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árin, hvatt mig áfram þegar ég þurfti þess mest og er fyrirmynd fyrir aðra kennara. 
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Útdráttur 

Rannsókn þessi er athugun á upplifun stjórnenda af eigin hæfni sem slíkum, fyrir og eftir 

að hafa farið á Dale Carnegie stjórnendanámskeið. Markmið rannsóknar var að kanna 

hvort leiðtogum fyndist þeir vera hæfari til þess að byggja upp betri sambönd, byggja upp 

traust, valddreifa og takast á við mistök í hegðun eða frammistöðu starfsmanna eftir 

námskeiðið. 

Rannsóknin var megindleg og náði til 26 stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum sem sóttu 

Dale Carnegie stjórnendanámskeið. Sami spurningarlisti var lagður fyrir nemendur fyrir 

fyrsta tíma og eftir seinasta tíma.  

Erfitt var að draga ályktanir um stærri hóp, þar sem þátttakendafjöldi var lítill. Lítill 

þátttakendafjöldi gaf þó aftur á móti svigrúm til víðtækara túlkana en ella. Helmingur 

þeirra sem tóku þátt í upphafi hætti á tímabilinu og endurtaka þyrfti rannsóknina 

nokkrum sinnum til þess að fá marktækar og réttmætar niðurstöður. Miðað við þau svör 

sem fengust eru helstu niðurstöður þær að ætla má að Dale Carnegie námskeið fyrir 

leiðtoga hafi í raun jákvæð áhrif á upplifun þeirra af eigin hæfni til þess að mynda 

sambönd og valddreifa verkefnum. Námskeiðið virðist hins vegar ekki hafa haft áhrif á 

hæfni leiðtoganna til að mynda traust við starfsmenn sína eða gert þá hæfari til þess að 

takast á við mistök starfsmanna í frammistöðu og hegðun.  
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Abstract 

This B.S. thesis explores how managers and leaders experience the Dale Carnegie course 

for leaders in Iceland. The purpose of this paper was to study if leaders feel a better ability 

to form relationships with their employees, build trust with them, delegate and confront 

mistakes in behavior or performance, after the course. 

The research was quantitative, and the scope was 26 leaders from Icelandic companies 

who attended a Dale Carnegie course for leaders. Participants were asked to answer the 

same questionnaire before the first class and after the last class. 

It was hardly possible to draw conclusions for a larger group since the sample size was 

very small. The size of the sample however gives more freedom to interpret the answers. 

Half of the participants quit during the course and the research would have to be 

repeated several times to get answers of any significance. According to the answers given 

these are the main results: It can be concluded that the Dale Carnegie course for leaders 

has a positive influence on how they perceive their ability to form relationships with their 

employees and on their ability to delegate. The course seems however not to have had 

any influence on how they perceive their ability to form trust and confront mistakes in 

behavior or performance.  
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1  Inngangur 

Fyrirtæki leita allra leiða til þess að öðlast samkeppnisforskot. Þau fyrirtæki sem hafa náð 

hvað mestum árangri í rekstri eiga það meðal annars sameiginlegt að kynna áður óþekktar 

nýjungar eða auðlindir, búa yfir getu í framleiðslu, þekkingu á mörkuðum ásamt getu 

skipulagsheildar til þess að auka þekkingu og hæfni starfsmanna (Alfadda, 2010). Í þessari 

ritgerð er sjónum beint að upplifun leiðtoga af eigin hæfni til þess að leiða fólk sitt til 

árangurs. Leitast er við að svara því hvort þátttakendum finnist þeir hæfari til þess að 

byggja upp betri sambönd, byggja upp traust, valddreifa og takast á við mistök í hegðun 

eða frammistöðu starfsmanna eftir að hafa setið Dale Carnegie stjórnendanámskeið. 

Í inngangskafla eru Dale Carnegie stjórnendanámskeið kynnt og farið yfir sögu 

fyrirtækisins. Fjallað er um rannsóknina, markmið hennar og rannsóknarspurningar eru 

settar fram.  

Í kafla tvö er farið yfir þrískipt hlutverk leiðtogans og einblínt á nokkrar áskoranir sem 

allir leiðtogar þurfa að glíma við. Hvernig myndar leiðtogi árangursrík sambönd og að 

hvaða gagni koma þau? Hvaða líkön eru til um lausn á deilum og hvaða áhrif hefur traust 

á leiðtoga, starfsmenn og skipulagsheildina. Farið verður yfir það hvernig lausn til athafna 

er skilgreind og hvaða ávinningur hlýst af því fyrir þá sem eiga í hlut. Að lokum verður 

farið yfir það hvernig best er að taka á mistökum í frammistöðu eða hegðun starfsmanna. 

Í kafla þrjú er farið yfir aðferðafræði, rannsóknaraðferðir, rannsóknarspurningar, 

þátttakendur, hvernig unnið var úr gögnum, hvaða mælitæki voru notuð og annmarka 

rannsóknar. 

Í kafla fjögur eru helstu niðurstöður kynntar. Spurningarnar af spurningablaði 

þátttakenda eru dregnar saman í hópa sem mynduðu tilgáturnar sem lagðar eru fram í 

rannsókninni. 

Í kafla fimm eru niðurstöður settar í samhengi við fræðin, þær túlkaðar og rætt um 

þær.  

Í lokaorðum er farið yfir lærdóm sem draga má af rannsókninni og því velt upp hvað 

aðrir þyrftu að athuga ef þeir myndu endurtaka rannsóknina eða hverju mætti bæta við í 

rannsóknum framtíðar.  
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1.1 Rannsóknarspurningar  

Fjórum rannsóknarspurningum var stillt upp til þess að kanna hvort Dale Carnegie 

námskeið fyrir stjórnendur hafi haft áhrif á upplifun þeirra stjórnenda sem sóttu það. 

Spurningarnar voru: 

1. Hvort þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að byggja upp betri sambönd við 

starfsmenn sína eftir námskeiðið? 

2. Hvort þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að byggja upp traust við 

starfsmenn sína eftir námskeiðið?  

3. Hvort þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að valddreifa eftir námskeiðið? 

4. Hvort þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að takast á við mistök í hegðun 

eða frammistöðu starfsmanna eftir námskeiðið? 

Þessum spurningum var svarað með því að nota tilgátupróf, t-próf óháðra hópa. 

Dæmisögur frá fyrirtækjum sem hafa séð raunverulegan ávinning af því að bjóða 

starfsfólki sínu upp á þessi námskeið er að finna víða. Lítið hefur hins vegar verið 

rannsakað gildi þessara námskeiða og fátt um heimildir þegar leitað er í fræðiritum. Það 

er tilgangur rannsóknarritgerðar að kanna hvort stjórnendaþjálfun Dale Carnegie hafi í 

raun áhrif á upplifun stjórnenda og gefi fyrirtækjum sem notfæra sér hana, fjárhagslegan 

ávinning.  

1.2 Dale Carnegie þjálfun 

Dale Carnegie þjálfun á uppruna sinn hjá sölumanninum og leikaranum Dale Carnegie 

(1888-1954) sem byrjað að þjálfa sölumenn árið 1912. Námskeiðin sem hjálpuðu fólki að 

tala opinberlega, öðlast sjálfstraust og fá aðra á sitt band urðu fljótt vinsæl og árið 1930 

var hann farinn að selja leyfi til þess að halda námskeiðin. Árið 1936 skrifaði Dale Carnegie 

bókina Vinsældir og áhrif og sama árið byrjaði hann að markaðssetja námskeið fyrir 

sölumenn. Hann lést árið 1954 en á sjötta áratugnum byrjaði fyrirtækið að selja leyfi til 

Suður-Ameríku, Asíu, Evrópu og Ástralíu. Aðaláherslur Dale Carnegie námskeiða eru 

leiðtogaþjálfun, söluþjálfun, uppbygging á liðsheildum og mannleg samskipti, þjónusta til 

viðskiptavina, þjálfun í að tala fyrir framan aðra, áhrifaríkar kynningar og önnur verkfæri 

sem allir stjórnendur þurfa að búa yfir.  
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Námskeiðið sem fjallað er um í þessari ritgerð var sett á laggirnar árið 1967. Ýmis þróun 

átti sér stað til ársins 2001 en þá fékk fyrirtækið leyfi til þess að bjóða opinberum aðilum 

í Bandaríkjunum þjónustu sína. Námskeiðin beinast að stjórnendum miðlungsstórra og 

stórra fyrirtækja. Dale Carnegie þjálfun er listuð í AIPE (e. Accredited Institiutions of 

Postsecondary Education) sem er listi sem fyrirtæki geta leitað í þegar þeir vilja finna 

samstarfsaðila fyrir þjálfun. Nýlega hefur bandaríska menningaráðið (e. American Council 

on Education) mælt með að þjálfunin gefi einingar í háskólanámi. Aðaláhersla þjálfunar 

er að auka getu stjórnenda og hjálpa þeim til þess að ná jafnan og jákvæðan árangur sem 

er auk þess mælanlegur í tölum.  

Fræðin eru kennd í meira en 90 löndum á 30 tungumálum af rúmlega 2.700 þjálfurum 

en frá stofnun fyrirtækisins 1912 hafa um það bil 8 milljónir manna farið í gegnum þessa 

þjálfun. Fyrirtækið er ISO 9001 staðlað og 99% af yfir 500.000 þátttakendum sem hafa 

verið spurðir voru ánægðir með þjálfunina (Dale Carnegie Training, 2015). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hlutverk leiðtogans 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi hlutverk leiðtogans, hvaða áhrif samband 

leiðtoga og starfsmanna hefur á framleiðni, starfsmannaveltu og aðra þætti, hvernig 

deilur eru skilgreindar og hvernig hægt er að leysa þær, hvaða máli traust milli 

starfsmanna og leiðtoga skiptir og hvernig frelsi til athafna og valddreifing hafa áhrif á 

þjónustu og starfsánægju. 

Lengi var því haldið fram að hlutverk leiðtoga væru áætlanagerð, skipulag, samhæfing 

og eftirfylgni (Fayol, 2013). Árið 1989 setti Mintzberg fram gagnrýni á þessar kenningar. 

Hann sagði þessi hlutverk raunverulega aldrei hafa verið til (Mintzberg, 1989). Eins og sjá 

má á mynd 1, gegnir leiðtogi í liðsheild tíu hlutverkum sem snúa að því að hafa áhrif á 

hegðun einstaklinga og hópa (Reynolds og Henderson, 2003). Þessum hlutverkum má 

skipta í þrjá flokka; hlutverk sem tengjast samskiptum (e. interpersonal roles), 

upplýsingamiðlun (e. informational roles) og ákvarðanatöku (e. decisional roles). 

 

Mynd 1 Leiðtogahlutverk eftir Mintzberg 

2.1.1  Samskiptahlutverk 

Hlutverk leiðtogans sem yfirmanns er til dæmis að vera sýnilegur í atburðum á vegum 

fyrirtækisins t.d. starfsafmælum og að vera andlit fyrirtækisins á ráðstefnum og öðrum 

viðburðum þar sem fjölmiðlar eru til staðar. Hlutverk leiðtogans er að sameina þarfir 

einstaklinga í fyrirtækinu þörfum og markmiðum fyrirtækisins. Starfsmenn munu alltaf 

leita eftir samþykki leiðtogans og það liggur í eðli starfsins að leiðtoginn getur haft mikið 

vald. Það eru hins vegar hæfileikar hans sem leiðtoga sem ráða því hvort hann getur beitt 

þessu valdi. Í hlutverki tengils mun leiðtogi eyða minni tíma í samskiptum við sína 

yfirmenn og meiri tíma til þess að eiga samskipti við aðra leiðtoga, starfsmenn og 
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áhrifamenn utan skipulagsheildarinnar eins og fulltrúa Alþingis, stéttarfélaga eða samtaka 

atvinnulífs (Mintzberg, e.d., bls. 12). 

2.1.2 Upplýsingahlutverk 

Meðhöndlun og úrvinnsla upplýsinga eru stór hluti af starfi leiðtogans en rannsóknir 

Mintzberg hafa sýnt að 70% af öllum tölvupóstsamskiptum og 40% af mannlegum 

samskiptum snúast eingöngu um að gefa og fá upplýsingar. Leiðtogi mun taka á móti 

upplýsingum sem skilgreinast sem slúður, ósannaðar staðreyndir og getgátur. „Leiðtogi 

mun dreifa upplýsingum til sinna undirmanna eftir þörfum en sem talsmaður mun hann 

upplýsa sína yfirmenn eða þá sem hafa áhrif á fyrirtækið eins og stjórnina eða hluthafa“ 

(Mintzberg, e.d., bls. 13). 

2.1.3 Ákvörðunarhlutverk 

Upplýsingar eru frumskilyrði ákvörðunartöku. Yfirmaður er leiðtogi og sem slíkur er hann 

í lykilhlutverki þegar kemur að því að taka ákvörðun. Í hlutverki frumkvöðuls þarf 

leiðtoginn að aðlaga sig að breytilegu umhverfi og nýjum hugmyndum. Yfirleitt eru þetta 

margar litlar ákvarðanir í stórum verkefnum sem móta og breyta skipulagsheildinni. Í 

hlutverki jafnarans þarf leiðtoginn að bregðast við breytingum sem eru ekki í hans valdi. 

