðiskostnaður reyndist 2.000 bandaríkjadölum lægri hjá 

þeim sem sóttu námskeið en hjá öðrum starfsmönnum (Gelles, 2015, Meister, 2015). 

Ellen Langer er prófessor í sálfræði við Harvard háskóla og stofnandi Langer 

Mindfulness Institue. Henni hefur verið lýst sem móður núvitundar og er hún 
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upphafsmaður að fræðum um núvitundarforystu. Samkvæmt Langer (2010) sýna 

niðurstöður frá 30 ára rannsóknum að núvitund getur aukið árangur skipulagsheilda 

verulega meðal annars með meiri skilvirkni, nýsköpun, samvinnu og starfsánægju. 

Núvitund eykur persónutöfra og framleiðni, sköpunargáfu, athygli, minni, jákvæð 

áhrif, jákvæð samskipti, hlustun, sjálfstrausts, líkamlega og andlega heilsu, og jafnvel 

langlífi. Að sama skapi minnkar núvitund líkur á kulnun, fordómum og slysum. Þegar 

leiðtogar eru í núvitund geta þeir gripið tækifærin og komið í veg fyrir hættur sem fyrir 

hendi eru (Langer, 2010).    

Leiðtogar hafa mikið að gera og nóg á sinni könnu og því er það áskorun hjá mörgum 

að koma ástundun núvitundar inn í eigið líf. Þegar þeir gera það hins vegar verða þeir 

áskynja hve mikil áhrif það hefur á líf þeirra. Fram kom hjá Arianna Huffington 

meðstofnandi The Huffington Post eins og fram kom í grein hjá Seppala (2015) að 

einstaklingar „gera“ ekki hugleiðslu heldur er það hugleiðslan sem „gerir“ 

einstaklinginn, því það eina sem þarf að „gera“ í núvitundarhugleiðslu er að „gera“ 

ekkert og rannsóknir og reynsla hefur sýnt að gera ekkert gefur góðan árangur. Til að 

upplifa ávinning af núvitund er ekki nóg að kynna sér og fræðast um núvitund því 

ástundun er mikilvæg. Máttur núvitundar liggur í ástundun hennar (Kabat-Zinn, 1994).                                                                                                                                                     

Í kaflanum hefur verið fjallað um núvitund, sögu hennar og skilgreiningar. Tengsl 

núvitundar við leiðtogafræði, leiðtogar í núvitund kynntir og eiginleikar þeirra skoðaðir 

ásamt því að kynntar voru rannsóknir því tengdu. 
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2. AÐFERÐARFRÆÐI 
 

     Hér með lýkur fræðilegri umfjöllun þessarar ritgerðar. Í þessum hluta verður 

rannsóknin kynnt sem höfundur vann með hliðsjón af fræðilegri umfjöllun. Gerð verður 

grein fyrir rannsóknaraðferðum sem notaðar voru, fjallað verður um þátttakendur, 

námskeið sem þátttakendur hafa sótt verður kynnt og farið yfir framkvæmd og 

úrvinnslu.  

2.1     Rannsókn 

     Markmið með rannsókn þessari er að skoða hvaða áhrif núvitundariðkunn hefur á 

leiðtoga. Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er: Hefur ástundun núvitundar áhrif á 

leiðtogafærni? Einnig er kannað hvaða viðhorf leiðtogar hafa til núvitundar og hvort 

þeir telji það verða eitt af stjórnunartækjum í náinni framtíð.  

2.2     Rannsóknaraðferð 

     Rannsóknin sem gerð var er megindleg (e. quantitative). Helsti kostur megindlegrar 

rannsóknaraðferðar er að hægt er að safna tölulegum gögnum frá mörgum aðilum á 

stuttum tíma og einskorðast svör við fyrirframgefna svarmöguleika. Spurningalisti er 

lagður fyrir hóp sem alhæfa á um. Hægt er að draga ályktanir um stóran hóp út frá 

niðurstöðum rannsókna á minni hóp. Dæmi um megindlegar rannsóknaraðferðir eru 

netkannanir, símakannanir, póstkannanir, heimsóknakannanir og vettvangskannanir. 

Megindlegar rannsóknir bjóða upp á möguleikann að bera saman, vega og mæla 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, Háskóli Íslands, 2014). 

2.3     Þátttakendur 

     Þegar unnið er með megindlega rannsókn er mikilvægt að finna þátttakendur sem 

hafa ákveðna sameiginlega reynslu. Höfundur sótti námskeið um „Mindful 

Leadership“ í Opna háskólanum í febrúar 2016 þar sem gerð var rannsókn fyrir 

námskeið og um þremur vikum eftir námskeið. Einnig frétti höfundur að fleiri 

námskeið hefðu verið haldin um „Mindful Leadership“. Höfundur setti sig í samband 

við leiðbeinendur námskeiðisins, Ásdísi Olsen og Þórð Víking Friðgeirsson og kannaði 

möguleika á að fá að nýta niðurstöður úr þeim könnunum sem lagðar hefðu verið fyrir 

þátttakendur á námskeiðum ásamt því að fá heimild til að gera nýja könnun sem lögð 

yrði fyrir sömu þátttakendur. Leiðbeinendur tóku mjög vel í þá hugmynd og sendi 

höfundur í framhaldi beiðni til Opna háskólans varðandi aðstoð um að senda rannsókn 
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til þátttakenda með tölvupósti. Var sú beiðni auðfengin. Þátttakendur í þessari rannsókn 

hafa því allir sótt stjórnendanámskeiðið „Mindful Leadership“ hjá Þórði Víkingi 

Friðgeirssyni og Ásdísi Olsen sem haldið hefur verið fjórum sinnum í Opna 

háskólanum. Fyrsta námskeið var haldið 19. febrúar 2016, næsta 6. apríl 2016, þriðja 

12. maí 2016 og voru það dagsnámskeið. Síðasta námskeiðið sem haldið hefur verið 

var 18. október 2016 og var það hálfsdags námskeið (Ásdís Olsen og Þórður Víkingur 

Friðgeirsson, munnleg heimild, 14. nóvember 2016). Þátttakendur á námskeiðum voru 

79, sjá upplýsingar í töflu 1. 37,2% þátttakenda svöruðu könnun. Af þeim sem fóru á 

námskeið voru  71,1% konur og 28,9% karlar. Skipting þátttakenda eftir starfsheitum 

var eftirfarandi  39,5% voru framkvæmdastjórar eða forstöðumenn, 18,4% 

verkefnastjórar, 2,6% forstjórar, 25% deildarstjórar og 14,5% annað (Þórður Víkingur 

Friðgeirsson, munnleg heimild, niðurstöður úr könnunum „Mindful Leadership Self 

Assessment“ gerðar í SurveyMonkey, 11. nóvember 2016). 

 

Tafla 1. Svörun, kyn og starfsheiti þátttakenda. 

2.4     Stjórnendanámskeiðið „Mindful Leadership“ 

     „Mindful Leadership“ - persónulega víddin í leiðtoga- og stjórnendafræðum er 

námskeið sem haldið hefur verið í Opna háskólanum. Leiðbeinendur eru Ásdís Olsen 

(B.Ed. og MA), viðurkenndur „mindfulness“ kennari sem hefur sérhæft sig í núvitund 

fyrir stjórnendur og innleiðingu aðferðarinnar á vinnustöðum ásamt dr. Þórði Víkingi 

Friðgeirssyni sem er verkfræðingur og helsti sérfræðingur landsins í verkefnastjórnun 

og ákvörðunarfræðum. Eins og áður hefur komið fram hafa verið haldin fjögur 

námskeið á árinu 2016. Námskeiðið er fyrir stjórnendur og þá sem vinna við stjórnun. 

Á námskeiðinu var „mindfulness“ kynnt sem ný vídd í stjórnunarfræðum sem skapar 

rými í flóknu og krefjandi starfsumhverfi nútímans, sem eykur meðvitund og hæfni til 

að halda einbeitingu. Þrjár grunnstoðir „Mindful Leadership“ voru kynntar sem eru 

sjálfsvitund, heilindi og samkennd. Sjálfsvitund er að vera meðvitaður um eigin 

hugsanir, tilfinningar og hafa getu til að velja sín viðbrögð. Samkennd er getan til að 
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tengja við sjálfan sig og annað fólk, og eiga innihaldsrík og djúp samskipti. Heilindi er 

að vera sannur, þekkja sjálfan sig og sín gildi og lifa samkvæmt því. Sjá líkan hér fyrir 

neðan. 

 

Mynd 4. Líkan af grunnstoðum „Mindful Leadership“ (Ásdís Olsen, munnleg heimild, fyrirlestur á námskeiðinu 

Mindful Leadership í Opna Háskólanum, 19. febrúar 2016). 

Á námskeiðinu var núvitundarþjálfun kennd, farið var í hagnýt starfstengd verkefni 

varðandi teymisvinnu, samskipti og ákvörðunartöku ásamt því sem ávinningur að 

ástundun núvitundar var kynnt. Fyrir námskeiðið voru þátttakendur beðnir um að svara 

könnun. Þremur vikum eftir námskeiðið var boðið upp á eftirfylgni og á fyrstu tveimur 

námskeiðunum var könnun einnig send á þátttakendur fyrir hana (Ásdís Olsen og 

Þórður Víkingur Friðgeirsson, munnleg heimild, fyrirlestur á námskeiðinu „Mindful 

Leadership“ í Opna Háskólanum 19. febrúar 2016). 

