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ÚTDRÁTTUR 

 

Rannsókn þessi var gerð til að kanna vægi hugmyndafræði þjónandi forystu hjá Alcoa 

Fjarðaál og hver birtingamynd þjónandi forystu er innan skipulagsheildarinnar (e. 

organization), hver er starfsánægja og hvort tengsl eru milli þjónandi forystu og 

starfsánægju hjá Aloca Fjarðaáli. Sjálfræði, hlutverk og væntingar í starfi og hollusta 

(e. commitment) við Alcoa Fjarðaál var einnig rannsakað. Mælitækið SLS (Servant 

Leadership Survey) var notað til að mæla þjónandi forystu.    

Bakgrunnur rannsóknarinnar er þríþættur og fyrst er að nefna að fáar  rannsóknir á 

vægi þjónandi forystu, starfsánægju og sjálfræði í starfi hafa verið gerðar í 

iðnfyrirtækjum eins og Alcoa Fjarðaáli. Efnið er áhugavert og góð viðbót við 

fyrirliggjandi flóru rannsókna á þjónandi forystu. Einnig er áhugavert að rannsaka hver 

birtingarmynd þjónandi forystu er í fyrirtækinu, eins og sjá má á rannsóknarspurningum 

sem eru um grunnþætti í rekstri fyrirtækja, það er starfsánægja, sjálfræði, hollusta og 

væntingar í starfi. 

Niðurstöður sýna hátt vægi þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli og sterk tengsl eru 

milli þjónandi forystu og starfsánægju. Eftirfarandi fjórar víddir mældust hæst; efling, 

ráðsmennska, forgangsröðun í þágu annarra og auðmýkt. Starfsánægja mældist 90,6% 

og var svarhlutfall 31,0%. Niðurstöður gefa einnig til kynna að þjónandi forysta hafi 

jákvæð áhrif á starfsánægju og vellíðan starfsmanna almennt.  

 

Lykilorð: Þjónandi forysta, starfsánægja, sjálfræði, skipulagsheildir. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the extent of servant leadership at Alcoa Fjarðaál, its expression 

within the organization, work satisfactory as well as any possible relation between 

servant leadership and work satisfactory.  In addition, job autonomy, job expectations, 

and work commitment at Alcoa Fjarðarál was examined. The Servant Leadership 

Survey (SLS) was used to measure servant leadership.  

The contributions of this study are mainly to be found in three areas. Firstly, it adds 

to the scarce existing research on servant leadership in major industrial organizations 

such as Alcoa Fjarðaál, and its relation to job satisfactory and job autonomy. Secondly, 

the subject is of interest and adds to the existing research on servant leadership. Lastly, 

this study contributes by examining how servant leadership expresses itself in the 

organization and is reflected in the research questions that take into account the core 

factors in organizational operations; job satisfaction, job autonomy, job loyalty and job 

expectations.  

The results confirmed much servant leadership at Alcoa Fjarðaál and strong 

relation between servant leadership and job satisfaction. The following four factors 

measured highest on the SLS; empowerment, stewardship, standing back and humility. 

Participation rate was 31%, and job satisfactory was 90,6%. The results also indicate 

that servant leadership has a positive affect on job satisfactory as well as the general 

well-being of employees.  

  

Keywords: Servant leadership, job satisfaction, job autonomy, organization. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

7 

 

ÞAKKIR 

 

Fyrst og fremst vil ég þakka þeim starfsmönnum Alcoa Fjarðáls sem tóku þátt í 

könnuninni, öllum þeim sem sýndu áhuga og gáfu sér tíma til að spjalla við mig um 

þessi efni. Sérstaklega þeim sem gáfu sér tíma til að koma í viðtal, sem var undanfari 

að þessari ritgerð. Sigrún Gunnarsdóttir leiðbeinandi minn fær þakkir fyrir leiðsögn, og 

hvatningu. Sérstakar þakkir fær Hilmar Sigurbjörnsson fyrir að gefa sér tíma til að lesa 

þetta hugverk mitt, sem fjallar fyrst og fremst um hinn dýrmæta og hæfileikaríka 

mannauð Alcoa Fjarðaáls í ljósi þjónandi forystu.  Ásta vinkona mín fyrir aðstoð og 

ráðgjöf við frágang og uppsetningu. 

Ég vil þakka Bögga manninum mínum og dætrum fyrir þolinmæðina, umræðurnar 

um efnið, athugasemdir og skoðanir sem skiptu miklu máli og höfðu vægi í þessu 

hugverki sem að lokum varð að lokaritgerð í námi mínu. 

 

 

 

 

 

Alcoa Fjarðaál er einstakur vinnustaður og heimur út af fyrir sig, þar hef ég séð fólk 

vaxa, dafna, öðlast þekkingu, færni og ekki síst sjálfræði í starfi. 
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1. INNGANGUR 

 

Alcoa Fjarðaál er iðnfyrirtæki og eitt fjórða stærsta fyrirtæki landsins 

(Viðskiptablaðið, 2015). Stjórnarhættir fyrirtækisins hafa frá upphafi, frá árinu 2006, 

verið hannaðir í samræmi við straumlínustjórnun (e. lean management) og allt 

stjórnskipulag álversins verið ferlamiðað (Dokkan, 2013). Straumlínustjórnun snýst 

ekki um verkfæri heldur um skilning á hugmyndafræðinni sjálfri. Þann skilning er svo 

hægt að nota til að velja það verkfæri sem hentar best. Það er blanda af verkfærum, mati 

á fyrirtækinu, innri tengslum og straumlínulagaðri hugsun sem einkenna þau fyrirtæki 

sem ná árangri með straumlínustjórnun. Hún gengur með öðrum orðum út á þverfaglega 

samvinnu, stöðugar framfarir, gæðavitund allra starfsmanna og byggir á þátttöku 

starfsmanna við lausn vandamála. (Flinchbaugh og Carlino, 2006). Grunnstoðir 

straumlínustjórnunar eru stöðugar umbætur (japanska: kaizen) og virðing fyrir fólki. 

Virðing fyrir öðrum, gera sitt besta til að skilja og virða hvort annað, taka ábyrgð og 

gera sitt besta til að byggja upp traust. Með teymisvinna eflist  persónulegur og faglegur 

vöxtur og við  deilum tækifærum til vaxtar og hámörkum frammistöðu einstaklinga og 

teyma (Hoseus og Liker, 2008).   

Þjónandi forysta er í raun hugmyndafræði um forystu og stjórnun og því ekki 

ákveðin stjórnunarstíll með fastmótaðar stjórnunaraðferðir heldur fremur huglæga og 

siðferðilega sýn á hugarfari og forgangsröðun leiðtoga (Direndonck, 2011 ).  

Forysta er flókið ferli og eru leiðtogakenningar að verða sífellt meira viðurkenndar, 

sérstaklega með áherslu á fylgjendur og siðfræðilega hegðun, þjónandi forysta er ein af 

þeim kenningum sem beina sjónum að ummyndunar- og leiðtogahæfni (Dierendonck, 

2011). 
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1.1. LÝSING Á VIÐFANGSEFNI  
 

Alcoa á í sjö báxít1 (enska: bauxite) námum á heimsvísu og rekur fjórar þeirra 

sjálft. Alcoa framleiðir meira báxít en nokkuð annað fyrirtæki í heiminum, meðal 

annars á það í næst stærstu báxítnámu í heimi, Huntly námunni í Ástralíu (Alcoa, e.d.b). 

Alcoa er leiðandi í álframleiðslu með sex hreinsunarstöðvar fyrir súrál í fimm löndum, 

þar á meðal eru þrjár þeirra við stærstu súrálsnámu í heimi, í Ástralíu (Alcoa, e.d.a). 

Alcoa var í heildina með 60 þúsund starfsmenn árið 2015 (Alcoa Inc., 2015). Alcoa á 

og rekur 23 álver í 5 heimsálfum, það nýjasta er Alcoa Fjarðaál, sem hóf framleiðslu 

2007 (Alcoa, 2013). Auk þess er Alcoa í samrekstri (e. joint venture),  Ma’aden Alcoa 

Aluminium Company sem reist var 2010, með ríkisfyirtækinu Saudi Arabian Mining 

(Ma’aden) (Fives, e.d.). Álverið í Ma’aden er eitt af stærri álverum heims og komu 30 

manna hópur starfsmanna í nokkurra mánaða starfsþjálfun til Fjarðaál meðal annars 

framkvæmdastjóri kerskála, framleiðslustjóri og fleiri starfsmenn (Morgunblaðið, 8. 

mars 2012). 

Alcoa Fjarðaál hlaut menntaverðlaun atvinnulífsins 2. febrúar 2017, en fyrirtækið 

rekur stóriðjuskóla sem er samstarfsverkefni Fjarðaáls, Austubrúar og 

Verkmenntaskóla Austurlands, en um 50 nemendur stunda nám við skólann á hverjum 

tíma (Viðskiptablaðið, 2017). Alcoa Fjarðaál og Landsvirkjun stofnuðu 

sjálfbærniverkefni til að vakta áhrif framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun og álverið á 

Reyðarfirði á samfélag, umhverfi og efnahag á Austurlandi. Nýverið var endurnýjaður 

samningur við Austurbrú um að sjá um viðhald og þróun sjálfbærniverkefnisins næstu 

þrjú árin. Upplýsingasafn sjálfbærniverkefnisins fer vaxandi ár frá ári og notagildi þess 

eykst jafnt og þétt. Margvísleg tækifæri til greininga og túlkunar liggja í gagnasafninu 

(Alcoa, 2017).          

Alcoa Fjarðaál er iðnfyrirtæki og með stærstu fyrirtækjum Íslands og hefur 

framleiðslugetu upp á 360 þúsund tonn ári. Þetta er skipulagsheild sem hefur á að skipa 

um 530 starfsmönnum, sem að stærstum hluta eru framleiðslustarfsmenn og 

viðhaldsmenn, en allir hafa það sameiginlega markmið að framleiða virðisaukandi 

vöru.   

                                                             

 

 
1 Báxít inniheldur súrál (áltríoxíð), aðskotaefni eru hreinsuð frá súrálinu og eftir er fíngert hvítt duft. Úr 

því er álmálmur unninn með rafgreiningu (Álverið ehf, 2011). 
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Samkvæmt Greenleaf (2009) er, þegar skipan stærri skipulagsheilda er rannsökuð, 

gagnlegt að líta á tvo meginþætti, formlega og óformlega skipan:  

 

1. Formleg skipan samanstendur meira eða minna af ákveðnu skipulagi og 

vinnuhefð, sem er útskýrð í lögum og reglum eða komin hefð fyrir. Þetta 

fyrirkomulag sér til þessa að ákveðin, skilgreind verk og heimild fyrir kostnaði 

ákvarða hvaða skref skulu tekin í fyrirsjáanlegum aðstæðum. 

2. Óformlegri skipan svipar meira til forystu; byggir upp tilgang og ögranir með 

tækifærum, skynsemi, frumkvæði, slyngri forgangsröðun og bjargir þar sem 

þær skipta mestu máli. Forysta útvegar þá uppörvun og skjól gegn bralli og 

braski. Ýtir undir  siðferðilega hegðun og skapar leiðir til að gera betur. 

Árangurinn er teymisefling og tengslanet af uppbyggjandi samskiptum og 

samböndum sem styður heildina af fullum hug. 

3. Óformleg skipan byggir upp sjálfstraust einstaklinga og lítilla hópa sem koma 

af stað nýsköpun (e. innovations) og sem bregðast við aðstæðum sjálfir með 

skapandi lausnum sem eru ólíklegar til að vera  skipulagðar og stýrt í gegnum 

formlega skipan. Þetta óformlega frumkvæði er límið sem heldur formlegri 

skipan saman og gerir hana starfhæfa. Skrifræði er ástand þar sem ekki er til 

nóg af lími. Formlegheit eru staðgenglar fyrir það. 

4. Formleg og óformleg skipan sameinast í að gefa skipulagsheildum 

samtakamátt. Samt er það þverstæða í þessu sambandi. Nauðsynlegar reglur og 

samkvæmni  sem formlega skipanin gefur (og sem kemur með ófrávíkjanleg 

skilyrði fyrir hinni óformlegu skipan til fara eftir í stórum stofnunum), brýtur í 

bága við og heftir óformlegu skipanina. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

að reglur og samkvæmni eru bæði nauðsynlegar og hamlandi. Til að ná hámarks 

afköstum þarf stjórnun stórrar skipulagsheildar til að halda röð og samkvæmni 

og forystu til að draga úr áhrifum stjórnunar á frumkvæði og sköpunargáfu til 

að byggja upp teymisanda og til að gefa þessum einstöku eiginleikum 

innspýtingu.  Afleiðingin er spenna milli reglna og samkvæmni annars vegar en 

hins vegar á milli frumkvæðis og sköpunargáfu. Vandinn er að halda spennunni 

í því jafnvægi sem hefur bestu áhrifin. Hversu vel það er gert veltur á getu og 
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eiginleikum, veltur á þeim sem stjórna (framkvæma og leiða); það veltur einnig 

á hvernig þessir þættir eru nýttir. 

 

Alcoa Fjarðaál er skipulagsheild í stærri kantinum miðað við Ísland, og einnig hluti 

af samsteypu sem er mjög stór og víðfeðm (Viðskiptablaðið, 2014). Hluti af 

viðfangsefninu er að sjá hvernig Fjarðaál sem skipulagsheild heldur þessu viðkvæma 

jafnvægi milli tveggja stórra stjórnunarþátta sem óformleg og formleg skipan er.  

 

1.2. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna vægi þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli, 

birtingarmynd þátta hennar, starfsánægju starfsmanna og hvort eru tengsl þar á milli. 

Einnig verður kannað hvert er mat starfsmanna á sjálfræði, hollustu og væntingum í 

starfi hjá Alcoa Fjarðaáli.   

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar fram og reynt að svara þeim með 

greiningu gagna úr spurningakönnuninni: 

 

1. Hvert er vægi þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli? 

2. Hver er starfsánægja hjá Alcoa Fjarðaáli? 

3. Hver eru tengsl þjónandi forystu og starfsánægju hjá Alcoa Fjarðaáli? 

4. Hvert er mat þátttakenda á sjálfræði, hollustu og væntingum í starfi hjá  

 Alcoa Fjarðaáli? 

 

1.3. FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR 
 

Þjónandi forysta á rætur sínar að rekja til skrifa Robert Greenleafs og hefur verið 

áhugaefni fræðimanna varðandi forystukenningar í rúmlega 40 ár. Þangað til nýlega 

hafa fáar raunverulegar rannsóknir verið gerðar á þjónandi forystu og birtar í ritrýndum 

tímaritum. Flest skrif um efnið hafa verið hefðbundin (e. prescriptive), með  áherslu á 

hugmyndafræði þjónandi forystu, frekar en lýsandi, með áherslu á hvað þjónandi 

forysta er raunverulega í verki (Dierendonck, 2011). 

Á vefsíðu þjónandi forystu skrifar Guðjón Ingi Guðjónsson (2014) um að þjónandi 

leiðtogi þurfi ekki aðeins að eiga við fólk heldur einnig að fólk er ófullkomið og að taka 
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eigi fólki, einstaklingum, eins og það er, sýna skilning,  og  hluttekningu en á þann hátt 

vekur leiðtogi traust fylgjenda (starfsmanna) sinna og á betur með að auðvelda þeim að 

vaxa í starfi (Greenleaf,1970). 

Það sem leiðtogi þarf að hafa til brunns að bera er að sjá aðra eins og þeir eru með 

öðrum orðum þættir eins og almennur skilningur, næmni, vera vakandi, sjá 

heildarmyndina og einnig hafa framsýni, sjá það sem er líklegt til að gerast, sjá hverjar 

ókomnar afleiðingar gætu orðið, en Greenleaf taldi skort á framsýni, hvort sem er af 

getuleysi og eða viljaleysi vera siðferðisbrest af hálfu leiðtogans (Greenleaf, 1970). 

Þjónandi leiðtogi þarf að vera sannfærandi, hann beitir ekki valdi heldur sannfærir 

samstarfsmenn gjarnan með því að varpa fram sjónarmiðum og spurningum og lætur 

viðmælendum eftir að finna ákjósanlega niðurstöðu á þeim grunni (Greenleaf, 1970). 

Samkvæmt hugmyndum Greenleafs (2008) hefur sannur leiðtogi fyrst og fremst 

þörf fyrir að hjálpa öðrum og aðstoða þá við að vaxa og verða betri. Þjónandi leiðtogi 

hefur það markmið að styðja og huga að velferð fylgjenda sinni, óháð áhrifum á 

hagsmuni skipulagsheildarinnar. Hefðbundnum og mikilvægum gildum lýsir Greenleaf 

sem einlægum áhuga á högum annarra, hlustun með opnum hug, samkennd með öðrum 

og að hafna ekki einstaklingum jafnvel þó hugmyndir þeirra eða gjörðir séu ekki 

ásættanlegar. Ekki síður er mikilvægt að leiðtoginn þekki bæði eigin styrk og 

takamarkanir og viti hvenær hann á að draga sig í hlé til ígrundunar. Leiðtoginn þarf að 

vera meðvitaður um nútíð og ástandið eins og það er hverju sinni, en hafa skýra sýn til 

framtíðar og sjá hvert skipulagsheildin skuli stefna. 

Brestir á trausti til forystu í viðskiptum hefur vakið aukinn áhuga á þróun leiðtoga 

sem setja til hliðar eigin hagsmuni fyrir hagsmuni fylgjenda sinna og skipulagsheilda 

(Boyatzis og McKee, 2005; George, 2003). Samanburður á þessari leitni í viðskiptum 

skipulagsheilda hafa valdið umskiptum á fræðilegum rannsóknum á jákvæðum 

eiginleikum einstaklinga. Þótt neikvæð eða vanhæf hegðun einstaklinga sé áfram 

áhugavert rannsóknarefni er margt órannsakað um mannlega getu til að rækta jákvæða 

eiginleika (Cameron, Dutton og Quinn, 2003). Til að skipulagsheild nái árangri er það 

lykilatriðið að skipulagsheildin viðurkenni og meti einstaka hæfni starfsmanna sinna, 

nýti hæfni þeirra og þrói. Leiðtogar hafa mikilvægt hlutverk við að hjálpa 

starfsmönnum að gera sér grein fyrir hæfni sinni og getu (Liden, Wayne og Sparrow, 

2000).  
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1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna birtingarmynd og vægi þjónandi forystu, 

starfsánægju og mat starfsmanna á sjálfræði, hollustu og væntingum í starfi hjá Alcoa. 

Þannig er verið að mæla fleiri en eina breytu hjá úrtakinu á sama tíma í þeim tilgangi 

að greina samband þeirra á milli og þar af leiðandi þversniðsrannsókn (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsóknin er megindleg þar sem upplýsingarnar eru settar fram í tölulegu formi 

við túlkun og framsetningu gagna.  Notast var við lýsandi þversniðskönnun  (e. cross 

sectional surevy). Vefræn útgáfa af  The Servant Leadership Survey (SLS) var sett fram 

í netforritinu Monkey Survey, en samkvæmt Dierendonck og Nuijten reyndist 

mælitækið áreiðanlegt, réttmætt og gott greiningartæki á undirliggjandi forystu 

(Dierendonck, og Nuijten, 2010). Áreiðanleiki mælitækisins hefur þegar verið 

staðfestur hér á landi (Sigrún Gunnarsdóttur og Birna Gerður Jónsdóttur, 2013).        

Spurningalistinn, íslenska útgáfan af mælitækinu SLS, er 30 spurningar sem 

skiptast í undirþættina: Efling, forgangsröðun í þágu annarra, ábyrgð, fyrirgefning, 

hugrekki, falsleysi, auðmýkt og samfélagslega ábyrgð (Hulda Rafnsdóttir, o.fl., 2015). 

Einnig voru lagðar fram spurningar um starfsánægju, sjálfræði í starfi, hollustu við 

vinnustað og einnig um hlutverk og væntingar, sem teknar eru úr Norræna 

spurningalistanum (QPS Nordic) um sálfélagslega þætti í vinnunni.  

 

1.5. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
 

Ástæða fyrir val á viðfangsefni er að höfundur hefur starfað í um 10 ár hjá Alcoa 

Fjarðaál og hefur upplifað fyrirtækið stækka og dafna frá því að vera á byggingarstigi 

yfir í að vera fullbúið álver sem framleiðir um 360.000 tonn á ári (Morgunblaðið, 2010). 

Áhugavert er að sjá hverju niðurstöður skila um vægi þjónandi forystu innan fyrirtækis 

sem er, eins og áður hefur komið fram, rekið í anda straumlínustjórnunar. Einnig er 

rannsóknin áhugaverð vegna staðsetningar á landsbyggðinni, fjarri höfuðborginni og 

Akureyri sem eru helstu þéttbýliskjarnar landsins, þar sem ráða þurfti hátt í 500 

starfsmenn til starfa, en margir komu annars staðar frá og festu rætur  á austurlandi. 
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Rannsóknin er hugsuð sem áhugvert framlag í flóru fyrirliggjandi rannsókna um 

þjónandi forystu. Hér á landi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á þjónandi 

forystu í stærri skipulagsheildum á borð við framleiðslufyrirtæki sem Alcoa. 

Erlendar rannsóknir margar hverjar og einnig bækur sem lýsa starfi einstaklinga, 

fyrirtækja og stofnana renna styrkum stoðum undir árangur sem hlýst af því að nýta 

hugmyndafræði þjónandi forystu.  Í rannsókn sem birt var 2010 sýna niðurstöður að til 

að rekstur skipulagsheilda skili árangri eru þættir eins og hófsemi og auðmýkt 

stjórnenda og í anda hugmyndafræði þjónandi forystu sem tryggi velgengni (Hayes og 

Comer, 2010). 

Sterk tengsla starfsánægju við alla undirþætti þjónandi forystu, sem mældir, er 

niðurstaða rannsókna Amadero (2008) og Jenkins og Stewart (2011) sem gerðar voru 

meðal hjúkrunarfræðing og hjúkrunarstjórnenda í Bandaríkjunum. 