Leonard R. Syles sem hefur rannsakað starf leiðtoga gerir samanburð milli leiðtoga og 

hljómsveitastjóra sem þarf að knýja fram gallalausa frammistöðu á sama tíma og hann 

tekst á við vandamál, einstaka hljóðfæraleikara og aðrar utanaðkomandi truflanir (Sayles, 

1980, bls. 162). Eftirfarandi þættir einkenna óvæntar og truflandi uppákomur í 

fyrirtækjum: 

 Truflanir eru yfirleitt árekstrar milli undirmanna eða skipulagsheilda og fela í 
sér annað hvort  tap auðlindar eða hættu á tapi auðlindar. 

 Truflanir koma án fyrirvara. 

 Truflanir verða að forgangsmálum hjá leiðtogum. 

 Leiðtogar virðast vera áhrifameiri þegar hætta ber að en ella. 

(Watts, 2001).  

Mikilvægust þeirra auðlinda sem leiðtogi þarf að dreifa er tíminn hans. Það að hafa 

aðgang að leiðtoganum þýðir jafnframt að vera með aðgang að miðstöð fyrirtækisins og 

að miðstöð ákvörðunartöku. Leiðtoginn þarf að hanna uppbyggingu fyrirtækisins og 
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formlegra boðleiða sem leiða af sér verkaskiptingu og samhæfingu. Í rannsókn Mintzberg 

kom fram að ákvörðunartaka um dreifingu auðlinda innan fyrirtækisins er flókin og 

margþætt. Leiðtoginn þarf að samhæfa þarfir þeirra sem hafa áhrif á skipulagsheildina á 

sama tíma og hann þarf að passa að fara ekki fram yfir áætlanir. Leiðtogar þurfa að vega 

og meta kostnað, áhrif og hagkvæmni tillaga sem aðrir hafa komið til þeirra. Margar 

ákvarðanir sem leiðtogar taka hafa áhrif á aðrar ákvarðanir á sama tíma og hæfilegur 

umhugsunartími er mikilvægur. Ef umhugsunartími er of langur gætu verðmæti tapast. Ef 

umhugsunartími er of stuttur gætu ákvarðanir verið vanhugsaðar og haft neikvæðar 

afleiðingar. Ef tillögu er sópað af borði gæti það leitt af sér að starfsmenn verði vonsviknir 

og að það dragi úr frumkvæði hjá þeim. Leiðtogar þurfa að vera í hlutverki 

samningamanns hvort sem það er í samskiptum við viðskiptavini, birgja, starfsmenn eða 

hluthafa. Þeir þurfa að semja við aðila innan fyrirtækisins og utan þess, við aðila frá sama 

menningarheimi og frá öðrum. Farsæl niðurstaða samnings er þegar „kökusneiðarnar“ 

eru orðnar stærri við lok samnings en þær voru í upphafi (Muna, 2003). Rannsóknir hafa 

sýnt skýr tengsl á milli heilsu skipulagsheildarinnar (e. organizational health) og þessara 

hlutverka en einnig tengsl milli starfsánægju og þessara hlutverka (Mohammadisadr, 

Siadat, og Arbabisarjou, 2012).  

2.2 Sambönd milli leiðtoga og starfsmanna 

Í þessum kafla verður fjallað um áhrif sambands milli leiðtoga og starfsmanna hans á 

skipulagsheildina. Leiða má líkur að því að sambönd og samskipti séu mikilvægustu þættir 

sem valda velgengni eða stuðli að hruni skipulagsheildar. Starfsmenn læra hvers er vænst 

af þeim, hvernig þeir eiga að sinna vinnunni sinni og hvað öðrum finnst um starf sitt 

(Orpen, 1997).  

Það eru bein tengsl milli samskipta innan fyrirtækisins og traustsins sem starfsmenn 

bera til fyrirtækisins (Mishra, 2007). Fiedler og Chemers segja að því meiri sem vinsemd 

og tryggð sé frá undirmönnum í garð yfirmanna, því meiri tök hafi yfirmenn á 

undirmönnum sínum (Fiedler og Chemers, 1984). 

Leiðtogar eru til af því þeir eru með fylgjendur og fylgjendur eru til af því þeir eru með 

leiðtoga. Mikil áhersla hefur verið lögð á að rannsaka hegðun leiðtoga en mun minni 

áhersla hefur verið lögð á að kanna hegðun fylgjenda. Flestar rannsóknir hafa rannsakað 

þessa tvo hópa í sitt hvoru lagi. Það var fyrst fyrir um það bil 30 árum síðan að Kelley dró 
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fram þessa staðreynd með því að segja „ekki öll velgengni fyrirtækja er leiðtogum að 

þakka“ (Kelley, 1988). 

Gott samband milli leiðtoga og starfsmanna minnkar starfsmannaveltu, eykur 

framleiðni, leiðir til þess að það sé góður vinnustaðaandi sem hefur í kjölfar jákvæð áhrif 

á ánægju viðskiptavina, veltu og hagnað (Vyas og Manwani, 2014). Til þess að mynda gott 

samband milli leiðtoga og starfsmanns þarf leiðtoginn að skilgreina sig og starfsmennina 

sem hann vinnur með. Samkvæmt rannsókn Erdil og Tanova þurfa leiðtogar sem leiða af 

innsæi að taka tillit til starfsmanna sem þurfa staðreyndir og leiðtogar sem leiða fólk sitt 

með staðreyndum verða að taka tillit til starfsmanna sem vinna best með innsæi. Á mynd 

2 koma fram tvær leiðir til þess. Önnur er að útdeila verkefnum eftir því hvað drífur 

starfsmann áfram en hin er að aðlaga verkefnið að því eftir því hvort starfsmaðurinn 

meðtekur og vinnur úr upplýsingum á hugrænan hátt eða er drifinn af staðreyndum (Erdil 

og Tanova, 2015). 

 

 

Mynd 2 Ólíkir starfsmenn og hvernig ber að stjórna þeim, eftir Erdil og Tanova 

 Góð sambönd milli starfsmanna og yfirmanna draga verulega úr starfsmannaveltu og 

hvort starfsmenn upplifi starfið sitt á jákvæðan hátt. Skýr skilaboð um markmið og 

væntingar hafa sterk tengsl við betri framleiðni (Ilozor, Ilozor, og Carr, 2001).  
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Þættir sem hafa áhrif á gæði sambands milli leiðtoga og starfsmanna (e. leader-

member exchange, LMX) eru meðal annars hversu samviskusamur, viðkunnanlegur og 

opinn leiðtoginn er. Því stærri sem hópur starfsmanna er, því erfiðara er að mynda 

hliðhollustu við liðið í heild sinni og leiðtoga þess. Leiðtogar sem eru samviskusamir og 

opnir eiga mun auðveldara með að ná fram hliðhollustu við marga á meðan leiðtogar sem 

eru viðkunnanlegir eiga erfiðara með að ná fram sama árangri þar sem þeir munu leitast 

eftir að mynda og viðhalda góðu sambandi við fleiri en hægt er sökum stærðar hóps 

(Schyns, Maslyn, og Veldhoven, 2012). 

„Ákvörðunin hvort skipun hafi vald eða ekki liggur í manneskjunni sem gefur skipunina 

og hefur ekkert með stöðu hans að gera eða stöðu þeirra sem skipa fyrir“ (Barnard og 

Andrews, 2002). Góð sambönd myndast milli góðra leiðtoga og góðra fylgjenda. Góðir 

fylgjendur eru einstaklingar sem búa yfir ábyrgðartilfinningu og gengur vel í starfi án þess 

að þurfa mikla handleiðslu. Í skipulagsheild þar sem góðir fylgjendur starfa mun leiðtogi 

stjórna breytingum og hafa yfirsýn með verkefnum frekar en að vera hetjan sem bjargar 

því sem miður fer. Það sem góðir fylgjendur eiga sameiginlegt er: 

 Þeir hafa góða sjálfstjórn og sjálfstraust. 

 Þeir eru hliðhollir skipulagsheildinni, undirstöðuatriðum, tilgangi eða annarri 
manneskju. 

 Þeir mennta sig, auka hæfni sína og einbeita sér að því að ná hámarksárangri. 

 Þeir sýna hugrekki, eru heiðarlegir og trúanlegir. 

Fyrsta atriðið er sjálfsstjórn og sjálfstraust en fylgjendur með gott sjálfstraust munu sjá 

samstarfsmenn sína sem bandamenn og yfirmenn sína sem jafningja. Hliðhollusta er 

annað lykilatriði en það sem skilgreinir góða fylgjendur er hæfni til þess að hugsa 

sjálfstætt og vinna vel án þess að vera undir miklu eftirliti. Þeir búa yfir hugrekki,  eru 

líklegir til þess að segja hispurslaust skoðun sína og vera ósammála yfirmönnum sínum og 

það er ólíklegt að þeir hræðist yfirvald. Þeir munu reyna að ná betri árangri og tileinka sér 

þekkingu sem nýtist skipulagsheildinni (Kelley, 1988). 

 

2.3 Traust milli yfirmanna og starfsmanna 

Ein skilgreining á trausti er hversu mikið maður er tilbúinn til þess að ganga út frá því að 

öðrum gangi gott til í orðum og gjörðum. Fræðimenn eru sammála um að traust milli 
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einstaklinga og hópa innan skipulagsheildarinnar sé mjög mikilvægt fyrir 

langtímastöðugleika og vellíðan þeirra sem starfa innan hennar (Cook og Wall, 1980). 

Traust er sálfræðilegt ástand sem felur í sér viljann til þess að vera berskjaldaður þar 

sem maður býst við jákvæðum ásetningi og hegðun annars aðila. Þó svo að orðalag sé 

mismunandi milli fræðigreina er talað um góðan ásetning og vilja til þess að vera 

berskjaldaður og reiða sig á aðra, hvort sem fjallað er um traust í greinum og bókum um 

sálfræði eða hagfræði og skyldum greinum (Rousseau, Sitkin, Burt, og Camerer, 1998). 

Starfsmenn eiga auðveldara með að treysta leiðtogum en fyrirtækjum og fyrirtæki 

þurfa að að leggja áherslu á að kenna leiðtogum sínum samskiptahæfni (Mishra, 2007). 

Cook og Wall birtu rannsókn árið 1980 sem var gerð í Bretlandi meðal fólks í 

láglaunastörfum til þess að mæla traust til yfirmanna og hvort fylgni væri milli trausts og 

skuldbindingu við fyrirtækið.  

Mælikvarðarnir voru: 

 Þátttaka og tenging við vinnu (e. work involvement) 

 Hvatar í starfi (e. job motivation) 

 Þörf fyrir ánægju og afrek í gegnum vinnu (e. higher order need strength eftir 
Warr, Cook og Wall, 1979) 

 Skynjuð innri starfseinkenni (e. perceived intrinsic job characteristics) 

 Sjálfsmat á kvíða (e. self-rated anxiety) 

 Starfsánægja (e. job satisfaction) 

 Lífsánægja (e. life satisfaction) 

 Traust milli aðila (e. interpersonal trust at work) 

 Skuldbinding við fyrirtækið (e. organizational commitment)  

 Vöntun á uppfyllingu lífsmarkmiða (e. personal need non-fulfilment)  

Þeir uppgötvuðu fylgni milli trausts og skuldbindingar við fyrirtækið og mikla fylgni milli 

starfsánægju og trausts.  

Af öllum mælikvörðum var undirmælikvarðinn „traust til yfirmanna“ með mestu fylgni 

við flesta aðra mælikvarða nema „þörf fyrir ánægju og afrek í gegnum vinnu“. 

Sjálfsmetinn kvíði lækkaði einnig við aukið traust til yfirmanna (Cook og Wall, 1980). 

Skortur á trausti gerir það að verkum að ekki er hægt að finna lausn á vandamáli sem 

gagnast báðum aðilum eða skipulagsheildinni. Lausnin sem er þá lögð til er málamiðlun 
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en þá fær hvorugur aðili úrlausn mála sinna eða tillögu um innri keppni (Thomas, 1992). 

Slíkt á þó ekki við þegar um samband undirmanna og yfirmanna er að ræða.  

Traust eða skortur þar á hefur áhrif á hvers konar samskipti starfsmenn eiga við 

viðskiptavini. Þau verða betri, starfsmenn sýna meiri þolinmæði og bera meiri umhyggju 

fyrir viðskiptavininn eftir því sem starfsmenn bera meira traust til leiðtoga sinna (Erkmen 

og Esen, 2014). 

Starfsmönnum finnst umhyggja og tillitssemi mikilvægari kostir í fari yfirmanns en að 

hann sé sanngjarn og áreiðanlegur. Yfirmenn sem leiða með því að búa til hugsjón og hafa 

starfsmenn sína með í ráðum (e. transformational leadership) eru líklegri til þess að fá 

traust starfsmanna sinna (Asencio og Mujkic, 2016). 