2.5     Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

     Rannsóknin var framkvæmd þannig að spurningar voru settar upp í forritinu 

SurveyMonkey. Eins og áður hefur komið fram leitaði höfundur eftir samþykki frá 

Ásdísi Olsen og Þórði Víkingi Friðgeirssyni leiðbeinendum „Mindful Leadership“ 

námskeiðisins og samþykktu þau að sendur yrði tölvupóstur á þátttakendur af 

námskeiðum. Starfsmaður Opna Háskólans samþykkti að aðstoða höfund og sendi 

tölvupóst 16. nóvember 2016 (sjá fylgiskjal 1) á alla þá aðila sem sótt höfðu námskeið 
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í „Mindful Leadership“ á árinu 2016. Í tölvupóstinum var hlekkur á 

spurningarkönnunina í SurveyMonkey. Ásdís Olsen óskaði eftir að fá að senda 

tilkynningu með tölvupóstinum ásamt hlekk á  núvitundaræfingu. Tölvupósturinn var 

undirritaður af Ásdísi Olsen, Þórði Víkingi Friðgeirssyni og höfundi. Tölvupósturinn 

var sendur á 79 aðila. Samkvæmt starfsmanni Opna háskólans komu nokkrar meldingar 

til baka um að fólk væri í fríi og ein melding um að starfsmaður væri hættur. Á fyrstu 

dögum svöruðu tuttugu þátttakendur  könnuninni.  Til að fá betri svörun sendi 

starfsmaður Opna Háskólans annan tölvupóst 22. nóvember 2016 til ítrekunar (sjá 

fylgiskjal 2). Eftir það bættust við svör frá níu þátttakendum. Tuttugu og fjórar 

spurningar voru lagað fyrir þátttakendurnar. Kannanir sem Þórður Víkingur 

Friðgeirsson hannaði og sendi ásamt Ásdísi Olsen til þátttakenda fyrir „Mindful 

Leadership“ námskeiðin voru notaðar til að bera saman við könnun sem gerð var í 

þessari rannsókn. Valdar voru sautján spurningar úr upphaflegum könnunum frá Þórði 

Víkingi Friðgeirssyni og Ásdísi Olsen sem höfundur valdi með hjálp þeirra og þóttu 

áhugaverðar í samanburði. Svarmöguleikar á þeim voru samkvæmt sjö arma likert-

kvarða sem gaf þátttakendum kost á að svara hverri spurningu eftir sjö mismunandi 

gildum frá því að vera „aldrei“ yfir í „nánast alltaf“. Eftir það var sjö öðrum spurningum 

sem höfundur hannaði með aðstoð Þórðar Víkings og Ásdísar bætt við. Snérust þær 

meðal annars að upplifun þátttakenda af námskeiðinu og skoðun þeirra á núvitund fyrir 

leiðtoga. Svarmöguleikar á þeim voru mismunandi, fyrst var spurt hvenær þátttakendur 

fóru á námskeið í „Mindful Leadership“ og voru svarmöguleikar fjórar dagsetningar. 

Eftir það komu tvær spurningar um ástundun núvitundar, formlega og óformlega þar 

sem í öðru tilfelli voru fjórir svarmöguleikar frá „daglega“ í „aldrei“ og í hinu tilfelli 

voru fimm svarmöguleikar frá „oft á dag“ í „aldrei“. Að síðustu voru fjórar spurningar 

með svarmöguleikum samkvæmt fimm arma likert-kvarða þar sem fimm mismunandi 

gildi voru frá „mjög sammála“ í „mjög ósammála“ ásamt því að hægt var að velja 

svarmöguleikann „vil ekki svara“. Spurningarlistinn var virkur á SurveyMonkey í tólf 

daga og svöruðu tuttugu og níu þátttakendur könnuninni sem gera 37,2% svörun. 

Survey Monkey og Excel var notað við úrvinnslu gagna, uppsetningu tafla og mynda. 
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3. NIÐURSTÖÐUR 
 

     Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar og 

bornar saman við fyrri kannanir sem þátttakendur höfðu svarað. Eins og áður hefur 

komið fram eru spurningar í könnuninni tuttugur og fjórar og eru fyrstu sautján 

spurningarnar úr könnun sem Þórður Víkingur Friðgeirsson hannaði og lagðar voru 

fyrir sama hóp fyrir og eftir „Mindful Leadership“ námskeiðin. Í spurningu átján var 

spurt hvenær þátttakandi fór á námskeið í „Mindful Leadership“ og voru 

svarmöguleikar fjórir. 29,6% af þeim sem svöruðu höfðu farið á námskeið 19. febrúar 

2016, 18,5% höfðu farið á námskeið 6. apríl 2016, 18,5% höfður farið 12. maí 2016 og 

33,3% höfðu farið á síðasta námskeiðið sem haldið var 18. október 2016, sjá töflu 2. 

  

Tafla 2. Tímasetningar námskeiða. 

Í spurningum nítján til tuttugu og fjögur voru þátttakendur spurðir út í ástundun 

núvitundar, upplifun af námskeiðinu ásamt skoðun þeirra á núvitund sem 

stjórnunartæki í framtíðinni.  

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður úr könnun og þær bornar saman við kannanir 

sem Þórður Víkingur og Ásdís lögðu fyrir þátttakendur fyrir námskeið í „Mindful 

Leadership“ og um þremur vikum eftir fyrstu tvö námskeiðin. Allar spurningar úr 

SurveyMonkey er að finna í fylgiskjali 3 í viðauka. 
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3.1     Meðvitund um líðandi stund 

     Fyrstu þrjár spurningarnar eru í flokknum „Meðvitund um líðandi stund“ og vísar í 

að leiðtoginn sé meðvitaður um hvað hann hugsar, gerir, hvernig honum líður, hvað er 

að gerast í kringum hann og að hann hlusti af athygli. 

Sp. 1. Ég á auðvelt með að staldra við líðandi stund og njóta augnabliksins og þess sem ég 

upplifi  

Fyrir námskeiðið sögðu 47,4%  að þeir ættu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ auðvelt 

með að staldra við líðandi stund og njóta augnabliksins og þess sem þeir upplifa. Um 

þremur vikum eftir námskeiðið var það hlutfall 76,2 % og í nýrri könnun var hlutfallið 

62%. 17,9% svöruðu fyrir námskeið að þeir ættu „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ 

auðvelt með það, hlutfallið var 4,8% þremur vikum eftir námskeiðið og 13,7% í nýrri 

könnun.  

 

Mynd 5. Ég á auðvelt með að staldra við líðandi stund og njóta augnabliksins og þess sem ég upplifi. 

Sp. 3. Ég á auðvelt með að vera með athyglina á fólki sem ég á samskipti við 

Þátttakendur svöruðu að 75,6% ættu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ auðvelt með 

að vera með athygli á fólki í samskiptum, eftir 3 vikur var hlutfallið 90,5% og í nýrri 

könnun var það hlutfall 89,6%. Hlutfall þeirra sem svöruðu „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða 

„Stopult“ fyrir námskeið var 7,7%, 4,8% eftir þrjár vikur og 3,4% í nýrri könnun. 
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Mynd 6. Ég á auðvelt með að vera með athyglina á fólki sem ég á samskipti við. 

Sp. 4. Ég finn vel fyrir líkama mínum og hlusta eftir þeim skilaboðum sem hann sendir mér 

Í síðustu spurningu í flokknum „Meðvitund um líðandi stund“ svöruðu þátttakendur 

það þeir fyndu vel fyrir líkama sínum og hlusta eftir skilaboðum sem hann sendir þeim 

„Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ í 60,3% fyrir námskeið, eftir þrjár vikur var 

hlutfallið 76,2% og í nýrri könnun var hlutfallið 65,5%. Hlutfall þeirra sem svöruðu 

„Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ fyrir námskeið var 17,9%, eftir þrjár vikur var 

hlutfallið 14,3% og 3,4% í nýrri könnun. 

  
Mynd 7. Ég finn vel fyrir líkama mínum og hlusta eftir þeim skilaboðum sem hann sendir mér. 
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3.2     Meðvitund um hugarfar og afstöðu 

     Í flokknum „Meðvitund um hugarfar og afstöðu“ voru næstu þrjár spurningar þar 

sem vísað er í að leiðtogar eru með meiri fókus á jákvæðni, möguleika og skapa 

bjartsýni. 

Sp. 5. Ég einbeiti mér frekar af hinu jákvæða en að því neikvæða  

Þegar þátttakendur voru spurði hvort þeir einbeittu sér frekar af hinu jákvæða en því 

neikvæða svöruðu 71,8% „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið, 90% 

svöruðu því sama eftir þrjár vikur og 75,5% í nýrri könnun. 6,4% svöruðu fyrir 

námskeið „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“, 0% eftir þrjár vikur og 10,3% í nýrri 

könnun. 

 

Mynd 8. Ég einbeiti mér frekar af hinu jákvæða en að því neikvæða. 

Sp. 6. Ég átta mig á þeim hugsunum sem valda mér áhyggjum og/eða kvíða og finn hvernig 

þær hafa áhrif á líðan mína  

67,9%  svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið að þeir átti sig á 

þeim hugsunum sem valda þeim áhyggjum og/eða kvíða og finni hvernig þær hafi áhrif 

á líðan þeirra, 95,5% eftir þrjár vikur og 86,2% í nýrri könnun. 10,3% svöruðu fyrir 

námskeið „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“, 5% eftir þrjár vikur og 3,4% í nýrri 

könnun. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 = ALDREI 2 = ÖRSJALDAN 3 = STOPULT 4 = STUNDUM 5 = ALLOFT 6 = OFT 7 = NÁNAST 
ALLTAF

Fyrir námskeið 3 vikum eftir námskeið Ný könnun



 
 

43 

 

  

Mynd 9. Ég átta mig á þeim hugsunum sem valda mér áhyggjum og/eða kvíða og finn hvernig þær hafa áhrif á 

líðan mína. 

Sp. 7. Ég get horft á hugsanir mínar úr ákveðinni fjarlægð og lagt mat á réttmæti þeirra 

Síðasta spurningin í flokknum „Meðvitund um hugarfar og afstöðu“ var hvort 

þátttakendur gætu horft á hugsanir sínar úr ákveðinni fjarlægð og lagt mat á réttmæti 

þeirra. 44,7% svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið, 75% eftir 

þrjár vikur og 62% í nýrri könnun.  

 

Mynd 10. Ég get horft á hugsanir mínar úr ákveðinni fjarlægð og lagt mat á réttmæti þeirra. 
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3.3     Samskipti og tengsl 

     Þriðji flokkurinn í þessari könnun er „Samskipti og tengsl“ og vísar í mikilvægi 

jákvæðra samskipta og að leiðtoginn þrói jákvæð tengsl, rækti samkennd og kafi í 

djúpar samræðum. 

Sp. 8. Ég á gjarnan einlæg og djúp samtöl við annað fólk 

„Oft“ eða „Nánast alltaf“ var svar þáttakenda í 37,2% fyrir námskeið við spurningu 

hvort þeir ættu einlæg og djúp samtöl við annað fólk, 70% var hlutfallið eftir þrjár vikur 

og 44,8% í nýrri könnun. „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult var svarað 16,7% fyrir 

námskeið, 0% eftir þrjár vikur og 13,7% í nýrri könnun. 

 

Mynd 11. Ég á gjarnan einlæg og djúp samtöl við annað fólk. 

Sp. 9. Ég virði ólík sjónarmið og leitast við að skilja skoðanir annarra þótt þær séu mér ekki 

að skapi 

Fyrir könnun svöruðu 48,7% „Oft“ eða „Nánast alltaf“ að þeir virði ólík sjónarmið og 

leitist við að skilja skoðanir annarra þó þær væru þeim ekki að skapi, 65% eftir þrjár 

vikur og 55,2% í nýrri könnun. 
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Mynd 12. Ég virði ólík sjónarmið og leitast við að skilja skoðanir annarra þótt þær séu mér ekki að skapi. 