Í rannsókn Rude (2004) um upplifum til þjónandi forystu og hvort tengsl væru  

milli starfsánægju, innri sem ytri þætti, og kulnunar í starfi samkvæmt kenningu 

Maslach (2003). Rannsóknin sem gerð var meðal starfsmanna í verksmiðjum, skógrækt 

og í háskóla. Í niðurstöðum komu fram sterk marktæk tengsl milli allra undirþátta 

þjónandi forystu og kulnunar í starfi og einnig að tengsl mældust við innri og ytri þætti 

starfsánægju. Rannsókn Rauch (2007) meðal starfsmanna í bíla- og vélaverksmiðju 

sýna á svipaðan hátt niðurstöður og rannsókn Rude (2004) að þjónandi forysta hafði 

jákvæð áhrif á heilbrigði og starfsgetu starfsmanna, í ljósi þess að meira vægi þjónandi 

forystu hafði marktæk tengsl við færri fjarvistir, starfsmannaveltu og tíðni slysa í 

verksmiðjunni.  

 Hér hafa verið taldar upp þó nokkrar rannsóknir sem sýna að hagur er að því að 

gera rannsóknir innan stærri fyrirtækja hérlendis, ekki einungis til að mæla þjónandi 

forystu heldur einnig að  finna tengsl við aðra þætti svo sem kulnun í starfi, starfsánægju 

og sjálfræði í starfi.  

Í dag er aftur kominn uppgangur í íslenskt hagkerfi og aukin hagsæld, sem má ekki 

rekja til ört vaxandi ferðamannaiðnaðar hérlendis og því er ekki úr vegi að huga að því 

að styrkja innviði samfélagsins með því að byggja upp siðferði, traust og fagmennsku.  

Vísbendingar eru um að þörf er á sýn og aðferðum þjónandi forystu hérlendis til 

að tryggja betri árangur og framgang skipulagsheilda og opinberrar stjórnsýslu. Í 

rannsóknarskýrslu Alþingis (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 
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Ástgeirsdóttir, 2010) má ætla að brestir á siðferði, trausti og fagmennsku fyrirfinnist í 

stofnunum og fyrirtækjum og þarf að bregðast við. Rannsóknin getur haft hagnýtt gildi 

fyrir stjórnendur til að greina frávik milli teyma, leita orsaka á frávikunum og bæta úr 

ef þörf er á. Samanburður væri gerður við samskonar fyrirtæki til að sjá hvað ber á 

milli. 

 

1.6. UPPBYGGING RITGERÐAR  
 

Ritgerðin er byggð upp á þá leið að í kafla 1 er inngangur, lýsing og rökstuðningur 

fyrir vali á viðfangsefni. Fræðileg nálgun og helstu kenningar og að lokum uppbygging 

ritgerðar. 

Í kafla 2 er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað er um og 

skilgreind helstu hugtök, hugmyndir og kenningar sem rannsóknin byggir á. Farið er 

yfir helstu rannsóknir, erlendar og íslenskar, sem byggja á sama viðfangsefni, þær 

kynntar og bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Fjallað verður um 

þjónandi forystu og skipulagsheildir, starfsánægju og sjálfræði í starfi einnig verður 

komið inn á hollustu við vinnustað, hlutverk og væntingar og að lokum samantekt. 

Í kafla 3 er fjallað um aðferðafræði rannsóknar, það er tilgangur og 

rannsóknarspurningar,  hönnun á rannsókn og rannsóknarnálgun, ásamt lýsingu á 

rannsóknaraðferðum. Fjallað er um framkvæmd rannsóknar, öflun, úrvinnslu og 

greiningu gagna. Farið verður yfir kosti og galla rannsóknaraðferðar og farið yfir 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. Í lokin er farið yfir stöðu rannsakanda innan 

rannsóknar og siðferðileg álitaefni. 

Í kafla 4 er farið yfir þátttakendur og helstu niðurstöður kynntar. Gert er grein fyrir 

niðurstöðum um vægi þjónandi forystu, starfsánægju, sjálfræði í starfi og mælingar og 

tengsl milli þjónandi forystu og starfsánægju. 

Í kafla 5 eru umræður og ályktanir um framkvæmd og niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningum svarað frá þeirri fræðilegu nálgun sem fjallað er um í 

ritgerðinni.  Í lokin dregur rannsakandi ályktanir og leggur fram tillögur til úrbóta. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR  

 

Samkvæmt Prosser (2010) er sýn fræðimanna á þjónandi forystu ekki afmörkuð 

kenning heldur frekar hugmyndafræði þar sem ýmsar kenningar eiga það sameiginlegt 

að þjónusta, jafningjabragur og hagur heildarinnar er forgangur en margar aðferðir 

þessara kenninga er það sem þjónandi leiðtogar nýta sér. 

Hugmyndafræði þjónandi forystu kemur með aðra nálgun á kenningar í stjórnunar- 

og leiðtogafræðum þar sem grunnurinn eru áherslur á siðfræði, ábyrgð og hagsmunir 

heildar í þjónustu (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Í grein Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) segir að þjónandi forysta feli í sér kærleik, 

siðgæði og umhyggju fyrir hagsmunum annarra framar eigin og er ólík hugmyndum 

um forystu og stjórnun sem verið hafa ráðandi hérlendis . Jafningjabragur, samfélagsleg 

ábyrgð og samstillt þátttaka starfsfólks er meðal annars það sem hugmyndafræði 

þjónandi forystu snýst um. Sjálfþekking og styrkur innra með leiðtoga  er meðal annars 

það sem hugmyndafræði þjónandi forystu gerir kröfu um og er ekki alltaf að finna í 

stjórnunarstílum og forystukenningum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

„Hið einstaka er að forysta er veitt með þjónustu við samstarfsfólk og samfélag“ 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011: bls. 245). 

Rannsóknum um efnið hefur fjölgað undanfarin ár og sýna niðurstöður að 

hugmyndafræðin hefur jákvæð áhrif á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og árangur 

þeirra,  líðan starfsfólks og traust í samskiptum. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna á 

hugmyndafræði þjónandi forystu talsvert erindi við íslenskt samfélag (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Þjónandi forysta er hugtak sem er að 

draga að sér breiðari hóp áheyrenda frá ýmiss konar skipulagsheildum. Þessi vaxandi 

áhugi er knúinn af ýmsu svo sem öllum þeim breytingum sem eru að eiga sér stað á 

vinnustöðum jafnt sem samfélaginu í heild og ekki síst aukinn vitund og þekkingu 

almennings.. Á síðustu 25 árum höfum við séð aukna þátttöku kvenna á vinnumarkaði, 

vaxandi siðfræði og mismunandi kynþætti og löngun til að sjá vinnustað sem 

námsumhverfi fyrir vöxt og fullnægju  (Laub,1999). Bylting er komin af stað, í 

fundaherbergjum fyrirtækja, í bekkjum háskólanna, í forystu samfélagshópa, 

góðgerðarsamtaka og annars staðar. Breytingar eru að verða á því hvernig við, sem 

samfélag, nálgumst viðfangsefnið vinna og forysta. Margir eru að leita að nýjum og 
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betri leiðum til að samræma vinnu við og með andlegum vexti. Fólk er að leitast eftir 

að sameina það besta í forystu byggt á því að þjóna öðrum, sem er hluti af spennandi 

hugtaki sem kallast þjónandi forysta (Spears, 1994).  

 

2.1. ÞJÓNANDI FORYSTA 
 

Samkvæmt Greenleaf eru lykilatriði í rekstri fyrirtækja og stofnana þættir eins og 

hugsjónir, tilgangur og markmið. Framtíðarstörf fyrirtækja og skipulagsheilda mótast 

af hugmyndum og hugsjónum starfsmanna og gefur jafnframt störfum þeirra dýpri 

merkingu. Hlutverk leiðtogans er að tala fyrir sameiginlegri sýn og halda hugsjóninni 

á lofti. Leiðtoginn er einnig í því hlutverki að hafa yfirsýn og skapa umtal um tilgang 

starfsins, ásamt að ná sameiginlegum markmiðum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2012). 

Fræði þjónandi forystu leggja megináherslu á hagsmuni starfsfólks, velferð þess, 

þátttöku og líðan en lífstíll þjónandi forystu nær ekki aðeins til leiðtoga heldur einnig 

til þeirra sem gegna ýmsum störfum og njóta forystu leiðtoganna. Í þjónandi forystu er 

sama hugsjón sem býr í leiðtoga og starfsfólki upphafspunktur beggja er þjónandi 

forysta (Þjónandi forysta, 2016). 

Auk þess að vera þjónn segir Greenleaf að þjónandi leiðtogi hafi þá samfélagslegu 

ábyrgð að vera umhugað um þá sem hafa lítil og minni forréttindi. Ef þjóðfélagslegt 

misrétti og óréttlæti fyrirfinnst reynir þjónandi leiðtogi að uppræta það (Graham, 1991). 

Til að verða þjónandi leiðtogi þarf leiðtoginn að beita minna valdi sem skipulagsheildin 

veitir honum og miðla til þeirra sem hann þjónar. Þjónandi forysta metur samfélag og 

býður augliti til auglitis upp á tækifæri fyrir einstaklinga til að upplifa virðingu, traust 

og að vaxa sem einstaklingur (Greenleaf, 1970). 

 

2.1.1. ROBERT GREENLEAF 

 

Hugmyndafræði þjónandi forystu er ævagömul en Robert K. Greenleaf er 

maðurinn sem útfærði og heimfærði kenningar þjónandi forystu á nútímasamfélag. 

Greenleaf fæddist 1904 í Terra Haute, Indiana á þeim tíma þegar iðnvæðing stóð sem 

hæst þar.  Faðir Greenleaf var snilldar vélvirki, vélsmiður og ráðsmaður (e. community 



 
 

 

 

 

 

21 

 

steward) í samfélaginu. Í seinni skrifum sínum sagði Greenleaf að faðir hans hafi verið 

upprunaleg ímynd hans af þjónandi leiðtoga (Frick, e.d.). 

Greenleaf gekk í Rose Polytechnic verkfræðiskólann og fór þaðan í Carleton 

háskólann í Minnesota, þar sem hann útskrifaðist árið 1926 með stærðfræði sem aðalfag 

og hóf störf hjá AT&T, sem þá var eitt af stærstu fyrirtækjum heims. Kennari nokkur 

hafði sannfært Greenleaf um að stórar skipulagsheildir væru ekki að þjónusta eða skila 

einhverju til einstaklinga og stærri samfélaga, þannig að markmið Greenleaf var að 

framast á hljóðlátan hátt og hafa áhrif innan einnar einingar þessarar stóru 

fyrirtækjasamsteypu. Greenleaf náði fljótt frama innan fyrirtækisins og var á einu af 

fyrstu stjórnunarnámskeiðum innan þess. Greenleaf gerði sér grein fyrir að þær 

skipulagsheildir sem þrifust best voru með hæfa stjórnun, með leiðtoga sem voru meira 

eins og styðjandi þjálfarar og sinntu bæði þörfum starfsmanna og skipulagsheildarinnar. 

Eins og hann orðaði það í stuttu máli: Skipulagsheildin er fyrir fólkið á sama hátt og 

fólkið er fyrir skipulagsheildina, (The organization exists for the person as much as the 

person exists for the organization), sem var ekki vinsæl hugmynd á þeim tíma (Frick, 

e.d.). 

Framlag Greenleaf til AT&T var mikið á 38 ára starfsferli hans. Hann var forstjóri 

yfir þróun stjórnunar, frumkvöðull að fyrstu miðstöð um mat  á fyrirtækjum, með þeim 

fyrstu til veita stöðuhækkun til kvenna og svartra einstaklinga í annað en þjónustustörf, 

með áætlun um að koma á framfæri til mannkyns upprennandi leiðtogum og fengin til 

að að tala um víðfeðm áhrif af ákvörðunum fyrirtækjasamsteypa (Frick, e.d.). 

 

2.1.2. ÞJÓNANDI LEIÐTOGI 

 

Í ritgerð sinni um þjóninn sem leiðtoga spyr Greenleaf hvort þessi tvö hlutverk, 

þjónn og leiðtogi, geti tvinnast saman í einni persónu að öllu leyti. Skynjun Greenleaf 

var að svo væri og var staðfest eftir að hann hafði lesið ,,Journey to the East“ eftir 

Hermann Hesse, sem fjallar um þjóninn Leo sem fylgir og þjónar hóp fólks sem er á 

ferð.  Leo var ekki aðeins að sjá um helstu þarfir þeirra, heldur hélt hann uppi góðum 

anda í hópnum með gleði sinni og söng, var persóna með mikla nærveru. Allt gekk að 

óskum þangað til Leo hvarf, en þá varð ringulreið  og ferðin lagðist af.  Ferðalangarnir 

gátu ekki verið án þjónsins Leo. Sögumaðurinn, einn af ferðalöngunum, hitti Leo 
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nokkrum árum seinna og var innvígður í regluna sem hafði kostað ferðalagið. Þar komst 

hann að því að Leo, sem hann hafði fyrst kynnst sem þjóni, var í raun höfuð reglunnar, 

leiðsögumaður, merkur og göfuglyndur leiðtogi (Greenleaf, 2002). 

Í bók sinn, Servant as Leader, leggur Greenleaf fram að bestu leiðtogarnir eru 

þjónar fyrst og fremst. Lykilatriði fyrir þjónandi leiðtoga felur í sér hlustun,  

sannfæringarkraft, innsæi, framsýni, málnotkun og raunsæja, mælanlega niðurstöðu 

(Frick, e.d.).  

Það er lífseig sú hugsun að góður leiðtogi er sá sem fær starfsfólk til að fara að gera 

það sem hann vill. Jafnvel sjáum erum við að horfa til leiðtoga sem ætíð finna þau orð 

sem eru rétt og sett eru saman í eldræður sem virka sem olía á eld hjá starfsfólki og 

verður til að það hellir sér í vinnuna af krafti. Í mörgum ef ekki flestum er hlutverk 

leiðtoga að leiða vegin sem starfsmönnum er ætlað að fara.  

Þegar illa gengur er aukin völd æðri yfirmanna og í krafti þess teknar ákvarðanir 

sem varpar fram þeirri hugsum hvort gagn sé þá af þeim leiðtoga sem ræðir við og 

hlustar á starfsfólk, hlustar á sjónarmið þess en ætlast til að það komst sjálft að 

niðurstöðu spyr er íhugun frá Guðjóni Inga Guðjónssyni, 2014). 

Greenleaf talar um sannfæringu ekki aðeins sem leið til að tala við fólk heldur 

einnig sem farvegur fyrir tjáningu, að hlusta með athygli á það sem fólk hefur að segja 

frekar en í krafti valdboðs að skipa hvað og hvernig skuli gert. Sannfæring er að kalla 

eftir skoðunum fólks af einlægni ekki aðeins til að hlusta heldur einnig til að sýna 

virðingu, traust og trú á fólki. Áhrifamáttur sannfæringar felst í jafningjabrag, einlægni 

og virðingu sem er meðal þess sem einkennir þjónandi leiðtoga (Guðjón Ingi 

Guðjónsson, 2014). 

 

2.1.3. EIGINLEIKAR ÞJÓNANDI FORYSTU  

 

Við höfum öll heyrt yfirlýsingar eins og „hann er fæddur leiðtogi,” yfirlýsing 

eins og þessi er lögð fram af þeim sem hallast að sjónarhorni eiginleikakenningarinnar 

(e.trait theory) sem leggur fram að sumir einstaklingar hafi sérstaka, meðfædda 

eiginleika, sem gera þá að leiðtogum og greinir frá þeim sem ekki eru leiðtogar 

(Northouse, 2016).  
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Undanfarin ár hafa rannsakendur verið að rannsaka hugmyndafræðilegar 

undirstöður þjónandi forystu, í þeim tilgangi að byggja kenningar í kringum þær. Þessar 

rannsóknir hafa skilað breiðri vídd módela sem lýsa þjónandi forystu með því að nota 

fjölda breyta. Russell og Stone (2002) þróuðu hagnýtt líkan um þjónandi forystu sem 

innihélt 20 eiginleika, níu athafnir (auðkennandi hegðun sem fyrirfinnst á vinnustað), 

og 11 fylgjandi eiginleika sem bætast við þessa hegðun. Á svipaðan hátt kom Patterson 

(2003) fram með virðisaukandi (e. value based) líkan um þjónandi forystu, sem 

aðgreinir sjö eiginleika sem byggja á dyggð og móta hegðun þjónandi leiðtoga. Jafnvel 

þó að fræðimenn séu ekki á eitt sáttir varðandi upphafseiginleika þjónandi forystu, eru 

þessar rannsóknir gagnlegar til að þróa, byggja upp  og fínpússa líkan af þjónandi 

forystu (Northouse, 2016). Larry Spears (2005) tók saman 10 eiginleika sem hann 

taldi einkenna þjónandi forystu í samræmi við sinn skilning og túlkun á hugmyndum 

Greenleafs (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).    

 

Þeir eiginleikar sem Larry Spears (2005) tók saman eru eftirfarandi: 

 

1. Hlustun (e. listening) sem felst í athygli og skilningi á því sem aðrir segja, að 

hlusta á eigin rödd og leitast við að skilja skilaboð eigin anda og líkama. 

2. Samhygð (e. empathy) sem snýst um að meðtaka aðra og sýna þeim skilning og 

virðingu. 

3. Heildræn nálgum (e. healing) og viðleitni til að gera hlutina heila, græða eigin 

sár og annara. 

4. Vitund (e. awareness) einkum sjálfsvitund sem felst í því að horfast í augu við 

hlutina. 

5. Sannfæringakraftur (e. persuasion) er notaður til að mynda samstöðu í hópnum 

án þvingunar. 

6. Hugmyndaauðgi (e. conceptualization) og eiga sér draum sem nær út fyrir 

dagleg viðfangsefni. 

7. Sjá til framtíðar (e. foresight) þar sem leiðtoginn notar innsæi til að skilja 

samhengi fortíðar, nútíðar og framtíðar. 

8. Samfélagsleg ábyrgð (e. stewardship) hvílir á trausti og er hlutverk allra í 

fyrirtækinu eða stofnuninni. 
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9. Skuldbinding um að stuðla að vexti og þroska annarra (e. commitment to the 

growth of people). 

10. Mynda samfélag (e. building community) allra þeirra sem starfa á 

vinnustaðnum.  

 

Í bók Keith M. Kent (The Paradoxical Commandments) um þverstæður og gildi 

þeirra í viðhorfum og mannlegum samskiptum má  greina má tengsl við þjónandi 

forystu. Keith fjallar einnig um mikilvægi þessa að vera trúr sinni sannfæringu og missa 

ekki sýn af eigin markmiðum, þrátt fyrir mótblástur og neikvæðni samferðafólks 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

 

Keith (2008) setur saman sjö meginstoðir um þjónandi forystu: 

 

1. Sjálfsvitund; eigin styrkur, veikleikar og vitund um áhrif eigin orða og athafna. 

2. Hlustun; veitt af alúð og skapar samtal þar sem tekið er við hugmyndum 

annarra. 

3. Breyta píramídanum; teymi veitir forystu og leiðtoginn er fremstur meðal 

jafningja. 

4. Efla persónulegan og faglegan þroska samstarfsfólks. 

5. Leiðbeina fólki, en ekki stjórna því; virða frelsi einstaklinga og forðast 

fyrirskipanir. 

6. Laða fram orku og vitsmuni annarra með trausti, gerast þjónar og leiðbeinendur. 

7. Að sjá til framtíðar með innsæi; greina hið liðna og núverandi stöðu.  

 

Dierendonck setti 2011 fram greiningu á hugmyndafræði þjónandi forystu og byggir 

þar fyrst og fremst á ritum Roberts Greenleafs, en gerir jafnframt grein fyrir 

niðurstöðum vísindalegra rannsókna á þjónandi forystu í tengslum við 

leiðtogakenningar.  Dierendonck, Nuijten og Heeren (2011) settu  fram þá sex lykilþætti 

sem eru lýsandi fyrir þjónandi forystu:  

 

1. Að efla og styrkja starfsfólk. 

2. Auðmýkt og hógværð. 
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3. Trúverðugleiki. 

4. Gagnkvæm viðurkenning. 

5. Samfélagsleg ábyrgð. 

6. Skýr stefna. 

 

Direrendonck og Nuijten (2011) gerðu stóra rannsókn þar sem skilgreindar eru átta 

víddir þjónandi forystu og byggðar eru á þáttagreiningu. Þessar víddir eru: 

 

1. Efling (e. empowerment). Hinn þjónandi leiðtogi bætir og styrkir 

samstarfsfólk sitt í átt að auknu frumkvæði og sjálfsöryggi. Leiðtoginn þarf 

að hvetja fólk til að taka ákvarðanir sem tengjast þeim sjálfum og treysta 

þeim fyrir eigin ákvörðunum. 

2. Auðmýkt (e. humility). Leiðtoginn þarf að þekkja eigin styrkleika og 

veikleika. Hann þarf að geta viðurkennt galla sína og sótt sér aðstoð ef á 

þarf að halda. Einnig leitar hann eftir framlagi annarra og leyfir þeim að 

njóta ávinnings þegar vel gengur. 

3. Falsleysi (e. authenticity). Hann þarf að standa við orð sín og sýna góða 

siðferðiskennd í orði og á borði. Leiðtoginn tjáir sig í samræmi við 

raunverulegar skoðanir sínar og er heiðarlegur við sjálfan sig og aðra. 

4. Hugrekki (e. courage). Leiðtoginn er ekki hræddur við að taka erfiðar 

ákvarðanir þegar á reynir. Þegar reynir á siðferðisleg sjónarmið lætur hann 

þau ekki til hliðar. 

5. Forgangsröðun í þágu annarra (e. standing back). Þegar vel gengur er 

leiðtoginn óhræddur að leyfa öðrum að njóta ávinningsins. 

6. Ábyrgðarskylda (e. accountabillity). Leiðtoginn ber ábyrgð gagnvart 

samstarfsfólki sínu og ber hag þess fyrir brjósti. Hann axlar ábyrgð þegar 

illa gengur. 

7. Fyrigefning (e. interpersonal acceptance). Hinn þjónandi leiðtogi þarf að 

skilja og bera virðingu fyrir tilfinningum og skoðunum annarra. Hann 

fyrirgefur fólki mistök og skapar traust í starfsumhverfi þar sem hræðslan 

við mistök hindrar fólk ekki í að reyna. 
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8. Ráðsmennska (e. stewardship). Leiðtoginn þarf að vilja bera ábyrgð á 

fyrirtækinu í heild sinni. Hann hefur þörf fyrir að þjóna öðrum, frekar en að 

vinna eigin hagsmunum. 