2.4 Valddreifing 

Í þessum kafla er farið yfir skilgreiningu valddreifingar, hvaða áhrif valddreifing hefur á 

þjónustu til viðskiptavina, áhrif valddreifingar á leiðtoga, starfsmenn og skipulagsheildina, 

hvaða verkefni er hægt að biðja aðra um að gera og hvaða verkefnum leiðtogi þarf að 

sinna sjálfur.  

2.4.1 Skilgreining á valddreifingu 

Valddreifing er ferli sem leiðtogar nota til þess færa ábyrgð og vald neðar í 

skipulagsheildina til þess að auka skilvirkni og árangur og til þess að þróa og nýta hæfileika 

starfsfólks í skipulagsheildinni. Í valddreifingu felst að treysta undirmönnum fyrir 

verkefnum og leyfa þeim að taka ákvarðanir sem eru í samræmi við þá ábyrgð og það vald 

sem þeir hafa fengið (Fleming, 2009). 

2.4.2 Ástæður og ávinningur valddreifingar 

Aðstoð millistjórnenda í mannauðsmálum skiptir sköpum. Algengasta ástæðan fyrir því 

að rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja mistókst í Bandaríkjunum árið 1976 var að 

fyrirtæki vantaði millistjórnenda til að aðstoða yfirstjórn. Valddreifing er eina leiðin til 

þess að tryggja framþróun hæfra starfsmanna (Rimler og Humphreys, 1976). 

Algeng kvörtun viðskiptavina fyrirtækja í þjónustugeira er, að starfsfólk hafi ekki hæfni 

til þess að leysa vandamál eða hafi ekki vald til þess. Þegar þjónustugap verður hjá 

fyrirtæki eru þrjár algengar leiðir til þess að koma aftur á jafnvægi í sambandi 

þjónustuaðila og viðskiptavina. Þær fela í sér lausn á málinu á réttum tíma, eða að bæta 
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tjónið og samskipti (Cambra-Fierro, Melero, og Sese, 2015). Árið 2007 rannsökuðu Liao 

og Chuang leiðtogastíl sem einkennist af því að hafa starfsmenn með í ráðum, bæði í 

hópum og hjá einstaklingum. Þeim tókst þó ekki að sanna áhrif leiðtogastíls sem 

einkennist af því að hafa starfsmenn með í ráðum (e. transformational leadership) á 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum (Liao og Chuang, 2007). Aug, Menguc og Jung tókst það 

hins vegar árið 2014. 

Stjórnunarstíll sem einkennist af því að útdeila verkefnum, kalla til ábyrgðar og deila 

með sér hlutverki leiðtoga, veitir frelsi til þess að taka ákvarðanir, deila upplýsingum og 

hjálpa undirmönnum og hefur jákvæð áhrif á upplifun starfsmanna á frelsi til athafna (e. 

psychological empowerment). Þetta frelsi hefur aftur á móti jákvæð áhrif á starfsánægju 

starfsmanna og gefur þeim tækifæri til þess að veita viðskiptavinum góða þjónustu 

(Namasivayam, Guchait, og Lei, 2014). Þessi stjórnunarstíll hefur ekki einungis bein og 

jákvæð áhrif á einstaka starfsmenn heldur þjónustulund hópa starfsmanna sem eru í 

beinni snertingu við viðskiptavini. Við þjónustu viðskiptavina getur undirliggjandi 

hóphegðun (e. citizenship behaviours) skipt máli. Þrátt fyrir að einstakur starfsmaður sé 

ekki móttækilegur fyrir stjórnunarstíl leiðtoga sem einkennist af frelsi til athafna er hægt 

að áætla að hann búi yfir þjónustulund svo lengi sem hann er hluti af hópi sem er 

móttækilegur fyrir þessum stíl. Stærsti einstaki þáttur sem hefur áhrif á þjónustulund er 

sjálfstæði og frelsi til athafna (Auh, Menguc, og Jung, 2014). 

Þegar leiðtogi sýnir hegðun gagnvart starfsmönnum sínum sem einkennist af 

valddreifingu, ábyrgð og gagnsæi, leyfi til þess að taka ákvarðanir, deila upplýsingum og 

hjálpa undirmönnum að vaxa í starfi leiðir það til sálfræðilegrar valdeflingar (e. 

psychological empowerment) þeirra. Sálfræðileg valdefling hefur svo jákvæð áhrif á 

starfsánægju og frelsið til þess að veita framúrskarandi þjónustu (Namasivayam o.fl., 

2014). 

Valddreifing hefur áhrif á leiðtoga, starfsfólk og skipulagsheildina. Leiðtogar hafa 

svigrúm til þess að setja stjórnunarstörf og mál sem krefjast athygli þeirra í forgang. 

Valddreifing léttir af þeim endurtekin, einföld verkefni og leyfir leiðtoga að einbeita sér 

að þeim verkefnum sem aðeins hann getur sinnt, gefur leiðtoga rýmri tíma til þess að geta 

tekið að sér verkefni sem yfirmenn hans valddreifa til hans, léttir á álagi og hjálpar til við 

að verkefni klárast. Skilvirk valddreifing hefur mikið að segja við uppbyggingu starfsmanna 
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með því að þjálfa þau og gefa þeim tækifæri til þess að þróast í starfi. Valdefling 

starfsmanns eykst, starfið er meira auðgandi fyrir starfsmanninn, sjálfstraust eykst, traust 

til leiðtoga eykst, valddreifing gefur starfsmanninum tækifæri til þess að vaxa í starfi og 

undirbýr starfsmanninn undir að taka við stöðuhækkun þegar fram líða stundir. Áhrif 

valddreifingar á skipulagsheildina eiga þátt í velgengni hennar. Áhrifin eru aukin skilvirkni, 

framleiðni, leiða til betri ákvarðana á styttri tíma, eykur getu starfsfólks til þess að takast 

á við áskoranir, hvetur starfsfólk áfram, stuðlar að betri liðsanda, samhæfingu og 

sameiningu auk þess sem valddreifing hefur jákvæð áhrif á samskipti innan 

skipulagsheildar (Fleming, 2009). 

2.4.3 Skipulag valddreifingar 

Þegar horft er til valddreifingar er spurt hvaða verkefni það séu sem hægt er að valddreifa. 

Valddreifa ætti verkefni ef einhver í skipulagsheildinni getur leyst það. 

 betur en yfirmaður 

 í staðinn fyrir yfirmann 

 með minni tilkostnaði en ef yfirmaður myndi leysa verkefnið 

 á styttri tíma 

 á þann hátt að það leiði til betri þjálfunar og þróunar á starfsmönnum en ef 
yfirmaður myndi leysa verkefnið. 

Starfsmenn hafa þörf fyrir að starf þeirra skipti máli og að það ríki jafnvægi milli þess að 

gefa sig í starfið og að setja spor sín á vinnu sína. Rétt valddreifing uppfyllir þessar þarfir 

auk þess að leiða af sér ávinning fyrir fyrirtækið sem kostar ekkert og þarfnast ekki ytri 

ráðgjafar (Rimler og Humphreys, 1976). 

Við þetta er hægt að bæta að valddreifa skuli þegar yfirmenn og starfsmenn deila sömu 

gildum og sýn, þegar starfsmenn eru nægilega mikið skuldbundnir verkinu og þegar 

kunnátta undirmanna mun aukast ef þeim er veitt vald til athafna. Yfirmenn ættu ekki að 

valddreifa verkefni sem þarfnast athygli þerra vegna kunnáttu, þekkingar, trúnaðarmála, 

neyðartilvika, málum sem eru pólitísk eða málum sem hefur verið valddreift til þeirra 

sérstaklega. Einnig ættu þeir ekki að leyfa öðrum að taka umdeildar ákvarðanir. 

Til þess að geta valddreift þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði. 
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 Undirmaður þarf að hafa hæfni eða geta öðlast hæfni til þess að leysa 
verkefnið. 

 Undirmaður þarf að vera viljugur til þess að taka við verkefninu.  

Það er mikilvægt að útdeila verkefnum til starfsmanna sem skilja til hvers er ætlast, eru 

sammála og er tilbúnir til þess að skuldbinda sig verkefninu sem þeim hefur verið útdeilt. 

Það er einnig mikilvægt að vera skýr gagnvart þeim sem viðkomandi mun eiga samskipti 

við um nýja ábyrgð starfsmanns. Það þarf að veita þessum starfsmanni vald til þess að 

framkvæma þau verk sem ætlast er til að hann muni sinna. Ef starfsmaður hefur fullan 

skilning á verkefninu, hefur vald til þess að framkvæma og þarf að svara fyrir verkefnið til 

yfirmanns síns er góður grunnur að skilvirkri valddreifingu lagður (Fleming, 2009). 

2.4.4 Ábyrgð yfirmanns og skipulagsheildarinnar 

Þegar valdinu er dreift þurfa yfirmaður og skipulagsheildin að skuldbinda sig til þess að 

tryggja góð samskipti og stuðning við þann sem valddreift var til. Yfirmaður þarf að vera 

til staðar og aðgengilegur. Árangur af valddreifingu sem og velgengni 

skipulagsheildarinnar krefst þess að vinnustaðamenning styðji, hvetji, styrki og verðlauni 

starfsfólk sem er tilbúið til þess að láta til sín taka og taka á sig meiri ábyrgð (Fleming, 

2009). 

2.5 Mistök í frammistöðu og hegðun starfsmanna 

Í þessum kafla er fjallað um ástæðu þess að starfsmenn gera mistök í frammistöðu og 

hvernig hægt er að takast á við slík mistök.  

Hegðun fólks hefur verið rannsökuð í langan tíma og mikið hefur verið birt af efni um 

„a,b,c“ hegðun en með henni er átt við hvata (e. activators), hegðun, (e. behaviors) og 

afleiðingar (e. consquences) sem geta verið jákvæðs eðlis eða neikvæðs. Saman mynda 

þessi þrjú atriði óendanlega, endurtekna hringrás. Leiðtogar þurfa að vera góðar 

fyrirmyndir. Launamenn munu alltaf leitast eftir því að herma eftir þeirri hegðun sem 

yfirmaður þeirra sýnir (Johnson, 2006). 

Mistökum í starfi er hægt að skipta í tvo flokka. Annars vegar eru það vandamál 

varðandi frammistöðu, það er að segja hversu vel eða illa starf er unnið, en hins vegar eru 

það hegðunarvandamál sem varða það að fylgja reglum eða stefnu (McConnell, 1993). 
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Mismunandi aðferðum hefur verið beitt til þess að takast á við hegðun starfsmanna. 

Sumir segja að refsa skuli fyrir óæskilega hegðun, aðrir leggja það til að verðlauna skuli 

rétta hegðun.  

Samkvæmt Staffieri er hægt er að flokka hegðun starfsmanna í eftirfarandi flokka: 

 Getur – vill. Þessi starfsmaður getur unnið vinnu sína og er stoltur af henni. 

 Getur – vill ekki. Þessi starfsmaður hefur getu en ekki vilja til þess að sinna 
vinnunni sinni. 

 Getur ekki – vill. Þessi starfsmaður getur ekki sinnt vinnunni en mun reyna 

 Getur ekki – vill ekki. Þessi starfsmaður getur hvorki sinnt vinnunni né hefur 
hann áhuga á henni. 

Getur ekki – vill ekki. Áður en gripið er til aðgerða þarf að spyrja sig hver sé ástæða þess 

að starfsmaðurinn hegði sér á þennan hátt. Nokkrar ástæður geta legið að baki slíkri 

hegðun. 

 Ef við sjáum fyrir okkur nýjan starfsmann er ólíklegt að hann hafi fengið þá 
þekkingu sem hann þarf til þess að sinna starfinu frá fyrsta degi. Sömuleiðis eru 
nýir starfsmenn sem hafa ekki þekkingu oft hikandi við að ganga í verk af 
hræðslu við mistök. Þetta á sérstaklega við framlínustörf. Í slíkum tilvikum þarf 
að huga vel að þjálfun. Þjálfun er ætíð á ábyrgð leiðtogans en ekki starfsmanns. 
Hún gefur starfsmanninum þekkingu á starfinu og gefur honum það sjálfstraust 
sem hann þarf til þess að standast þær kröfur sem gerðar eru til hans. Eftir það 
þarf starfsmaðurinn að öðlast kunnáttu og reynslu til þess að verða að „getur-
vill“ starfsmanni 

Getur – vill ekki. Starfsmenn sem sýna þessa hegðun ergja leiðtoga hvað mest. Þetta eru 

einstaklingar sem hafa alla burði til þess að leysa verkefnið en vilja það ekki af einhverjum 

ástæðum. Leiðtoginn veit að miðað við þekkingu og starfsreynslu ættu þessir starfsmenn 

að leggja meira af mörkum en þeir gera. Yfirleitt eru þessir starfsmenn ekki góðir liðsmenn 

og fara í vörn þegar þeir eru beðnir um að fara út fyrir sitt verksvið. Það vekur gremju hjá 

leiðtoganum að sjá skort á drifkrafti hjá þessum einstaklingum, sér í lagi þegar búið er að 

fjárfesta bæði tíma og peningum í starfsþjálfun þeirra. Þessir starfsmenn halda yfirleitt 

störfum sínum þar sem þeir sinna sinni vinnu vel. Til þess að takast á við þetta vandamál 

þarf að finna orsök þess en mögulegar ástæður gætu verið eftirfarandi: 

 Starfsmaðurinn skilur ekki ástæðu þess að þurfa að vinna verkið. Rétt miðlun 
upplýsinga sem útskýrir mikilvægi verksins í verðmætaaukningu getur verið allt 
sem þarf til þess að hvetja starfsmanninn í rétta átt. Ef starfsmanninum finnst 
verkið ekki mikilvægt er ólíklegt að hann vilji vinna það.  
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 Starfsmanninum finnst hann ekki vera metinn að verðleikum. „Af hverju ætti 
ég að gera þetta þegar öllum er sama“ er viðhorfið sem slíkur starfsmaður kann 
að vera með. Ef leiðtogar hrósa ekki fyrir rétta hegðun er slíkt viðhorf 
óumflýjanlegt og getur leitt til þess að starfsmaður finni ekki hvata hjá sér til 
þess að gera meira. 