 

3.4     Heilindi og traust 

     Flokkurinn „Heilindi og traust“ vísar í að leiðtogi sé sannur, þekki eigin gildi, viti 

hver ástríða þeirra sé í lífinu og lifi samkvæmt því. 

Sp. 10. Ég veit nákvæmlega hver gildi mín eru og hegðun mín er í samræmi við þau 

Spurt var hvort þátttakendur vissu nákvæmlega hver gildi þeirra væru og að hegðun 

þeirra væri í samræmi við þau. 39,7% svöruðu „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið, 

80% eftir þrjár vikur og 53,6% í nýrri könnun. 

 

Mynd 13. Ég veit nákvæmlega hver gildi mín eru og hegðun mín er í samræmi við þau. 
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Sp. 11. Ég er meðvituð/aður um veikleika mína og styrkleika 

79,5% svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ hvort þeir væru meðvitaðir um 

veikleika sína og styrkleika fyrir námskeið, 95% eftir þrjár vikur og 89,6% í nýrri 

könnun. 

 

Mynd 14. Ég er meðvituð/aður um veikleika mína og styrkleika. 

 

3.5     Stjórnun streitu og orku 

     Flokkurinn „Stjórnun streitu og orku“ vísar í að leiðtogi stjórni orku og streitu til að 

viðhalda heilsu. Þeir bera kennsl á hvað kallar fram og orsakar tilfinningar. 

Sp 2. Ég get haldið aftur af viðbrögðum mínum við áreiti og get valið hvernig ég bregst við  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir gætu haldið aftur af viðbrögðum sínum 

við áreiti og valið hvernig þeir bregðast við svöruðu 61,5%  að þeir gætu það „Alloft“, 

„Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið, eftir 3 vikur var hlutfallið 76,2% og í nýrri 

könnun var það hlutfall 68,9% 
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Mynd 15. Ég get haldið aftur af viðbrögðum mínum við áreiti og get valið hvernig ég bregst við. 

 

Sp. 12. Ég meðvitað stjórna streitu og orku og sinni því vel líkamlegum, andlegum og 

tilfinningalegum þörfum mínum 

38,5% þátttakanda svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið þegar 

spurðir hvort þeir meðvitað stjórni streitu og orku og sinni líkamlegum, andlegum og 

tilfinningalegum þörfum sínum, hlutafallið var 70% þremur vikur síðar og 44,8% í 

nýrri könnun. 30,8% svöruðu fyrir námskeið „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult,  10% 

þremur vikum síðar og 20,6% í nýrri könnun. 

 

Mynd 16. Ég meðvitað stjórna streitu og orku og sinni því vel líkamlegum, andlegum og tilfinningalegum þörfum 

mínum. 
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Sp. 13. Ég kann að bregðast við áður en streita og álag nær tökum á mér 

Svarhlutfall við því hvort þátttakendur kunna að bregðast við áður en streita og álag 

nær tökum á þeim var 28,2% í svörum „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir 

námskeið, 75% eftir þrjár vikur og 55,1% í nýrri könnun. Fyrir námskeið svöruðu 41% 

„Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“, 10% eftir þrjár vikur og 20,6% í nýrri könnun. 

 

Mynd 17. Ég kann að bregðast við áður en streita og álag nær tökum á mér. 

Sp. 14. Ég á auðvelt með að sofna á kvöldin og sef vært á næturnar 

48,7% svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið hvort þeir ættu 

auðvelt með að sofna á kvöldin og sofa vært um nætur, 65% var hlutfallið eftir þrjár 

vikur og 51,7% í nýrri könnun. 30,8% svöruðu „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ 

fyrir námskeið, 20% eftir þrjár vikur og 24,1% í nýrri könnun. 
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Mynd 18. Ég á auðvelt með að sofna á kvöldin og sef vært á næturnar. 

 

3.6     Sjálfsþekking og tilfinningagreind 

     „Sjálfsþekking og tilfinningagreind“ er flokkur sem vísar í sjálfsþekkingu, 

sjálfsvinsemd og sjálfsstjórn. Það að leiðtogi þekki líðan sína. Þeir þjálfa samkennd og 

sjálfsvinsemd. 

Sp. 15. Ég rækta með mér hæfileikann til að skilja tilfinningar annarra 

67,9% svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið að þeir rækti með sér 

hæfileika til að skilja tilfinningar annarra. Eftir þrjár vikur var það hlutfall 85% og í 

nýrri könnun 89,6%. 11,5% svöruðu „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ fyrir 

námskeið, 10% eftir þrjár vikur og 6,9% í nýrri könnun. 
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Mynd 19. Ég rækta með mér hæfileikann til að skilja tilfinningar annarra. 

Sp. 16. Ég rækta með mér samkennd í garð annarra 

Spurt var hvort þátttakendur ræktuðu með sér samkennd í garð annarra og svar 

svarhlutfall þeirra sem svöruðu „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið 

83,3%, 90% var hlutfallið eftir þrjár vikur og 82,7% í nýrri könnun. 

 

Mynd 20. Ég rækta með mér samkennd í garð annarra. 

Sp. 17. Ég rækta vinsemd í eigin garð 

Í síðustu spurningu sem lagt var fyrir þátttakendur í þrjú skipti og hægt var að bera 

saman var spurt hvort þeir ræktuðu vinsemd í eigin garð. 61,5% svöruðu „Alloft“, „Oft“ 

eða „Nánast alltaf“ fyrir námskeið, 95% svöruðu því eftir þrjár vikur og 75,9% í nýrri 
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könnun. 17,9% svöruðu „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ fyrir námskeið, 5% eftir 

þrjár vikur og 6,9% í nýrri könnun. 

 

Mynd 21. Ég rækta vinsemd í eigin garð. 

 

3.7     Ástundun og tiltrú núvitundar 

     Síðustu spurningarnar í þessari rannsókn voru eingöngu í nýrri könnun og því ekki 

bornar saman við aðrar niðurstöður. Spurning átján var varðandi hvenær þátttakendur 

fóru á námskeið í „ Mindful Leadership“ í Opna háskólanum og er hlutfall sýnt í byrjun 

kafla 5. Næstu tvær spurningarnar hér fyrir neðan snúa að iðkun þátttakenda á núvitund 

bæði með formlegum hætti og óformlegum. Síðar var spurt hvort þátttakendur töldu 

námskeiðið „Mindful Leadership“ hefði aukið vellíðan og hamingju þeirra og hvort 

þeir teldu að námskeiðið hefði bætt leiðtogafærni þeirra. Að lokum voru spurningar 

varðandi tiltrú þátttakenda á núvitund til að auka hæfni leiðtoga og sem hluta af 

framtíðar stjórnunaraðferðum.  

Sp. 19. Ég stunda mindfulness með formlegum hætti með hugleiðslu í a.m.k. 10 mín. á dag 

Þegar spurt var hvort þátttakendur stunduðu núvitund með formlegri hugleiðslu svara 

3,4% að þeir geri það „daglega“, 3,4% að þeir geri það „oftar en 3 í viku“, 48,3% að 

þeir hugleiði „sjaldnar en 3 í viku“ og 44,8% að þeir hugleiði „aldrei“. 
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Mynd 22. Ég stunda mindfulness með formlegum hætti með hugleiðslu í a.m.k. 10 mín. á dag. 

Sp. 20. Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti með því að taka andrými í dagsins 

önn 

Þegar spurt var hins vegar hvort að þátttakendur stunduðu núvitund með óformlegum 

hætti með því að taka andrými í dagsins önn svöruðuð 6,9% að þeir geri það oft á dag, 

20,7% „daglega“, 24,1% „oftar en 3 í viku“, 27,6% „sjaldnar en 3 í viku“ og 20,7% að 

þeir taki „aldrei“ andrými í dagsins önn. 

 

Mynd 23. Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti með því að taka andrými í dagsins önn. 

Sp. 21. Ég tel að námskeiðið Mindful Leadership hafi aukið vellíðan mína og hamingju 

Þegar spurt var að hvort þátttakendur töldu að námskeiðið hefði aukið vellíðan og 

hamingju þeirra töldu 13,8% sig vera „mjög sammála“, 62,1% voru „sammála“, 6,9% 

„ósammála“, 3,4% „mjög ósammála“ og 13,8% „vildu ekki svara“. 
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Mynd 24. Ég tel að námskeiðið Mindful Leadership hafi aukið vellíðan mína og hamingju. 

Sp. 22. Námskeiðið Mindful Leadership bætti leiðtogafærni mína 

6,9% voru „mjög sammála“ því að „Mindful Leadership“ bætti leiðtogafærni þeirra, 

65,5% voru „sammála“ því, 10,3% „ósammála“ og 17,2% „vildu ekki svara“. 

 

 

Mynd 25. Námskeiðið Mindful Leadership bætti leiðtogafærni mína. 

Sp. 23. Ég hef trú á að mindfulness auki hæfni leiðtoga 

Þegar spurt var hvort þátttakendur hafi trú á að „mindfulness“ auki hæfni leiðtoga svara 

37,9% að þér séu „mjög sammála“, 48,3% svöruðu að þeir væru „samála“ því, 6,9% 

„ósammála“ og 6,9% „vildu ekki svara“. 
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Mynd 26. Ég hef trú á að mindfulness auki hæfni leiðtoga. 

Sp. 24. Ég tel að Mindful Leadership verði hluti af stjórnunaraðferðum í framtíðinni 

Að lokum voru þátttakendur spurði hvort þeir teldu að „Mindful leadership“ verði hluti 

af stjórnunaraðferðum í framtíðinni og svöruðuð 31% að þér séu „mjög sammála“, 

55,2% svöruðu að þeir væru „samála“ því, 3,4% „ósammála“ og 10,3% „vildu ekki 

svara“. 

 

 

Mynd 27. Ég tel að Mindful Leadership verði hluti af stjórnunaraðferðum í framtíðinni. 
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3.8     Samanburður rannsókna 

Spurningar fyrir námskeið, þrem vikum síðar og ný könnun ásamt breytingum í 

% 

     Fyrstu sautján spurningarnar þar sem hægt var að bera saman svörun „fyrir 

námskeið (A)“  við „3 vikum eftir námskeið (B)“ og „nýja könnun (C)“ voru með eins 

svarmöguleika frá „Aldrei“ til „Alltaf“ og voru svarhlutföll þeirra margfölduð með 

stuðlum frá 1 – 7, 1 = „Aldrei“, upp í 7 = „Alltaf“. Hér eftir verður vísað í þessar þrjár 

kannanir með stöfunum (A), (B) og (C). Á mynd hér fyrir neðan má sjá þau hlutföll 

sem hver spurning fékk og breytingu á milli kannana í prósentum. Einnig er tafla sem 

sýnir gildi hverrar spurningar í hverri könnun ásamt breytingum frá (A) til (B) og frá 

(A) til (C). 