 

Sigrún Gunnarsdóttir (2011) setti saman þríþætt íslenskt líkan með áherslu á þá 

eiginleikum sem þjónandi leiðtogi þarf að búa yfir: 

 

1. Einlægur áhugi á högum annarra. Leiðtoginn hefur áhuga á högum 

fylgjenda sinna. Hann hlustar á viðmælendur og sýnir skoðunum þeirra 

virðingu. Auk þess fylgist leiðtoginn vel með og rýnir í aðstæður og setur 

þær í samhengi. 

2. Innri styrkur. Leiðtoginn þarf að þekkja eigin styrk og jafnframt veikleika. 

Hann þarf að vera tilbúinn að draga sig í hlé og ígrunda til að efla eigin 

vitund. 

3. Að sjá til framtíðar. Leiðtoginn þarf að hafa skýra framtíðarsýn á tilgang 

og markmið skipulagsheildar og getu til að miðla þessari framtíðarsýn. 

Einnig þarf leiðtoginn að hafa næmni og innsæi til að sjá heildarsamhengi 

aðstæðna til þess að geta litið fram á veginn. 

 

Eiginleikar þjónandi forystu eru mismunandi eftir því hver setur þá fram, en í 

grunninn eru þeir hinir sömu og hugmyndafræðin sem Robert Greenleaf lagði fram. 

 

2.1.4. GAGNRÝNI Á ÞJÓNANDI FORYSTU  

 

Bent hefur verið á að þjónandi forysta sé þverstæða, nálgun í forystu sem er 

andstæð almennri skynsemi. Dagleg sýn okkar á stjórnun fer ekki saman við að 

leiðtogar eru þjónar. Leiðtogar hafa áhrif og þjónar eru fylgjendur. Hvernig getur 

forysta verið bæði þjónandi og áhrifavaldur? Getur persóna verið leiðtogi og þjónn á 

sama tíma? Þó að þjónandi forysta virðist mótsagnakennd  og ögri hefðbundinni trú um 

forystu, er hún nálgun sem hefur einstæða sýn (Northouse, 2016).   

Til viðbótar við jákvæða eiginleika þjónandi forystu hefur þessi nálgun nokkrar 

takmarkanir. Í fyrsta lagi er það þversögnin í titlinum „Þjónandi forysta” út frá 

merkingarfræðilegu sjónarhorni, sem rýrir mögulegt virði nálgunarinnar. Þar sem 
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nafnið virðist mótsagnakennt er þjónandi forysta skynjuð sem óraunveruleg eða 

duttlungafull. Auk þess sem það að vera þjónandi leiðtogi gefur í skyn að vera fylgjandi, 

sem er andstæða forystu (Northhouse, 2015). 

Í öðru lagi er umræða á meðal fræðimanna um þjónandi forystu, varðandi 

grunnatriði vídda ferlisins, en hugmyndafræði þjónandi forystu inniheldur marga 

eiginleika, einkenni og atferli (Northouse, 2015). Til dagsins í dag hafa fræðimenn ekki  

náð samhljóða áliti  um skilgreiningu á fræðilegum ramma þjónandi forystu 

(Dierendonck, 2011). Þangað til að fleiri rannsóknir verða birtar um þjónandi forystu 

mun framsetning á fræðilegum ramma þjónandi forystu áfram vera takmarkaður 

(Northouse, 2015). 

Í þriðja lagi er stór hluti af skrifum um þjónandi forystu með þá sýn eða skilning 

að góður leiðtogi „setur aðra fyrst.” Að vera talsmaður og málsvari óeigingjarnrar 

nálgunar er aðdáunarvert og hefur þennan fullkomnunartón, þar sem það rekst á við 

sjálfræði einstaklinga og önnur grundvallaratriði, svo sem að stjórna, bera ábyrgð á 

framleiðslu, markmiðasetningu og skapa sýn (Gergen, 2006). Þar að auki er virði 

forskriftareiginleika, nánast umvöndunar- eða prédikunareðli, sem virðist umvefja 

þjónandi forystu. Í framhaldi af því eru margir iðkendur þjónandi forystu ekki endilega 

fræðimenn sem vilja stýra rannsóknum á gildi kenninga þjónandi forystu (Northouse, 

2015). 

Að lokum er það óljóst af hverju framsýni (e. conceptualizing) er tilgreind sem 

einn af stjórnunareiginleikum þjónandi forystu. Er framsýni í raun hegðun eða er það 

hugræn geta? Og spyrja má enn frekar hver sé rökstuðningur á bak við að skilgreina 

framsýni sem afgerandi breytu í líkani þjónandi forystu. Framsýni er án efa mikilvæg, 

hugræn geta í alls konar forystu, en af hverju er það skilgreint sem eiginleiki í þjónandi 

forystu? Nánar þarf að skilgreina mikilvægi hlutverks framsýni innan þjónandi forystu 

í framtíðarrannsóknum (Northouse, 2016) 

 

2.2. ÞJÓNANDI FORYSTA Í SKIPULAGSHEILDUM 
 

Þjónandi forysta birtist ekki í tómarúmi heldur birtist hún í hverri skipulagsheild í 

samhengi og í ákveðinni menningu. Eðli þess hefur áhrif á hvernig þjónandi forysta er 

í framkvæmd. Til dæmis eru heilsugæsla og góðgerðarstofnanir þess eðlis að umhyggja 
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er þar ráðandi, en á meðal fyrirtækja á fjármálamarkaði er meira um samkeppni sem 

ráðandi staðal. Vegna þess að staðlar eru ólíkir er breytileiki á birtingarmynd þjónandi 

forystu. Jafnfram því að að hafa jákvæð áhrif á starfsmenn og frammistöðu þeirra, sýna 

fyrstu rannsóknir að þjónandi forystu hefur áhrif á frammistöðu skipulagsheilda 

(Northouse, 2016).  

Þjónandi forysta hefur einnig áhrif á það á hvaða hátt teymi innan skipulagsheilda 

virka. Hu og Liden (2011) fundu út að þjónandi forysta jók árangur teyma með því að 

auka sjálfstraust á virkni þeirra sem heild. Ennfremur sýndu niðurstöður þeirra að 

framlag þjónandi forystu var jákvætt á getu teyma til að efla hópferla og skýrleika. 

Kjarninn er að það pirrar fólk að vita nákvæmlega hvert markmiðið er, en fá ekki þann 

stuðning sem þarf til að ná takmarkinu (Northouse, 2016). Rannsóknir á þjónandi 

forystu innan skipulagsheilda eru á frumstigi. Frekari rannsóknir þarf til að færa bæði 

beint og óbeint sönnur á hvaða hátt tengsl þjónandi forystu eru í frammistöðu innan 

skipulagsheildar (Northouse, 2016). 

Ólíkur upphafspunktur í hugsun um forystu og stjórnun sem einblínir á hugsjónina 

þjónusta.  Ennfremur er það leiðtoginn sem er fyrirmynd í að þjóna með auðmýkt, 

fremur en að vænta þess að vera þjónað af öðrum. Þar með er það þversögn í þjónandi 

forystu. Leiðtogaforskrift að þjónustu (eða þjónandi forystu) er hæfileiki sem jafnframt 

hefur tilhneigingu til að vera smitandi, þannig að fylgjendur þjónandi forystu er 

innblásnir í að láta hæfileikann að þjóna, ganga áfram (Graham, 1991).   

Samkvæmt Graham (1991) fela eftirfarandi, undirliggjandi forsendur fyrir 

þjónandi forystu í skipulagsheildum í sér viðurkenningu á: 

 

1. Eðlislægum skeikuleika mannkynsins, bæði einstaklinga og fyrirtækja. Það er 

að segja að jafnvel leiðtogar sem meintu vel, eða hópar með hátt siðferðisþrek, 

geta gert mistök. 

2. Tilhneiging háttsettra stöðugilda hvetur til að sjálfshrifnir einstaklingar sitji í 

þeim stöðum (Kets de Vries, 1990), sem leiðir til skefjalauss hroka. 

3. Tilhneiging til að setja undirmenn í lágar stöður til að laða fram þægð og tap á 

getu til gagnrýnnar hugsunar (Graham, 1982), til dæmis nægri auðmýkt. 

Afleiðingar slíkra skilyrða eru algengar þar sem kerfið einkennist af einhliða 
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stigveldispýramída, en getur verið bætt með að ástunda hlutfallsleg (e. 

relational power) með þjónandi siðferði þess (Loomer, 1976).  

4. Þetta hugtak hefur óþægilegar flækjur fyrir forystu. Það leggur áherslu á 

auðmýkt í leiðtogum sem svar við hroka. Það þýðir að leiðtogar sem ekki aðeins 

hlusta á undirmenn og aðra hagsmunaðila, leyfa sér að verða fyrir áhrifum, sem 

ekki er alltaf auðvelt. 

 

Drake og Baasten (1990) greina þrjá hluti sem leiðtogar geta nýtt til að auðvelda með 

samtali góðan starfsanda: 

 

1. Verið opnir fyrir samræðum um siðareglur, stefnu skipulagsheildarinnar og 

framkvæmdir. 

2. Leiðtogar sýni fram á umhyggju fyrir breiðum hluta hagsmunaðila 

skipulagsheildarinnar. 

3. Leiðtogar geta stuðlað að fjölbreytni og til að koma í veg fyrir ágreining og 

andvaraleysi hvatt alla aðila til að halda áfram að læra (Drake og Baasten, 

1990). Þannig geta leiðtogar kljáðst við eðlislægan skeikulleika sinn og 

sjálfselskar freistingar með því að þróa getu til rökræðna á siðferðilegan hátt 

og hæfni til að taka þátt. 

 

Liden, Wayne og Sparrowe (2000) og Dierendonck (2011) skilgreindu sjö 

hegðunareinkenni leiðtoga. 

 

1. Setja starfsmenn í fyrirrúm - sem birtist í gegnum gerðir og orð sem 

uppfylla þarfir þeirra. 

2. Skapa virði fyrir samfélagið - sýna umhyggju og vilja til að styðja við 

nærsamfélag skipulagsheildarinnar. 

3. Andleg líðan – sinna vellíðan starfsmanna skipulagsheildarinnar 

(sérstaklega næstu starfsmenn og undirmenn). 

4. Efling – útvega starfsmönnum skipulagsheildarinnar vald til að greina og 

leysa vandamál skipulagsheildarinnar. 

5. Hjálpa starfsmönnum að vaxa í starfi – sýna sanna umhyggju fyrir frama 

og þróun starfsmanna með því að útvega stuðning og kennslu. 
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6. Sýna siðferðilega hegðun – vera opinn, sanngjarn og heiðarlegur við 

starfsmenn skipulagsheildarinnar. 

7. Hugmyndafræðileg færni – að búa yfir fullnægjandi þekkingu á 

skipulagsheildinni og hlutverki til að geta á árangursríkan hátt stutt við 

vöxt og vellíðan starfsmanna.  

 

Til að bæta og hafa gott andrúmsloft í skipulagsheildum þurfa leiðtogar að prédika 

ekki aðeins stefnu skipulagsheildarinnar, heldur eiga þeir að hegða sér og koma fram 

með hagsmuni og áhuga allra hagsmunaaðila í huga og hafa sýn á tækifærum með 

þátttöku allra í umræðum um stefnu og framkvæmd (Graham, 1991). 

Forysta með slíka sýn er kölluð „þjónandi forysta“ eftir Robert Greenleaf, (1970, 

1972, 1978, 1980), og einblínir á þarfir þeirra sem þjóna, bæði innan sem utan 

skipulagsheildarinnar. Greenleaf (1970) spyr: 

 

... do those served grow as persons; do they, while being served, become 

healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves to become 

servants? And, what is the effect on the least privileged in society; will he 

benefit, or, at least, will he not be further deprived? (Greenleaf, 1970: bls.15). 

 

Hugtakið þjónandi forysta fer fram úr umbreytingaforystu í að minnsta kosti tveim 

mikilvægum þáttum. Í fyrsta lagi er ábyrgðin að þjóna samfélaginu, í það minnsta að 

svipta ekki þá sem minna mega sín og  eiga eins og hagsmunaaðilar skipulagsheilda, 

að fá þjónustu eins og allir aðrir (Bass, 1985; 1988). Í öðru lagi býður þjónandi forysta 

upp á  leið til að svara spurningu eins og hvers vegna fólk ætti að vaxa þegar það vill 

ekki gera það. Að fólki, sem er þjónað af einhverjum sem hefur áhrif á að það verði 

vitrara, frjálsara, meira sjálfráða í starfi og svo framvegis, sé fyrir bestu að vaxa á þann 

veg. Þjónandi leiðtogar eru þjónar fyrst frekar en leiðtogar, þeir eru sannfærandi þegar 

þeir segja; þetta er þér fyrir bestu.  

Sé fólki þjónað og á að verða meira sjálfráða í starfi, er það líklegra til að verða 

þjónar sjálfir. Það er að segja að það er líklegra til að vera fúst að velja að vera ábyrgir 

og siðferðilegir fulltrúa í vinnunni og í samfélaginu (Graham, 1991).   
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2.2.1. TRAUST  Í SKIPULAGSHEILDUM 

 

Sambönd byggð á trausti og þjónustu eru grunnurinn að áhrifum þjónandi 

forystu (Sarkus, 1996; Tatum, 1995). Greenleaf (1997) sagði að traust væri 

miðjupunktur í þjónandi forystu, þar sem lögmæti forystu byrjar með trausti. Hann taldi 

að grunnurinn að trausti væri að fólk hafi gegnheila reynslu af þjónustu 

stofnana/skipulagsheilda. Greenleaf fullyrti að í þjónandi forystu væru forysta aðeins 

falin þeim sem er treyst vegna stöðu þeirra sem þjóna. Þjónandi leiðtogum er treyst 

vegna þess að þeir samkenna sig við og viðurkenna fylgjendur vegna áreiðanleika 

þeirra, sem sprettur út frá einstakri hæfni, innsýn og innsæi. Traust og virðing er í 

öndvegi í kringumstæðum, þar sem samfélag er byggt í gegnum þjónustu þar sem 

skuldbindingin, einn fyrir alla og allir fyrir einn, er ótakmörkuð. Greenleaf hélt fram að 

traust í skipulagsheild verði til þegar stjórnarmeðlimir (leiðtogar) nái sérkennum þjóna 

sem skilja skipulagsheildirnar og bera hag allra einstaklinga sem tengjast heildinni fyrir 

brjósti. Greenleaf hélt því einnig fram að leiðtogar beri ábyrgðina á öllum stigum og 

frammistaða skipulagsheildarinnar verði að verðleika og leiði til trausts. Út frá sýn 

Greenleaf er þjónandi forysta því afurð og undanfari trausts á leiðtoga og 

skipulagsheildir. Þetta kann að vera vegna þeirrar staðreyndar að þjónandi forysta eykur 

skilning á orðheldni leiðtoga, sem byggir á trausti til þeirra (Zolin, 2002).    

Þjónandi forysta hefur áhrif í gegnum áhrifamátt sinn á fyrirtækjamenningu 

(Giametro-Meyer o.fl., 1998). McGee-Cooper (1998) lagði fram nýtt módel á ábyrgðar-

tengdri þjónandi forystu, sem hún telur að muni leiða til annars stigs á útdeildu trausti 

og sjálfstæði innan skipulagsheilda. Fram á þetta hefur verið sýnt í fyrirtækjum eins og 

TDI Industries, þar sem grundvöllur þjónandi forystu var notaður til að byggja upp 

fyrirtækjamenningu á trausti, sem leiddi til framúrskarandi frammistöðu 

skipulagsheildarinnar (Lowe, 1998). Sem annað dæmi um rannsóknir innan 

skipulagsheilda má nefna rannsókn Jim Collins (2001), sem náði til 28 fyrirtækja á 

tímabilinu 1995–2000. Niðurstöður hans sýndu að þau fyrirtæki sem náðu mjög góðum 

árangri skipulögðu starfsmannamál sín samkvæmt hugmyndafræði þjónandi forystu 

(Collins, 2001). 
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Samkvæmt Cove (1992) byggja þjónandi leiðtogar upp traust með því að: 

 

1. Efla starfsmenn raunverulega. 

2. Láta starfsmenn strax taka þátt. 

3. Heiðra skuldbindingar og vera samkvæmur sjálfum sér. 

4. Þróa þjálfunarhæfileika og hlúa að töku áhættu (Melrose, 1998) 

5. Viðeigandi stjórnunarstíll; og í gegnum traust sem er byggt á heilindum og 

getu. 

 

Þegar leiðtogi hefur áhrifamátt, er hvatinn á bak við þörfin til að þjóna, sem leiðir 

leiðtogann í það hlutverk að vera þjónn og byggir upp traust ekki aðeins milli leiðtoga 

og fylgjenda, heldur einnig á milli fylgjenda (Spears, 1998). 

 

2.3. STARFSÁNÆGJA 
 

We need to use 100% of an employee – not just their backs and minds, 

but their innovation, enthusiasm, energy, and fresh perspective. 

 Mark Meussner 2(Kreitner, 2011: bls. 333) 

 

Í hinu hraða samfélagi nútímans sem með alla sína tækni er auðveldara að ná til og 

hafa áhrif á fólk og selja því allt mögulegt milli himins og jarðar jafnvel ánægju og 

hamingju. Auglýsingar í fjölmiðlum um námskeið þar sem kennt er hvernig á að vera 

ánægður. Spurningalistar eru birtir í tímaritum sem greina hversu ánægð við erum og á 

hvar við erum stödd á hamingjuskalanum. Auglýsingar sem selja okkur að aukin neysla 

skapi hamingju, breyttur lífstíll eykur lífsgleði og sjálfshjálparbækur eru lausnir á öllum 

okkar vandamálum. Ánægja í hversdagsheiminum er flókin og endalaust nýjar hæðir 

og fjöll að klifra yfir til að halda í ánægju og útrýma leiða. 

Í öllum hraða og erli nútímans er hvergi verið að selja starfsánægju og virðist sem 

hún sé sjálfgefin og jafnvel skipti ekki máli. Öll störf gera kröfur um ákveðna hæfileika 

og getu til að sinna því starfi sem við sinnum.  Öll reynum við og vilju starf sem er á 

okkar áhugasviði og hæfileikum en jafnvel í óskastarfinu er ekki sjálfgefið að starfið 

veiti okkur þá ánægju sem við sækjumst eftir þar sem við gerum ákveðnar kröfur til 

vinnuumhverfisins. Ákveðna hæfni þarf í öll störf og ef sú hæfni býr í einstaklingnum 

                                                             

 

 
2 Opening quote: As quoted in "From Wharton to War," Fortune (June 12, 2006):108 
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má leiða líkum á að hann skili góðu verki og mæti þörfum vinnuumhverfisins. 

Einstaklingurinn gerir ákveðnar kröfur til vinnuumhverfisins  og eru þær jafn 

mikilvægar og kröfur vinnuumhverfisins til einstaklingsins (Sölvína Konráðs, e.d.). 

Kenningum um áhrifaþætti á starfsánægju má skipta í a.m.k. í fjórar meginstefnur.  

Fyrsta kenningin var  kynnt af  Fredric W. Taylor snemma á öðrum áratug tuttugustu 

aldar, en hann gerði ráð fyrir því að starfsánægju og frammistöðu mætti hámarka með 

því einu að að bæta efnislegan aðbúnað, vinnuumhverfi starfsmanna og með því að 

borga laun í samræmi við afköst (Taylor, 1911; Locke, 1990).   

Á öðru skeiði kenninga um orsakir starfsánægju var ofuráhersla lögð á félagslega 

þætti, svo sem andrúmsloft á vinnustöðum, innbyrðis samskipti í hópum starfsmanna 

og vinsamleg samskipti yfir- og undirmanna (Lawler, 1983). 

Þriðja stefnan í kenningum um orsakir starfsánægju og sú sem mest áhrif hefur haft 

í stjórnunarfræðum á undanförnum áratugum kemur fram hjá þeim sem beina sjónum 

sínum fyrst og fremst að innihaldi og eiginleikum starfsins sjálfs þegar orsaka 

starfsánægju er leitað (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Fjórða stefnan í starfsánægju og sú sem sem einna mest hefur kveðið að á allra 

síðustu árum, beinist að starfsmanninum sjálfum og skoðar að hve miklu leyti 

starfsánægja byggist á ýmsum eiginleikum hans og er þá litið á eiginleika starfsins sem 

aukaatriði (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Hugtakið starfsánægja er almennt  notað sem 

mælitæki á heildarsýn starfsmanna til starfs þeirra, það er viðurkenning, ánægja og 

líðan í starfi.  Starfsánægja byggir á eiginlegum og óeiginlegum þáttum sem innihalda 

tillitssemi til þeirra valkosta sem eru í boði.  Ánægja er stundum tekin fram yfir aðra 

hegðunarkvarða vegna hins almenna eðli þess. Þó að starfsmönnum líki stundum og 

mislíki á sama tíma mismunandi hliðar starfsins, í gegnum þeirra eigin andlegu og 

tilfinningalegu líðan, komast þeir alltaf að heildarniðurstöðu um gæði starfsins 

(Hodson, 2000). 

Almenn samantekt á eðli starfsánægju felur því í sér bæði styrk og takmörkun 

(Edward and Scullion 1982; Organ, 1988). Af þessum ástæðum treystum við á að 

starfsánægja er meginkjarni í líðan og aðstæðum á vinnustað en að auki er nauðsynlegt 

að leita annarra vísa (Hodson, 2002). Nokkuð almenn skilgreining á fyrirbærinu er á 

þann hátt að starfsánægja er tilfinningalegt viðbragð við því sem viðkomandi telur sig 

fá út úr starfinu og því sem hann átti von á að fá (Ásta Bjarnadóttir, 2000).   
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Samkvæmt Smith (1969) má skipta starfsánægju  í tvennt eftir því hvort áhuginn 

beinist að almennri starfsánægju eða ánægju með sértæka þætti starfsins, sem þá eru 

mældir með mörgum óháðum kvörðum. Þeir þættir starfa sem helst eru skoðaðir í 

síðarnefnda flokknum eru vinnan sjálf, launin, möguleikar á stöðuhækkun, 

samverkamenn og framkoma stjórnenda, en þeir hafa flestir háa fylgni við almenna 

starfsánægju og eru í raun þættir hennar. Þessar kenningar hvöttu stjórnendur til að 

tileinka sér föðurlegt viðhorf til starfsmanna sinna og má segja að þegar stjórnendur 

bjóða starfsmönnum í jólaglögg og senda þeim veglegar afmælisgjafir þá geri þeir það 

á þeirri forsendu að jákvæð félagsleg tengsl innan fyrirtækisins séu lykill að hárri 

starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Nýlegar rannsóknir sýna að ef miklar kröfur er gerðar til starfsfólks er líkur á  

starfsóánægju og kulnunareinkennum. Stuðningur frá yfirmanni á vinnustað getur 

dregið úr kulnunareinkennum og öðrum áhrifum vegna álags í starfi en varanleg lausn 

er nauðsynleg. Rannsóknir í opinberum stofnunum hérlendis sýna vaxandi  

kulnunareinnkeinn undanfarin ár. Rannsóknir hafa sýnt að betri líðan starfsfólks tengist 

þjónandi leiðtoga sem leggur áherslu á eflingu og samfélagslega ábyrgð (Sólveig 

Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015).  