 Starfsmaðurinn fær ekki viðurkenningu fyrir vel unnið starf. Leiðtogar ættu að 
viðurkenna vel unnin störf opinberlega. Þegar minnst er á starfsmenn á fundum 
er það ávallt hvetjandi fyrir starfsmanninn að tekið sé fram hversu mikilvægur 
hlekkur hann sé í vel heppnuðu verkefni.  

 Starfsmaðurinn finnur enga hvatningu í verkinu. Margir leiðtogar vilja ekki veita 
fjarhagslega hvatningu en sjá ekki að það eru margar aðrar leiðir færar.  

Hvati er einstaklingsbundinn. Leiðtogi þarf að finna hvað drífur starfsmanninn áfram og 

þarf að finna leið til þess að hámarka frammistöðu hvers og eins. Rétt hvatning hjálpar 

starfsmanninum til þess að vilja standa sig betur (Staffieri, 2006). 

Til þess að takast á við slík mistök ráðleggur Dale Carnegie leiðtogum að tala fyrst um 

eigin mistök áður en þeir gagnrýna aðra (Carnegie, 1998). 

Í rannsókn á heilbrigðisstofnun NHS í Bretlandi frá 2013 kemur fram að einkenni 

stofnunnar sem tekur ekki á vandamálum eru meðal annars að viðurkenna ekki sín eigin 

mistök og neita að vandamál séu til staðar (Pope og Burnes, 2013). 

Ráðlegging Dale Carnegie‘s um að byrja á hrósi og einlægri viðurkenningu 

endurspeglast í setningunni: „Það byrjaði að vera gaman í vinnunni þegar ég fékk stuðning 

millistjórnenda og fékk starfsfólk til þess að benda þeim á hvað það gæti gert betur í 

staðinn fyrir að segja þeim hvað þeir gætu ekki gert. Þegar skipulagsheild nær þessum 

áfanga mun hún leitast eftir að deila hrósi í staðinn fyrir að leita að sökudólgum (Goldberg, 

1996). Dale Carnegie tekur í sama streng en hann segir: „Vektu athygli fólks óbeint á 

mistökum þess. Fáðu fólk til að fara að vilja þinum með glöðu geði“ (2009, bls. 239) 

Dale Carnegie stjórnendanámskeiðið kennir leiðtogum hvaða samskiptatækni er 

vænlegust til árangurs þegar hegðun eða frammistaða starfsmanna stendur ekki undir 

væntingum. Michael Crom, aðstoðarforstjóri Dale Carnegie þjálfunar, segir að áður en 

athugasemd er gerð við frammistöðu þurfi leiðtogi að safna saman staðreyndum og ganga 

úr skugga um að starfsmaður beri traust til leiðtogans. Áhersla skuli skal vera lögð á 

vandamálið en ekki einstaklinginn. Takist þetta eru meiri líkur á að starfsmaður verði 
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áfram í fyrirtækinu og hafi jákvæð áhrif á andrúmsloftið í teyminu (Crom, 2010). Á Dale 

Carnegie stjórnunarnámskeiðinu er auk þess tekið á mikilvægi þess að starfsmaður sjálfur 

komi með tillögu að lausn vandamálsins, að starfsmaður skilji afleiðingar þess að fylgja 

ekki fyrirmælum og að leiðtogi þurfi að koma því til skila til starfsmannsins að hann beri 

fullt traust til hans.  

Anna Johnson rithöfundur segir að ein aðalmistök leiðtoga séu að tala of mikið og 

hlusta of lítið og vísar hún þá í mikilvægi þess að starfsmaður komi fram sínu sjónarmiði 

þegar rætt er um ástæður þess að frammistaða hafi ekki orðið eins og ætluð var. Hún 

segir að mikilvægt sé að leiðtogi og starfsmaður séu sammála um markmið til framtíðar 

(Johnson, 2006). 

Það er mikilvægt að starfsmaðurinn skilji af hverju leiðtoginn ætlast til þess að hann 

hagi sér á ákveðinn hátt eða framkvæmi verk á ákveðinn hátt. Ástæður þess að 

starfsmaður stendur ekki undir þeim væntingum sem til hans eru gerðar eru: 

 Persónuleg vandamál. 

 Starfsmaður þarfnast þjálfunar. 

 Starfsmaður skilur ekki reglurnar. 

 Starfsmaður er óhæfur. 

 Starfsmanni er sama. 

Gott ráð er að setjast niður með starfsmanninum og spyrja hann af hverju hann fylgi ekki 

reglum eða starfsháttum eins og ætlast er til af honum og leyfa starfsmanninum að tala. 

Svo er hægt að spyrja: „Hvað finnst þér að eigi að gerast og hvernig finnst þér að eigi að 

leysa þetta vandamál?“ Þetta er vandamál starfsmanns en ekki leiðtogans, það er því best 

að starfsmaðurinn komi að því að finna mögulega lausn. Þarfnast starfsmaður þjálfunar? 

Ef svo er, er fýsilegur kostur fyrir fyrirtækið að senda starfsmann í þjálfun og hverjir eru 

möguleikarnir? Næsta spurningin er: „Hversu langan tíma telur þú að það muni taka að 

leysa vandann?“ og „hvað finnst þér að eigi að gerast ef við finnum ekki lausn á þessari 

hegðun eða vandamáli í frammistöðu?“ Starfsmaðurinn er settur í þá aðstöðu að ákveða 

hvaða afleiðingar það muni hafa fyrir hann að bæta ekki frammistöðu sína eða hegðun. 

Hann mun annaðhvort bæta sig eða hætta (Krawcke, 2016). 

Ein hefðbundin leið til þess að bæta frammistöðu hefur verið að refsa fyrir slæma 

frammistöðu. Ef mistökin liggja í hegðun en ekki frammistöðu og mistökin voru gerð 
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viljandi þarf tvímælalaust að fara í agaaðgerðir gagnvart starfsmanninum. Þegar mistökin 

liggja í frammistöðu starfsmanns er besta tólið til þess að bæta hana, að auka öryggi og 

viðurkenningu á réttri hegðun. Þegar lagt var mat á eftirfylgni öryggisstaðla komust 

rannsakendur að því að í þeim fyrirtækjum sem hvöttu starfsmenn sína til þess að segja 

frá „næstum því slysum“, þar sem starfsmenn tóku þátt í að móta öryggisstefnu 

fyrirtækisins, þar sem starfsmenn sem fylgdu öryggisstöðlum voru verðlaunaðir reglulega 

og þar sem samskipti voru opin, var mun minna um slys en í þeim fyrirtækjum þar sem 

þessar aðferðir voru ekki notaðar (Johnson, 2006). 

2.5.1 Lausn á deilum og efling samvinnu 

Í þessum kafla er farið yfir skilgreiningu á deilum, sett eru fram nokkur líkön sem 

fræðimenn hafa stillt upp um ástæður og mögulegar lausnir á deilum og lögð er fram 

nálgun Dale Carnegie námskeiðs til þess að taka á deilum. Það að geta leyst deilur er 

mikilvægur þáttur þegar leiðtogi reynir að mynda sambönd og öðlast traust starfsmanna. 

Því er deilum og lausn þeirra gefið rúm í þessum kafla. Í öllum samböndum, vinnu- sem 

og einkasamböndum koma upp mál þar sem hlutaðeigendur eru ósammála og reynir þá 

á getu aðila til þess að ráða fram úr þessum deilum. Fræðimenn hafa enn ekki komist að 

sameiginlegri skilgreiningu á deilum. Mjög þröng skilgreining á deilum er að þær séu bilun 

á ferli ákvörðunartöku svo einstaklingur eða hópur eigi erfitt með að finna lausn (March 

og Simon, 1958). Sumir vilja meina að deilur séu ástand á meðan aðrir segja að deilur séu 

hegðunarmynstur. Enn aðrir segja deilur vera gagnvirkt ástand þar sem hegðun eða 

markmið eins þátttakenda samræmast ekki hegðun eða markmiðum annars (Rahim, 

2011). Eftir að hafa farið í gegnum nokkrar skilgreiningar mismunandi fræðimanna á 

hugtakinu deilur komst Robert A. Baron prófessor að þeirri niðurstöðu að fræðimenn 

væru sammála um eftirfarandi þætti: 

 Deilur fela í sér andstæða hagsmuni milli einstaklinga eða hópa í aðstæðum þar 
sem annar aðilinn tapar á því að ná sínu ekki fram 

 Aðilar þurfa að viðurkenna að hagsmunir séu andstæður hvor annarrar 

 Deilur fela í sér ályktunina um að mótaðilinn muni sjá til þess að eigin markmiði 
verði ekki náð 

 Deilur eru ferli. Ferlið einkennist af fyrrum samböndum aðila, endurspegla fyrri 
samskipti og eru settar í samhengi við þessi samskipti 

 Deilur fela í sér athafnir annars eða beggja aðila sem í raun gera mótaðilanum 
það ókleift að ná markmiði sínu 
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 (Murphy og Saal, 1990).  

Það eru til vel yfir fjörutíu líkön sem eiga sér annaðhvort eigindlegan eða megindlegan 

grunn en leggja fram tillögur að lausn á deilum. Gagnrýni á líkön felst í því að þau skorti 

raunprófanir og útskýri frekar hegðun en spái fyrir um hana (Lewicki, Weiss, og Lewin, 

1992). Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að kanna hvort stjórnunarnámskeið Dale 

Carnegie auki upplifun stjórnenda á eigin hæfni til þess að geta forðast og leyst deilur.  

Mynd 3 sýnir á einfaldan hátt hvernig hægt er að flokka niður lausn á deilum í fimm 

aðferðir;samkeppnislausn, samvinnulausn, málamiðlun, að forðast lausn og að gefa eftir. 

 

 

Mynd 3 Aðferðir við lausn deilna 

Samkeppnislausn snýst um það að hver aðili reynir að fá bestu lausnina fyrir sig. 

Útkoman er líkleg til að verða til þess að annar aðili deilunnar lúti í lægra haldi. Það að 

forðast lausnir leiðir til þess að deilur verða ekki leystar og vandamálið verður ennþá til 

staðar. Málamiðlun snýst um það að hvorugur aðilinn fær það sem hann leitaðist eftir en 

báðir geta unað við niðurstöðuna. Með samvinnulausininni er átt við að báðir aðilar og 

skipulagsheildin hagnist á lausninni. Einnig er talað um að gefa eftir en þá fær annar 

aðilinn sínu framgengt og hinn lýtur þeirri niðurstöðu.  

Um 512 fyrir Krist skrifaði Sun Tzu að besti leiðtoginn sé sá sem þarf aldrei að berjast 

(Sun Tzu, 1964). Í annarri reglu um mannleg samskipti segir Dale Carnegie að mikilvægt 
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sé að segja aldrei: „Þetta er ekki rétt hjá þér“. Önnur ráð sem eru gefin eru varðandi 

mannleg samskipti eru: 

 Virtu skoðanir annarra. Segðu aldrei við aðra manneskju að hún hafi rangt fyrir 
sér. 

 Ef þú hefur rangt fyrir þér, viðurkenndu það strax og afdráttarlaust. 

 Byrjaðu á því að vera vingjarnlegur. 

 Leyfðu öðrum að tala. 

 Láttu hina manneskjuna halda að hún eigi hugmyndina. 

 Reyndu í einlægni að setja þig í spor annarra. 

 Sýndu hugsunum og óskum annarra skilning. 

 Höfðaðu til þess besta í öðrum. 

(Carnegie, 1998). 