Mesta breyting var á spurningu 13. Ég kann að bregðast við áður en streita og álag 

nær tökum á mér. Hækkun frá svörun (A) til (B) var 27,3% en lækkaði í síðustu könnun 

og var breyting frá svörun (A) til (C) frá 17,4%. Næst mesta breyting var á spurningu 

12. Ég meðvitað stjórna streitu og orku og sinni því vel líkamlegum, andlegum og 

tilfinningalegum þörfum mínum þar sem hækkun frá svörun (A) til (B) var 20,9% en 

lækkaði í síðustu könnun og var breyting frá svörun (A) til (C) frá 8,7%. Í tveimur 

spurningum var hlutfall sambærilegt frá svörun (A) til (B) og frá (A) til (C). Spurning 

6. Ég átta mig á þeim hugsunum sem valda mér áhyggjum og/eða kvíða og finn hvernig 

þær hafa áhrif á líðan mína hækkaði um 11,5% frá (A) til (B) og var síðan 11.6% frá 

(A) til (C)  og spurning 15. Ég rækta með mér hæfileikann til að skilja tilfinningar 

annarra hækkaði um 12,3% frá (A) til (B) og var síðan 11% frá (A) til (C). Hækkun 

var á öllum spurningum frá (A) til (C) nema einni, spurningu 15. Ég rækta með mér 

hæfileikann til að skilja tilfinningar annarra sem lækkaði um 0,2%.  
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Mynd 28. Spurningar fyrir námskeið, þrem vikum síðar og ný könnun ásamt breytingum í %. 

 

Tafla 3. Gildi spurningar fyrir námskeið, 3 vikum síðar og nýrrar könnunar ásamt breytingum frá fyrir námskeið 

til 3 vikur síðar í % og frá fyrir námskeið til nýrrar könnunar í %. 

 

Flokkar fyrir námskeið, þrem vikum síðar og ný könnun ásamt breytingum í % 

Þegar spurningar voru margfaldaðar með stuðlum frá 1 – 7, 1 = „Aldrei“, upp í 7 = 

„Alltaf“ í hverjum flokki fyrir sig kemur í ljós að mesta breyting er á flokknum 

„Stjórnun streitu og orku“. Eins og áður verður vísað í þessar þrjár kannanir með 

stöfunum (A), (B) og (C) þar sem stafirnir standa fyrir: „fyrir námskeið (A)“  „3 vikum 

eftir námskeið (B)“ og „nýja könnun (C)“. Breyting frá (A) til (B) var 16% en breyting 

frá svörun (A) til (C) var 8%. „Heilindi og traust“ hækkaði um 14% frá (A) til (B) og 

um 4,6% frá (A) til (C). Flokkurinn „Sjálfsþekking og tilfinningagreind“ hækkaði um 

12,8% frá (A) til (B) og um 6,2% frá (A) til (C). Næstu tveir flokkar hækkuðu svipað 

frá (A) til (B), það eru flokkarnir „Samskipti og tengsl“ sem hækkaði um 12% frá (A) 

til (B) og „Meðvitund um hugarfar og afstöðu“ sem hækkaði um 12% frá (A) til (B), 

hins vegar hækkaði sá síðarnefndi töluvert meira frá (A) til (C) eða um 7% á meðan sá 



 
 

57 

 

fyrrnefndi hækkaði um 2,7% frá (A) til (C). Sá flokkur sem minnst hækkaði á milli (A) 

til (B) er „Meðvitund um líðandi stund“ en hann hækkaði um 10% og um 6,7% frá (A) 

til (C). 

 

Mynd 29. Flokkar fyrir námskeið, þrem vikum síðar og ný könnun ásamt breytingum í %. 

Ástundun núvitundar með óformlegum hætti borin saman við spurningar í „nýrri 

könnun“. 

Ákveðið var að krosskeyra spurningu 20. Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti 

með því að taka andrými í dagsins önn við allar spurningar í „nýrri könnun“. Voru 

niðurstöður síðan skoðaðar í hverjum flokki fyrir sig. Niðurstöður þátttakenda sem 

svöruðu að þeir stundi núvitund óformlega „Oft á dag“, „Daglega“ eða „Oftar en 3 í 

viku“ voru bornar saman við niðurstöður þátttakenda sem svöruðu „Sjaldnar en 3 í 

viku“ eða „Aldrei“.  

Hér fyrir neðan verður vísað í svörun á spurningu 20: 

 „Oft á dag“, „Daglega“ eða „Oftar en 3 í viku“  með (a.m.k. 3 í viku) 

 „Sjaldnar en 3 í viku“ eða „Aldrei“ með (sjaldan eða aldrei) 

Einnig verður vísað í svörun á spurningum 1 – 17: 

  „Alloft“, „Oft“ eða „Nánast alltaf“ með (a.m.k. alloft)  

 „Aldrei“, „Örsjaldan“ eða „Stopult“ með (sjaldan)  
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Hlutfall þátttakenda sem svöruðu spurningunni (a.m.k. 3 í viku) voru 52% og 48% 

svöruðu (sjaldan eða aldrei). Í töflum 4 og 5 hér fyrir neðan má sjá niðurstöður.  

Svarhlutfall þeirra sem svara spurningum í flokknum „Meðvitund um líðandi stund“ 

með (sjaldan) er 11,9%  hjá þeim sem stunda núvitund formlega (sjaldan eða aldrei) og 

2,2%  hjá þeim sem stunda núvitund (a.m.k. 3 í viku). Hlutfall þeirra sem svara (a.m.k. 

alloft) er 57,1% hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 86,7% hjá þeim 

sem stunda núvitund formlega (a.m.k. 3 í viku). 

Við spurningum í flokknum „Meðvitund um hugarfar og afstöðu“ er svarhlutfall þeirra 

sem svara (sjaldan) 11,9%  hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 6,7%  

hjá þeim sem stunda núvitund (a.m.k. 3 í viku). Hlutfall þeirra sem svara (a.m.k. alloft) 

er 69% hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 80% hjá þeim sem stunda 

hana formlega (a.m.k. 3 í viku). 

Í flokknum „Samskipti og tengsl“ svara 7,1% þátttakenda (sjaldan) af þeim sem stunda 

núvitund (sjaldan eða aldrei) og 6,7% svara (sjaldan) af þeim sem stunda núvitund 

(a.m.k. 3 í viku). Hlutfall þeirra sem svara (a.m.k. alloft) er 75% hjá þeim sem stundar 

núvitund (sjaldan eða aldrei) og 76,7% hjá þeim sem stunda núvitund formlega (a.m.k. 

3 í viku). 

Svarhlutfall i flokknum „Heilindi og traust“  af þeim sem svara spurningum (sjaldan) 

er 4,8% hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og hjá þeim sem stunda 

núvitund (a.m.k. 3 í viku) er hlutfallið 6,9% . Hlutfallið er 78,6% hjá þeim sem svara 

(a.m.k. alloft) og 86,2% hjá þeim sem svara að þeir stundi núvitund (sjaldan eða aldrei).  

Í flokknum „Stjórnun streitu og orku“ er svarhlutfall þeirra sem svara (sjaldan), 26,8%  

hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 10%  hjá þeim sem stunda 

núvitund (a.m.k. 3 í viku). Hlutfall þeirra sem svara (a.m.k. alloft) er 35,7% hjá þeim 

sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 73,3% hjá þeim sem stunda núvitund 

formlega (a.m.k. 3 í viku). 

Í flokknum „Sjálfsþekking og tilfinningagreind“ er svarhlutfall þeirra sem svara 

spurningum í þeim flokki (sjaldan) 9,5%  hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða 

aldrei) og 2,2%  hjá þeim sem stunda núvitund (a.m.k. 3 í viku). Hlutfall þeirra sem 

svara (a.m.k. alloft) er 73,8% hjá þeim sem stunda núvitund (sjaldan eða aldrei) og 

91,1% hjá þeim sem stunda núvitund formlega (a.m.k. 3 í viku). 
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Tafla 4. Þátttakendur sem svöruðu spurningu "Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti með því að taka 

andrými í dagsins önn" með svarmöguleikum "Oft á dag", "Daglega" eða "Oftar en 3 í viku". 

 

 

Tafla 5. Þátttakendur sem svöruðu spurningu "Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti með því að taka 

andrými í dagsins önn" með svarmöguleikum "Sjaldnar en 3 í viku" eða "Aldrei". 
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4. UMRÆÐUR 
 

     Í þessum kafla mun höfundur gera grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar 

og tengja við fræðilegan bakgrunn. Einnig verður fjallað um takmarkanir 

rannsóknarinnar og frekari rannsóknir. 

Forysta er flókið hugtak sem mikið hefur verið fjallað um. Flestar skilgreiningar telja 

að forysta sé ferli þar sem einstaklingur eða leiðtogi hafi áhrif á aðra eða fylgjendur til 

að ná sameiginlegu markmiði. Leiðtoginn þarfnast fylgjenda og ákveðinna aðstæðna 

en saman mynda þessir grundvallaþættir forystu sem hefur áhrif hvorn á annan og 

verður fyrir áhrifum frá hinum. Forystukenningar hafa þróast mikið á undanförnum 

áratugum eða frá þeim tíma sem litið var á leiðtoga með meðfædda og erfanlega 

forystuhæfileika þar sem leiðtogar stýrðu skipulagsheildum með skýrum 

valdaboðleiðum og oft út frá eigin velgengni. Kenningar þar sem áhersla á einkenni og 

hegðun leiðtoga með árangur í huga komu síðar sem og kenningar þar sem áhersla var 

lögð á áhrifaferli á milli leiðtoga og fylgjenda og í framhaldi kenningar með áherslu á 

samskipti. Nú á tímum eru kenningar um forystu með áherslu á leiðtogann sem hugar 

að velferð starfsmanna með hvatningu, dreifingu valds og starfsanda og til að ná árangri 

fyrir skipulagsheildina. Áhersla er á persónueinkenni, heiðarleika, heilindi, gildi, traust, 

auðmýkt og samvinnu. Samkvæmt Boddy (2011) er vald mikilvægt fyrir leiðtoga því 

hann þarf vald til að hafa áhrif á aðra. Vald er gefið og þar af leiðandi er hægt að missa 

það og öðlast það. Vald getur verið tilkomið vegna stöðu einstaklings eða vegna 

persónulegra hæfni. Mikilvægt er að hafa bæði vald vegna stöðu og persónulegt vald 

fyrir leiðtoga en þó er talið að persónulegt vald sé sérstaklega mikilvægt fyrir 

leiðtogann (Daft, 2011, Hitt, Black og Porter, 2014). 