Rannsóknir um þjónandi forystu og kulnun eru fáar en niðurstaða rannsóknar sem 

gerð var meðal þjónustufólks á Nýja-Sjálandi sýnir að að ef þjónandi forysta er til staðar 

eru minni einkenni um kulnun (Babakus, Yavas og Ashil, 2011). 

Í rannsókn meðal finnskra meðal dómara kom fram svipuð niðurstaða kom (Hakanen 

og Dierendonck, 2011). Sérstaða þjónandi forystu er sú að hún byggir á siðferðilegum 

grunni og samfélagslegri ábyrgð og felur í sér viðhorf sem stjórnandinn hefur að 

leiðarljósi, bæði í starfi sínu og daglegu lífi. Greenleaf benti á að prófsteinn þjónandi 

forystu  sé hvort samstarfsfólk leiðtogans yrði heilbrigðara, frjálsara, sjálfstæðara, 

fróðara og líklegra til að verða sjálft þjónandi leiðtogar (Greenleaf, 2008). 

 

2.3.1. RANNSÓKNIR Á ÞJÓNANDI FORYSTU OG STARFSÁNÆGJU 

 

Fjöldi erlendra rannsókna, bækur og greinar um fyrirtæki, stofnanir og 

einstaklinga sýna að árangur næst þar sem hugmyndafræði þjónandi forysta er fyrir 

hendi. Í rannsókn sem birt var 2010 þar sem viðfangsefnið var viðhorf og 
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samskiptaleiðir forstjóra skipulagsheilda og stofnana sýna niðurstöður að góð leið til 

að tryggja velgengni er þjónandi forysta, hófsemi og auðmýkt stjórnenda sem leið til 

árangurs fyrir starfsfólk og hagnað fyrirtækja (Hayes og Comer, 2010).  

Rannsókn (Hayes og Comer, 2010) er ein af mörgum rannsóknum sem staðfesta 

að áhugi á högum annarra, innri styrkur og framsýni gefur leiðtoganum forskot til 

forystu og ánrangurs (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).    

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á þjónandi forystu með eða án tengsla við 

aðrar breytur, svo sem starfsmannaánægju. Rannsóknir á þjónandi forystu hafa verið 

framkvæmdar um allan heim, í hinum ýmsu löndum og í mismunandi 

menningarheimum. Áberandi er fjöldi rannsókna innan menntastofnana en ekki margar 

innan skipulagsheilda. Fjöldi rannsókna á kenningum þjónandi forystu, sérstaklega á 

viðfangsefni sem eru tengd skipulagsheildum, eru fáar. Rannsókn Drury snérist um sýn 

á þjónandi forystu, starfsánægju og skuldbindingu við skipulagsheild. Rannsóknin var 

einnig mat á hvort þjónandi forysta væri til staðar innan allrar skipulagsheildarinnar. 

Skipulagsheildin var háskóli fyrir fullorðna einstaklinga, með 7.500 nemendur. 

Mælitækið var Organizational Leadership Assessment (OLA) sem hannað var af Laub 

(1999). Þessi rannsókn sannaði að eiginleikar þjónandi forystu eru mælanlegir innan 

skipulagsheilda. Pearson fylgni sýndi tölfræðilega marktæk, jákvæð tengsl milli 

skynjunar á þjónandi forystu og starfsánægju (Drury, 2004).   

Í rannsókn í barnaskólum í Tyrklandi á starfsánægju og þjónandi forystu, svöruðu 

595 kennarar könnun um þjónandi forystu og notast var við OLA. Einnig var mæld 

starfsánægja með því að nota spurningalista Mohrman-Cooke-Mohrman. Svörun var 

85% og leiddi í ljós að sterk tengsl voru á milli þjónandi forystu og starfsánægju. 

Rannsókn gerð af Herbert (2003) studdi þessa niðurstöðu (Cerit, 2009).  

Nokkrar rannsóknir um þjónandi forystu hafa verið framkvæmdar hér á landi og 

ná til einstaklinga á ýmsum sviðum samfélagsins.  Um er að ræða rannsóknir sem nýta 

ýmsar rannsóknaraðferðir, bæði, spurningakannanir og eigindlegar rannsóknir með 

viðtölum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2016). Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir 

(2015)  fjalla um líðan þjónustustarfsmanna í upplýsingatæknifyrirtækjum og þjónandi 

forystu. Rannsóknin náði til 94 þjónustustarfsmanna og sýndi að tengsl eru á milli 

þjónandi forystu og starfsánægju. Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir 
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skrifuðu grein um rannsókn sem gerð var árið 2012 á þjónandi forystu og starfsánægju 

á fræðasviðum Háskóla Íslands.  

 

2.4. SJÁLFRÆÐI Í STARFI 
 

Sjálfræði í starfi er ákveðið frelsi og geta sem starfsmanni er veitt í starfi. Almennt 

er vitað að störf sem fela í sér sjálfræði auka ábyrgðartilfinningu og starfsánægju 

(Business Dictonary, e.d.). Sjálfræði í starfi hefur verið skilgreint á mjög almennan hátt 

í mismunandi samhengi. Ganster (1989) telur að mælikvarðinn sé hvort og hversu 

mikið frelsi, sjálfstæði og ákvörðunarrétt starfið veiti til einstaklings sem vinna á verkið 

og í ákvörðunum um framkvæmd þess (Au og Cheung, 2004). Hackman og Oldman 

(1976) skilgreina með þessum orðum að sjálfræði í starfi  sé: „Að ákveða á eigin 

forsendum hvernig vinna eigi verkið”, „tækifæri til að nota eigið innsæi og dómgreind 

við vinnu verksins” og „talsverð tækifæri og frelsi í hvernig verkið er gert.” Karasek 

(1979) vísar til svigrúms starfsmanns til ákvarðana í starfi, getu til að framkvæma 

verkið og framkomu yfir vinnudaginn (Au og Cheung, 2004).    

Sjálfræði er ákveðið frelsi sem starfsmaður hefur í starfi sínu. Starfsmaður sem 

hefur frelsi í starfi sem veldur ábyrgðatilfinningu gagnvart starfinu, sem leiðir af sér 

meiri starfsmannaánægju (Hakanen og Dierendonck, 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsmenn sem hafa ekki mikið persónulegt 

svigrúm til að hafa áhrif á nánast vinnuumhverfi sitt og hvernig þeir vinna störf sín eru 

líklegri til að fá ýmiss konar álagseinkenni en þeim sem hafa meiri stjórn á aðstæðum 

sínum (Karasek og Theorel, 2000).  

Þegar starfsmenn hafa sjálfræði í starfi, geta þeir á áhrifaríkari hátt sinnt 

framleiðslu og þjónustu starfsemi með því að nýta þekkingu, færni og getu sína. 

Sjálfræði í starfi fer eftir því upp að hvaða marki starfsmenn hafa frelsi til að ákveða 

hvernig vinna á starfið (Dodd og Ganster, 1996; Shirom o.fl., 2016), og er oftast jákvætt 

fylgnisamband milli viðhorfs starfsmanns og frammistöðu skipulagsheildarinnar 

(Ahuja og fl., 2007; Hackman og Oldham, 1976; Shiram og fl., 2006).  Rannsóknir á 

sjálfræði í starfi hafa tvenns konar nálganir. Annars vegar eru sjálfstýrðir vinnuhópar 

(e. autonomous workgroup) og starfseinkenni (Wall og fl., 1986). Seinni nálgunin er 

andstæða, byggir á starfseinkennalíkani og snýst um einstaklinga (Hackman og 



 
 

 

 

 

 

37 

 

Oldham, 1976; Kemp o.fl., 1983; Wall og fl., 1986). Langfred (2000) nefndi fyrri 

hópinn sem hóp sjálfræðis (e. group autonmy) og þann seinni sem sjálfræði einstaklings 

(e. individual autonomy) (Park og Searcy, 2012).  

 

2.4.1. RANNSÓKNIR Á ÞJÓNANDI FORYSTA OG SJÁLFRÆÐI Í STARFI 

 

Rannsókn var gerð var í 42 löndum í þeim tilgangi að kanna menningarmun á 

sjálfræði í starfi milli landa. Rannsóknin sýnir að sjálfræði í starfi hefur meiri áhrif á 

skipulagsheildir en það hefur á  samfélög, umfram menningarlegan mun á sjálfræði í 

starfi. Sérstaklega menningarlegan mun sem sýnir önnur áhrif á starfsánægju og 

lífsánægju (Au og Cheung, 2004). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að sjálfræði í starfi 

hefur jákvæð tengsl við starfsánægju (Dodd og Ganster, 1996; Schulz o.fl., 1985; 

Spector,1986). Það virðist samt vera þannig að gagnkvæm tengsl sjálfræðis í starfi og 

skipulagsheilda eru ekki alltaf að virka í öllum skipulagsheildum. Parker (2003) 

uppgötvaði til dæmis í klasarannsókn (e. quasiexperimental) í bresku fyrirtæki, að 

sjálfræði í starfi hafði ekki merkjanleg tengsl við skuldbindingu, starfskvíða eða 

starfsleiða við skipulagsheild. More (2000) gaf einnig til kynna í rannsókn 

tæknifræðinga að starfsánægja hafði ekki merkjanleg tengsl við kulnun í starfi og 

starfsmannaveltu (Park og Searcy, 2012). 

 

2.4.2. STARFSÁNÆGJA OG SJÁLFRÆÐI  Í STARFI 

 

Skipulagsheildir eru ekki óbreytanlegar og ósveigjanlegar eins og á árum áður. 

Stöðugt eru breytingar í viðskiptunum sjálfum, starfsumhverfi skipulagsheildarinnar og 

meðal fólksins sem starfar innan þeirra. Það er ekkert sem er hin fullkomna 

skipulagsheild. Hægt er að hámarka ferla og hafa í huga að aðlaga uppbyggingu og 

skipulag í samræmi við þær aðstæður sem skipulagsheildin býr við. Mikilvægast er að 

hafa í huga að skipulagsheildir samanstanda af fólki sem vinnur á einn eða annan hátt í 

samstarfi. Sérstaklega á stjórnendastigi þurfa skipulagsheildir óumflýjanlega að 

aðlagast þeim ákveðna styrk og eiginleikum þess fólks sem er í boði, það virkar betur 

en skipulag sem tekur ekki tillit  til hins mannlega þáttar (Armstrong, 2014).   
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Starfshönnun tilgreinir sérstaklega innihald starfa sem eiga að fullnægja þeim 

kröfum sem gerðar eru í starfið og þeirri þörf sem atvinnurekandi vill láta mæta, þó 

með aukinni áherslu á þátttöku starfsmanna. Líkt og Wall og Glegg,1998 tóku eftir: 

 

Jobs are created by people for people. Whether deliberately or by 

default, choices are made about which tasks to group together to form 

a job, the extent to which job holders should follow prescribed 

procedures in completing those tasks, how closely the job incumbent 

will be supervised, and numerous other aspects of the work. Such 

choices are the essence of job design. (Wall og Glegg, 1998: bls. 265). 

 

Hinar ýmsu kenningar og starfslíkön hafa verið sett fram, en ekki er ætlunin að fara 

sérstaklega í það hér en fjalla á hinn bóginn lítillega um eina kenningu sem kemur að 

starfsánægju og sjálfræði í starfi. 

Starfseinkennalíkan (e. job characteristics model) var þróað af Hackman og 

Oldham (1974). Þeir skilgreindu einkenni starfa í fimm meginþætti: 

 

1. Hæfnissvið -  ákveðin hæfni og kunnátta í starfi sem er bæði krefjandi og 

gefandi. 

2. Starfsvídd – yfirsýn á afmörkun starfsins - er það hluti af ferli eða er það heild? 

3. Mikilvægi starfs - áhrif starfsins á aðra, hvort sem er milli ferla eða utan og 

innan fyrirtækisins. 

4. Sjálfræði – sjálfstæði og frelsi til athafna. 

5. Endurgjöf –  upplýsingar um árangur og frammistöðu. 

 

Hackman og Oldman töldu að ef vinna uppfyllti þessa meginþætti myndi upplifun vera 

sú að starfið væri þess virði, ábyrgðakennd og vilji til að skila fullunnu og góðu verki. 

Útkoman er  góð frammistaða í vinnu, starfsánægja sem er árangur af innri hvatningu í 

starfi. Þættir eins og hlutverkastýring (e. job rotation) þar sem starfið er samsett úr fleiri 

en einu hlutverki, dregur úr einhæfni starfa og krefst meiri hæfni og kunnáttu, stuðlar 

að sjálfræði með að aukinni ábyrgð og ákveðnu frelsi til að skila verkinu á sem bestan 

hátt (Armstrong, 2014). 
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2.4.3. ÞJÓNANDI FORYSTA, STARFSÁNÆGJA OG SJÁLFRÆÐI  Í STARFI  

 

Þegar kemur að því að skilgreina og mæta sálfræðilegum þörfum fólks innan 

skipulagsheilda, er það þjónandi forysta sem leggur áherslu á þessa hlið, meira en aðrar 

leiðtogakenningar. Í þjónandi forystu eru leiðtogar starfsmannamiðaðir, þeir vilja sjá 

hvern og einn vaxa í starfi og upplifa tilgangi í starfi. Þessi heildræna stefna í forystu 

hjálpar fólki að finna innri ánægju í starfi með því að leggja áherslu á skynjun starfsins 

sem köllun (Correia de Sousa og van Dierendonck, 2010). Það stuðlar að skynjun á 

samfélagi, eflingu og sjálfræði. Þess er því að vænta að áhrif þjónandi forystu nái út 

fyrir starfsumhverfi og yfir í lífsánægju almennt (Hakanen og Dierendonck, 2011).  

Það er gnægð sannana um að í það heila er upplifun í starfi nátengd lífsskoðun (e. 

judgement of life) hvers og eins (Rain, Lane og Steiner, 1991). Fyrri rannsóknir hafa 

fært sterkar sönnur á að tengsl eru á milli forystu og stuðnings við minni kulnun í starfi. 

Auk þess má bæta við umfangi þess sem leiðtogi er fær um að koma á í starfsumhverfi 

sem er upplifað sem sanngjarnt og hefur skynjun á að sjálfræði er mikilvægur þáttur í 

að draga úr álagi og kulnun í starfi (Hakenen og van Dierendonck, 2011).   

Í ljósi lykilstöðu leiðtoga innan skipulagsheildar er framkoma leiðtoga mikilvæg, 

þar sem hún skapar þá upplifun sem starfsmaður hefur á starfsumhverfinu. Nóg er til af 

gögnum sem sýna að stjórnsemi, lítt styðjandi leiðtogastíll þar sem hlutverk eru óskýr 

og endurgjöf vantar, eru tengd minni vellíðan í starfi og meira af álagi og kulnun í starfi 

(Dierendonck, Haynes, Borill og Stride, 2004).  Í ljósi langvarandi einkenna má vænta 

að áhrif kulnunar í starfi færist yfir á lífið í heild. Setja má fram þá tilgátu a skortur á 

orku og hvatningu sem fylgir hærri stigum kulnunar tengist minni lífsánægju (Hakanen 

og van Dierendonck, 2011). 

 

2.4.4. HOLLUSTA VIÐ VINNUSTAÐ 

 

Það viðhorf sem fólk hefur gagnvart starfi sínu er vísbending um að hve mikið 

starfsmaður samsamar sig fyrirtækinu og markmiðum þess og hvort hann hafi vilja til 

að starfa áfram innan þess til að vinna að þeim markmiðum (Modway, Steers og Poter, 

1979). Hollusta við vinnustað einkennist af þremur þáttum sem tengjast innbyrðis. 

Þættirnir eru virðing og trú ekki bara á markmiðum vinnustaðarins heldur einnig gildum 
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hans, vilji til að leggja sig fram og bera hag hans fyrir brjósti og löngun til að eiga aðild 

að þeim félagsskap sem vinnustaðurinn býður upp á (Modway, Steers og Poter ,1979)  

Meyer, Allen og Smith (1993) greina hollustu við vinnustað í eftirfarandiþrjá þætti:

  

1. Tilfinningaleg hollusta sem endurspeglar þau tilfinningabönd sem 

einstaklingurinn tengir vinnustaðnum, 

2. Þægindahollusta, sem á við um einstakling sem sér að það hefur neikvæð 

áhrif á fjárhag hans að hætta í starfi sínu eða hann hefur ekki marga aðra 

valkosti varðandi starf. 

3. Skylduræknishollusta sem á við þegar einstaklingurinn starfar hjá 

vinnustaðnum af skyldurækni sem stafar af einhvers konar samningi eða 

ábyrgð gagnvart vinnustaðnum. 

 

Rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja og hollusta við vinnustað haldast í hendur, 

enda er líklegra að ánægður starfsmaður sýni vinnustaðnum meiri hollustu en 

óánægður. Með hækkandi lífaldri og starfsaldri  eykst hollusta við vinnustað. 

Starfsmaður þekkir betur vinnustaðinn því lengur sem hann hefur verið í starfi og 

aðlagst með tímanum að þeirri menningu og starfsháttum sem ríkir á vinnustaðnum  

(Azeem, 2010). Þegar fólk upplifir á vinnustað að það sé metið að verðleikum, sýnd 

sanngirni, kurteisi og upplifir umhyggju, eru sterkar líkur á hollustu þess við vinnustað. 

 

2.4.5. HLUVERK OG VÆNTINGAR 

  

Greinarmunur er á starfi og hlutverki. Starf er eining innan skipulagsheildar sem 

samanstendur af hóp af skilgreindum verkum og starfsemi sem á að sinna eða skyldum 

sem þarf að framkvæma. Hlutverk er sá þáttur sem framkvæmdur er af einstaklingum 

og eftir ákveðnu hegðunarmynstri, sem ætlast er til að fylgt sé eftir til að uppfylla kröfur 

starfsins. Störf eru um verk, hlutverk eru um fólk. Þessi greinarmunur þýðir að störf eru 

hönnuð til að halda um þær kröfur sem þarf til vinnunnar, hlutverk eru þróuð í takt við 

sveigjanleika fólks, sem sýnir að það geti gert meira og haft mismunandi skyldur 

(Armstrong, 2013). 
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2.5. SAMANTEKT 
 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði hérlendis og erlendis sýna tengsl þjónandi 

forystu, starfsánægju og sjálfræðis í starfi. Þær sýna jákvæða fylgni við líðan og 

upplifun starfsmanna í starfi. Rannsókn Druy (2004) um sýn á þjónandi forystu, 

starfsánægju og skuldbindingu við skipulagsheild (háskóli) sannaði að eiginleikar 

þjónandi forystu eru mælanlegir innan skipulagsheilda, en Pearson fylgni sýndi 

tölfræðileg marktæk, jákvæð tengsl milli skynjunar á þjónandi forystu og starfsánægju. 

Fjöldi rannsókna á kenningum þjónandi forystu er fáar á viðfangsefnum sem 

tengdar eru skipulagsheildum, ekki síst um tengsl við starfsánægju og sjálfræði. Meira 

er um rannsóknir á fylgni þjónandi forystu og starfsánægju en við sjálfræði. Fáar eða 

engar rannsóknir liggja fyrir um þetta efni sem gerðar hafa verið í verksmiðjum og 

stóriðju og því er áhugavert og mikilvægt að varpa ljósi á þá þætti. 
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferð rannsóknar um vægi þjónandi forystu og 

starfsánægju innan Alcoa Fjarðaáls. Fyrst verður fjallað um þátttakendur rannsóknar. 

Gerð verða skil á tilgangi rannsóknar, hönnun og vali á rannsóknaraðferð, greint verður 

frá þeim mælikvörðum sem eru notaðir við mat á rannsóknarefninu. Fjallað verður um 

framkvæmd rannsóknar, öflun gagna og aðgengi að gögnum. Mat verður lagt á réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknar og stöðu rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg 

álitamál. 

 

3.1. TILGANGUR OG RANNSÓKNARSPURNINGAR 
 

Rammi ritgerðarinnar er hugmyndafræði Greenleafs um þjónandi forystu og byggir 

á skrifum hans og þeirra fræðimanna sem fjallað hafa um þjónandi forystu og unnið út 

frá hugmyndum Greenleaf. Horft verður til hvernig hugmyndafræði þjónandi forystu 

hefur þróast frá því Greenleaf setti hana fram. 

Rannsóknarspurningarnar voru: 

 

1. Hvert er vægi þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli? 

2. Hver er starfsánægja hjá Alcoa Fjarðaáls? 

3. Hver eru tengsl þjónandi forystu og starfsánægju hjá Alcoa Fjarðaáli? 

4. Hvert er mat þátttakenda á sjálfræði, hollustu og væntingum í starfi hjá 

  Alcoa Fjarðaáli? 

 

3.2. HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 
 

Höfundur kynntist hugmyndafræði þjónandi forystu á fyrirlestri Dr. Carolyn 

Crippen í háskólanum á Bifröst í september 2015 og tók seinna sem fag í mastersnámi 

á Bifröst.  Í framhaldinu af fyrirlestri Dr. Crippen kviknaði hugmynd að ritgerðarefni, 

sem varð til þess að höfundur leitaði til Sigrúnar Gunnarsdóttur, sem tók vel í 

hugmyndina og kom með mjög áhugaverðar ábendingar er leiddu til þess að 

ritgerðarefnið var komið í grófum dráttum og hefur verið í þróun síðan undir 

handleiðslu Sigrúnar.    
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Vægi þjónandi forystu og starfsánægju, sjálfræði í starfi, hollusta við vinnustað og 

hlutverk og væntingar meðal starfsmanna innan Alcoa Fjarðaál varð fyrir valinu ekki 

aðeins vegna þess sem áður hefur verið greint frá hér að framan, heldur einnig vegna 

staðsetningar fyrirtækisins á landsbygginni, þar sem lítið var um störf og þau oft einhæf.   