Til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu þarf að minnka fjandskap á milli aðila, 

greiða úr ímynduðu og raunverulegu óréttlæti, kynna aðilum betur málsstað hvors annars 

og hætta að reyna að samræma markmið og sjónarmið (Blake og Mouton, 1985). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að samningar þar sem báðir aðilar eru ánægðir með 

niðurstöður eru líklegri til þess að vera stöðugir, styrkja samband aðila og auka 

samfélagslegan ágóða. Dale Carnegie stjórnunarnámskeið leggja áherslu á að breyta 

hugarfari þegar kemur að lausn á deilum. Unnið er að markmiði sem á að gagnast 

skipulagsheildinni, áhersla er lögð á samfélagslegan ágóða.  

 Cummings gerði tilraunir sem skrifað var um árið 1984, þar sem tveir hópar voru látnir 

leysa deilur. Annar hópurinn reyndi samkeppnisaðferð, þar sem aðilar reyna að ná fram 

bestu niðurstöðum fyrir sig en hinn hópurinn notaði samvinnuaðferð, þar sem aðilar 

reyndu að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Í þessum rannsóknum kom í ljós að í 

samningaviðræðum þar sem báðir aðilar notuðu samvinnutækni voru líkur til árangurs 

mun meiri en þegar samkeppnisaðferð var notuð (Lewicki o.fl., 1992). 

Deilur geta skapast af ákveðinni stöðu sem fólk tekur. Staða getur verið að starfsmaður 

sem kemur hugmynd á framfæri við yfirmann sinn leggi áherslu á að yfirmaðurinn taki 

fram að þetta hafi verið hugmynd starfsmannsins, þegar hann kynnir hana fyrir stjórninni. 

„Leyfðu hinni manneskjunni að halda að hún eigi hugmyndina“ er ein af samskiptareglum 

Dale Carnegie. Á námskeiðinu er unnið markvisst gegn því að fólk taki sér stöðu en frekar 

unnið að því að skoða undirliggjandi hvata. Undirliggjandi hvati starfsmanns sem leggur 
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fram hugmynd, til dæmis að breyttum ferlum, er samfélagslegur ávinningur fyrir 

skipulagsheildina. Staða hans er sú að hann vill fá viðurkenningu fyrir að hafa átt 

hugmyndina. Þó yfirmaður kynni hugmyndina sem sína eigin, er samfélagslegur 

ávinningur hinn sami, óháð stöðu starfsmannsins. Frá 1975 hafa Filley, Eisemann og Fisher 

og Ury sagt að mun meiri áhersla sé lögð á undirliggjandi hvata en stöður. Áður en ráðist 

er í að leysa deilur sem eru til staðar hér og nú þurfi að breyta undirliggjandi hvata, 

aðferðum, þekkingu, stöðlum og takmörkun á tíma. Samkvæmt þeirra kenningum þarf að 

hverfa frá því að vera í samkeppnisham yfir í aðrar aðferðir. Eðli lausnar á deilum veltur á 

bæði tímaramma, þeim tíma sem valinn er til þess að leysa deiluna og þeim sem aðstoðar 

við lausn hennar. Hér er mikilvægt að átta sig á því að sá sem aðstoðar eða 

milligöngumaður sem ráðleggur öðrum aðila, mun hafa allt annarra hagsmuna að gæta 

en ráðgjafi sem reynir að þjóna báðum aðilum. Milligöngumaður sem ráðleggur einungis 

öðrum aðilanum er líklegri til þess að fara í samkeppnisham. Þegar um deilur innan 

skipulagsheildar er að ræða og milligöngumaður er yfirmaður mun það í flestum tilvikum 

leiða til lausnar sem þjónar þessari skipulagsheild. Slík samvinna hefur jákvæð áhrif á 

starfsánægju og sjálfstraust, eykur traust og virðingu milli einstaklinga og hefur einnig 

jákvæð áhrif á skipulagsheildina. Slík nálgun mun þó alltaf vera viðbrögð við aðstæðum 

sem þarf að takast á við hér og nú en ekki vinna að því að skoða undirliggjandi ástæður 

deilna. Það er nánast ómögulegt að nota þessa aðferð ef aðilar eru í eðli sínu öndverðu 

megin við málefnið eða búa ekki yfir nægilegum samskiptahæfileikum til þess að geta 

leyst deilur, ef aðilar treysta ekki hverjum öðrum eða ef tími er af of skornum skammti. Í 

slíkum tilvikum þarf að leitast við sátt (e. compromise) eða þá samkeppni (Thomas, 1992).  

Óskastaða og langtímamarkmiðið er að auka samvinnu með því að breyta ferlum innan 

skipulagsheildarinnar, fyrirtækjamenningu, þekkingu og getu starfsmanna og 

skipulagsheildarinnar sem og takast á við aðrar aðstæður til þess að minnka líkur á deilum 

(Blake og Mouton, 1985). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðir í vísindalegum rannsóknum og skýrt frá þeim aðferðum 

sem notaðar voru við þessa rannsókn. Rýnt er í þátttakendur, hvernig unnið var úr 

gögnum, hvaða gögn fengust úr rannsókninni og hvaða mælitæki voru notuð. Að lokum 

er farið yfir annmarka rannsóknarinnar sem eru töluverðir. Niðurstöður eru túlkaðar þó 

svo að marktekt og réttmæti rannsóknar sé takmarkað. 

3.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort stjórnendaþjálfun Dale á Íslandi skili 

raunverulegum mun á upplifun stjórnenda á hæfni sinni til þess að nálgast og mynda 

sambönd við starfsmenn sína, hæfni til þess að byggja upp traust til þeirra, hæfni til þess 

að valddreifa og hæfni til þess að takast á við mistök starfsmanna. Einnig var kannað 

hvernig stjórnendur upplifuðu hæfni sína til þess að taka á mistökum sem starfsmenn 

þeirra gera.  

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðum hefur yfirleitt verið skipt í tvo flokka; megindlega aðferðafræði og 

eigindlega aðferðafræði. Auk þessara flokka er notast við sögufræðilegar rannsóknir. Í 

megindlegum rannsóknum ákveður rannsakandinn hvað á að rannsaka og spyr fyrirfram 

ákveðinna lokaðra spurninga. Gögnin eru mælanleg og greind með tölfræði. Gögnum er 

safnað frá ákveðnum hópi eða safni af viðföngum. Þessi valdi hópur er kallaður úrtak. Það 

er stærð úrtaks og gerð rannsóknarinnar sem ræður hvort hægt sé að draga almennar 

ályktanir út frá niðurstöðum. Til þess að draga ályktanir með 95% vissu þurfa 

þátttakendur að vera minnst 64 (Onwuegbuzie og Collins, 2007). Eigindlegar rannsóknir 

byggja á viðtölum og eru vísindalegar aðferðir notaðar til þess að tryggja gildi rannsókna. 

Tryggt er að rétt úrtak sé valið og rannsakandi þarf að búa yfir þekkingu um hvernig eigi 

að framkvæma viðtöl á skipulagðan hátt, hvernig hægt sé að aðgreina gögn með tilliti til 

aldurs, kyns og annarra þátta og hvernig eigi að koma þessum upplýsingum til skila (Gobo, 

2005). Eigindleg aðferð er túlkunaraðferð þar sem leitast er við að lýsa, umorða, þýða og 

skilja það sem sagt er. Áhersla er lögð á efni en ekki fjölda þeirra sem geta samsamað sig 

við ákveðna staðreynd sem er fyrirfram gefin. Eigindleg aðferðafræði gefur rannsakanda 
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möguleika á að kynnast viðmælendum sínum og fá skilning á sjónarmiðum sem ná dýpra 

en stöðluð viðtöl geta náð (Cooper og Schindler, 2011). 

Í sögufræðilegum rannsóknum (e. historiometry) eru huglægir eiginleikar eins og 

sköpunargáfa, snilligáfa, áhrif einstaklinga á tækniþróun eða þróun á hæfileikum 

rannsakaðir með því að kanna samhengi milli sögulegra skráninga og gagna. Aðferðir 

eigindlegra og megindlegra rannsókna eru sameinaðar þar sem farið er í opinberar eða 

sögulegar heimildir eða viðtölum þarfnast mikillar úrvinnslu (Parry, Mumford, Bower, og 

Watts, 2014). 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðafræði. Fyrirfram ákveðin próf, 

spurningalistar eða mælingar eru mælitæki sem lögð eru fyrir einstaklinga við gagnaöflun 

og úrvinnsla felst meðal annars í tölfræðilegri greiningu og talningu þar sem könnuð eru 

tengsl milli breyta (Cooper og Schindler, 2011). Í rannsókn þessari er notast við 

spurningalista sem unninn var úr markmiðum Dale Carnegie stjórnendaþjálfunar. 

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur fyrir fyrsta tíma og eftir síðasta tíma 

námskeiðsins. Í undirbúningnum var ákveðið að láta reyna á það hvort gögn myndu styðja 

að núlltilgátur yrðu afsannaðar. 

3.3 Rannsóknarspurningar 

Að fengnu leyfi til rannsóknarinnar frá höfuðstöðvum Dale Carnegie í Bandaríkjunum voru 

spurningar hannaðar út frá markmiðum handbókar námskeiðsins, lagðar fyrir leið-

beinanda og framkvæmdastjóra Dale Carnegie á Íslandi og aðlagaðar að einhverju leyti. 

Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 1 en spurningarnar voru flokkaðar í átta 

flokka: 

1. Hæfni til þess að mynda sambönd við aðra. Lagðar voru fram fimm spurningar 
(spurningar: 1, 2, 4, 5 og 6).  

2. Hæfni til þess að mynda traust. Lagðar voru fram sex spurningar (spurningar: 
3, 7, 8, 10, 12 og 13). 

3. Hæfni til þess að valddreifa. Lagðar voru fram fimm spurningar (spurningar: 9, 
21, 22, 23 og 24). 

4. Hæfni til þess að takast á við mistök í hegðun eða frammistöðu starfsmanna. 
Lagðar voru fram átta spurningar (spurningar 11, 14, 15, 16, 17, 18 og 20). 

5. Upplýsingar sem aðgreina kyn, aldurshópa, menntunarstig og starf.  

6. Atriði sem þátttakendur vonuðust til þess að ná betri þekkingu á, annars vegar 
fyrir námskeiðið og atriði sem þátttakendum fannst þeim raunverulega ná betri 
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tökum á eftir námskeiðið. (Þar sem of mörg röng svör voru gefin var þetta atriði 
ekki rannsakað frekar). 

7. Í spurningalistanum eftir námskeiðið var spurt hvort viðkomandi myndi sækja 
framhaldsnámskeið ef það væri í boði. 

8. Í lokin var þátttakendum gefinn kostur á að skrifa persónuupplýsingar sem 
gerðu rannsakanda kleift að hafa samband við þá.  

Til þess að svara öllum rannsóknarspurningum voru tilgátupróf notuð. Settar voru fram 

tvær tilgátur, núlltilgáta (H0) og varatilgáta (H1). Stuðst var við 95% öryggismörk (α = 0,05). 

Frelsisgráður voru 48 (N-1 + N-1) og var því útreiknað t-gildi 2,0106.  

Notast var við bæði p-próf og t-próf. Ef Tstat féll fyrir utan mörkin 2,0106 og -2,0106 

var H0 hafnað. H0 bar einnig að hafna ef P gildi var minna en 0,05.  

 Fyrsta spurningin sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var hvort 
þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að byggja upp betri sambönd við 
starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

H0: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja 
upp betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

H1: Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið.  

 Önnur spurningin sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var hvort 
þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að byggja upp traust við starfsmenn 
sína eftir námskeiðið.  

H0: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

H1: Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

 Þriðja spurningin sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var, hvort 
þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að valddreifa eftir námskeiðið. 

H0: Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að valddreifa 
eftir námskeiðið. 

H1: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að til þess að 
valddreifa eftir námskeiðið. 
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 Fjórða spurningin sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var, hvort 
þátttakendum fyndist þeir hæfari til þess að takast á við mistök í hegðun eða 
frammistöðu starfsmanna. 

H0: Engum  þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið.  

H1:Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að valddreifa 
eftir námskeiðið. 

Í þriðju tilgátunni var tilgáta og gagntilgáta orðuð á annan hátt en í hinum tilgátum þar 

sem jákvæð breyting hefði samsvarað fleiri svörum í „ósammála“ og „algjörlega 

ósammála“ flokkunum að námskeiði loknu. Undantekning á því var spurning 9 og var hún 

því ekki tekin með í greiningu. Jafnframt var tekið fram að könnunin væri að öllu leyti 

órekjanleg nema að fengnu samþykki þátttakenda. Við gerð spurninga var gefinn gaumur 

að því að orða spurningar á þann hátt að líklegt sé að þær kalli fram sterk viðbrögð og gefi 

þar með skýrari niðurstöður (Jordan, Thomas, McClelland, og Weerdmeester, 1996). 

3.4 Þátttakendur 

Valið á þátttakendum var hentugleikaúrtak (e. convenience samples). Hentugleikaúrtak 

byggir ekki á líkindum (e. non-random samples) heldur er fyrirfram ákveðinn hópur fólks 

með ákveðna þekkingu (e. purposive samples) rannsakaður (Coolican, 2014).  

Þátttakendur voru formlegir leiðtogar á sínum vinnustöðum, framkvæmdastjórar, 

deildarstjórar, stjórnendur og starfsmenn sem tilgreindu hlutverk sitt sem „annað“. 