Til að ná árangri þarf leiðtoginn að búa yfir vissri færni og þekkingu en það þarf meira 

til því mikilvægt er að huga að mannlega þættinum. Góð leiðtogafærni kemur af 

sjálfsþekkingu og innri styrk til að vera sannur, einnig þarf  leiðtoginn að tengjast 

öðrum og sýna samkennd. Tilfinningagreind er hugtak sem sífelld meiri áhersla er lögð 

á innan leiðtogafræða. Tilfinningagreind vísar í getu einstaklingsins til að skilja, 

þekkja, skynja og stjórna eigin tilfinningum sem og annarra. Tilfinningagreind er 

mikilvæg fyrir leiðtoga þar sem rannsóknir hafa sýnt að tilfinningar hafa meiri áhrif á 

hugsanir, ákvarðanir og mannleg samskipti en hugræn geta. Samkvæmt Goleman 

(2011) eru sjálfsvitund, sjálfsstjórn, félagsvitund og tengslastjórnun þættir 
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tilfinningagreindar sem þarf til að ná framúrskarandi árangri í starfi og með réttri 

þjálfun er hægt að auka þessa þætti sem aðgreinir hæfasta leiðtogann. Einstaklingar 

geta bætt leiðtogafærni sína með því að læra og þjálfa tilfinningagreind.  Samkvæmt 

Tan (2012) er hægt að auka hæfni í tilfinningagreind með núvitundarhugleiðslu  

(Bunting, 2016, Daft, 2011). 

Í rannsókninni í þessari ritgerð hafa spurningar verið flokkaðar í þema sem byggt er á 

flokkun frá Ásdísi Olsen og Þórði Víkingi Friðgeirssyni. 

Fyrsta þemað í rannsókninni var getan til að vera meðvitaður um líðandi stund og var 

kannað hvort ástundun núvitundar hefði áhrif á getuna að staldrað við líðandi stund og 

njóta, hvor ástundun núvitundar gerði það auðveldara að vera með athygli á þeim sem 

leiðtoginn er í samskiptum við og hvort ástundun núvitundar hefur áhrif á tengsl við 

líkama og þeim skilaboðum sem hann sendir. Eitt af mikilvægum einkennum leiðtoga 

sem hafa áhrif á persónulegan og faglegan árangur hans er að fara af sjálfstýringu og 

vera til staða í núinu. Með því að hugsa sífellt um fortíð eða framtíð tapast sú vitund 

og skilningur að skynja eigin huga. Með því að stunda núvitund fær leiðtoginn aðgang 

að sýn og möguleikum bæði meðvitað og ómeðvitað. Annar eiginleiki sem mikilvægur 

er fyrir leiðtoga er að vera meðvitaður, að vita hvað er í gangi innra með honum og 

blindast ekki af tilfinningum og neikvæðu munstri. Niðurstöður úr þessum hluta voru 

að allir þessi þættir jukust hjá þátttakendum frá námskeiði í „Mindful  Leadership“ og 

fram að eftirfylgni sem var þremur vikum síðar og sá ávinningur var einnig til staðar 

nokkrum mánuðum eftir námskeið en þó höfðu áhrifin minnkað að hluta. Mesta 

breytingin á einstökum þætti var við getuna að staldra við og njóta í núinu. Þegar þessi 

hluti rannsóknar var krosskeyrður við ástundun á óformlegri núvitundarþjálfun hjá 

þátttakendum samkvæmt svörun í nýrri könnun kom í ljós að sú ástundun hefur mikil 

áhrif á þá getu að vera meðvitaður um líðandi stund. Yfir 85% sem stunda núvitund 

með óformlegum hætti í að minnsta kosti þrisvar í viku voru meðvitaðir um líðandi 

stund á meðan að það hlutfall var undir 60% hjá þeim sem ekki stunda núvitund með 

formlegum hætti eða sjaldnar en þrisvar í viku (Gonzalez, 2012, Delizonna og Anstedt, 

2015)  

Annað þemað í rannsókninni var getan til að vera meðvitaður um hugarfar og afstöðu 

og var kannað hvort núvitund hefði áhrif á einbeitingu á því jákvæða í stað því 

neikvæða, hvort núvitund hefði áhrif á getuna til að átta sig á hugsunum sem valda 
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áhyggjum og kvíða og hver áhrif þeirra væri á líðan, einnig hvort núvitund hefði áhrif 

á getu til að horfa á hugsanir úr fjarlægð og að geta lagt mat á réttmæti þeirra. Eitt af 

því sem mikilvægt er fyrir leiðtoga er að hafa skýrleika til að taka bestu mögulegu 

ákvörðun og skilja af hverju sú ákvörðun er tekin, að vera meðvitaðir um hættur og 

annmarka og hafa jákvæðni að leiðarsljósi til að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt, innan 

skipulagsheilda, í samfélagi og í eigin lífi (Gonzalez, 2012, Delizonna og Anstedt, 

2015).  Einn af þáttum tilfinningagreindar er sjálfsstjórn. Með því að þjálfa sjálfsstjórn 

læra leiðtogar að koma jafnvægi á eigin tilfinngar svo t.d. áhyggjur, kvíði, reiði og ótti 

hafi ekki áhrif á þá. Einnig verða þeir skilvirkari, með skýrari hugsun og læra að takast 

á við erfitt ástand á áhrifameiri hátt og hafa stjórn á óæskilegum löngunum og 

tilfinningum. Niðurstöður kannana sýna aukningu á meðvitund um hugarfar og afstöðu. 

Við krosskeyrslu við ástundun núvitundar með óformlegum hætti kom í ljós að 80% 

þeirra sem stunda núvitund að minnsta kosti þrisvar í viku eru meðvitaðir um hugarfar 

og afstöðu á meðan tæplega 70% þeirra sem ekki stunda núvitund eða stunda sjaldnar 

en þrisvar í viku eru meðvitaðir um hugarfar og afstöðu (Goleman, 2011). 

Þriðja þemað í rannsókninni voru  samskipti og tengsl. Mikilvægt er fyrir leiðtoga að 

þróa jákvæð tengsl og rækta samkennd. Félagsvitund er einn af þáttum 

tilfinningagreindar. Samkvæmt Goleman (2011) getur leiðtogi með sterka félagsvitund 

sett sig í spor annarra án þess að verða tilfinningalega háður þeim. Hann hlustar vel og 

hefur getu til að skilja aðra. Hann leggur áherslu á góð samskipti og samvinnu og leggur 

sig fram við að koma í veg fyrir ágreining. Annar þáttur tilfinningagreindar er 

tengslastjórnun, leiðtogi með mikla tengslastjórnun hefur hæfileika til að tengjast 

öðrum og byggja upp jákvæð samskipti. Í rannsókninni var kannað hvort núvitund 

hefði áhrif á þessa þætti, hvort ástundun hefði áhrif á að eiga einlæg og djúp samtöl við 

annað fólk og hvort það hefði áhrif á getuna til að virða ólík sjónarmið og leitast við að 

skilja skoðanir annarra jafnvel þótt þær væru þeim ekki að skapi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að ástundun hefði áhrif og var mælanlegur munur frá námskeiði 

og fram að eftirfylgni, hins vegar gekk sú aukning til baka og var nánast eins eftir 

nokkra mánuði og hafði verið fyrir námskeið. Sama kom í ljós við krosskeyrslu þessa 

þáttar við núvitundariðkun og var ekki mælanlegur munur á niðurstöðum hvort sem 

óformleg núvitundariðkun var stunduð eða ekki (Boddy, 2011, Daft, 2011). 

Í nýrri kenningum um forystu er áhersla lögð á heilindi og traust leiðtoga. Heilindi 

leiðtoga endurspeglast í heiðarleika, sterkum og skýrum gildum og getu til að lifa í 
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samræmi við þau. Samkvæmt Daft (2011) er eitt af hlutverkum leiðtoga að búa til gildi. 

Traust leiðtoga endurspeglast í tilgangi, hegðun og skuldbindingum. Samkvæmt 

kenningu um sanna forystu (Northouse, 2014) er leiðtoginn meðvitaður um sjálfan sig. 

Leiðtogastíll hans er mótaður af lífsreynslu hans og hann vinnur að sjálfsþekkingu. 

Hann hefur mikla sjálfsstjórn og sjálfsvitund. Tveir af lykilþáttum tilfinningagreindar 

eru sjálfsstjórn og sjálfsvitund. Leiðtogi með mikla sjálfsstjórn  kann og á auðvelt með 

að forgangsraða. Hann fylgir ástríðunni í lífinu og einbeitir sér því að mikilvægasta 

hverju sinni, hann er meðvitaður um styrkleika og leitar leiða til að bæta sig enn frekar. 

Hann hvetur aðra og ber virðingu fyrir gildum þeirra, oft eru gildi hans og sýn þau 

sömu og fylgjenda hans.  Einn af þáttum sjálfsstjórnar er trúverðugleiki sem er 

heiðarleiki og hreinskilni. Leiðtogar með góða sjálfsvitund þekkja eigin styrkleika og 

veikleika og eru með heilbrigt sjálfstraust. Fjórða þemað í rannsókninni tengist 

heilindum og trausti og var kannað hvort þátttakendur viti hver þeirra gildi eru og 

hegðuðu sér í samræmi við þau og einnig hvort þeir væru meðvitaðir um eigin veikleika 

og styrkleika. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að heilindi og traust jókst hjá þeim 

sem sóttu námskeið í „Mindful  Leadership“. Sú aukning gekk þó að hluta til til baka í 

síðustu könnun sem gerð var en ekki að öllu leiti. Þegar skoðaðar voru niðurstöður 

krosskeyrslu við ástundun núvitundar kom í ljós að yfir 85% þeirra sem stunda 

núvitund óformlega í að minnsta kosti þrisvar í viku þekkja styrkleika og veikleika 

ásamt því að vita hver gildi þeirra eru og lifa samkvæmt þeim og tæplega 80% þeirra 

sem ekki stunda núvitund eða gera það sjaldnar en þrisvar í viku (Goleman, 2011, 

Gonzalez, 2012).   