Áhrif af tilkomu álversins var vendipunktur í tilveru íbúa Fjarðabyggðar og 

nágrannabyggða.  Með tilkomu álversins varð atvinnuleysi í lágmarki og fjölbreytni 

starfa jókst, ekki síst fyrir konur á Austurlandi sem höfðu ekki mikil atvinnutækifæri. 

Ungt fólk, sem hafði flutt að heiman til að leita sér menntunar eða vinnu,  átti möguleika 

á að snúa aftur til heimahaganna þar sem atvinnuleysi hafði minnkað og fjölbreytni 

starfa aukist, ekki síst með tilkomu afleiddra starfa með tilkomu álvers, sem og 

fyrirtækja sem komu að sunnan eða urðu til í tengslum við álverið. Mikil margföldunar- 

og ruðningsáhrif juku á fúsleika fólks til að flytja austur og festa þar rætur.   

 

3.2.1. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Í þessari rannsókn er þýðið allir starfsmenn Alcoa Fjarðáls, en lykilbreytur 

greina teymi, kyn og aldur og þar með er hægt að bera niðurstöður teymanna saman og 

greina enn frekar niður. Hins vegar eru kjarnaferli ekki þáttuð niður á vaktir heldur í 

þrjár heildir sem eru; skautsmiðju, kerskála og steypuskála og því ekki hægt að bera 

saman niðurstöður milli vakthópa sem hefði gefið nánari upplýsingar um þjónandi 

forystu í hverjum vakthóp fyrir sig. Sama má segja um stoðteymi og dagvinnufólk 

kerskála en þess teymi voru tekin saman eftir staðsetningu.   

 

3.2.2. MEGINDLEGAR RANNSÓKNIR 

 

Megindlegar rannsóknir (e. quantative reaserch) einkennast í stuttu máli af því 

að upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og 

tölfræðilegum aðferðum er beitt við framsetningu og túlkun gagna.  Slíkar rannsóknir 

veita okkur upplýsingar t.d. um fjölda, algengi, hlutfall, samband og mun milli 

mismunandi þátta eða breyta (Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 2013). 

Heimspekingurinn Karl Popper (1902-1994) taldi að þótt kenningar byggðu á vel 

ígrunduðum vísindarannsóknum þá væri eðli og hlutverk vísindarannsókna ekki það að 
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sanna hlutina, heldur að athuga hvort þeir stæðust prófun, þ.e. ganga skyldi út frá því 

að allar kenningar væri hægt að afsanna, hversu traustar sem þær virtust vera 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Mælitækið sem notað verður í þessari rannsókn er SLS, en það er byggt á rýni í 

ótal rit og bækur á öðrum forystustílum, sem voru síðan bornir saman við þjónandi 

forystu og að því loknu var rætt við helstu sérfræðinga í þjónandi forystu sem lýstu 

helstu einkennum hennar og varð niðurstaðan 99 staðhæfingar sem eru einkennandi 

fyrir þjónandi forystu (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014).  

Notaðir verða þættir SLS sem þróaðir voru og staðfestir í rannsókn  Direndonck og 

Nuijten (2011) þar sem við nánari greiningu á staðhæfingunum varð til mælitækið SLS 

sem byggir á 30 spurningum sem deilast í átta  þætti, sem eru efling, forgangsröðun í 

þágu annarra, ábyrgða, hugrekki, auðmýkt, falsleysi, fyrirgefning og ráðsmennska og 

eru þær víddir sem notaðar eru til að leggja mat á þjónandi forystu og bera þær saman 

við aðrar mælibreytur (Direndonck og Nujiten, 2011). 

Samkvæmt Dierendonck og Nuijten reyndist SLS áreiðanlegt og réttmætt í þó 

nokkrum rannsóknum í tveim löndum og er gott greiningartæki á undirliggjandi þáttum 

þjónandi forystu (Dierendonck og Nuijten, 2010). Markmiðið með hönnun SLS var að 

það næði að halda utan um kjarnaatriði þjónandi forystu, væri auðvelt í notkun, réttmætt 

og áreiðanlegt.  Áhersla rannsakenda var á gegnsæja leiðtogahegðun sem gæti haft áhrif 

á vellíðan og frammistöðu fylgjenda (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014). Auk SLS voru lagðar fram spurningar um starfsánægju og 

sjálfræði í starfi. 

 

3.3. LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 
 

Megindlegar rannsóknaraðferðir sýna fram á almennt mynstur í gögnum, sé það til 

staðar, en eigindlegar rannsóknir eru betri til að finna einstaklingsbundið mynstur 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með megindlegum rannsóknum fæst yfirlit yfir 

veruleikann og margskonar samanburður sem ekki er hægt að fá með eigindlegum 

aðferðum. Sömuleiðis er með þeim aðferðum hægt að draga ályktanir um stóran hóp út 

frá öðrum minni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Spurningakönnun varð fyrir valinu þar sem niðurstaðan verður nokkurs konar 

heildaruppdráttur af hópnum og með spurningakönnun er upplýsingunum safnað saman 

á tölulegu formi á kerfisbundinn og hlutlægan hátt.  Tölfræðilegum aðferðum er beitt 

við framsetningu og túlkun gagna, en meðaltal og staðalfrávik gefa góðar upplýsingar 

um þá eiginleika sem flestir hafa og eru til þess fallnir að mæla þjónandi forystu með 

SLS mælitækinu og munu veita upplýsingar um fjölda, algengi,  hlutfall, samband og 

mun milli mismunandi þátta eða breyta.  Tölfræði hjálpar við að draga ályktanir um 

tengsl milli breyta sem er kostur við megindlega rannsókn. 

Spurningin sem að hinum almenna rannsakanda snýr er þá fyrst og fremst um það 

hvora leiðina sé áhrifaríkara að fara þegar „sannleikans“ er leitað.  Fyrst og fremst fer 

það eftir því hvernig spurningum rannsókn okkar á að svara.  Að hvers konar sannleika 

erum við að leita (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013)? 

Spurningarnar eru lokaðar sem er fljótlegra og ódýrara í úrvinnslu og því fýsilegri 

kostur. Í kóðun er hver svarkostur tengdur við ákveðið tölugildi og tölfræðileg úrvinnsla 

því mjög aðgengileg. Óhætt er því að mæla almennt séð með notkun slíkra spurninga, 

en þetta er því fjarri því einhlítt. Séu möguleg svör við spurningu mjög mörg eða jafnvel 

óljós, kann að vera betra að notast við opna spurningu. Einn kostur opinna spurninga 

fram yfir þær lokuðu er að svör, sem ekki eru fyrirfram innrömmuð, geta gefið dýpri 

og meiri upplýsingar um t.d. viðhorf, en ef um lokaða spurningu væri að ræða. Þar 

komum við að muninum á því hvernig eigindleg aðferð getur gefið meiri dýpt í svörun 

en megindleg – opin spurning er í eðli sínu eigindleg aðferð (Grétar Þór Einarsson, 

2013). 

Helsti styrkur spurningakannana er að með þeim má safna fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalisti er einfaldlega mælitæki sem 

mælir viðhorf og atferli fólks með því að spyrja það spurninga. Það mælitæki verður að 

smíða og hanna af kostgæfni og nota rétt (Grétar Þór Einarsson, 2013). 

 

3.4. FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 
 

Haft var samband við mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls og óskað eftir samþykki 

fyrir að leggja spurningakönnun fyrir alla starfsmenn Fjarðaáls.  Í viðtali við tvo fulltrúa 

mannauðsteymis var tilgangi könnunarinnar og eðli spurninganna lýst. Þeim var 
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afhentur spurningalisti SLS, þrjár spurningar um hollustu og starfsánægju úr norræna 

spurningalistanum, ásamt sex spurningum um hlutverk og væntingar sem snúa að 

sjálfræði starfsmanna í starfi. Áhersla var á að spurningarnar væru ekki rekjanlegar til 

einstakra starfsmanna. Fulltrúi mannauðsteymis, jafnframt tengiliður vegna 

könnunarinnar, sendi tölvupóst á alla starfsmenn fyrirtækisins þar sem könnunin var 

stuttlega kynnt og hlekkur birtur sem leiddi inn á könnunina.  Könnunin var lögð fyrir 

í byrjun mars, að ósk Alcoa Fjarðaáls, þar sem árleg könnun fer fram í apríl.  

Rannsakandi nýtti sér stöðu sína sem starfsmaður Alcoa Fjarðaáls og bað stjórnendur á 

samskiptasíðum kjarnaferlanna á Facebook, í skautsmiðju, kerskála og steypuskála, um 

að setja inn tilkynninguna sem fulltrúi mannauðsteymis hafði sent í tölvupósti til að 

auka enn frekar á svörun, þar sem einhverjir starfsmenn opna aldrei tölvupóstinn sinn.   

Geta má þess að samskiptasíður teymanna eru starfstengdar, þar sem upplýsingum er 

miðlað milli starfsmanna svo sem vöntun á fólki á aukavaktir, færð á akstursleiðum og 

svo framvegis. 

Könnunin fór fram í gegnum vefforritið Survey Monkey og var hönnun háttað með 

það í huga að spurningarnar yrðu uppsettar á aðgengilegan og auðveldan hátt. Á fyrstu 

síðu var kynningarbréf þar sem sagt var frá tilurð könnunarinnar og bent á að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Bakgrunnsspurningar voru fjórar og reynt 

var sem var að stilla í hóf svarmöguleikum en greina þurfti aldur, kyn, teymi og hvort 

viðkomandi starfaði sem framleiðslustarfsmaður, til að hægt væri að greina sjálfræði í 

starfi í tengslum við sjálfstýrð teymi. 

Lengd spurningalistans var sýnd á myndrænan hátt í formi spurninga- og 

blaðsíðufjölda, en það eykur líkur á svörun (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Forprófun fór þannig fram að nokkrir starfsmenn, sem rannsakandi treysti, 

ættingjar og vinir svöruðu könnuninni. Í kjölfarið bárust athugasemdir um orðalag 

spurninga, en í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að eiga ekki við orðalag né breyta 

spurningum á neinn hátt. SLS er þýtt, staðfært og áreiðanleiki og réttmæti sönnuð 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Breytt orðalag hefði haft áhrif 

á samanburð rannsóknarinnar við fyrri og komandi rannsóknir. 
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3.5. GREINING GAGNA 
 

Sett var upp rafræn spurningakönnun í forritinu Survey Monkey en forritið gefur 

hverjum þátttakanda auðkenni og er þar með illmögulegt að rekja svörun til einstakra 

þátttakenda. Við úrvinnslu tölfræðilegra gagna og greiningu var stuðst við 

tölfræðiforritið Statistical Package for Social Science (SPSS) 23.0 útgáfu og Excel 

töflureikni. Meðaltal og staðalfrávik voru reiknuð fyrir alla þætti þjónandi forystu og 

fyrir heildina, en það var einnig gert fyrir starfsánægju og sjálfræði í starfi.   

Áreiðanleiki var reiknaður með alpha-stuðli Cronbachs og eru viðmiðunarmörk 

áreiðanleika 0,7 (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að finna 

fylgni milli þjónandi forystu og starfsánægju var notuð Pearson r- fylgnidreifing 

(Amelía Björnsdóttir, 2013). 

 

3.6. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 
 

Innra réttmæti (e. internal validity) lýsir innri byggingu matstækis og hvort hún er 

í samræmi við hugmyndirnar um fyrirbærið sem á að meta.  Það gefur til kynna að 

atriðin tilheyri sama hugtakinu og endurspegli eina hugmyndafræðilega vídd á sama 

kvarðanum (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Innra réttmæti vísar til hversu gott 

tilraunasniðið væri og hversu trúverðugar ályktanir mætti draga af niðurstöðum, það er 

að meðferðin (þættirnir) valda áhrifunum undir vel skilgreindum aðstæðum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Áreiðanleiki mælitækisins hefur þegar verið staðfestur, en samkvæmt  

Dierendonck og Nuijten reyndist mælitækið áreiðanlegt og réttmætt í þó nokkrum 

rannsóknum í tveim löndum og er gott greiningartæki á undirliggjandi þáttum þjónandi 

forystu (Dierendonck og Nuijten, 2010). 

Áreiðanleiki mælitækisins hefur verið staðfestur hér á landi.  SLS mælikvarðinn var 

þýddur og staðfærður og kom í ljós að hann er bæði áreiðanlegur og réttmætur í íslensku 

þýðingunni (Sigrún Gunnarsdóttur og Birna Gerður Jónsdóttur, 2013).                                                                                    

Ytra réttmæti (e. external validity) væri aftur hvort hægt væri að alhæfa 

niðurstöðurnar yfir á annað þýði og aðstæður.  Ytra rannsóknarréttmæti að hve miklu 

leyti getum við alhæft niðurstöður prófsins yfir á annað fólk, aðra hópa eða aðrar 

aðstæður en prófið var tekið við? Reyndar getum við það ekki nema að innra 
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rannsóknarréttmæti sé gott, því ef mælingin er ekki réttmæt, er ekki hægt að yfirfæra 

hana á neitt annað (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þar sem 

áreiðanleiki mælitækisins hefur verið staðfestur samkvæmt Dierendonck og Nuijten 

sem og íslenska útgáfan eins og segir hér að framan má ætla að hægt sé að alhæfa 

niðurstöður á annað þýði og aðstæður. 

 

3.7. STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 

Rannsakandi hefur starfað hjá fyrirtækinu í áratug og var í fyrstu hópunum sem 

ráðnir voru til starfa. Hann þekkir þar af leiðandi til fyrirtækisins, sögu og uppbyggingu 

þess. Starf rannsakanda er þess eðlis að það hefur ekki áhrif á rannsóknina, þar sem 

starfsánægja er bundin stjórnendum og ákvörðunum þeirra og sama má segja um 

birtingarmynd eiginleika þjónandi forystu. Niðurstaða rannsóknarinnar mun byggja á 

persónulegri upplifun hvers og eins starfsmanns á þeim eiginleikum sem stjórnendur 

búa yfir, starfsánægju og líðan á vinnustað, en líklegt er að ákveðin leitni komi fram í 

svörum sem skilar sér í niðurstöðu heildarinnar. 

Rannsóknin er megindleg og byggir á lokuðum spurningum, sem leiðir af sér að 

þátttakandi hefur enga möguleika á að koma skoðun sinni á framfæri í könnuninni nema 

með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum. Niðurstaða könnunarinnar byggir á tölulegu 

gildi og tölfræði og er hver svarkostur tengdur við ákveðið tölugildi. Tölfræði hjálpar 

við að draga ályktanir um tengsl milli breyta og tölfræðilegum túlkunum er beitt við 

túlkun gagna (Amalía Björnsdóttir, 2013). Út frá tölfræði og tölulegum upplýsingum 

er erfitt að túlka niðurstöður að vild og hagsmunir rannsakanda eru engir.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Hér verða settar fram niðurstöður og stuðst við þá átta þætti SLS sem höfundar 

(Dirk van Dierendonck og Inge Nuitjen, 2010) hafa sett fram. Í töflunum hér á eftir má 

sjá útreikninga meðaltals og áreiðanleika fyrir hvern þátt. Einnig verða settar fram 

niðurstöður um sjálfræði í starfi, hollustu við vinnustað, hlutverk og væntingar og stuðst 

við sálfélagslega þætti norræna spurningalistans. 

  

4.1.ÞÁTTTAKENDUR 
 

Af 510 manna úrtaki tóku 156 þátt í könnuninni og svarhlutfallið því 30,2%. Af 

156 svöruðu 155 í hvaða teymi þeir væru, 154 um starfsaldur og 156 hvort þeir eru 

framleiðslustarfsmenn. Svarendur voru flestir hjá áreiðanleikateymi (viðhaldi), 

steypuskála og kerskála. Lægst var svarhlutfall hjá byggingu 341 (stjórnunarteymi, 

upplýsingatækniteymi, framleiðsluþróunarteymi og umhverfis-, öryggis- og 

heilsuteymi). Þátttaka var hlutfallslega mismunandi eftir teymum. Bakgrunn 

þátttakenda má sjá í töflu 1 (blaðsíða 51). Alcoa Fjarðaál er ungt fyrirtæki, gangsett í 

apríl 2007 og var því ákveðið að taka ekki breytuna starfsaldur í bakgrunn þátttakenda. 
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Tafla 1.  Bakgrunnur þátttakenda 

Þátttakendur, skipt eftir kyni, aldri og teymi. 

 

Breyta  Fjöldi Hlutfall 

Kyn    

 Kona   37 23,8% 

 Karl 119 76,3% 

Lífaldur    

 18-29 ára  23 14,9% 

 30-39 ára  43 27,9% 

 40-49 ára  38 24,7% 

 50 ára eða eldri  50 32,5% 

Teymi    

 Áreiðanleikateymi  41 26,5% 

 Kerskáli  34 22,0% 

 Skautsmiðja  21 13,5% 

 Steypuskáli  36 23,2% 

 Bygging 341  15   9,7% 

 Bygging 620    8   5,2% 

Starfar þú sem framleiðslustarfsmaður   

 Já  63 40,4% 

 Nei  93 59,6% 

 

4.2.VÆGI ÞJÓNANDI FORYSTU  
 

Vægi þjónandi forystu var mælt með SLS sem greinast í átta  undirþætti, hver 

þáttur inniheldur mismargar fullyrðingar og sjá má í viðauka 4 (blaðsíðu 87) hvaða 

fullyrðingar hver þáttur samanstendur af. Þættir mælitækisins eru: efling, 

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

ráðsmennska (Dienerendonck og Nuijten, 2010). Fullyrðingunum er svarað á sex stiga 

Likert skala og fékk hver fullyrðing stig á bilinu 1–6 en hærra gildi gefur til kynna meiri 

þjónandi forystu. Þar sem 1=mjög ósammála, 2=ósammála, 3=frekar ósammála, 

4=frekar sammála, 5=sammála og 6=mjög sammála.    
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Tafla 2. Vægi þjónandi forystu 

Meðaltal undirþátta þjónandi forystu (fyrir öll teymi). Áreiðanleiki, staðalfrávik og 

fjöldi svarenda (Spönn 1-6). 

Þættir þjónandi forystu 
Alpha 

gildi* 
Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi (N) 

Efling 0,93 4,67 1,02 156 

Forgangsraða í þágu annarra 0,81 4,43 1,24 161 

Ábyrgð 0,80 4,23 0,98 162 

Fyrirgefning 0,60 2,90 1,01 159 

Hugrekki 0,65 3,33 1,15 164 

Falsleysi 0,67 3,71 0,55 154 

Auðmýkt 0,94 4,40 1,00 146 

Ráðsmennska 0,70 4,49 1,02 158 

*Alpha stuðull Cronbachs 

  

Í töflu 2 má sjá vægi hvers þáttar fyrir sig og mældust þeir á bilinu 2,90-4,67, 

þátturinn fyrirgefning mældist lægstur en efling mældist hæst. Hátt meðaltal speglar 

mikla þjónandi forystu en lágt endurspeglar litla þjónandi forystu. Áreiðanleikastuðull 

(Alpha stuðull Cronbachs) þátta þjónandi forystu mældust á bilinu 0,60–0,93 þar sem 

fyrirgefning er lægst og efling hæst. Fyrigefning (0,60), hugrekki (0,65) og falsleysi 

(0,67) er því undir viðmiðunarmörkum α=0,7 (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).         

Tafla 3 (blaðsíðu 52) sýnir vægi þjónandi forystu greint út frá teymum þar sem 

fullyrðingum er svarað á 6 stiga Likert skala 1-6 og fékk hver fullyrðing stig á bilinu 1-

6 Þar er 1=mjög ósammála, 2=ósammála, 3=frekar ósammála, 4=frekar sammála, 

5=sammála og 6=mjög sammála. Vægi þjónandi forystu er á milli frekar sammála og 

sammála. Heildarmæling þjónandi forystu innan fyrirtækisins mældist 4,40.  
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Tafla 3. Meðaltal þjónandi forystu. 

Heildarmæling greint eftir teymum (meðaltal (mean), staðalfrávik og fjöldi svarenda) 

(Spönn 1-6). 

Teymi Meðaltal Staðalfrávik 
Fjöldi 

(N) 

Áreiðanleikateymi 4,40 0,60  35 

Bygging 341 4,30 0,62  14 

Bygging 620 4,70 0,93    7 

Kerskáli 4,70 0,56   29 

Skautsmiðja 4,40 0,52   19 

Steypuskáli 4,10 0,91   29 

Þjónandi forysta heildarmæling 4,40 0,67 136 

p < 0,05 

p > 0,01 

Vægi þjónandi forystu mælist hæst hjá byggingu 620 (fjármálateymi, 

innkaupateymi og mannauðsteymi) og kerskála með 4,70, en minnstur hjá steypuskála 

með 4,10. Munur milli teyma á meðaltali þjónandi forystu er ekki marktækur milli 

teyma (p > 0,05).  

Tafla 4 (blaðsíðu 54) sýnir meðaltal þjónandi forystu og þátta hennar, greint eftir 

teymum. Munur á teymum er marktækur í fjórum þáttum; eflingu, ábyrgð, hugrekki og 

ráðsmennsku. Kerskáli er hæstur í eflingu og ráðsmennsku en bygging 620 

(fjármálateymi, innkaupateymi og mannauðsteymi) í ábyrgð og hugrekki.   
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Tafla 4. Meðaltal þjónandi forystu og undirþátta. 

Meðaltal þjónandi forystu og undirþátta. Greint eftir teymum og fjölda svarenda fyrir 

hvern þátt (Spönn 1-6). 

Þættir þjónandi 

forystu 
Árl (N) 341 (N) 620 (N) Ker (N) Skau (N) Stey (N) 

Efling 4,67 ( 39) 4,35 ( 15) 5,14 (  8) 5,01 ( 33) 4,78 ( 19) 4,38  ( 35) 

Forgangsröðun í 

þágu annarra 
4,14 ( 39) 4,18 ( 15) 4,25 (  8) 4,59 ( 33) 4,21 ( 21) 4,22 ( 34) 

Ábyrgð 4,23 ( 40) 4,46 ( 15) 5,00 (  8) 4,74 ( 33) 4,62 ( 21) 4,22 ( 34) 

Fyrirgefning 2,90 ( 39) 2,54 ( 14) 2,96 (  8) 3,08 ( 32) 2,94 ( 21) 2,83 ( 34) 

Hugrekki 3,16 ( 40) 3,76 ( 15) 4,13 (  8) 3,58 ( 33) 3,45 ( 21) 2,77 ( 35) 

Falsleysi 3,69 ( 40) 3,63 ( 15) 3,91 (  8) 3,73 ( 32) 3,69 ( 20) 3,66 ( 33) 

Auðmýkt 4,46 ( 36) 4,21 ( 15) 4,51 (  7) 4,64 ( 30) 4,22 ( 20) 4,29 ( 32) 

Ráðsmennska 4,58 ( 40) 4,58 ( 15) 4,66 (  8) 4,81 ( 33) 4,43 ( 20) 4,19 ( 35) 

Þjónandi forysta 

(heildarmæling) 
4,68 (149) 4,43 (151) 4,43 (151) 4,27 (148) 3,7 (148) 4,52 (151) 

 

Árl=áreiðanleikateymi, 341=stjórnunrteymi, upplýsingateymi, framleiðsluþróunarteymi, tækni- og dagvinnuteymi 

kerskála  og umhverfis-, öryggi- og heilsuteymi, 620=fjármálateymi, innkaupateymi og mannauðsteymi, 

ker=kerskálateymi, skau=skautsmiðja, stey=steypskáli. 