Þátttakendur tóku þátt í Dale Carnegie námskeiði fyrir stjórnendur á tímabilinu febrúar 

2017 – apríl 2017. Skiptingu þeirra má sjá á mynd 4. 
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Mynd 4 Staða þátttakenda í fyrirtækjum 

Á mynd 5 kemur fram að þátttakendur voru níu konur og sautján karlmenn fyrir fyrsta 

tímann en þrjár konur og tíu karlmenn eftir síðasta tímann. Konur náðu því rétt einum 

þriðja af hópnum fyrir fyrsta tímann en rétt undir einum þriðja eftir síðasta tímann.  

Mynd 5 Kynjahlutfall þátttakenda 

Á mynd 6 má sjá að af þeim sem svöruðu könnunina eftir síðasta tímann voru 46% með 

háskólapróf en 52% þeirra sem svöruðu fyrir fyrsta tímann voru með sömu menntun. Ekki 

er hægt að draga ályktanir um niðurstöður varðandi menntunarstig þeirra sem tóku þátt. 
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Mynd 6 Menntunarstig þátttakenda 

Flestir þeirra sem tóku þátt voru á aldrinum 40-49 ára eins og sést á mynd 7. Vekur það 

athygli að aðeins einn leiðtogi var á aldrinum 50-59 ára og enginn yfir 60.  

Mynd 7 Aldur þátttakenda 

Gagnaöflun sem notuð var við rannsóknina hófst í febrúar 2017 en henni lauk í apríl 2017. 

Fyrsta tilraun til gagnaröflunnar hófst hins vegar í mars 2016 og lauk í maí 2016. Sami 

spurningalisti var lagður fram af kennara Dale Carnegie námskeiðs fyrir fyrsta tíma og eftir 

seinasta tíma. Spurningarnar voru 29 fyrir fyrsta tíma en 31 eftir seinasta tíma. Fyrir utan 

síðustu tvær spurningar um upplifun á námskeiðinu og hvort áhugi væri fyrir námskeiði í 

framtíðinni, voru spurningarnar eins. Samtals svöruðu 43 spurningalistanum sem lagður 

var fyrir áður en fyrsti tíminn hófst. Aðeins bárust þrjú svör eftir að síðasta tíma lauk. 
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Rannsóknin var því endurtekin í október 2016 og lauk í nóvember 2016. Samtals svöruðu 

26 þátttakendur spurningalista fyrir fyrsta tíma og 13 þátttakendur eftir seinasta tíma. 

Þrettán þátttakendur hættu á námskeiðinu en ástæður fyrir því brottfalli liggja ekki fyrir. 

Reynt var að fá þátttöku þeirra nemenda sem ekki höfðu svarað með því að senda þeim 

rafrænan spurningalista. Rannsókn sem Sax og fleiri gerðu sýndi að þrátt fyrir ítrekanir 

voru aðeins 19% af þeim sem fengu beiðnir um að svara könnun á netinu sem skiluðu 

svörum (Sax, Gilmartin, og Bryant, 2003). Aðeins eitt svar barst eftir tvær ítrekanir. 

Spurningalistar voru lagðir fram af kennara námskeiðs og voru prentaðar á pappír.  

3.5 Úrvinnsla gagna 

Blöðum var skilað í lokaðan kassa og svörin voru slegin inn í vefforritið SurveyMonkey sem 

sérhæfir sig í gerð og úrvinnslu spurningalista (http://surveymonkey.com). Til þess að 

tryggja áreiðanlegar niðurstöður var tvisvar farið yfir innslátt og útkomur. 

Við úrvinnslu gagna fyrstu rannsóknar sem ekki var notuð kom í ljós að einhverjir 

þátttakendur svöruðu ekki einstökum spurningum og óljóst er hvort þeir hafi ekki tekið 

eftir því eða hvort þeir hafa ekki viljað svara. Þátttakendur voru beðnir um að kvarða frá 

1-3 mikilvægi þriggja atriða sem þeir voru að vonast til að fá aukna þekkingu um en flestir 

krossuðu við fleiri en þrjú atriði eða engin. Í rannsókninni sem leiddi til úrvinnslu gagna 

var orðalagi breytt og mikilvægi þess að krossa við aðeins þrjú atriði feitletrað. 

Þátttakendur skildu heldur ekki spurninguna í þeirri rannsókn. Rétt útfyllt svör í þessari 

spurningu voru of fá og voru því ekki reiknuð í úrvinnslu gagna. Hrá gögn má finna í 

viðauka 2. 

3.6 Mælitæki 

Við svarmöguleika þar sem þátttakendur voru beðnir um að kvarða, var notast við fimm 

punkta Likert kvarða en rannsóknir benda til þess að enginn munur sé á útkomu 

rannsóknar hvort sem notast er við fimm punkta eða fleiri (Matell og Jacoby, 1971). 

Svarmöguleikum var raðað frá „algjörlega sammála“ og niður í „algjörlega ósammála“. 

Svarmöguleikar um aldur voru: 29 ára og yngri, 30-39 ára, 40-49 ára, 50-59 ára og 60 ára 

og eldri. Svarmöguleikar um stöðu í fyrirtækinu voru: Forstjóri, framkvæmdastjóri, 

deildarstjóri, stjórnandi og annað. Svarmöguleikar við menntagráðu voru; grunnskólapróf 

eða sambærilegt, framhaldsnám eftir grunnskóla, stúdentspróf eða sambærilegt, 
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grunnnám úr háskóla og framhaldsnám úr háskóla. Svarendum voru aðeins gefnir tveir 

kostir, kona eða karl, þegar þeir áttu að gefa upp kyn. 

Notast var við t-próf óháðra hópa og gert var ráð fyrir dreifni (e. T-test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances) þar sem ekki var hægt að rekja hverjir höfðu svarað bæði fyrir 

fyrsta tíma og eftir síðasta tíma og meiri upplýsingar um dreifni heildargagna lágu fyrir 

um stærra úrtakið (Newbold, Carlson, og Thorne, 2013). 

Marktektarkrafa (e. significance level) var 5% og þótti tilgáta sönnuð í þeim tilvikum 

sem P > 0 ,05. Stuðst var við Excel og SPSS við greiningu gagna. 

3.7  Annmarkar 

Ljóst er að úrtakið var of lítið til þess að geta dregið ályktanir um stærri hóp eða þýði. 

Aðeins 40% af lágmarksfjölda þátttakenda svöruðu könnun fyrir fyrsta tíma og 20,3% af 

lágmarksfjölda þátttakenda svöruðu seinni könnun. Af 26 sem hófu námskeiðið hættu 

þrettán. Af þeim 26 sem svöruðu könnunina fyrir fyrsta tíma voru 25 svör nothæf þar sem 

of mörg svör vantaði á eitt blað og því voru þau svör tekin út. Sökum fárra svara eru 

annmarkar á túlkun talna. Til þess að geta framkvæmt T-próf þurfa jafn mörg svör að vera 

í báðum hópum og því var fyllt upp í hin þrettán með tölum milli 1-5 sem Excel var látið 

velja af handahófi.  

Rannsóknin byggir á sjálfsmati. Það er hugsanlegt að stjórnendur hafi haft ákveðna sýn 

á sér og sínum hæfileikum áður en námskeiðið hófst. Á þessu námskeiði er farið djúpt í 

starf stjórnenda og getur það leitt til þess að þátttakendur fái betri innsýn í eigin hegðun 

og framkomu. Það er því mögulegt að sjálfsmat hafi verið betra fyrir fyrsta tíma en eftir 

að þátttakendur hafi öðlast þekkingu um efnið. Stjórnendur gætu hafa áttað sig á því að 

þeir voru lengra frá æskilegri hegðun og venjum en þeir héldu eftir að námskeiði lauk. 

Hugsanlega hafa einhverjir uppgötvað eftir síðasta tímann að þeir eigi langt í land og gætu 

því svör verið jafnvel neikvæðari en fyrir fyrsta tíma.  

Spurningarnar eru hlutlægt sjálfsmat. Ekki er vitað um, hversu margir þeirra sem eiga 

erfitt með að mynda traust, myndu viðurkenna slíkt í sjálfsmati. Spurning sem rannsóknin 

getur heldur ekki svarað er hversu mikið óskastaða leiðtoga hefur áhrif á svörin þeirra. Ef 

leiðtogi vill trúa því að hann geti myndað traust en lærir svo í gegnum námskeiðið að hann 

hafi ekki þessa hæfni, stangast tvær skoðanir á. Til þess að geta unnið úr því neitar 
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leiðtoginn að hann eigi erfitt með að mynda traust. Slík hegðun er kölluð cognitive 

dissonance á ensku (Lowell, 2012). 

Ekki er vitað hvort ný rannsókn myndi leiða til sömu niðurstaðna sökum lítils úrtaks og 

er áreiðanleiki því lítill. Ekki er hægt að fullyrða að sú mynd sem rannsóknin dregur upp 

af veruleikanum standist samanburð við veruleikann og hvort hægt sé að alhæfa út frá 

þessum niðurstöðum. Réttmæti rannsóknar er því lítið.  

Hönnunargalli í þriðju tilgátu (spurningar 9, 21,22,23 og 24) gerði það að verkum að 

ekki var hægt að hafa spurningu 9 með í úrvinnslu gagna. Allar spurningar í könnuninni, 

fyrir utan spurningar 21, 22, 23 og 24, voru hannaðar á þann veg að svörin „algjörlega 

sammála“ og „sammála“ voru jákvæð og „algjörlega ósammála“ og „ósammála“ voru 

neikvæð.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. 

Hér á eftir verða spurningarnar teknar í röð. 

4.1 Spurning 1 

Fyrsta spurningin sem leitast var að svara með tilgátuprófi var, hvort þátttakendum 

þættu þeir hæfari til þess að byggja upp betri sambönd við starfsmenn sína eftir 

námskeiðið. 

H0: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja 
upp betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

H1:Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið.  

Spurningar sem áttu við þessa tilgátu voru spurningar 1, 2, 4, 5 og 6. 

Í töflu 1 kemur fram að niðurstaða t-prófs óháðra úrtaka sýni, að munur var sé á 

meðaltali skora fyrir fyrsta tíma (meðaltal 1,9760 og staðalfrávik 0,4447) og eftir síðasta 

tíma (meðaltal 2,2400 og staðalfrávik 0,3215). Reiknað t gildi, t(0,025,48) = -2,41, er minna 

en viðmiðið, -2,0106 fyrir Tstat og er því hægt að hafna H0. Á sambærilegan hátt er p gildi 

greiningar 0,02 sem er minna en 0,05 sem er viðmiðunargildið og því hægt að hafna H0.  

Ályktun: Þar sem hægt er að hafna H0 eru nægar vísbendingar til þess að álykta að Dale 

Carnegie námskeiðið hafi haft áhrif á þátttakendur og að þeim finnist þeir hæfari til þess 

að byggja upp sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

Tafla 1 Niðurstöður tilgátu 1 

Kennitölur 
Tilgáta 1 fyrir fyrsta Tilgáta 1 eftir síðasta Mismunur 

Meðaltal 1,9760 2,2400 -0,2640 

Dreifni 0,1977 0,1033  
Fjöldi 25 25  
Frelsisgráður 48   

t Stat -2,41   

P(T<=t) two-tail 0,0200   
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Á mynd 8 er upplifun þátttakenda á hæfni sinni til þess að mynda sambönd við 

starfsmenn sína sýnd. 

Mynd 8 Tilgáta 1, öll svör 

Í töflu 2 sjást samandregnar niðurstöður úr spurningum sem varða tilgátu eitt. 

Tafla 2 Tilgáta 1, svör samandregin 

Svarmöguleikar Meðaltal fyrir námskeið Meðaltal eftir námskeið 

Sammála eða algjörlega sammála 68% 80% 

Hvorki né 26% 20% 

Ósammála eða algjörlega ósammála 6% 0% 
 

4.2 Spurning 2 

Önnur spurningin sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var hvort þátttakendum 

fyndist þeir hæfari til þess að byggja upp traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið.  

H0: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

H1:Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að byggja upp 
traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

Spurningar sem áttu við þessa tilgátu voru spurningar 3, 7, 8, 10, 12, og 13.  

Í töflu 3 kemur fram að niðurstaða t-prófs óháðra úrtaka sýni, að lítill munur sé á 

meðaltali skora fyrir fyrsta tíma (meðaltal 2,1 og staðalfrávik 0,441) og eftir síðasta tíma 

(meðaltal 2,26 og staðalfrávik 0,5025). Reiknað t gildi, t(0,025,48) = -1,2, fellur innan viðmiðs, 
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-2,0106 fyrir Tstat og er því ekki hægt að hafna H0. Á sambærilegan hátt er p gildi greiningar 

0,2373, sem er stærra en 0,05 sem er viðmiðunargildið og er því ekki hægt að hafna H0.  