Fimmta þemað tengist stjórnun streitu og orku og var kannað í rannsókninni hvort 

núvitund hefði áhrif á getu til að stjórna streitu og orku. Könnuð var getan til að halda 

aftur af viðbrögðum við áreiti og geta til að velja hvernig brugðist er við áreiti. Einnig 

var kannað hvort streitu og orku væru meðvitað stjórnað með því að sinna þörfum eins 

og líkamlegum, andlegum og tilfinningalegum þörfum. Kannað var hvort geta væri til 

að bregðast við áður en streita og álag næðu tökum á þátttakendum. Í þessum þætti 

rannsóknarinnar var einnig kannað hvort núvitund hefði áhrif á svefn. Niðurstöður á 

þessum flokki sýna mestu breytingu í rannsókninni og í einstaka þáttum var mesta 

breytingin frá könnun fyrir námskeið og á könnun fyrir eftirfylgni varðandi getu til að 

bregðast við áður en streita og álag nær tökum á þátttakendum eða um tæp 30%. Í 

síðustu könnun hafði sú aukning minnkað en var enn um tæp 20% frá því fyrir 
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námskeið. Þegar þessi flokkur var krosskeyrður við ástundun á óformlegri núvitund 

kemur í ljós gífurlegur munur á milli þeirra sem stunda óformlega núvitund í að minnsta 

kosti þrisvar í viku og hjá þeim sem stunda sjaldnar en þrisvar í viku eða stunda aldrei. 

Yfir 85% af þeim sem stunda núvitund hafa stjórn á streitu og orku á meðan að einungis 

35% þeirra sem ekki stunda núvitund eða stunda sjaldan hafa stjórn á streitu og orku. 

Þeir þættir í fræðilega kafla sem tengjast þessum flokki eru meðal annars einkenni 

leiðtoga samkvæmt Gonzalez (2012) að vera yfirvegaðir, að halda ró sinni í erfiðum 

aðstæðum sem eykur líkur á að þeir sem vinna með þeim haldi einnig ró sinni. Einnig 

mikilvægi leiðtoga að hafa jafnaðargeð og innri frið sem gerir honum kleift að taka 

hverju sem er án viðnáms. Hann veit að það þarf ekki allt að vera fullkomið til að vera 

ánægður og hamingjusamur. Leiðtogi með gott jafnaðargeð er opinn, jarðbundinn og 

með sterkar taugar samkvæmt Northouse (2014). Hann skorar á eigin hugsanir til að 

vera í sambandi við raunveruleikan. Hann stýrir orku og streitu til að viðhalda heilsu, 

ber kennsl á tilfinningar og veit hvað orsakar þær og stýrir viðbrögðum. Sjálfsstjórn 

sem hluti af tilfinningagreind er mikilvæg til að hafa stjórn á óæskilegum löngunum og 

tilfinningum. Eins og áður hefur komið fram er hægt að hafa áhrif á áhyggjur, kvíða, 

reiði og ótta með því að þjálfa sjálfsstjórn og koma jafnvægi á eigin tilfinngar. Leiðtogi 

með mikla sjálfsstjórn er skilvirkari, með skýrari hugsun og lærir að takast á við erfitt 

ástand á áhrifameiri hátt. Hann hefur mikla aðlögunarhæfni og getur tekist á við 

breytingar og yfirstígið hindranir, hann er bjartsýnni og grípur tækifæri þegar þau 

gefast. Með sjálfsvitund kemur getan til að þekkja eigin tilfinningar, skilja virkni þeirra 

og treysta þeim sem hjálpar leiðtoganum að svara í stað þess að bregðast við í erfiðum 

aðstæðum (Goleman, 2011). 

Síðasta þemað sem skoðað var í rannsókninni var sjálfsþekking og tilfinningagreind. Í 

þeim hluta var kannað hvort núvitund hefði áhrif á hæfileikann til að skilja tilfinningar 

annarra, getuna til að rækta samkennd í garð annarra og vinsemd í eigin garð. Til að 

verða góður leiðtogi þarf leiðtoginn að hafa hæfni í ákveðnum færniþáttum og er talið 

að einna mestu máli skipti þar sé mannlegi þátturinn og að hafa mikla tilfinningagreind. 

Eins og fram hefur komið er tilfinningagreind að hafa mikla sjálfsþekkingu, hæfni til 

samskipta og félagslegan þroska. Samkvæmt Goleman (2011) er tilfinningagreind 

mikilvæg fyrir velgengni í lífi og starfi og er ekki meðfæddur eiginleiki, heldur lærð 

hæfni. Leiðtogar með mikla tilfinningagreind þekkja eigin líðan og skilja hvað vekur 

tilfinningar.  Þeir geta fylgst með sjálfum sér, geta valið sér viðbrögð og nýta innsæið. 
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Þeir skapa þrautseigju með því markmiði að blómstra. Þeir sýna öðrum umhyggju og 

samkennd án þess að vera of tengdir þeim og skilja sjálfsvinsemd því að án þess að 

huga að sjálfum sér geta þeir ekki hugað að öðrum og unnið krefjandi verkefni. 

Samkvæmt Christopher Germer (2016) er sjálfsvinsemd að gefa sjálfum sér sömu 

athygli og koma eins fram við sjálfan sig eins og aðra sem einstaklingnum þykir mjög 

vænt um, hvorki meira né minna. Samkvæmt Tan (2012) er athygli grunnur allra 

hugrænna og tilfinningalegri hæfni. Til að auka hæfni í tilfinningagreind þarf að sinna 

athyglisþjálfun með því að þjálfa huga svo hann verði samtímis rólegur og tær.  Við 

það ástand skapast grundvöllur fyrir tilfinningagreind. Niðurstöður úr þessum þætti 

rannsóknarinnar sýndu að sjálfsþekking og tilfinningagreind jókst á milli kannana. Í 

einstökum þáttum í þessum hluta hækkaði hvað mest sú geta að rækta vinsemd í eigin 

garð. Að rækta með sér samkennd í garð annarra hækkaði frá könnun sem gerð var fyrir 

námskeið og fram að eftirfylgni en lækkaði aftur og var sambærileg í síðustu könnun 

og hún hafði verið fyrir námskeið. Sú aukning sem varð á hæfileikanum að skilja 

tilfinningar annarra hélt sér hins vegar á milli síðustu tveggja kannana. Þegar þessi 

flokkur var krosskeyrður við ástundun núvitundar kom í ljós að yfir 90% þeirra sem 

stunda núvitund óformlega í að minnsta kosti þrisvar í viku hafa sjálfsþekkingu og 

tilfinningagreind og að tæplega 75% þeirra sem ekki stunda núvitund eða að minnsta 

kosti sjaldnar en þrisvar í viku hafa sjálfsþekkingu og tilfinningagreind. 

Að lokum var könnuð trú og upplifun þátttakenda á núvitund í rannsókninni. Gefa 

niðurstöður til kynna að þátttakendur hafi mikla trú á að núvitund í tengslum við 

leiðtogafærni og töldu yfir 75% að námskeiðið „Mindful Leadership“ hefði aukið 

vellíðan og hamingju þeirra, rúmlega 70% töldu að námskeiðið hefði bætt leiðtogafærni 

þeirra. Yfir 85% hafa trú á að núvitund auki hæfni leiðtoga og 85% telja að 

núvitundarforysta verði hluti af stjórnunaraðferðum í framtíðinni. 

Eins og fram hefur komið hér fyrir ofan var ákveðið að krosskeyra spurningu um 

óformlega ástundun núvitundar við allar spurningar í nýrri könnun. Þar sem svörun 

þátttakenda við spurningu um formlega ástundun núvitundar sýndi að einungis 6,8% 

stunda „Daglega“ eða „Oftar en 3 í viku“ formlega hugleiðslu í a.m.k. tíu mínútur á 

dag þótti það ekki ákjósanlegt til að krosskeyra við aðrar spurningar í könnuninni. Hins 

vegar svöruðu 52% þátttakenda að þeir stunduðu núvitund með óformlegum hætti með 

því að taka andrými í dagsins önn „Oft á dag“, „Daglega“ eða „Oftar en 3 í viku“ og 
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var því áhugarvert að krosskeyra spurninguna við aðrar spurningar í könnuninni sem 

höfundur framkvæmdi.  

Í þessari rannsókn var sett fram rannsóknarspurningin: Hefur ástundun núvitundar 

áhrif á leiðtogafærni? Framkvæmd var megindleg rannsókn sem var borin saman við 

kannanir sem áður höfðu verið lagðar fyrir sömu þátttakendur sem allir höfðu sótt 

námskeið í „Mindful Leadership“. Niðurstöður sýna að ástundun núvitundar hefur áhrif 

á færni leiðtoga. Í fimm af sex þemum sem kannaðir voru í rannsókninni var 

mælanlegur munur á niðurstöðum þeirra sem stunda óformlega núvitund og þeirra sem 

ekki stunda hana reglulega. Eru niðurstöður í samræmi við niðurstöður rannsókna sem 

vísað hefur verið til í þessari ritgerð. Núvitundarþjálfun er ekki flókin, í raun er hún 

mjög einföld og í sinni einföldustu mynd er hún að stoppa, anda og upplifa reglulega 

yfir daginn. Mesta áskorun fyrir önnum kafna leiðtoga er að setja núvitund inn í sín 

daglegu verkefni og þegar þeir gera það sjá þeir að núvitund er einföld. Samkvæmt 

rannsóknum virðist sem hvaða ástundun sem er, þó ekki sé nema í nokkrar mínútur á 

dag, skili sér með betri hæfni en eins og fram kemur hjá Kabat-Zinn (1994) liggur 

máttur núvitundar í ástundun hennar og því mikilvægt fyrir leiðtoga að gefa sér nokkrar 

mínútur á dag í þessa mikilvægu ástundun.  

Miklar kröfur eru gerðar á leiðtoga. Vitað hefur verið að tilfinningagreind eykur færni 

leiðtoga og aðgreinir hæfasta leiðtogann. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á að 

hægt er að auka tilfinningagreind með athyglisþjálfun og að besta leiðin til að þjálfa 

hana sé með núvitund. Margar skipulagsheildir eru farnar að bjóða starfsfólki sínu upp 

á núvitundarþjálfun vegna þess ávinnings sem sú ástundun hefur fyrir leiðtoga, 

starfsmenn og skipulagheildir og ætla má að sú hvatning til starfsmanna að stunda 

núvitund verði eins sjálfsögð í framtíðinni eins og það er að hvetja starfsmenn til að 

hreyfa sig. Núvitund verður að mati höfundar ein af lykilvenjum fólks sem talin verður 

upp í ferilskrám í framtíðinni. 