 

Brottfall var talsvert í eftirfarandi fullyrðingum; 27 (34,7%), 30 (28,7%), 29 

(27,8%) og 18 (26,3%) sem tilheyra þættinum auðmýkt. Einnig var brottfall í 

fullyrðingu 28 (26,3%) sem tilheyrir þættinum falsleysi og fullyrðingu 26 (26,3%) sem 

tilheyrir þættinum ráðsmennska (sjá viðauka 4, blaðsíðu 87) . 
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4.3.STARFSÁNÆGJA 
 

Starfsánægja var mæld með einni spurningu: „Á heildina litið hversu ánægð(ur), 

ónánægð(ur), ertu í núverandi starfi?“ Í töflu 5 má sjá niðurstöðu  mælingar á 

starfsánægju starfsfólks þar sem þátttakendur svöruðu spurningunni „Á heildina litið 

hversu ánægð(ur), óánægð(ur) ertu í núverandi starfi?“ Alls svöruðu 159 þátttakendur 

spurningunni og sögðust 90,6% vera ánægð í starfi, þar af 40,9%  mjög ánægð og 49,7%  

ánægð.  

 

Tafla 5. Starfsánægja 

Spönn (1-4) Fjöldi (N) Hlutfall 

Mjög ánægð/ur 65 40,9% 

Ánægð/ur 79 49,7% 

Óánægð/ur 13  8,2% 

Mjög óánægð/ur  2  1,3% 
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Í töflu 6 má sjá starfsánægju eftir teymum. Hæst er meðaltal starfsánægju í 

byggingu 341 (stjórnunarteymi, upplýsingatækniteymi, framleiðsluþróunarteymi, 

umhverfis-, öryggis- og heilsuteymi og tækni- og dagvinnuteymi kerskála) með 4,37 

og hjá kerskála 4,33. Í heildina mælist starfsánægja 4,25 

Starfsánægja var greind eftir teymum á skalanum 1-4 þar er 1=mjög ósammála, 

2=frekar ósammála, 3=frekar sammála, og 4=mjög sammála. Starfsánægja er greind 

eftir sviðum og má sjá að hún er talsvert há. 

 

Tafla 6. Starfsánægja eftir teymum 

 

Teymi (spönn 1-4) Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi (N) 

Áreiðanleikateymi 4,23 0,64   41 

Bygging 341 4,37 0,52   15 

Bygging 620 4,30 1,06     8 

Kerskáli 4,33 0,61   34 

Skautsmiðja 4,15 0,51   21 

Steypuskáli 4,20 0,73   36 

Heildarmæling 4,25 0,65 155 

p < 0,05 

p > 0,01 

 

4.4.TENGSL ÞJÓNANDI FORYSTU OG STARFSÁNÆGJU 
 

Aðhvarfsgreining var gerð til að kanna hvort tengsl væru á milli þjónandi forystu 

og starfsánægju milli teyma. Miðað var við tölfræðilega marktækni þar sem p < 0,05. Í 

töflu 7 (blaðsíðu 56) má sjá að niðurstöður sýndu að marktæk fylgni var á milli 

starfsánægju og þjónandi forystu milli teyma nema áreiðanleikateymis, fylgnistuðull 

var á bilinu 0,32–0,98. Áreiðanleikateymið var ekki með marktæka fylgni þar sem 

r=0,32 (p=0,03), skautsmiðja var ekki á mörkunum með marktæka fylgni þar sem 

r=0,49 (0,5) (p= 0,049). Hæst mældist fylgni hjá byggingu 620 (innkaupa- fjármála- og 

mannauðsteymi), marktækt fylgni r=0,98 (p=0,098). Heildarmæling á fylgni reyndist 

r=0,55 (p = 0,055).   
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 Tafla 7. Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Teymi Pearson Fjöldi (N) 

Áreiðanleikateymi    0,32  35 

Bygging 341    0,56*  14 

Bygging 620    0,98**   7 

Kerskáli    0,55**  29 

Skautsmiðja    0,49*  19 

Steypuskáli    0,62**  29 

Heildarmæling    0,55** 136 

  *Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

**Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)  

 

 

 4.5.SJÁLFRÆÐI Í STARFI 
 

Alls svöruðu 159 spurningum um sjálfræði í starfi en spurningar eru úr norræna 

spurningalistanum, um sálfélagslega þætti í vinnunni og má sjá þær í heild sinni í 

viðauka 5 (blaðsíðu 88). Spurningar um sjálfræði í starfi eru átta í heild sinni og skiptast 

í jákvæðar áskoranir, ákvarðanafrelsi og stjórn verkhraða, en í þessari rannsókn voru 

teknar þrjár af  átta spurningum þar sem spurningin „getur þú ráðið  sjálf(ur) hvernig 

þú ferð að ef unnt er að leysa verkefni á mismunandi vegu?“ er tekin úr ákvarðanafrelsi, 

eins spurningarnar „getur þú sjálf(ur) ráðið vinnuhraða þínum?“ og „getur þú sjálf(ur) 

ráðið hvernær þú tekur matarhlé?“ úr stjórn verkhraða. Spurningarnar um sjálfræði í 

starfi er á skalanum 1-5 þar sem 1=mjög oft eða aldrei, 2=fremur sjaldan, 3=stundum, 

4=fremur oft og 5=mjög oft eða sjaldan.  Í töflu 8 (blaðsíðu 57) má sjá að meðaltal var 

á bilinu 3,64-3,84 en hæst var spurning um að ráða sínum vinnuhraða, heildareinkunn 

sjálfræðis í starfi reyndist 3,72. Niðurstaðan mælist á milli frekar ósammála og frekar 

sammála. Áreiðanleikastuðull mældist á bilinu 0,47-0,64 og þar af leiðandi allar undir 

viðmiði um áreiðanleik, ef miðað er við að alpha stuðull Chronbachs sé  α > 0,70 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlina Davíðsdóttir, 2013).  Í rannsókn á fylgni sjálfræðis 

í starfi og innri hvatningar mældist meðaltal  4,04 (Kristín Hrund Whitehead, 2011). 
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Tafla 8. Sjálfræði 

Meðaltal spurninga um sjálfræði í starfi, áreiðanleiki, staðalfrávik og fjöldi svarenda 

(spönn 1-5). 

 

Spurningar - sjálfræði í starfi 
Alpha 

gildi* 
Meðaltal Staðalfrávik 

Fjöldi 

(N) 

Getur þú ráðið sjálf(ur) hvernig þú ferð 

að ef unnt er að leysa verkefni á 

mismunandi vegu? 

0,61 3,64 0,95 159 

Getur þú sjálf(ur) ráðið vinnuhraða 

þínum? 
0,47 3,68 1,09 159 

Getur þú sjálf(ur) ráðið hvenær þú 

tekur vinnuhlé? 
0,52 3,84 1,11 159 

Sjálfræði í starfi heildareinkunn 0,64 3,72 2,40 159 

*Alpha stuðull Cronbachs 

 

 4.6.HOLLUSTA VIÐ VINNUSTAÐ 
 

Spurningarnar um hollustu við vinnustað eru á skalanum 1-5 þar sem 1=mjög oft 

eða alltaf, 2=fremur oft, 3=stundum, 4=fremur sjaldan og 5=mjög sjaldan eða aldrei.  

Í töflu 9 (blaðsíðu 59) má sjá að meðaltal var á bilinu 3,96-4,15 en hæst var spurning 

um að ráða sínum vinnuhraða, heildareinkunn hollustu á vinnustað reyndist 4,15. 

Áreiðanleikastuðull mældist á bilinu 0,67-0,78 og þar af leiðandi allar  undir viðmiði 

um áreiðanleika, ef miðað er við að alpha stuðull Chronbachs sé  α > 0,70 (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Tafla 9. Hollusta við vinnustað 

Meðaltal spurninga um hollustu við vinnustað, áreiðanleiki, staðalfrávik og fjöldi 

svarenda (spönn 1-5). 

 

Spurningar – hollusta við vinnustað 
Alpha 

gildi* 
Meðaltal Staðalfrávik 

Fjöldi 

(N) 

Ég hæli vinnustaðnum við vini mína 0,67 3,96 1,04 160 

Ég hef svipað gildismat og ríkir á 

vinnustað 
0,71 4,02 0,90 159 

Á þessum vinnustað vil ég leggja mig 

allan fram 
0,71 4,46 0,66 160 

Hollusta við vinnustað heildareinkunn 0,78 4,15 2,20 159 

*Alpha stuðull Cronbachs 

 

 4.7.HLUTVERK OG VÆNTINGAR 
 

Spurningarnar um hlutverk og væntingar við vinnustað er á skalanum 1-5 þar sem 

1=mjög oft eða alltaf, 2=fremur oft, 3= stundum, 4=fremur sjaldan og 5=mjög sjaldan 

eða aldrei. Í töflu 10 (blaðsíðu 60) má sjá að meðaltal var á bilinu 2,23–4,34, hæst var 

spurning um ábyrgðasvið en lægst um ósamræmilegar kröfur. Heildareinkunn hlutverk 

og væntinga var 3,5. Áreiðanleikastuðull mældist á bilinu 0,03-0,4 og þar af leiðandi 

eru allar spurningar undir viðmiði um áreiðanleik, ef miðað er við að alpha stuðull 

Chronbachs er α > 0,70 (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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Tafla 10. Hlutverk og væntingar 

Meðaltal spurninga um hlutverk og væntingar, áreiðanleiki, staðalfrávik og fjöldi 

svarenda (spönn 1-5). 

Spurningar – hlutverk og væntingar 
Alpha 

gildi* 
Meðaltal Staðalfrávik 

Fjöldi 

(N) 

Eru markmiðin í starfi þínu skýr? 0,09 4,15 0,82 115 

Veistu hvaða ábyrgðarsvið þú hefur? 0,03 4,34 0,76 115 

Færð þú verkefni til að leysa sem að 

þér finnst að ætti að vera öðruvísi? 
0,04 3,12 0,94 115 

Veistu nákvæmlega til hvers er ætlast 

til af þér í vinnunni? 
0,07 4,27 0,81 115 

Verður þú að gera eitthvað sem að þér 

finnst að ætti að vera öðruvísi? 
0,17 2,90 0,97 115 

Gera tveir eða fleiri ósamræmanlegar 

kröfur til þín? 
0,40 2,23 0,95 115 

Hlutverk og væntingar heildareinkunn 0,17 3,50 2,35 115 

*Alpha stuðull Cronbachs 

 

4.8.SAMANTEKT NIÐURSTAÐA 
 

Allir starfsmenn Alcoa Fjarðaáls, 510 virkir starfsmenn á þeim tímapunkti, fengu 

sendan rafræna póst. 202 starfsmenn tóku þátt í könnuninni en af þeim voru 46 óvirkir, 

það er svöruðu ekki spurningum, 156 starfsmenn svöruðu könnuninni, af þeim var 

23,8% konur en 79,13% karlar og má segja að það sé talsvert gott svarhlutfall kvenna, 

þar sem konur eru í minnihluta í fyrirtækinu.   

Heildarmeðaltal þjónandi forystu reyndist 4,4 sem er í hærri kanti kvarðans, sem 

spannar frá 1-6. Helstu niðurstöður eru að vægi þjónandi forystu mælist 73,5% hjá 

Alcoa Fjarðaáli. Af átta undirþáttum þjónandi forystu eru þrír undir 

viðmiðunarmörkum, en það eru þættirnir fyrirgefning, hugrekki og falsleysi. Aðrir 

þættir eru allir á bilinu 4,2-4,7 þannig að á bilinu 1-6 er útkoman góð. Starfsánægja 

mælist 5,5 eða 76,7% í heildina.  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og fjallað um þær út frá 

þeirri fræðilegu umfjöllun og þeim rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði upp 

með í byrjun. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna vægi þjónandi forystu á 

starfsmannaánægju og tengsl milli þessara tveggja þátta. Einnig var kannað mat 

þátttakenda á sjálfræði, hollustu og væntingar í starfi hjá Alcoa Fjarðaáli.  

 

1. Hvert er vægi þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli? 

2. Hver er starfsánægja hjá Alcoa Fjarðaáli? 

3. Hver eru tengsl þjónandi forystu og starfsánægju hjá Alcoa Fjarðaáli? 

4. Hvert er mat þátttakenda á sjálfræði, hollustu og væntingum í starfi hjá 

  Alcoa Fjarðaáli? 

 

 5.1.VÆGI ÞJÓNANDI FORYSTU  
 

Heildarmeðaltal þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli mældist 4,40 (sjá töflu 3, 

blaðsíðu 53) sem sýnir að þjónandi forysta er talsverð innan fyrirtækisins. Vægi 

þjónandi forystu í íslenskum rannóknum hefur verið á bilinu 4,19–4,70 þar sem SLS 

hefur verið notað (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Vægi 

þjónandi forystu hjá Alcoa Fjarðaáli er mitt á milli miðað við spönn (e. range) 4,45 

((4,70-4,19)/2). 

Flestar íslenskar rannsóknir hafa verið meðal opinberra vinnustaða, en þegar litið 

er sérstaklega til rannsókna hjá einkareknum fyrirtækjum, hefur vægi þjónandi forystu 

verið 4,46 hjá starfsmönnum upplýsingatæknifyrirtækja (Sólveig Reynisdóttir og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). Heildarvægi þjónandi forystu meðal yfirmanna Arion 

banka mældist 4,6 (Thelma Kristín Kvaran, 2014). Hjá starfsfólki nýsköpunarfyrirtækja 

mældist það 4,3 (Steinar Örn Steinarsson, 2015). Hjá starfsmönnum í stjórnsýslu 

sveitarfélaga, mældist heildarvægi þjónandi forystu, 3,9 (Magnea Steinunn 

Ingimundardóttir, 2016). Vægi þjónandi forystu innan fræðasviða Íslands mældist 4,19 

(Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014).    
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Þeir þættir þjónandi forystu sem mælast hæst hjá Alcoa Fjarðaáli eru efling (4,7), 

ráðsmennska (4,5) og forgangsröðun í þágu annarra (4,4). Þeir þættir sem mælast lægst 

eru og falsleysi (3,7), hugrekki (3,3) og fyrirgefning með (2,9). Þættirnir efling, 

ráðsmennska og ábyrgðaskylda eru þeir þættir sem hafa skorað hæst í íslenskum 

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

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014; Hulda Rafnsdóttir, 2013; Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). Þessar rannsóknir voru gerðar á 

ólíkum starfstéttum en sjá má samanburð starfstétta í grein Sigrúnar Gunnarsdóttir og 

Birnu Gerðar Jónasdóttur (2013).  

Efling: Mikilvægt er að leiðtogi hvetji starfsfólk sitt til þess að miðla upplýsingum, 

til þess að sýna frumkvæði og hjálpa því að öðlast sjálfsöryggi. Þá er einnig lagt upp úr 

því að hann beri virðingu fyrir starfsfólki sínu, hlusti á það og veiti því þær upplýsingar 

sem það gæti mögulega þurft. Góð hlustun er hluti af hæfni í mannlegum samskiptum 

og ákvarðanatöku (Spears, 2004). Það var sýn Greenleafs að stjórnendur og starfsfólk 

fyrirtækja gegni stóru hlutverki í að gera þær skipulagsheildir sem þeir vinna hjá 

samfélagslega ábyrgar (Greenleaf, 2008).  

Ráðsmennska: Leiðtoginn hefur vilja til þess að bera ábyrgð á 

fyrirtækinu/stofnuninni í heild og er honum eðlislægt að þjóna frekar en stjórna. 

Leiðtoginn er fyrirmynd og hvetur starfsfólk sitt til þess að vinna að sameiginlegum 

markmiðum. Þá er honum mikilvægt að sýna samfélagslega ábyrgð, tryggð og 

samvinnu (Dierendonck og Nuijten, 2010). Í ráðsmennsku felst skuldbinding við að 

þjóna þörfum annarra og að beita hreinskilni og sannfæringu frekar en stjórnun (Guðjón 

Ingi Guðjónsson, 2014). 

Forgangsröðun í þágu annarra: Leiðtoginn stendur við það sem hann segir, er 

heiðarlegur og segir það sem honum raunverulega finnst. Hann er traustur, mannlegur 

og stendur við orð sín, ásamt því að hann heldur sig við ákveðin siðferðisviðmið 

(Dierendonck og Nuijten, 2010).       

Auðmýkt: Leiðtogi er hógvær, þorir að viðurkenna þegar hann hefur ekki næga 

kunnáttu eða hafi hann gert mistök í starfi. Mikilvægt er að hann er öruggur um getu 

sína í starfi og geti leitað eftir sérfræðiþekkingu annarra þegar við á (Dierendonck og 

Nuijten, 2010).  

Lægstu þættirnir eru, fyrirgefning, hugrekki og falsleysi  
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Fyrirgefning: Leiðtoginn skilur tilfinningar og tekur tillit til skoðana annarra. Hann 

getur sett sig í spor annarra og er ekki langrækinn ef eitthvað hefur komið upp á. Hann 

sýnir hluttekningu, leyfir fólki að gera mistök án þess að hafna því og skapar gott 

andrúmsloft á vinnustaðnum (Dierendonck og Nuijten, 2010). Greenleaf lagði á það 

áherslu að þó leiðtogi sé umburðarlyndur þá lætur hann ekki allt yfir sig eða 

skipulagsheild sína ganga, heldur tekur hann á frammistöðu starfsmanna á þann hátt að 

byggja starfsmanninn upp, ekki brjóta hann niður (Greenleaf, 2009).  

Hugrekki: Samkvæmt Greenleaf (1970; 2008) tengist hugrekki frumkvæði og að 

þora að fara nýjar leiðir, þrátt fyrir hugsanlegan mótbyr í fyrstu. Direndonck og Nujiten, 

(2010) skilgreina hugrekki sem það að rísa gegn rótgrónum starfsvenjum með svigrúmi 

fyrir nýsköpun og nýjungar (Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2015).   

Falsleysi: Leiðtoginn stendur við það sem hann segir, er heiðarlegur og segir það 

sem honum raunverulega finnst. Hann er traustur, mannlegur og stendur við orð sín, 

ásamt því að hann heldur sig við ákveðin siðferðisviðmið (Diernendonck og Nuijten, 

2010). 

 

5.1.STARFSÁNÆGJA  
 

Starfsánægja var mæld með einni spurningu þar sem spurt var  „Á heildina litið 

hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu í núverandi starfi” Niðurstaðan sýndi mikla 

starfsánægju, 90,6% voru mjög ánægðir eða ánægðir og 9,5% óánægðir eða mjög 

óánægðir (sjá töflu 5, blaðsíðu 55). Starfsánægja mælist yfirleitt hátt í íslenskum 

rannsóknum til dæmis í rannsókn sem gerð var á meðal tæplega 10.000 

ríkisstarfsmanna árið 2006 og sýndi að um 80% svarenda voru ánægðir í starfi og var 

munurinn lítill eftir kyni, aldri, menntun og stofnun (Ómar Hlynur Kristmundsson, 

2007), starfsánægja á fræðasviðum innan Háskóla Íslands mældist 82,0% (Guðjón Ingi 

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014), í rannsókn hjá nýsköpunarfyrirtækjum 

mældist hún 80,7%. (Steinar Örn Steinarsson, 2016), í rannsókn kennara í 28 

framhaldsskólum á Íslandi virtust um 88% vera ánægður í starfi og 82% ánægðir með 

starfsanda (Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 

2010).  



 
 

 

 

 

 

63 

 

5.2.TENGSL ÞJÓNANDI FORYSTU OG STARFSÁNÆGJU 
 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining til að kanna hvort marktæk fylgni væri á milli 

þátta þjónandi forystu og starfsánægju milli teyma, miðað var við marktæknimörk þar 

sem p < 0,05. Niðurstöður sýna að marktæk fylgni var á milli þjónandi forystu og allra 

teyma nema áreiðanleikateymis, en skautsmiðja var á mörkunum. Marktæk fylgni var 

á bilinu 0,32–0,98. Hæst mældist fylgni hjá byggingu 620 (innkaupa- fjármála- og 

mannauðsteymi), marktæk fylgni r=0,98 (p=0,098). Áreiðanleikateymið var ekki með 

marktæka fylgni þar sem r=0,32 (p=0,03), skautsmiðja var á mörkum með marktæka 

fylgni þar sem r=0,49 (0,5) (p=0,049). Heildarmæling reyndist r=0,55 (0,055) (p > 

0,05).  Fylgni í íslenskum rannsóknum á þjónandi forystu og starfsánægju hefur mælst 

0,430-0,714, miðað við marktækni upp á p < 0,05 (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013). Í rannsókn hjá starfsmönnum Arionbanka mældist fylgnin 

r=0,613 (Thelma Kristín Kvaran, 2014). Hjá þjónustustarfsmönnum 

upplýsingatæknifyrirtækja mældist fylgni r=0,714 (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015). Í rannsókn á nýsköpunarfyrirtækjum mældist mesta fylgni sem 

mælst hefur milli starfsánægju og þjónandi forystu r=0,749 (Steinar Örn Ísleifsson, 

2015). 

 

5.3.SJÁLFRÆÐI Í STARFI 
 

Sjálfræði í starfi var mælt með þremur spurningum af átta úr Norræna 

spurningalistanum (sjá viðauka 5, blaðsíðu  88).  Í töflu 8 (blaðsíðu 57) má sjá að 

meðaltal sjálfræðis í starfi var á bilinu 3,64-3,84, heildareinkunn mældist 3,72.  