Ályktun: Þar sem ekki var hægt að hafna H0 eru nægar vísbendingar til þess að álykta 

að Dale Carnegie námskeiðið hafi engin áhrif haft á upplifun þátttakenda og að þeim 

finnist þeir ekki hæfari til þess að byggja upp traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. 

Tafla 3 Niðurstöður tilgátu 2 

Kennitölur 
Tilgáta 2 fyrir fyrsta Tilgáta 2 eftir síðasta Mismunur 

Meðaltal 2,1000 2,2600 -0,1600 

Dreifni 0,1944 0,2525  
Fjöldi 25 25   

Frelsisgráður 48   

t Stat -1,20     

P(T<=t) two-tail 0,2373   
 

Á mynd 9 er upplifun þátttakenda á hæfni sinni til þess að mynda traust við starfsmenn 

sína sýnd. 

Mynd 9 Tilgáta 2, öll svör 

Í töflu 4 sjást samandregnar niðurstöður úr spurningum sem varða tilgátu tvö. 
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Tafla 4 Tilgáta 2, svör samandregin 

Svarmöguleikar Meðaltal fyrir námskeið Meðaltal eftir námskeið 

Sammála eða algjörlega sammála 76% 82% 

Hvorki né 19% 18% 

Ósammála eða algjörlega ósammála 5% 0% 

 

4.3 Spurning 3 

Þriðja spurning sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var hvort þátttakendum 

fyndist þeir hæfari til þess að valddreifa eftir námskeiðið. 

H0: Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að valddreifa 
eftir námskeiðið. 

H1: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að til þess að 
valddreifa eftir námskeiðið. 

Spurningar sem áttu við þessa tilgátu voru númer 9, 21, 22, 23 og 24. Spurning 9 var 

ekki tekin með við úrvinnslu gagna þar sem allar spurningar í þessum hópi nema spurning 

9 voru orðaðar á þann hátt að ef þátttakendur væru meira sammála eftir námskeiðið en 

fyrir væru svör þeirra jákvæðari. Í spurningu 9 var orðalagið hins vegar eins og í öllum 

öðrum spurningahópum. Hafi þátttakendur verið meira ósammála fullyrðingum eftir 

námskeiðið en fyrir það verða svör þeirra jákvæðari, það er fleiri segjast hafa upplifað 

hæfni til þess að valddreifa eftir námskeiðið en tillit var tekið til þess við úrvinnslu gagna 

og var tilgátan aðlöguð á þann hátt svo rétt svör myndu fást.  

Í töflu 5 kemur fram að niðurstaða t-prófs óháðra úrtaka sýni, að munur sé á meðaltali 

skora fyrir fyrsta tíma (meðaltal 1,904 og staðalfrávik 0,4325) og eftir síðasta tíma 

(meðaltal 2,125 og staðalfrávik 0,0,484). Reiknað t gildi, t(0,025,48) = -1,91 fellur innan 

viðmiðs, -2,0106 fyrir Tstat og er því ekki hægt að hafna H0. Á sambærilegan hátt er p gildi 

greiningar 0,0621 sem er stærra en 0,05 sem er viðmiðunargildið og er því ekki hægt að 

hafna H0. 

Ályktun: Þar sem ekki hægt er að hafna H0 eru nægar vísbendingar til þess að álykta 

að Dale Carnegie námskeiðið hafi haft áhrif á þátttakendur og að þeim þættu þeir hæfari 

til þess að valddreifa eftir námskeiðið. Þar sem p gildið liggur nálægt viðmiðunargildum 

er hætta á „Type I“ villu, það er að segja hætta er á óréttmætri höfnun H0 tilgátu. Með 

öðrum orðum gæti H1 verið niðurstaða rannsóknar og möguleiki er á því að Dale Carnegie 
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námskeiðið hafi ekki haft áhrif á þátttakendur og að þeim finnist þeir ekki hæfari til þess 

að valddreifa eftir námskeiðið. 

Tafla 5 Niðurstöður tilgátu 3 

Kennitölur 
Tilgáta 3 fyrir fyrsta Tilgáta 3 eftir síðasta Mismunur 

Meðaltal 1,904 2,152 -0,2800 

Dreifni 0,4325 0,484  
Fjöldi 25 25   

Frelsisgráður 48   

t Stat -1,91     

P(T<=t) two-tail 0,0621   

 

Á mynd 10 er upplifun þátttakenda á hæfni sína til þess að valddreifa sýnd.  

Mynd 10 Tilgáta 3, öll svör 

Í töflu 6 sjást samandregnar niðurstöður úr spurningum sem varða tilgátu þrjú.  

Tafla 6 Tilgáta 3, svör samandregin 

Svarmöguleikar Meðaltal fyrir námskeið Meðaltal eftir námskeið 

Sammála eða algjörlega sammála 48% 37% 

Hvorki né 34% 37% 

Ósammála eða algjörlega ósammála 18% 26% 

 

16%

32%
34%

16%

2%3%

34%
37%

17%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Algj. sammála Sammála Hvorki né Ósammála Algj. ósammála

Hæfni til þess að valddreifa

Meðaltal f. námskeið Meðaltal e. námskeið



44 

4.4 Spurning 4 

Fjórða spurning sem leitast var við að svara með tilgátuprófi var hvort þátttakendum 

fyndist þeir hæfari til þess að takast á við mistök í hegðun eða frammistöðu starfsmanna 

H0: Engum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að takast á við 
mistök í hegðun og frammistöðu starfsmanna eftir námskeið. 

H1:Öllum þátttakendum fannst þeir hæfari til þess að hæfari til 
þess að takast á við mistök í hegðun og frammistöðu starfsmanna 
eftir námskeiðið. 

 Spurningar sem áttu við þessa tilgátu voru númer 11, 14, 15, 16, 17, 18 og 20. 

Í töflu 7 kemur fram að niðurstaða t-prófs óháðra úrtaka sýni að lítill munur sé á meðaltali 

skora fyrir fyrsta tíma (meðaltal 2,215 og staðalfrávik 0,442) og eftir síðasta tíma 

(meðaltal 2,225 og staðalfrávik 0,3936). Reiknað t gildi, t(0,025 ,48) = -0,08, fellur innan 

viðmiðs, -2,0106 fyrir Tstat og er því ekki hægt að hafna H0. Á sambærilegan hátt er p gildi 

greiningar 0,9332 sem er stærra en 0,05 sem er viðmiðunargildið og er því ekki hægt að 

hafna H0.  

Ályktun: Þar sem ekki er hægt að hafna H0 eru nægar vísbendingar til þess að álykta 

að Dale Carnegie námskeiðið hafi ekki haftáhrif á þátttakendur og að þeim finnist þeir 

ekki hæfari til þess að takast á við mistök í hegðun og frammistöðu starfsmanna eftir 

námskeiðið. 

Tafla 7 Niðurstaða tilgátu 4 

Kennitölur  
Tilgáta 3 fyrir fyrsta Tilgáta 4 eftir síðasta Mismunur 

Meðaltal  2,2150 2,2250 -0,0100 

Dreifni  0,1973 0,1549  
Fjöldi  25 25   

Frelsisgráður  48   

t Stat  -0,08     

P(T<=t) two-tail  0,9332   
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Á mynd 11 er upplifun þátttakenda af hæfni sinni til þess að takast á við mistök 

starfsmanna sýnd. 

Mynd 11 Tilgáta 4, öll svör 

Í töflu 8 sjást samandregnar niðurstöður úr spurningum sem varða tilgátu fjögur.  

Tafla 8 Tilgáta 4, svör samandregin 

Svarmöguleikar Meðaltal fyrir námskeið Meðaltal eftir námskeið 

Sammála eða algjörlega sammála 72% 79% 

Hvorki né 22% 20% 

Ósammála eða algjörlega 
ósammála 6% 0% 
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5 Umræða og túlkun 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður, þær settar í samhengi við fræðin sem 

fjallað var um í kafla 2 og niðurstöðurnar túlkaðar. Í lok hvers undirkafla og í kafla 5.5 er 

álit rannsakanda sett fram.  

Rannsóknarspurningarnar sem fjalla um að mynda samband (spurning 1), skapa traust 

(spurning 2) og hæfni til þess að takast á við mistök í frammistöðu eða hegðun (spurning 

4) eru nátengdar. Eins og kemur fram í kafla 2.3, er skilgreining á trausti að ganga út frá 

því að öðrum gangi gott til. Erfitt getur verið að ganga út frá slíkri staðreynd ef ekkert 

samband hefur verið milli aðila. Því hæfari sem stjórnendur eru til þess að mynda 

samband, því auðveldara verður þeim að mynda traust. Spurning 4 fjallar um hæfni til 

þess að takast á við mistök í frammistöðu og hegðun. Eins og fram kemur í kafla 2.5 er 

undanfari þess að geta bætt hegðun starfsmanns, traust milli aðila. Allir þessir þættir eru 

samverkandi og ef gætt er að þeim öllum, bæta þeir leiðtogahæfileika þeirra sem ná 

árangri á þessum sviðum, ásamt því að skapa fyrirtækjum fjárhagslegan ávinning. 

Rannsóknarspurning 3 fjallar um hæfni til þess að valddreifa. Í kafla 2.4.2 kemur fram 

að valddreifing eykur traust og tengist spurning 3 hinum spurningunum. Að öðru leyti er 

hún sjálfstæðari og skv. sama kafla virðist aðalávinningur þess að valddreifa, liggja í betri 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum og meira sjálfstæði og meiri valdeflingu hjá 

starfsmönnum.  

5.1 Spurning 1 

Í fyrstu spurningu var athugað hvort þátttakendum þættu þeir hæfari til þess að byggja 

upp betri sambönd við starfsmenn sína eftir námskeiðið. Rannsóknin sýndi fram á að 

munur var á upplifun þátttakenda af hæfni sinni til þess að mynda sambönd eftir 

námskeiðið og fyrir það. Í kafla 2.1 kemur fram að eitt af hlutverkum leiðtogans sé að 

sameina þarfir einstaklinga og þarfir fyrirtækisins og ná betri árangri fyrir báða aðila. Í 

kafla 2.2 er fjallað um að gott samband milli starfsmanna og yfirmanna hafi bein 

fjárhagsleg áhrif á fyrirtæki, þar sem það hafi til dæmis áhrif á veltu og hagnað, ásamt því 

að hafa aðrar jákvæðar afleiðingar. Staðreyndin er sú að enginn sem kláraði námskeiðið 

var ósammála eða algjörlega ósammála spurningunni og getur það bent til þess að 

þátttakendur hafi annaðhvort upplifað mikla, jákvæða breytingu í hæfni sinni eða þá að 
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námskeiðið hafi gert þá meðvitaðri um hvernig eigi að mynda góð sambönd og að það sé 

aðeins upplifun þeirra sem hefur orðið betri en ekki hæfnin í sjálfri sér. Það má því færa 

rök fyrir því að námskeiðið hafi jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækisins þó erfitt geti reynst 

að magngreina áhrifin. 

5.2 Spurning 2 

Í annarri spurningu var athugað hvort þátttakendum þættu þeir hæfari til þess að byggja 

upp traust við starfsmenn sína eftir námskeiðið. Rannsóknin sýndi fram á að ekki sé 

munur á upplifun þátttakenda af hæfni sinni til þess að mynda traust, eftir námskeiðið og 

fyrir það.  

Ekki er hægt að byggja upp traust án þess að vera búinn að mynda samband fyrst og 

eins og kom fram í kafla 2.3 eru bein tengsl milli samskipta innan fyrirtækisins og 

traustsins sem starfsmenn bera til fyrirtækisins. Beri starfsmenn traust til fyrirtækisins 

hefur það bein áhrif á minni starfsmannaveltu og meiri framleiðni. Spurningin sem kemur 

í framhaldi af þessari rannsókn kannar hver ástæðan sé fyrir því að þátttakendum finnist 

þeir ekki hæfari til þess að ávinna sér traust starfsmanna eftir námskeiðið. Hugsanleg 

skýring gæti verið að það voru fimm framkvæmdastjórar sem hófu námskeiðið en aðeins 

einn sem lauk því. Það má velta því fyrir sér hvort deildarstjórar og aðrir ótilgreindir 

stjórnendur hafi haft tækifæri til þess að æfa sig í nýrri hæfni á þessum sex vikum sem 

námskeiðið stóð. Önnur skýring gæti verið að tími hafi verið of naumur. Eins og fram kom 

í innganginum á kaflanum er myndun sambands undanfari þess að mynda traust. 

Hugsanlegt er því að þessi tími sem námskeiðið stóð yfir, hafi verð nægilegur til þess að 

þátttakendur næðu að upplifa að þeir væru hæfari í að mynda sambönd en hafi ekki verið 

nægilegur til þess að ávinna sér traust. Þriðja skýring gæti verið að þátttakendur hafa átt 

erfitt með að meta hvað hugtakið „traust“ þýðir og hvort hægt sé að mæla það huglægt, 

án þess að spyrja sína starfsmenn að því beint.  