4.1     Takmarkanir og frekari rannsóknir 

     Takmarkanir rannsóknarinnar eru að erfitt getur verið að fá einstaklinga til að svara 

könnunum. Í tölvupósti sem sendur var á þátttakendur kom fram að beiðni Opna 

háskólans að þátttakendum væri ekki skylt að svara könnuninni. Mögulegt er að 

einhverjir þátttakendur hafi skipt um netfang frá fyrri könnunum eða ekki fengið 

tölvupóstinn af einhverri ástæðu. Einnig er um fámennan og einsleitan hóp að ræða. 
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Einnig er það veikleiki að höfundur framkvæmdi ekki fyrri rannsóknir sjálfur sem 

notaðar eru til samanburðar en á móti kemur að hér er um nýlegt viðfangsefni að ræða 

sem er mjög áhugavert að mati höfundar og ekki var hægt að sleppa tækifærinu að nota 

fyrri kannanir til samanburðar við nýja rannsókn höfundar. 

Það er takmörkun hverjir þátttakendur eru í þessari rannsókn en eins og kemur fram í 

aðferðafræðikaflanum eru þátttakendur einstaklingar sem sótt hafa námskeiðið 

„Mindful Leadership“ og þó námskeiðið hafi verið skilgreint fyrir stjórnendur eru 

þátttakendur sannanlega ekki skilgreindir sem leiðtogar samkvæmt fræðunum. 

Áhugavert væri að gera aðra rannsókn sem beinist eingöngu að þeim sem skilgreindir 

eru leiðtogar samkvæmt fræðunum.    

Þótt um fámennan og einsleitan hóp hafi verið að ræða eru niðurstöður áhugaverðar og 

gefa tilefni til frekari rannsókna. 
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LOKAORÐ 
 

     Í þessari ritgerð hafa eftirfarandi hugtök verið skilgreind forysta, leiðtogi, vald, 

tilfinningagreind, núvitund og núvitundarforysta. Skoðuð hafa verið einkenni leiðtoga, 

tengsl núvitundar við leiðtogafræði og einkenni leiðtoga í núvitund. Einnig hefur verið 

fjallað um rannsóknir á núvitund og hver ávinningur af ástundun núvitundar er. Farið 

yfir rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar og niðurstöður rannsóknar kynntar með 

samanburði við kannanir sem áður höfðu verið lagðar fyrir sömu þátttakendur. 

Markmið rannsóknarinnar var að skilja betur og skoða hvaða áhrif ástundun núvitundar 

hefur á leiðtogafærni. Það markmið náðist og eru niðurstöður kannana í samræmi við 

niðurstöður annarra kannana sem gerðar hafa verið á núvitundariðkun. Ástundun 

núvitundar hefur áhrif á leiðtogafærni.  

Eins og áður hefur fram komið hefur rannsóknum á sviði núvitundar fjölgað gífurlega 

undanfarna áratugi og rannsóknir tengdar núvitundarforystu munu án efa fjölga mikið. 

Viðfangsefnið er mjög heitt þessa stundina og er orðið tiltölulega almennt hjá 

leiðtogum í Bandaríkjunum. Ætla má að sama verði hér á landi í nánustu framtíð og að 

niðurstöður rannsókna um áhrif núvitundarþjálfunar muni opna leið hennar í 

viðskiptaheiminn. Það er niðurstaða höfundar að núvitund verði hluti af 

stjórnunaraðferðum í framtíðinni. 
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VIÐAUKAR 

Fylgiskjal 1. Tölvupóstur 1. sendur til þátttakenda 

 

 

Subject: Mindful Leadership - áminning og könnun á árangri 

 

Ertu að STOPPA og ANDA OG TENGJA ? 

 

Kæri þátttakandi á Mindful Leadership námskeiði í Opna háskólanum.  Við vonum að 

námskeiðið hafi verið þér til góðs og viljum bjóða þér upprifjun með nýrri og áhrifaríkri 

Mindfulness æfingu sem er bæði einföld, fljótleg og áhrifarík. Sjá hér að neðan. 

Einnig viljum við biðja þig að gefa þér 3 mínútur til að svara nokkrum spurningum er varða 

NÚVITUND þína í kjölfar námskeiðsins.  Það verður forvitnilegt fyrir þig að sjá hvort 

námskeiðið hafi haft góð áhrif.   Könnunin er framhald af spurningalista sem við sendum þér 

áður en námskeiðið hófst og er liður í rannsókn sem Margrét Sigurbjörnsdóttir gerir  og er 

hluti af lokaritgerð hennar um Mindful Leadership. 

https://www.surveymonkey.com/r/RFMJV9S 

Og hér er æfingin sem kemur beint úr smiðju Google:  http://www.mindful.is/3-andardraettir-

30-sek-mindfulness-aefing/ 

Ef þið óskið eftir því viljum við gjarnan kynna ykkur niðurstöðurnar þegar þær liggja fyrir.  Það 

er að sjálfsögðu engum skylt að svara þessari könnun en mikið yrðum við þakklát ef þið gæfuð 

ykkur stutta stund til að svara. 

Með fyrirfram þökk. 

Ásdís, Þórður Víkingur og Margrét. 

 

 

 

 

  

http://scanmail.trustwave.com/?c=120&d=vKCs2K9wdvmRxDRfizyR5L0oApkTLOYB78Bv0e22-A&u=https%3a%2f%2fwww%2esurveymonkey%2ecom%2fr%2fRFMJV9S
http://scanmail.trustwave.com/?c=120&d=vKCs2K9wdvmRxDRfizyR5L0oApkTLOYB75tu0Ljp8w&u=http%3a%2f%2fwww%2emindful%2eis%2f3-andardraettir-30-sek-mindfulness-aefing
http://scanmail.trustwave.com/?c=120&d=vKCs2K9wdvmRxDRfizyR5L0oApkTLOYB75tu0Ljp8w&u=http%3a%2f%2fwww%2emindful%2eis%2f3-andardraettir-30-sek-mindfulness-aefing
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Fylgiskjal 2. Tölvupóstur 2. sendur til þátttakenda 

 

 

Subject: Mindful Leadership - áminning og könnun á árangri 

 

Nú er síðasta tækifærið til að staldra við og skoða stöðuna og svara könnuninni 

  

Kæri þátttakandi á Mindful Leadership námskeiði.  Nú hafa flestir svarað spurningunum en í 

dag eru síðustu forvöð að taka þátt í könnuninni.  Það getur verið áhugavert fyrir þig að staldra 

aðeins við og skoða stöðuna eftir námskeiðið.  Það tekur aðeins 2 til 3 mínútur að svara 

spurningunum: https://www.surveymonkey.com/r/RFMJV9S 

Ef þú hefur þegar svarað þá þökkum við fyrir samstarfið. Engum er skylt að taka þátt en við 

yrðum mjög þakklát ef þú gæfir þér stutta stund.  

Með fyrirfram þökk. 

Ásdís, Þórður Víkingur og Margrét. 

  

   

http://scanmail.trustwave.com/?c=120&d=9si02HOgvjuvfmw1WeclzixkIuA1mhA-suw4VrHX0A&u=https%3a%2f%2fwww%2esurveymonkey%2ecom%2fr%2fRFMJV9S
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Fylgiskjal 3. Könnun í SurveyMonkey 

 

Self Assessment for Mindful Leadership_Nov 2016  

 

* 1. Ég á auðvelt með að staldra við líðandi stund og njóta augnabliksins og þess 

sem ég upplifi  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 2. Ég get haldið aftur af viðbrögðum mínum við áreiti og get valið hvernig ég 

bregst við  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 3. Ég á auðvelt með að vera með athyglina á fólki sem ég á samskipti við  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  
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* 4. Ég finn vel fyrir líkama mínum og hlusta eftir þeim skilaboðum sem hann 

sendir mér  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 5. Ég einbeiti mér frekar af hinu jákvæða en að því neikvæða  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 6. Ég átta mig á þeim hugsunum sem valda mér áhyggjum og/eða kvíða og finn 

hvernig þær hafa áhrif á líðan mína  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  
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* 7. Ég get horft á hugsanir mínar úr ákveðinni fjarlægð og lagt mat á réttmæti 

þeirra  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 8. Ég á gjarnan einlæg og djúp samtöl við annað fólk  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 9. Ég virði ólík sjónarmið og leitast við að skilja skoðanir annarra þótt þær séu 

mér ekki að skapi  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  
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* 10. Ég veit nákvæmlega hver gildi mín eru og hegðun mín er í samræmi við þau  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 11. Ég er meðvituð/aður um veikleika mína og styrkleika  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 12. Ég meðvitað stjórna streitu og orku og sinni því vel líkamlegum, andlegum 

og tilfinningalegum þörfum mínum  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  
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* 13. Ég kann að bregðast við áður en streita og álag nær tökum á mér  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 14. Ég á auðvelt með að sofna á kvöldin og sef vært á næturnar  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 15. Ég rækta með mér hæfileikann til að skilja tilfinningar annarra  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  
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* 16. Ég rækta með mér samkennd í garð annarra  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 17. Ég rækta vinsemd í eigin garð  

1 = Aldrei  

2 = Örsjaldan  

3 = Stopult  

4 = Stundum  

5 = Alloft  

6 = Oft  

7 = Nánast alltaf  

 

 

* 18. Ég var á námskeiði í Mindful Leadership í Opna háskólanum  

19. feb. 2016  

6. apr. 2016  

12. maí. 2016  

18. okt. 2016  
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* 19. Ég stunda mindfulness með formlegum hætti með hugleiðslu í a.m.k. 10 mín. 