Áreiðanleikastuðull mældist á bilinu 0,47-0,64 og þar af leiðandi undir viðmiði um 

áreiðanleika, ef miðað er við að alpha stuðull Chronbachs sé α > 0,70 (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Niðurstaða rannsóknar sem gerð var á 

tengslum sjálfræðis í starfi og innri hvata sýndi 4,04 sem meðaltal (Kristín Hrund 

Whitehead, 2011). Rannsókn sem gerð var um þjónandi forystu og sjálfræði í starfi 

starfsmanna sveitafélaga sýnir 3,8 í meðaltal og alfa gildi Cronbachs α >  0,78 og er 

marktæk miðað við að viðmiðunarmörk Chronbachs séu  α > 0,70 en hjá Alcoa 

Fjarðaáli α > 0,64. Þrjár spurningar um sjálfræði voru lagðar fram hjá Alcoa Fjarðaáli 
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en allar átta í rannsókn um þjónandi forystu og sjálfræði í starfi starfsmanna 

sveitarfélaga. Niðurstöður komu ekki á óvart þar sem í töflu 8 (blaðsíðu 57) má sjá að 

vægi spurninga er mishátt og mælist spurningin um að leysa verkefni á mismunandi 

vegu hæst, en spurningarnar um vinnuhraða og vinnuhlé talsvert lægra, sem skýrist 

sennilega af því að starfið felur í sér teymisvinnu þar sem hver og einn hefur sitt  

hlutverk en öll hlutverkin eru háð hvert öðru og skipuleggja þarf vinnuhraða og 

vinnuhlé í samræmi við heildina og hvað er í gangi hverju sinni í framleiðslunni. Hins 

vegar er talsverð sveigja á hvenær tekið er vinnuhlé í samráði milli starfsmanna og 

leiðtoga. 

 

5.4.HOLLUSTA VIÐ VINNUSTAÐ 
 

Hollusta við vinnustað var mæld með þremur spurningum af átta úr Norræna 

spurningalistanum (sjá viðauka 8, blaðsíðu 91). Í töflu 9 (blaðsíðu 58) má sjá að 

meðaltal var á bilinu 3,96-4,46, heildareinkunn mældist 4,15 (sjá töflu 9, blaðsíðu 58). 

Áreiðanleikastuðull mældist á bilinu 0,67-0,71, í heildina 0,78 og þar af leiðandi yfir  

viðmiði um áreiðanleika, ef miðað er við að alpha stuðull Chronbachs sé α > 0,70 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þó mældist ein spurning rétt 

undir viðmiði; „ég hæli vinnustaðnum við vini mína“ með áreiðanleikastuðul 

Cronbachs undir viðmiðunarmörkum α=0,67.  

Rannsókn Fiorito, Bozeman, Young og Meurs (2007) sýnir að jákvæð fylgni er við 

hollustu ef við lausn á ágreiningi eru góðir starfshættir, rétt starfsmanna við 

ákvarðantöku og dreifistýringu valda en skerðing á starfskjörum hafa neikvæða fylgni 

við hollustu. Niðurstaða í ástralskri rannsókn sýnri að sterk tengsl eru á milli 

umbreytinga (transformational) stjórnunarhátta næsta yfirmann og jákvæð 

andrúmslofts á vinnustað, vellíðurnar og hollustu við vinnustað (McMurray, Pirola-

Merlo, Sarros og Islam, 2010) 

 

5.5.HLUTVERK OG VÆNTINGAR 
 

Hlutverk og væntingar voru mæld með þremur spurningum af átta úr Norræna 

spurningalistanum (sjá viðauka 5, blaðsíðu 88).  Í töflu 10 (blaðsíðu 60) má sjá að 
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meðaltal var á bilinu 2,23-4,15, heildareinkunn mældist 3,50. Áreiðanleikastuðull 

mældist á bilinu 0,09-0,40 og þar af leiðandi undir viðmiði um áreiðanleik, ef miðað er 

við að alpha stuðull Chronbachs sé  α > 0,70 (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi fann fáar rannsóknir um hlutverk og væntingar en 

áreiðanleiki var mjög lágur og má velta fyrir sér hvort þær spurningar sem eru á bilinu 

0,03-0,17 eigi erindi í kvarðann þegar hlutverk og væntingar eru mæld innan Alcoa 

Fjarðaáls, en hins vegar mældist spurningin um hvort tveir eða fleiri geri 

samræmanlegar kröfur til þín hæst í áreiðanleika α 0,4 < 0,7 og forvitnilegt að sjá hvort 

hann breytist við síðari rannsóknir ef af verður. 

 

5.6. STYRKLEIKAR OG VEIKLEIKAR RANNSÓKNARINNAR 
 

Hér fyrir neðan verða teknir saman styrkleikar og veikleikar. Fyrst ber að nefna að 

rannsakandi hefði mátt fara á vaktskiptafundi og tala við framleiðslustarfsmenn í hverju 

kjarnaferli fyrir sig, einnig senda netpóst til hvers og eins stoðteymis og hvetja til 

þátttöku. Á móti kemur að miðað við að þýðið er 510 starfsmenn, þá er 30,6% töluverð 

þátttaka, ekki síst ef horft er til að svarhlutfall um þjónandi forystu í fyrri rannsóknum 

hér á landi er 21,6%-60% (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Þjónandi forysta eru mjög áhugaverð fræði en fjöldi spurninga getur haft áhrif á 

vilja fólks til að svara, vegna þess að það taki langan tíma. Þó nokkrir starfsmenn komu 

með athugasemdir um spurningar. Sem dæmi má nefna spurningar um þáttinn falsleysi; 

„hvernig á ég að vita hvað yfirmaður minn segir við yfirmann sinn?“, „ég veit ekkert 

hvort yfirmaður minn er snortinn“, „óæskilegar afleiðingar, hvað þýðir það?“ Annað 

dæmi um athugasemd til rannsakanda var; „yfirmaður á ekkert að vera dónalegur og 

gagnrýna fólk, maður gerir ekki mistök að gamni sínu“,  Mistök voru að mæla ekki 

tengsl milli þátta þjónandi forystu og starfsánægju, einungis milli starfsánægju og 

teyma, þar af leiðandi er ekki hægt að bera heildar niðurstöðu saman við fyrri 

rannsóknir. 

Mæla hefði átt áreiðanleika þjónandi forystu í heild sinni innan fyrirtækisins en 

einungis var mældur hver þáttur fyrir sig. Þrír þættir voru rétt undir viðmiðunarmörkum 

α >0,7 og undir α >0,5 sem myndi teljast óásættanlegt (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) á bilinu 0,6-0,67, einn þáttur með  0,7 en fjórir þættir á 
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bilinu 0,8-0,94. Má færa sterk rök fyrir að innri áreiðanleiki mælikvarða 

rannsóknarinnar á þjónandi forystu er ágætlega hár. Ef litið er til þess að 

áreiðanleikastuðull flestra þátta er hár, má segja að áreiðanleikateymið hafi ekki verið 

með marktæka fylgni þar sem r=0,32 (p=0,03), skautsmiðja var ekki á mörkunum með 

marktækt fylgni þar sem r=0,49 (0,5) (p=0,049).  Miðað við að áreiðanleiki og réttmæti 

SLS mælitækisins hefur verið staðfestur bæði hér á landi og erlendis (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013), má leiða líkum að því að áreiðanleiki 

rannsóknarinnar er góður. Samanburður við aðrar rannsóknir á þjónandi forystu sýnir 

að rannsókn á vægi þjónandi forystu og starfsánægju innan Alcoa Fjarðaáls er 

sambærilegur þrátt fyrir annmarka rannsóknarinnar.      

Eftir á að hyggja hefði verið viturlegt að taka starfsaldur inn í grunnbreytur, en 

horfið var frá því þar sem fyrstu starfshóparnir sem voru ráðnir áttu 10 ára starfsafmæli 

2015 (Alcoa, 2017). Því fleiri sem hafa unnið í 10 ár eða eiga starfsafmæli á næsta ári 

hefðu gefið góða mynd af starfsánægju sem tengja má við starfsaldur. Einnig hefði 

verið upplýsandi að gefa þátttakendum tækifæri á að koma með athugasemdir. 

 

5.7.TILÖGUR AÐ ÁFRAMHALDANDI RANNSÓKNUM 
  

Áhugavert er að gera samsvarandi rannsóknir innan Norðuráls og Alcan, þar sem 

þau þrjú álver sem eru á Íslandi eru með mismunandi stjórnunarhætti og staðsett á 

mismunandi stöðum á landsbyggðinni. Einnig eru álverin á mismunandi aldursbili og 

ólík að uppbyggingu (kerskálar, skautsmiðjur og steypuskálar). Jafnvel að gera 

rannsókn/ir utan Íslands. Slíkar rannsóknir myndi vera áhugaverð viðbót við flóru 

fyrirliggjandi rannsókna á þjónandi forystu.       

Einnig væri áhugavert að gera frekari rannsóknir innan Alcoa Fjarðaáls, taka hvert 

ferli sérstaklega og nánar, til dæmis hvort munur er milli vakthópa. Sérstaklega væri 

áhugavert að rannsaka líðan framleiðslustarfsmanna í starfi, sjálfræði í starfi, hlutverk 

og væntingar, þáttað niður í aldursbil og starfsaldur. Einnig að kanna mun á  milli kynja 

í öllum þáttum. 
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5.8. SAMANTEKT OG ÁLYKTANIR 
 

Vægi þjónandi forystu mælist talsvert innan Alcoa Fjarðaáls og er hvorki meira né 

minna ef horft er til íslenskra rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónasóttir, 2013) og í takt við það sem búast mátti við, 

þar sem stjórnunarhættir fyrirtæksins hafa verið hannaðir í samræmi við 

straumlínustjórnun. Grunnstoðir straumlínustjórnunar eru stöðugar umbætur (kaizen) 

og virðing fyrir fólki. Virðing fyrir öðrum, að gera sitt besta til að skilja og virða hvert 

annað, taka ábyrgð og gera sitt besta til að byggja upp traust. Með teymisvinnu eflist  

persónulegur og faglegur vöxtur og við  deilum tækifærum til vaxtar og hámörkum 

frammistöðu einstaklinga og teyma (Hoseus og Liker, 2008). 

Ef horft er á stjórnunarhætti Alcoa Fjarðaáls út frá þjónandi forystu má sjá að þættir 

hennar eiga vel við straumlínustjórnun. Efling mældist hæst af þáttum þjónandi forystu 

(sjá viðauka 4, blaðsíðu 84) og hefur með upplýsingaflæði til starfsmanna að gera, 

hvatningu til starfsmanna um að nýta hæfileika sína til vaxtar í starfi, auka kunnáttu 

sína, leysa vandamál, koma með lausnamiðaðar hugmyndir og hafa heimild til að taka 

ákvarðanir. Þátturinn ráðsmennska var næsthæstur (sjá viðauka 4, blaðsíðu. 84) og 

gengur út á að axla ábyrgð, helga sig þörfum annarra, bera ábyrgð á starfsemi og hafa 

framtíðarsýn. Forgangsröðun í þágu annarra var þriðji hæsti þátturinn og snýst um að 

leyfa öðrum að njóta sín og eiga heiðurinn af verkum sínum. 
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6. LOKAORÐ 

 

Mannauður er eitt  það dýrmætasta í rekstri skipulagsheilda í dag og til að ná árangri í 

rekstri er mikilvægt að skipulagsheildin viðurkenni og meti starfsmenn sína með því að 

sýna virðingu, hlusta af áhuga, huga að velferð þess og gefa fólki tækifæri. Þjónandi 

forysta er til staðar innan Alcoa Fjarðaáls og er vægi hennar í fyrirtækinu í samræmi 

við fyrirliggjandi rannsóknir sem gerðar hafa verið á þjónandi forystu en það hafa ekki 

margar verið gerðar í framleiðslufyrirtækjum að í álverum hér á landi.  

 Starfsánægja innan skipulagsheilda er ein af stærstu þáttum í rekstri fyrirtækja 

og rannsóknir hafa sýnt að starfsáængja og hollusta í starfi haldast í hendur. Ánægður 

starfsmaður er kappsamur og fylgin sínum vinnustað, hann hefur metnað fyrir 

velgengni fyrirtæksins og vill stuðla að markmið þess náist. Marktæk fylgni var á 

þjónandi forystu og starfsánægju sem er meðal annars merki um að hugmyndafræði 

þjónandi forystu er til staðar innan fyrirtækisins. Mikil starfsánægja innan Alcoa 

Fjarðaál sýnir að stjórnendur innan fyrirtækisins leggja metnað í að rækta starfsfólk og 

þeir þættir þjónandi forystu sem mældust hæst sýna það glöggt. Þættirnir efling sem 

felur í sér styrk, ráðsmennska felur sem í sér ábyrgð og forgangsröðun í þágu annarra 

felur í sér að leyfa öðrum að njóta áviningsins.     

    

 



 
 

 

 

 

 

69 

 

HEIMILDASKRÁ 

 

Alcoa. (2017). Samningur við Austurbrú um Sjálfbærniverkefni endurnýjaður. Sótt af  

 https://www.alcoa.com/iceland/ic/news/releases.asp?id=2017/03/samningur- 

 vid-austurbru-um-sjalfaerniverkefni-endurnyjadur&year=y2017 

Alcoa. (2013). Alcoa Fjarðaál í stuttu máli. Sótt af 

http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/fjardaal_overview.asp 

Alcoa. (e.d.a). Alumina. Sótt af    

 http://www.alcoa.com/global/en/what-we-do/alumina/default.asp 

Alcoa. (e.d.b). Bauxite. Strong portfolio. Sótt af 

http://www.alcoa.com/global/en/what-we-do/bauxite/default.asp 

Alcoa á Íslandi. (e.d.). Alcoa Fjarðaál í stuttu máli, staðreyndaskjöl. Sótt af 

http://www.alcoa.com/iceland/ic/pdf/2010/2016_stadreyndaskjal.pdf 

Amalía Björnsdóttir. (2013). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður 

 Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðarfræði rannsókna, 169-182. 

 Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Armstrong, M. (2014). Handbook of human resource management practice (13.  

 útgáfa). London: Kogan page. 

Au, K. og Cheung, M. W. (2004). Intra-cultural variation and job autonomy in 42 

 countries. Organization Studies, 25(8), 1339-1362. 

 doi: 10.11770/017840604046345 

Azzem, S. (2010). Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in 

 the Sultanate of Oman. Psychology, 1(4), 295-299.     

 doi:10.4236/psych.2010.14038 

Ásta Bjarnadóttir. (2000). Starfsánægja ungra Íslendinga. Tímarit Sálfræðingafélags 

 Íslands, 6, 63-77. 

Bass, B.M. (1988). Evolving perspectives on charismatic leadership. Í Conger, J.A., 

 Kanungo, R.N. og Associates (ritstjórar), Charismatic leadership: The elusive  

 factor in organizational effectiveness, 40-77. San Francisco: Jossey-Bass. 

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance: Beyond expectations. New York:  

 Free Press. 

https://www.alcoa.com/iceland/ic/news/releases.asp?id=2017/03/samningur-
http://www.alcoa.com/global/en/what-we-do/alumina/default.asp
http://www.alcoa.com/iceland/ic/pdf/2010/2016_stadreyndaskjal.pdf


 
 

 

 

 

 

70 

 

Boyatzis, R. E. og McKee, A. (2005). Resonant leadership: Renewing yourself and 

 connecting with others through mindfulness, hope, and compassion. 

 Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Business Dictionary. (e.d.). Autonomy. Sótt af 

 http://www.businessdictionary.com/definition/autonomy.html 

Cameron, K. S., Dutton, J. E., og Quinn, R. E. (2003). Positive organizational 

 Scholarship: Foundations of a new discipline. San Francisco: Jossey-Bass. 

Cerit, Y. (2009). The effects of servant leadership behaviours of school principals on 

 teacher‘s job satisfaction. Educational Management Administration &  

 Leadership, 37(5), 600-623. doi: 10.1177/1741143209339650  

Collins, J. (2001). „Good to great“,  sótt  af  

 http://www.jimcollins.com/article_topics/articles/good-to great.html 

Dierendonck, D., Haynes, C., Borrill,C. og Stride, C. (2004). Leadership behaviour 

 and subordinate well being. Journal of Occupational Health Psychology, 9, 

 165-175. 

Dierendonck, D. (2011). Servant Leadership: A Review and Syntheses. Journal of 

 Management 1228-1257. doi: 10.1177/0149206310380462 

Dierendonck, D. van og Niujten, I. (2010). The Servant Leadership Survey: 

 Development and Validation of a Multidimensional Measure, Journal of

 Business Psychology, 26(3), 249-267. DOI 10.1007/s10869-010-9194-1 

Dierendonck, D., Nuijten, I. og Heeren, I. (2009). Servant-leadership, key to 

 follower well-being. Í Tjosvold, D. og Wisse, B. (ritstjórar), Power and 

 Interdependence in Organizations, 319-337. Cambridge: Cambridge 

 University Press. 

Dierendonck, D. og Nuijten, I. (2011). The Servant Leadership Survey:   

Developement and Validation of a Multidimensional measure. Journal of  

Business Psychology, 26(3), 249-267. doi:10.1007/s10869-010-9194-1 

Dodd, N. G., og  Ganster, D. C. (1996). The interactive effects of variety, autonomy,

  and feedback on attitudes and performance. Journal of Organizational 

 Behavior,  329-347. 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/autonomy.html
http://www.jimcollins.com/article_topics/articles/good-to%20great.html


 
 

 

 

 

 

71 

 

Dokkan (2013, 20. desember). Lean: Hlutverkastýrð teymi hjá Alcoa. Í Viktoría 

 Jensdóttir  (Ritari). Fundagerð. Sótt   af 

 http://dokkan.is/Dagskra/tabid/66/ctl/Details/Mid/394/ItemID/413/Default.asp

 x?ContainerSrc=[G]Containers/_default/No+Container 

Drake, B. og Baasten, M. (1990, júní). Facilitating moral dialogue and debate: A new 

 leadership dimension. Western Academy of Management, Shizuoka, Japan. 

Drury, S. (2004). Employee Perceptions of Servant Leadership: Comparisons by Level  

and with Job Satisfaction and Organizational Commitment (óútgefin  

 doktorsritgerð). Regent University. 

Fiorito, J., Bozeman, D.P., Young, A. og Meurs, J.A. (2007). Organizational 

 commitment, human resource practices, and organizational characteristics. 

 Journal of Managerial Issues, 19(2), 186-207. 

Fives ( e.d.). Ma‘aden Alcoa Alumina. Sótt af  

 http://aluminium.fivesgroup.com/references/maaden-alcoa-aluminium.html 

Flinchbaugh, J. og Carlino, A. (2006). The hitchiker’s guide to lean: Lessons from the 

 Road. Society of Manufacturing Engineers. USA.     

Frick Don M. (e.d.). Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership. Robert K. 

 Greenleaf Biography: A short Biography. Sótt af 

 https://www.greenleaf.org/about-us/robert-k-greenleaf-biography/ 

Ganster, D. C. (1989). Worker control and well-being: A review of research in the 

 workplace. Job control and worker health, 3(23), 213-229. 

Gergen, D. (2006). Bad news for bullies. U.S. News and world report, 140, 23-54. 

Giametro-Meyer, A., Brown, T., Brownw, S.J.M.N. og Kubasek, N. (1998). Do we 

 really want more leaders in business, Journal of Business Ethics, 17(15) 1727-

 1736. 

Graham, J.W. (1982). Leadership: A critical analysis. Paper presented at the annual 

 meeting of the Academy of  Management, New York. 

Graham, J.W. (1991). Servant –Leadership in Organizations: Inspirational and  

Moral. Leadership Quarterly,2(2), 105-119. 

Greenleaf, R. K., & Spears, L. C. (2002). Servant leadership: A journey into the nature  

 of legitimate power and greatness. Paulist Press. 

http://dokkan.is/Dagskra/tabid/66/ctl/Details/Mid/394/ItemID/413/Default.asp
http://dokkan.is/Dagskra/tabid/66/ctl/Details/Mid/394/ItemID/413/Default.asp
https://www.greenleaf.org/about-us/robert-k-greenleaf-biography/


 
 

 

 

 

 

72 

 

Greenleaf, R.K. (2008).  The Servant as a Leader.  Westfield, The Greenleaf Center for 

 Servant Leadership. New Jersey: Paulist Press. 

Greenleaf, R. K. (1970/2010). The Servant as Leader. Westfield: The Greenleaf 

 Center for Servant Leadership. 

Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun,  

 uppbyggingu og framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í  

 aðferðafræði rannsókna 453-472. Akureyri: Háskólinn á Akureyri 

Guðjón Ingi Guðjónsson (2014, 22.júlí). Tíu einkenni þjónandi leiðtoga samkvæmt 

 Larry Spears. Sótt http://thjonandiforysta.is/flokkur/robert-greenleaf/page/4/ 

Guðjón Ingi Guðjónsson (2014). Þjónandi forysta. Hinn þjónandi leiðtogi samkvæmt 

 Robert K. Greenleaf.  Sótt af http://thjonandiforysta.is/2014/06/20/ 

Guðjón Ingi Guðjónsson. (2014). Þjónandi forysta. Hafa þjónandi leiðtogar 

 raunverulega áhrif? Sótt af http://thjonandiforysta.is/2014/08/28hefur- 

 thjonandi-leidtogi-raunverulega-ahrif/ 

Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir. (2015).  Þjónandi forysta og  

 starfsánægja í Háskóla Íslands.  Stjórnmál og stjórnsýsla, 498-519. 

Guðrún Pálmadóttir. (2013). Matstæki í rannsóknum: Öflun gagna um færni, þátttöku 

 og umhverfi fólks. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði 

 rannsókna, 197- 209.  Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðirk Sigurðsson. (2010). 

 Velferð kennara er lykillinn að öflugum framhaldsskóla: Rannsókn á 

 starfsánægju og starfsumhverfi framhaldsskólakennara. Sótt af 

 http://netla.hi.is/greinar/2010/008/ 

Hakanen, J. og van Dierendonck, D. (2012). Servant Leadership and life satisfaction. 

 The mediating role of justice, job control and burnout. International Journal of 

 Leadership, 11(8), 253-261.  

Hayes, M.A. og Comer, M.D. (2010). Start with humility. Lessons from America‘s quiet 

 ceos on how to build a trust and inspire followers. Westfield: Greenleaf Center 

 for Servant Leadership. 

Herbert, S.C. (2003). The relationship of perceived servant leadership and job  

  satisfaction from the follower‘s Perspective, Dissertation Abstracts 

 International  64(11), 4118. 

http://thjonandiforysta.is/2014/06/20/
http://netla.hi.is/greinar/2010/008/


 
 

 

 

 

 

73 

 

Hodson, R. (2002). Demography or respect?: Work group demography versus  

organizational dynamics as determinants of meaning and satisfaction at work.  