5.3 Spurning 3 

Í þriðju spurningu er spurt hvort þátttakendum þættu þeir hæfari til þess að valddreifa 

eftir námskeiðið. Rannsóknin sýndi fram á að munur var á upplifun þátttakenda á hæfni 

sinni til þess að valddreifa. 
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 Í kafla 2.4 er talað um jákvæð áhrif valddreifingar á starfsánægju og þjónustulund 

starfsmanna, á sama tíma og hún gefur leiðtogum svigrúm til þess að setja stjórnunarstörf 

í forgang. Aukin skilvirkni og framleiðni starfsfólks eru afleiðingar valddreifingar. Það má 

því fullyrða að rannsóknin hafi sýnt, á fleiri en einu sviði, fram á það að námskeiðið veiti 

fyrirtækjum sem senda stjórnendur sína á það, fjárhagslegan ávinning. Þegar þeirri 

spurningu er velt upp af hverju þátttakendum finnist þeir hæfari til þess að valddreifa 

mætti velta því fyrir sér hvort þeir hafi séð ávinninginn af því strax. Þegar byrjað er að 

valddreifa og útdeila verkefnum sem aðrir geta leyst, myndast strax svigrúm hjá þeim sem 

dreifir sitt vald, til þess að að setja stjórnunarstörf sín og mál sem krefjast athygli þeirra í 

algjöran forgang. Rannsakanda finnst það líklegt að stjórnandi finni um leið aukið frelsi til 

þess að sinna þeim verkefnum sem aðeins hann getur sinnt. 

5.4 Spurning 4 

Í fjórðu spurningu var spurt hvort þátttakendum þættu þeir hæfari til þess að takast á við 

mistök í frammistöðu eða hegðun starfsmanna. Rannsóknin sýndi fram á að enginn 

munur var á upplifun þátttakenda á hæfni sína til þess að takast á við þessi mistök. 

Í öllum teymum og fyrirtækjum koma upp deilur og ágreiningsmál sem þarf að leysa. Í 

kafla 2.2.1 er talað um að traust frá starfsmanni til yfirmanns tryggi mun betri árangri í 

lausn vandamála og deilna. Aukin færni í að geta leyst úr deilum er nátengd þeirri hæfni 

að takast á við mistök í frammistöðu og hegðun starfsmanna eins og talað er um í kafla 

2.5. Í sama kafla er fjallað um hverjar ástæður séu fyrir því að starfsmenn standa ekki 

undir væntingum og er þetta efni nátengt hæfni til þess að mynda sambönd og hæfni til 

þess að mynda traust.  

Sameiginlegur þáttur í þessari spurningu og spurningunni um að valddreifa er að aukin 

völd liggi hjá starfsmanni. Þegar rétt er farið að, er stjórnandi aðeins milligöngumaður í 

lausn á vandamálinu. Starfsmaðurinn sjálfur finnur lausnina, tekur ábyrgð á henni og 

afleiðingum ef ekki tekst að leysa úr ágreiningnum. Rannsakanda þykir líklegt að lausnir 

sem eru lagðar fram af starfsmanni sjálfum séu líklegri til þess að bera árangur þar sem 

líklegra sé að starfsmaður fari eftir lausn sem hann hefur fundið sjálfur og er sáttur við en 

lausn sem yfirmaður hans leggur fyrir og ætlast til að hann fari eftir en hentar ekki 

nauðsynlega hans þörfum. 
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5.5 Umfjöllun rannsakanda 

Þar sem engar rannsóknir liggja fyrir um Dale Carnegie námskeið, aðrar en 

tilviksrannsóknir (e. case study), er ekki hægt að fjalla um hvort niðurstöður hafi verið í 

samræmi við það sem almennt mætti búast við. Þar sem svarhlutfall var lágt er meira 

frelsi til þess að túlka niðurstöður en ella en almennt talað má áætla að fyrirtækið, Dale 

Carnegie, væri ekki starfandi 105 árum eftir stofnun þess, ef viðskiptavinir væru ekki 

ánægðir. 

Velta má því fyrir sér hvort niðurstöður hefðu verið öðruvísi ef einhverjir af 

þátttakendum hefðu verið forstjórar. Það hefði einnig verið forvitnilegt að sjá hvort 

niðurstöður úr meðaltölum einstaka spurninga hefði verið eins ef jafnmargir 

framkvæmdastjórar hefðu klárað námskeiðið og þeir sem byrjuðu. Af þeim sem byrjuðu 

námskeiðið voru fimm framkvæmdastjórar en aðeins einn þeirra kláraði námskeiðið. 

Mörg fyrirtæki um allan heim nýta sér þjónustu Dale Carnegie og er það líklegt að gott 

umtal, orðspor og ISO stöðlun hjálpi fyrirtækinu að lifa á markaði þar sem mikil samkeppni 

ríkir meðal ráðgjafafyrirtækja. 
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Lokaorð 

Rannsakandi telur að þrátt fyrir að ekki hafi verið sýndur mælanlegur munur á öllum 

þáttum sem voru rannsakaðir, hafi rannsóknin sýnt fram á tvímælalausan, fjárhagslegan 

ávinning fyrir fyrirtæki sem geta boðið leiðtogum á Dale Carnegie námskeið fyrir 

stjórnendur. Hæfnin til þess að mynda sambönd er beintengd framleiðni, veltu og 

hagnaði. Í þessum þætti var mælanlegur munur hjá þeim sem luku námskeiðið.  

Rannsóknin sýndi einnig fram á að námskeiðið hjálpar stjórnendum að auka 

þjónustustig í sínu fyrirtæki og starfsánægju hjá sínu starfsfólki með því að valddreifa. 

 Ef rannsóknin væri endurtekin væri áhugavert að spyrja fyrirfram um valdsvið 

þátttakenda. Gott væri að vita hvort allir þátttakendur þurfi yfir höfuð að takast á við 

mistök í frammistöðu eða hegðun starfsmanna sinna, eða hvort það sé einhver annar sem 

sjái um þetta. Það þyrfti einnig að taka tillit til þess að mögulega eru einhverjir 

þátttakendur sem ekki þurfa að takast á við mistök starfsmanna á því tímabili sem 

námskeiðið er. Það er erfitt að auka hæfni sína ef ekki gefst tækifæri til þess að æfa sig. 

Efni í nýja rannsókn væri að rannsaka þátttakendur námskeiðs fyrir æðri stjórnendur 

(Dale Carnegie, leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur), þar sem líklegra er að þátttakendur 

þurfi að þjálfa sig í öllum þáttum sem námskeiðið býður og að þeir þurfi að gera það á 

þeim tíma sem námskeiðið stendur en þættir sem voru rannsakaðir í þessari rannsókn, 

eru einnig kenndir á þessu námskeiði. 

Efni í aðra rannsókn væri að skoða af hverju karlar voru í svo miklum meirihluta. Það 

má velta því fyrir sér hvort ástæðan sé að færri konur séu í stjórnunarstöðum eða hvort 

ástæðan sé sú að almennt álit sé að konur hafi minni þörf á þjálfun í mannlegum 

samskiptum.  
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Viðauki  

Viðauki 1 

Tilgátur 

Tilgáta 1: Stjórnendum sem hafa lokið Dale Carnegie námskeiði fyrir stjórnendur finnst 

þeir ekki hafa meiri hæfni til þess að mynda sambönd við starfsmenn eftir námskeiðið en 

áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 1 

 Ég hrósa mínu fólki kerfisbundið eða reglulega. 

 Ég er brosi mikið í vinnunni. 

 Ég haga máli mínu eftir áhugasviði þess sem ég tala við. 

 Ég nota staðreyndir og rök til að styðja hugmyndir mínar. 

 Ég ýti undir endurgjöf til að byggja upp skilning. 

Tilgáta 2: Stjórnendum sem hafa lokið Dale Carnegie námskeiði fyrir stjórnendur finnst 

þeir ekki byggja upp meira traust við starfsmenn eftir námskeiðið en áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 2 

 Ég hvet aðra til þess að tala um sjálfa sig. 

 Ég viðurkenni mistök mín fljótt og af hluttekningu. 

 Ég stjórna með því að sýna fordæmi. 

 Ég byggi upp sjálfstraust annarra. 

 Ég tek eftir vel unnu verki og umbuna á viðeigandi hátt. 

 Ég leita eftir tillögum og athugasemdum frá öllum í hópnum. 

 

Tilgáta 3: Stjórnendum sem hafa lokið Dale Carnegie námskeiði fyrir stjórnendur finnst 

þeir ekki valddreifa betur eftir námskeiðið en áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 3 

 Ég stjórna afköstum annarra á árangursríkan hátt. 

 Ég tek með mér verkefni heim. 
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 Ég sinni einhverjum smáatriðum sem aðrir gætu sinnt en mig langar að sjá um 
þau. 

 Ég vinn lengri vinnudag en aðrir stjórnendur. 

 Ég vinn verkefni sem ég hélt að ég hefði úthlutað öðrum. 

Tilgáta 4: Stjórnendum sem hafa lokið Dale Carnegie námskeiði fyrir stjórnendur finnst 

þeir geta ekki tekið betur á mistökum í hegðun eftir námskeiðið en áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 4 

 Ég aðskil persónuna frá vandamálinu. 

 Ég byggi upp hæfni hjá öðrum til þess að leysa vandamál. 

 Þegar en ég geri athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns hvet ég 
starfsmanninn til að finna lausn á vandamálinu. 

 Þegar ég geri athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns geng ég úr 
skugga um að starfsmaður skilji afleiðingar þess að fylgja ekki fyrirmælum. 

 Þegar ég hef gert athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns geng 
ég úr skugga um að starfsmaður veit að ég ber fullt traust til hans til þess að 
hegðunin endurtaki sig ekki. 

 Þegar ég geri athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns legg ég 
áherslu á að gagnrýna hegðunina eða verkið en ekki starfsmanninn. 

 Áður en ég geri athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns er ég 
fullviss um að starfsmaður beri fullt traust til mín. 

 Áður en ég geri athugasemdir við hegðun eða starfshæfni starfsmanns tek ég 
saman allar hliðar málsins frá öllum sjónarhornum. 
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 Viðauki 2 

Hrá gögn 

 

 

Tilgáta1Fyrir Tilgáta2Fyrir Tilgáta3Fyrir Tilgáta4Fyrir

2,200 2,167 2,000 2,000

2,200 2,500 2,600 2,750

1,400 2,000 2,200 1,875

2,000 2,167 1,600 2,250

1,400 1,500 1,200 1,375

1,200 1,667 2,000 1,750

2,000 2,000 2,600 1,625

2,600 2,500 2,400 2,375

1,600 2,167 2,600 2,250

2,000 2,000 1,800 2,625

3,000 2,833 1,800 2,500

1,800 1,667 2,200 2,000

2,000 2,167 2,600 2,125

2,200 2,167 2,600 2,375

2,600 3,333 3,000 2,875

2,600 2,000 1,800 3,000

2,200 2,333 2,400 2,250

2,000 1,833 2,800 2,875

1,400 1,667 3,000 1,750

2,000 2,000 2,200 2,000

1,400 1,167 2,400 1,625

1,600 1,833 2,200 1,750

1,800 2,000 2,200 2,625

2,200 2,500 2,400 2,125

2,000 2,333 2,400 2,625

Gögn úr svörum fyrir fyrsta tíma

Helstu tölur Tilgáta1Fyrir Tilgáta2Fyrir Tilgáta3Fyrir Tilgáta4Fyrir

N 25,000 25,000 25,000 25,000

Staðalfrávik 0,445 0,441 0,428 0,444

Meðaltal 1,976 2,100 2,280 2,215

Dreifni talnasafns 0,198 0,194 0,183 0,197
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Tilgáta1Eftir Tilgáta2Eftir Tilgáta3Eftir Tilgáta4Eftir

2,200 2,167 2,600 1,750

2,000 2,167 2,000 2,250

2,000 2,000 1,800 2,500

1,800 1,333 3,000 1,125

2,000 1,500 2,000 1,750

1,800 2,000 2,600 2,000

2,000 2,333 3,200 2,250

2,200 2,500 3,200 2,375

1,800 1,833 2,200 1,875

2,000 2,167 1,800 2,000

2,200 1,667 3,400 1,750

2,200 1,667 3,000 2,000

2,200 2,667 2,800 2,125

2,200 2,000 2,400 2,625

1,800 2,500 1,800 2,625

2,400 2,000 2,000 2,625

2,800 2,500 2,200 2,750

2,400 2,167 2,200 2,375

2,800 3,167 2,800 2,250

2,800 3,500 2,600 2,125

2,400 2,667 3,800 2,750

2,600 2,667 3,200 2,125

2,600 2,000 2,600 2,750

2,600 2,667 2,200 2,500

2,200 2,667 2,600 2,375

Gögn úr svörum eftir síðasta tíma

Helstu tölur Tilgáta1Eftir Tilgáta2Eftir Tilgáta3Eftir Tilgáta4Eftir

N 25,000 25,000 25,000 25,000

Staðalfrávik 0,321 0,502 0,548 0,394

Meðaltal 2,240 2,260 2,560 2,225

Dreifni talnasafns 0,103 0,253 0,300 0,155
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