á dag  

Daglega  

Oftar en 3 í viku  

Sjaldnar en 3 í viku  

Aldrei  

 

 

* 20. Ég stunda mindfulness með óformlegum hætti með því að taka andrými í 

dagsins önn  

Oft á dag  

Daglega  

Oftar en 3 í viku  

Sjaldnar en 3 í viku  

Aldrei  

 

 

* 21. Ég tel að námskeiðið Mindful Leadership hafi aukið vellíðan mína og 

hamingju  

Mjög sammála  

Sammála  

Ósammála  

Mjög ósammála  

Vil ekki svara  

 

 

* 22. Námskeiðið Mindful Leadership bætti leiðtogafærni mína  

Mjög sammála  

Sammála  

Ósammála  

Mjög ósammála  

Vil ekki svara  
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* 23. Ég hef trú á að mindfulness auki hæfni leiðtoga  

Mjög sammála  

Sammála  

Ósammála  

Mjög ósammála  

Vil ekki svara  

 

 

* 24. Ég tel að Mindful Leadership verði hluti af stjórnunaraðferðum í framtíðinni  

Mjög sammála  

Sammála  

Ósammála  

Mjög ósammála  

Vil ekki svara  
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Fylgiskjal 4. Tölfræði  

 

 

 

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 5,1% 0,0% 3,4%

3 = Stopult 12,8% 4,8% 10,3%

4 = Stundum 34,6% 19,0% 24,1%

5 = Alloft 28,2% 23,8% 20,7%

6 = Oft 12,8% 38,1% 37,9%

7 = Nánast alltaf 6,4% 14,3% 3,4%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 0,0% 0,0% 3,4%

3 = Stopult 6,4% 9,5% 3,4%

4 = Stundum 32,1% 14,3% 24,1%

5 = Alloft 34,6% 33,3% 37,9%

6 = Oft 14,1% 23,8% 20,7%

7 = Nánast alltaf 12,8% 19,0% 10,3%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 1,3% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 1,3% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 5,1% 4,8% 3,4%

4 = Stundum 16,7% 4,8% 6,9%

5 = Alloft 33,3% 23,8% 31,0%

6 = Oft 30,8% 47,6% 44,8%

7 = Nánast alltaf 11,5% 19,0% 13,8%

1. Ég  á  a uð ve lt me ð  a ð  s ta ld ra  v ið  l íð a nd i s tund  o g  njó ta  a ug na b liks ins  o g  

þ e ss se m é g  up p lifi

2. Ég  g e t ha ld ið  a ftur a f v ið b rö g ð um mínum v ið  á re iti o g  g e t va lið  hve rnig  é g  

b re g st v ið

3. Ég  á  a uð ve lt me ð  a ð  ve ra  me ð  a thyg lina  á  fó lk i se m é g  á  sa mskip ti v ið
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Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 3,8% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 14,1% 14,3% 3,4%

4 = Stundum 21,8% 9,5% 31,0%

5 = Alloft 25,6% 28,6% 24,1%

6 = Oft 23,1% 42,9% 34,5%

7 = Nánast alltaf 11,5% 4,8% 6,9%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 2,6% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 3,8% 0,0% 10,3%

4 = Stundum 21,8% 10,0% 13,8%

5 = Alloft 30,8% 20,0% 24,1%

6 = Oft 24,4% 35,0% 27,6%

7 = Nánast alltaf 16,7% 35,0% 24,1%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 3,8% 5,0% 0,0%

3 = Stopult 6,4% 0,0% 3,4%

4 = Stundum 21,8% 0,0% 10,3%

5 = Alloft 26,9% 20,0% 20,7%

6 = Oft 26,9% 60,0% 37,9%

7 = Nánast alltaf 14,1% 15,0% 27,6%

6. Ég  á tta  mig  á  þ e im hug sunum se m va ld a  mé r á hyg g jum o g /e ð a  kv íð a  o g  

finn hve rnig  þ æ r ha fa  á hrif á  l íð a n mína

4. Ég  finn ve l fy rir l íka ma  mínum o g  hlus ta  e ftir þ e im sk ila b o ð um se m ha nn 

se nd ir mé r

5. Ég  e inb e iti mé r fre ka r a f hinu já kvæ ð a  e n a ð  þ v í ne ikvæ ð a
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Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 3,9% 5,0% 10,3%

3 = Stopult 10,5% 10,0% 3,4%

4 = Stundum 40,8% 10,0% 24,1%

5 = Alloft 31,6% 25,0% 31,0%

6 = Oft 7,9% 50,0% 31,0%

7 = Nánast alltaf 5,3% 0,0% 0,0%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 6,4% 0,0% 3,4%

3 = Stopult 10,3% 0,0% 10,3%

4 = Stundum 16,7% 15,0% 24,1%

5 = Alloft 29,5% 15,0% 17,2%

6 = Oft 32,1% 60,0% 41,4%

7 = Nánast alltaf 5,1% 10,0% 3,4%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 0,0% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 2,6% 0,0% 0,0%

4 = Stundum 16,7% 0,0% 10,3%

5 = Alloft 32,1% 35,0% 34,5%

6 = Oft 38,5% 30,0% 41,4%

7 = Nánast alltaf 10,3% 35,0% 13,8%

7. Ég  g e t ho rft á  hug sa nir mína r úr á kve ð inni fja rlæ g ð  o g  la g t ma t á  ré ttmæ ti 

þ e irra

8. Ég  á  g ja rna n e inlæ g  o g  d júp  sa mtö l v ið  a nna ð  fó lk

9. Ég  v irð i ó lík  s jó na rmið  o g  le ita s t v ið  a ð  sk il ja  sko ð a nir a nna rra  þ ó tt þ æ r 

sé u mé r e kk i a ð  ska p i
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Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 1,3% 0,0% 3,6%

3 = Stopult 5,1% 0,0% 0,0%

4 = Stundum 14,1% 5,0% 17,9%

5 = Alloft 39,7% 15,0% 25,0%

6 = Oft 24,4% 35,0% 28,6%

7 = Nánast alltaf 15,4% 45,0% 25,0%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 1,3% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 1,3% 0,0% 3,4%

4 = Stundum 17,9% 5,0% 6,9%

5 = Alloft 29,5% 0,0% 34,5%

6 = Oft 32,1% 60,0% 24,1%

7 = Nánast alltaf 17,9% 35,0% 31,0%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 1,3% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 10,3% 5,0% 3,4%

3 = Stopult 19,2% 5,0% 17,2%

4 = Stundum 30,8% 20,0% 34,5%

5 = Alloft 20,5% 15,0% 17,2%

6 = Oft 15,4% 40,0% 20,7%

7 = Nánast alltaf 2,6% 15,0% 6,9%

10. Ég  ve it ná kvæ mle g a  hve r g ild i mín e ru o g  he g ð un mín e r í sa mræ mi v ið  

þ a u

11. Ég  e r me ð v ituð /a ð ur um ve ik le ika  mína  o g  s tyrk le ika

12. Ég  me ð vita ð  s tjó rna  s tre itu o g  o rku o g  s inni þ v í ve l l íka mle g um, 

a nd le g um o g  ti lfinning a le g um þ ö rfum mínum
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Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 3,8% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 14,1% 5,0% 10,3%

3 = Stopult 23,1% 5,0% 10,3%

4 = Stundum 30,8% 15,0% 24,1%

5 = Alloft 20,5% 25,0% 31,0%

6 = Oft 2,6% 40,0% 13,8%

7 = Nánast alltaf 5,1% 10,0% 10,3%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 2,6% 5,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 11,5% 10,0% 10,3%

3 = Stopult 16,7% 5,0% 13,8%

4 = Stundum 20,5% 15,0% 24,1%

5 = Alloft 15,4% 15,0% 6,9%

6 = Oft 14,1% 25,0% 24,1%

7 = Nánast alltaf 19,2% 25,0% 20,7%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 2,6% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 1,3% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 7,7% 10,0% 6,9%

4 = Stundum 20,5% 5,0% 3,4%

5 = Alloft 32,1% 10,0% 37,9%

6 = Oft 21,8% 55,0% 24,1%

7 = Nánast alltaf 14,1% 20,0% 27,6%

15. Ég  ræ kta  me ð  mé r hæ file ika nn ti l  a ð  sk il ja  ti l finning a r a nna rra

13. Ég  ka nn a ð  b re g ð a st v ið  á ð ur e n s tre ita  o g  á la g  næ r tö kum á  mé r

14. Ég  á  a uð ve lt me ð  a ð  so fna  á  kvö ld in o g  se f væ rt á  næ turna r
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Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 3,4%

2 = Örsjaldan 0,0% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 5,1% 5,0% 0,0%

4 = Stundum 11,5% 5,0% 13,8%

5 = Alloft 28,2% 15,0% 24,1%

6 = Oft 25,6% 20,0% 27,6%

7 = Nánast alltaf 29,5% 55,0% 31,0%

Fyrir námsk eið
3 v ik um eft ir 

námsk eið
Ný k önnun

1 = Aldrei 0,0% 0,0% 0,0%

2 = Örsjaldan 6,4% 0,0% 0,0%

3 = Stopult 11,5% 5,0% 6,9%

4 = Stundum 20,5% 0,0% 17,2%

5 = Alloft 24,4% 25,0% 34,5%

6 = Oft 23,1% 35,0% 20,7%

7 = Nánast alltaf 14,1% 35,0% 20,7%

Ný k önnun

19. feb. 2016 29,6%

6. apr. 2016 18,5%

12. maí. 2016 18,5%

18. okt. 2016 33,3%

16. Ég  ræ kta  me ð  mé r sa mke nnd  í g a rð  a nna rra

17. Ég  ræ kta  v inse md  í e ig in g a rð

18. Ég  va r á  ná mske ið i í Mind ful Le a d e rship  í Op na  há skó la num
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Ný k önnun

Daglega 3,4%

Oftar en 3 í viku 3,4%

Sjaldnar en 3 í viku 48,3%

Aldrei 44,8%

Ný k önnun

Oft á dag 6,9%

Daglega 20,7%

Oftar en 3 í viku 24,1%

Sjaldnar en 3 í viku 27,6%

Aldrei 20,7%

1

Ný k önnun

Mjög sammála 13,8%

Sammála 62,1%

Ósammála 6,9%

Mjög ósammála 3,4%

Vil ekki svara 13,8%

19. Ég  s tund a  mind fulne ss me ð  fo rmle g um hæ tti me ð  hug le ið s lu í a .m.k . 10 

mín. á  d a g

20. Ég  s tund a  mind fulne ss me ð  ó fo rmle g um hæ tti me ð  þ v í a ð  ta ka  a nd rými í 

d a g s ins  ö nn

21. Ég  te l a ð  ná mske ið ið  Mind ful Le a d e rship  ha fi a uk ið  ve llíð a n mína  o g  

ha ming ju
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Ný k önnun

Mjög sammála 6,9%

Sammála 65,5%

Ósammála 10,3%

Mjög ósammála 0,0%

Vil ekki svara 17,2%

Ný k önnun

Mjög sammála 37,9%

Sammála 48,3%

Ósammála 6,9%

Mjög ósammála 0,0%

Vil ekki svara 6,9%

Ný k önnun

Mjög sammála 31,0%

Sammála 55,2%

Ósammála 3,4%

Mjög ósammála 0,0%

Vil ekki svara 10,3%

24. Ég  te l a ð  Mind ful Le a d e rship  ve rð i hluti a f s tjó rnuna ra ð fe rð um í 

fra mtíð inni

22. Ná mske ið ið  Mind ful Le a d e rship  b æ tti le ið to g a fæ rni mína

23. Ég  he f trú á  a ð  mind fulne ss a uk i hæ fni le ið to g a
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