British Journal of Sociology. 53(2), 291-317).     

doi: 10.1080/00071310220133359 

Hoseus, M. og Liker, J. K. (2008). Toyota culture: The heart and soul of the Toyota

  way. New York: Print Matters Inc. 

Hu, J., og Liden, R. C. (2011). Antecedents of team potency and team effectiveness: an 

 examination of goal and process clarity and servant leadership. Journal of 

 Applied Psychology, 96(4), 851. 

Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Sigrún Gunnarsdóttir. (2015).   

Árangur og forysta í hjúkrun: viðhorf til þjónandi forystu, starfsánægju, 

 starfstengdra þátta og gæða þjónustu á sjúkrahúsinu á Akureyri. Tímarit 

 hjúkrunarfræðinga (4), 8-16. 

Karasek, R. og Theorell, T. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental 

 Strain: Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 

 285-308. doi:10.2307/2392498 

Karasek, R. og Theorell, T. (2000). The demand-control-support model and CVD. In 

 stressors at the workplace: Theoretical modles. Occupational Medicene: State 

 of The Art Reviews, 15(1), 78-83. 

Keith, K.M. (2008). The case for servant leadership. Greenleaf Center for Servant 

 Leadership. 

Kets de Vries, M.F.R. (1990). The organizational fool: Balancing a leader’s hubris.  

  Human Relations 43(8), 75 l-770. 

Kreitner, Robert. (2011). Principles of Management (11. útgáfa), 367- 397. South 

 Western.  

Kristín Hrund Whitehead. (2011). Tengsl innri hvatningar og sjálfræðis í starfi 

 (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands: Viðskiptasvið.  

 http://hdl.handle.net/1946/7230 

Laub, J.A. (1999). Assessing the servant organization: Development of the  

organizational leadership assessment (OLA) instrument (óútgefin 

doktorsritgerð). Florida Atlantic University, Boca Raton. 

 

http://hdl.handle.net/1946/7230


 
 

 

 

 

 

74 

 

Lawler, E.E. (1983).  Satisfaction and behaviour. Í J.R.Hackman, E.E. Lawler og L.W. 

Porter (ritstjórar). Perspectives on behaviour in organization, 78-87. New York: 

 McGraw-Hill. 

Liden, R. C.,Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the 

 mediating role of psychological empowerment on the relations between job, 

 interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied 

 psychology, 85, 407−416.  

Locke, E. A. og Latham, G. P. (1990). Work motivation and satisfaction: Light at the 

 end of the tunnel. Psychological Science, 1, 240-246. doi:10.1111/j.1467- 

 9280.1990.tb00207. 

Loomer, B.M. (1976). Two kinds of power. Criterion (Winter), 1 l-29. 

Lowe J. (1998). Trust: The invaluable asset, í Spears, L.C. (ritstjóri), Insight on 

  Leadership: Service Stewardship, Spirit and Servant Leadership, Wiley, New 

 York, NY, 68-76. 

McMurray, A.J., Pirola-Merlo, A., Sarros, J.C. og Islam, M.M. (2010). Leadership, 

 climate, psychological capital, commitment, and wellbeing in a non-profit 

 organization. Leadership & Organization Development Journal, 31(5), 436-457 

Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions in research and intervention. Current 

 Direction in Psychology science, 12(5), 189-192. 

McGee-Cooper, A. (1998). Accountability as covenant: The taproot of servant-

 leadership in Spears, L.C. (ritstjóri), Insight on Leadership: Service, 

 Stewardship, Spirit and Servant- Leadership, Wiley, New York, NY, 77-84. 

Melrose, K. (1998). Putting servant- leadership into practice, í Spears, L.C. (ritstjóri), 

 Insights on Leadership: Service, Stewarship and Servant-Leadeership, Wiley, 

 New York, NY, 279-296. 

Morgunblaðið (2010, 10. nóvember). Nýtt starfsleyfi fyrir Alcoa Fjarðaál. Sótt  

 http://www.mbl.is/frettir/search/?period=0&sort=1&category=&qs=n%C3%B

 Dtt+starfsleyfi+fyrir+Alcoa+Fjar%C3%B0a%C3%A1l&submit=Leita 

Morgunblaðiða (2012, 8. mars). Starfsmenn álvers sendir í þjálfun á Reyðarfirði. Sótt 

 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1413723/ 

http://www.mbl.is/frettir/search/?period=0&sort=1&category=&qs=n%C3%25B
http://www.mbl.is/frettir/search/?period=0&sort=1&category=&qs=n%C3%25B


 
 

 

 

 

 

75 

 

Mowday, R. T., Steers, R. M. og Porter, L. W. (1979). The measurement of 

 organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247. 

 doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1 

Northouse, P.G. (2016). Leadership: Theory and Practice, 225- 255 (7. útgáfa). 

 London: Sage Publications Ltd. 

Ómar Hlynur Kristmundsson. (2007). Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. 

 Sótt af https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-

 starfsumhverfi-rikisstarfsmanna-2006-nidurstodur.pdf 

Park, R,. Og Searcy, D. (2012). Job autonomy as a predictor of mental well being: The 

 moderating role of quality-competitive environment. Journal of Businee and 

 Psychology, 27(3), 305-316. 

Prosser, S. (2010). Servant Leadership: More Philosophy, Less Theory. Westfield: The 

 Greenleaf Center for Leadership. 

Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership. (e.d.).  About The Robert K.  

 Greenleaf Center:  History.  Sótt af  https://www.greenleaf.org/robert-k-

 greenleaf-biography/ 

Sarkus, D.J. (1996). Servant-Leadership in safety: Advancing the cause of and practice, 

 Professional Safety, 41(6), 26-32. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013).  Réttmæti og áreiðanleiki í 

 megindlegum og eigindlegum rannsóknum.  Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri),  

Handbók í aðferðafræði rannsókna, 211-227.  Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigrún Gunnarsdóttir. (2011).  Þjónandi forysta.  Fyrri hluti.  Glíman (8) 245-262. 

Sigrún Gunnarsdóttir. (2016). Þjónandi forysta. Íslenskar rannsóknir og áhugaverðar 

 greinar um þjónandi forystu. Sótt af   

http://thjonandiforysta.is/?s=ranns%C3%B3knir+%C3%A1+%C3%BEj%C3

%B3nandi+forystu 

Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir. (2013).  Þjónandi forysta og  

 rannsóknir hér á landi. Stjórnmál og Stjórnsýsla 2(9) 415-438. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013).  Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

 Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna, 223-237. 

 Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-
https://www.greenleaf.org/robert-k-%09greenleaf-biography/
https://www.greenleaf.org/robert-k-%09greenleaf-biography/
http://thjonandiforysta.is/?s=ranns%C3%B3knir+%C3%A1+%C3%BEj%C3%B3nandi+forystu
http://thjonandiforysta.is/?s=ranns%C3%B3knir+%C3%A1+%C3%BEj%C3%B3nandi+forystu


 
 

 

 

 

 

76 

 

Smith, P.C. (1969). The measurement of satisfaction in work and  retirement:  

 A strategy for the study of attitudes. 

Spears, L.,C. (1994). Servant leadership:Quest for caring leadership. Inner Quest, 2,

  1-4. 

Spears, L.,C. (1998). Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit and 

 Servant-Leadership, Wiley, New York, NY. 

Spears, L., C. (2004). Practicing servant leadership. Leader to Leader, 2004 (34), 7-11. 

Spears, L., C. (2005).  The Understanding and Practice of Servant- Leadership.  Erindi  

 flutt á  umræðuþingi um rannsóknir á þjónandi forystu við Regent háskólann. 

Steinar Örn Steinarsson. (2016). Rannsókn á íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum 

 (óútgefin meistararitgerð). Háskólinn á Bifröst: Viðskiptasvið. 

 http://hdl.handle.net/1946/23736 

Sólveig Reynisdótttir og Sigrún Gunnarsdóttir. (2015). Líðan þjónustustarfsmanna 

 innan upplýsingafyrirtækja og þjónandi forysta, erindi flutt á ráðstefnu í 

 Lára Jóhannsdóttir, Snjólfur Ólafsson og Sveinn Agnarsson (ritstjórar). 

 Vorráðstefna  Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands, Háskóli Íslands. 

Sölvína Konráðs. (e.d.). Starfsánægja og vinnuumhverfi. Sótt af   

 http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=103&

 pid=23 

Tatum, J.B. (1995). Meditations on servant-leadership, í Spears, L.C. (ritstjóri), 

 Reflections on Leadership: How Robert K.Greenleaf‘s Theory of Servant 

 Leadership Influenced Todays Top Management Thinkers, Wiley, New York, 

 NY, 308-312. 

Thelma Kristín Kvaran. (2015). Tengsl stjórnunarhátta við líðan í starfi. Rannsókn á 

 þjónandi forystu í Arionbanka (óútgefin BS ritgerð). Háskólinn á Bifröst. 

 Viðskiptasvið. 

Viðskiptablaðið. (2017). Fjarðaál og Keilir hlutu menntaverðlaun. Sótt af  

 http://www.vb.is/frettir/fjardaral-og-keilir-hlutu-menntaverdlaun/135233/ 

Viðskiptablaðið. (2015). Icelandair stærst miðað við tekjur. Sótt af 

   http://www.vb.is/frettir/icelandair-staerstir/121980/ 

http://hdl.handle.net/1946/23736
http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=103&%09pid=23
http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=103&%09pid=23
http://www.vb.is/frettir/fjardaral-og-keilir-hlutu-menntaverdlaun/135233/
http://www.vb.is/frettir/icelandair-staerstir/121980/


 
 

 

 

 

 

77 

 

Wall, T.D. og Clegg, C. (1998). Job design, in (ed) N, Nicholson, Backwell‘s  

 Encyclopaedic Dictionary of Organizational Behaviour, Oxford, Blackwell, 

 265-268. 

Zolin, R. (2002). Trust in cross-functional, global teams: developing and validating a

  model of inter-personal trust in cross-functional global teams, Dissertation

  Abstracts International, UMI No. 3007300. 

Þjónandi forysta. (e.d.).  Þjónandi forysta í hnotskurn. Sótt af http://thjonandiforysta. 

 Is/baekur/hvad-er-thjonandi-forysta/thjonandi-forysta-i-hnotskurn/ 

Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur.  Í  

 Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í  

heilbrigðisvísindum, 331-355.  



 
 

 

 

 

 

78 

 

VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – NETPÓSTUR SENDUR TIL ALLRA STARFSMANNA 
 

 
 
 
Kæru Alcoar  

 

Við Marta biðjum ykkur um að svara könnun sem er liður í ritgerðum okkar.  Alcoa er 

áhugaverður og skemmtilegur vinnustaður þar sem mikið er að gerast og gríðarlega mikið af 

flottu og hæfuleikaríku fólki.     

 

Komið í lið með okkur og svarið könnuninni,  hún tekur tekur nokkrar mínútur og er bæði 

fróðleg og skemmtileg – endilega gefið ykkur smátíma til að svara til að við Marta getum 

farið að skrifa. 

 

 

Hér er linkur á könnunina 

 

https://www.surveymonkey.com/r/Fjardaal 

 

Ykkar þátttaka skiptir meginmáli og án ykkar eru engar ritgerðir 

 

 

 

Kveðja, 

 

Marta og Elfa 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.surveymonkey.com/r/Fjardaal
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VIÐAUKI 2 – KYNNINGARBRÉF TIL STARFSMANNA 
 

Kynningabréfið var sett fremst í spurningakönnun í Survey Monkey og var ein 

skjámynd. 

 
 

 
 

Ágæti viðtakandi, 

 

Þessi könnun á erindi til allra starfsmanna og er það okkur mikils virði að sem flestir sjái sér 

fært um að svara öllum spurningum.   Það eykur nákvæmni og áreiðanleika könnunarinnar og 

þar með gæti hún gagnast til umbóta innan fyrirtækisins. 

Þessi könnun er liður í lokaverkefnum við Háskólann á Bifröst, annars vegar til meistaragráðu 

(MSc) Elfu Sigurðardóttur í forystu og stjórnun og hins vegar til bakkalársgráðu (BS) Mörtu 

Kaminska í viðskiptafræði.  

 

Staðið er faglega að könnuninni á allan hátt. Meðal annars verður ekki hægt að rekja svör til 

einstaklinga sem taka þátt í könnuninni.  Farið er með allar upplýsingar sem trúnarðarmál og 

rannsakendur einir hafa aðgang að frumgögnunum.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og öllum gögnum verður eytt að úrvinnslu 

lokinni. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir dósent við Háskóla 

Íslands og Háskólann á Bifröst (sigrungu@bifrost.is). 

 

Undirrituðum er ljúft að svara öllum spurningum sem gætu komið upp varðandi könnunina. 

 

Með þökk og von um góðar undirtektir, 

Elfa Sigurðardóttir, MSc nemandi (+8437778 og elfa.sigurdardottir@alcoa.com)  

Marta Kaminska, BS nemandi (+8417608 og martak13@bifrost.is ) 
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VIÐAUKI 3 – MÓTTAKA TILKYNNINGAR TIL PERSÓNUVERNDAR 
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VIÐAUKI 4 – SLS SPURNINGALISTI  

 

  Spurningar um næsta yfirmann

1 Yfirmaður minn veitir mér þær upplýsingar sem ég þarf til að geta unnið starf mitt vel

2 Yfirmaður minn hvetur mig til að nota hæfileika mína

3 Yfirmaður minn hjálpar mér að öðlast meiri þroska

4 Yfirmaður minn hvetur starfsfólk sitt til að koma með nýjar hugmyndir

5
Yfirmaður minn heldur sig í bakgrunninum og leyfir öðrum að njóta heiðursins af þeim árangri 

sem náðst hefur

6 Yfirmaður minn kallar mig til ábyrgðar vegna verka minna

7 Yfirmaður minn gagnrýnir stöðugt fólk vegna mistaka sem það hefur gert í starfi sínu

8
Yfirmaður minn tekur áhættu jafnvel þegar hann er ekki viss um að yfirmaður  hans fylgi 

honum að málum

9 Yfirmaður minn er óhræddur að tala um eigin takmarkanir og veikleika

10 Yfirmaður minn lærir af gagnrýni

11 Yfirmaður minn leggur áherslu á að hugað sé sérstaklega að hag heildarinnar

12 Yfirmaður minn veitir mér heimild til að taka ákvarðanir sem auðvelda starf mitt

13 Yfirmaður minn sækist ekki eftir viðurkenningu eða umbun fyrir það sem hann gerir fyrir aðra

14 Ég er kallaður/kölluð til ábyrgðar vegna frammistöðu minnar af yfirmanni mínu

15 Yfirmaður minn viðheldur stífu viðmóti gagnvart þeim sem hafa gert á hlut hans í starfi

16 Yfirmaður minn tekur áhættu og gerir það sem þarf að gera að hans mati

17 Yfirmaður minn hefur framtíðarsýn

18 Yfirmaður minn reynir að læra af þeirri gagnrýni sem hann fær frá yfirmanni sínum

19 Yfirmaður minn er oft snortinn af því sem hann sér gerast í kringum sig

20
Yfirmaður minn gerir mér kleift að leysa vandamál í stað þess einungis að segja hvað ég eigi 

að gera

21 Yfirmaður minn á erfitt með að gleyma því sem farið hefur úrskeiðis í fortíðinni

22
Yfirmaður minn kallar mig og starfsfélaga mína til ábyrgðar vegna þess hvernig við tökum á 

verkefnum

23 Velgengni annarra virðist veita yfirmanni mínum meiri ánægju en hans eigin velgengni

24
Yfirmaður minn er tilbúinn að segja hvað honum finnst, jafnvel þó það gæti haft óæskilegar 

afleiðingar

25 Yfirmaður minn býður mér upp á fjölmörg tækifæri til að auka kunnáttu mína

26 Yfirmaður minn leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð sem fylgir starfi okkar

27 Yfirmaður minn viðurkennir mistök fyrir yfirmanni sínum

28 Yfirmaður minn sýnir starfsmönnum sínum hvað honum raunverulega finnst

29 Ef fólk lætur í ljós gagnrýni reynir yfirmaður minn að læra af því

30 Yfirmaður minn lærir af ólíkum sjónarmiðum og skoðunum annarra

Servant Leadership Survey (SLS) ©van Dierendonck og Nuijten, 2011                                 

Íslensk þýðing ©Sigrún Gunnarsdóttir

Svarmöguleikar: (6) Mjög sammála (5) Sammála (4) Frekar sammála (3) Frekar ósammála (2) Ósammála(1) Mjög           

ósammála



 
 

 

 

 

 

82 

 

VIÐAUKI 5 – SLS OG UNDIRÞÆTTIR  
 

 
 

ÁBYRGÐ

Yfirmaður minn kallar mig til ábyrgðar vegna verka minna

Ég er kallaður/kölluð til ábyrgðar vegna frammistöðu minnar af yfirmanni mínu

Yfirmaður minn kallar mig og starfsfélaga mína til ábyrgðar vegna þess hvernig við tökum á verkefnum

AUÐMÝKT

Yfirmaður minn lærir af gagnrýni

Yfirmaður minn reynir að læra af þeirri gagnrýni sem hann fær frá yfirmanni sínum

Yfirmaður minn viðurkennir mistök fyrir yfirmanni sínum

Yfirmaður minn lærir af ólíkum sjónarmiðum og skoðunum annarra

Ef fólk lætur í ljós gagnrýni reynir yfirmaður minn að læra af því

EFLING

Yfirmaður minn veitir mér þær upplýsingar sem ég þarf til að geta unnið starf mitt vel

Yfirmaður minn hvetur mig til að nota hæfileika mína

Yfirmaður minn hjálpar mér að öðlast meiri þroska

Yfirmaður minn hvetur starfsfólk sitt til að koma með nýjar hugmyndir

Yfirmaður minn veitir mér heimild til að taka ákvarðanir sem auðvelda starf mitt

Yfirmaður minn gerir mér kleift að leysa vandamál í stað þess einungis að segja hvað ég eigi að gera

Yfirmaður minn býður mér upp á fjölmörg tækifæri til að auka kunnáttu mína

FALSLEYSI

Yfirmaður minn er óhræddur að tala um eigin takmarkanir og veikleika

Yfirmaður minn er oft snortinn af því sem hann sér gerast í kringum sig

Yfirmaður minn er tilbúinn að segja hvað honum finnst, jafnvel þó það gæti haft óæskilegar afleiðingar

Yfirmaður minn sýnir starfsmönnum sínum hvað honum raunverulega finnst

FORGANGSRÖÐUN Í ÞÁGU ANNARRA

Yfirmaður minn heldur sig í bakgrunninum og leyfir öðrum að njóta heiðursins

Yfirmaður minn sækist ekki eftir viðurkenningu eða umbun fyrir það sem hann gerir fyrir aðra

Velgengni annarra virðist veita yfirmanni mínum meiri ánægju en hans eigin velgengni

FYRIRGEFNING

Yfirmaður minn gagnrýnir stöðugt fólk vegna mistaka sem það hefur gert í starfi sínu

Yfirmaður minn viðheldur stífu viðmóti gagnvart þeim sem hafa gert á hlut hans í starfi

Yfirmaður minn á erfitt með að gleyma því sem farið hefur úrskeiðis í fortíðinni

HUGREKKI

Yfirmaður minn tekur áhættu jafnvel þegar hann er ekki viss um að yfirmaður  hans fylgi honum að málum

Yfirmaður minn tekur áhættu og gerir það sem þarf að gera að hans mati

RÁÐSMENNSKA

Yfirmaður minn leggur áherslu á að hugað sé sérstaklega að hag heildarinnar

Yfirmaður minn hefur framtíðarsýn

Yfirmaður minn leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð sem fylgir starfi okkar
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VIÐAUKI 6 – SJÁLFRÆÐI Í STARFI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sjálfræði í starfi - jákvæðar áskoranir

1 Nýtist þekking þín og færni í starfi

2 Býður starfið upp á krefjandi verkefni sem gaman er að glíma við?

3 Finnst þér starfið mikilvægt?

  Sjálfræði í starfi - ákvarðanafrelsi

1 Getur þú ráðið hvernig þú ferð að ef unnt er að leysa verkefnið á mismunandi vegu?

2 Getur þú stjórnað hvað þú hefur mikið að gera?

3 Getur þú haft áhrif á ákvarðanir um með hverjum þú vinnur?

4 Getur þú ákveðið hvenær þú hefur samband við viðskiptavin eða skjólstæðinga?

5 Getur þú haft áhrif á ákvarðanir sem miklu skipta í starfi þínu?

  Sjálfræði í starfi - stjórn verkhraða

1 Getur þú sjálf/ur ráðið vinnuhraða þínum?

2 Getur þú sjálf/ur ráðið hvenær þú tekur vinnuhlé?

3 Getur þú ráðir sjálf/ur hve langt vinnuhlé þú tekur?

Svarmöguleikar: (5) Alveg ósammála (4) Fremur ósammála (3) Hlutlaus (2) Fremur sammála (1) Alveg sammála
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VIÐAUKI 7 – HLUTVERK OG VÆNTINGAR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hlutverk og væntingar - hlutverk skýrt

1 Eru markmiðin í starfi þínu skýr?

2 Veistu hvaða ábyrgðarsvið þú hefur?

3 Veistu nákvæmlega til hvers ætlast er af þér í vinnunni?

  Hlutverk og væntingar - hlutverk óskýrt

1 Verður þú að gera eitthvað sem þér finnst að ætti að vera öðruvísi?

2 Færð þú verkefni að leysa án þess að hafa til þess nauðsynleg bjargráð?

3 Gera tveir eða fleiri ósamræmanlegar kröfur til þín?

Svarmöguleikar: (5) Mjög oft eða alltaf (4) Fremur oft (3) Stundum (2) Fremur sjaldan (1) Mjög sjaldan eða aldrei
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VIÐAUKI 8 – HOLLUSTA VIÐ VINNUSTAÐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hollusta við vinnustað

1 Ég hæli vinnustaðnum við vini mína

2 Ég hef svipað gildismat og ríkir á vinnustað

3 Á þessum vinnustað vil ég sannarlega leggja mig alla/n fram

Svarmöguleikar: (5) Mjög sjaldan eða aldrei (4) Fremur sjaldan (3) Stundum (2) Fremur oft (1) Mjög oft eða alltaf
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