
 

 

 

Hjartsláttur 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 

– Þjónandi forystustofnun? 
Rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga  

á Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
 
 

Kristín Thorberg 

 
 
 

Framhaldsnámsdeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2018 





 
 

Hjartsláttur 

Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 
– Þjónandi forystu stofnun? 

Rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga á 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
 
 

Kristín Thorberg 
 
 
 

60 eininga ritgerð sem er hluti af 

Magister Scientiarum gráðu í heilbrigðisvísindum 

 

 

 

Leiðbeinendur 

Hjördís Sigursteinsdóttir  

Kristín Þórarinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framhaldsnámsdeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, ágúst 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjartsláttur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands – Þjónandi forystustofnun? 

Rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga á Heilbrigðisstofnun Norðurlands  

60 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í 

Heilbrigðisvísindum með áherslu á stjórnun 

 

Höfundarréttur © 2018 Kristín Thorberg 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Framhaldsnámsdeild 

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: Kristín Thorberg, 2018, 

Hjartsláttur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands - Þjónandi 

forystustofnun? 

Meistararitgerð, Framhaldsnámsdeild, Háskólinn á Akureyri, 118 bls. 

 

Prentun: Ásprent/Stíll 

Akureyri, ágúst 2018 

 



 

Útdráttur 

Bakgrunnur: Árið 2014 voru gerðar breytingar á heilbrigðisþjónustu hér á 

landi, sem leiddi til fækkunar á heilbrigðisumdæmum og samruna stofnana. 

Við breytingarnar varð Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) til með sex 

dreifðar starfsstöðvar. Slíkar yfirgripsmiklar stjórnvaldsákvarðanir hafa áhrif 

á starfsánægju starfsmanna og skiptir máli það hvernig stjórnendur bregðast 

við breytingunum. Þjónandi forystu hugmyndafræði byggir á því að leiðtogi 

sé fyrst og fremst þjónn sem virðir forn gildi um mannúð, siðgæði og setur 

velferð annarra framar eigin velgengni. Nýlegar rannsóknir benda til að 

þjónandi forystu stuðli að aukinni starfsánægju starfsmanna innan 

heilbrigðisþjónustu. 

Tilgangur rannsóknar: Að meta vægi þjónandi forystu innan hjúkrunar á 

HSN, kanna almenna starfsánægju hjúkrunarfræðinga og þátttöku í teymi, 

ásamt viðhorfi til þessa. Einnig er markmiðið að kanna tengsl á milli 

þjónandi forystu og starfsánægju, ásamt tengslum milli þjónandi forystu og 

viðhorfs til teymisvinnu.  

Aðferð: Rannsóknin er lýsandi þversniðskönnun, meginþáttur könnunar eru 

30 viðhorfsfullyrðingar um þjónandi forystu hegðun yfirmanna (Servant 

Leadership Survey) á sex kvarða Likert skala. Einnig er spurt um bakgrunn, 

almenna starfsánægju, þátttöku í teymi og viðhorfi til þess. Ein heildartala er 

fundin fyrir vægi þjónandi forystu, ásamt átta undirþáttum, en þeir eru; 

styrking, ábyrgð, forgangsraða í þágu annarra, auðmýkt, falsleysi, hugrekki, 

fyrirgefning og ráðsmennska. Þátttakendur í rannsókninni eru 

hjúkrunarfræðingar á HSN (N=104).  

Niðurstöður: Svarhlutfall var 47,1% (N=49), svör bárust frá fimm 

starfsstöðvum og þátttakendur voru 98% konur á aldrinum 40 til 59 ára, með 

>10 ára starfsreynslu. Heildarvægi þjónandi forystu er nokkuð hátt (M=4,62, 

SD=0,65). Meðalskor undirþátta lá á bilinu 3,39 til 5,01. Undirþáttur með 

hæsta gildið var fyrirgefning, en hugrekki var með lægsta gildið. Tæp 90% 

þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir í starfi og um 60% tóku þátt í 

teymi og fannst nær öllum það mikilvægt. Sterk tengsl komu fram milli 



 

þjónandi forystu og starfsánægju, en ekki mældist marktæk tengsl þjónandi 

forystu við viðhorf svarenda til teymisvinnu. 

Ályktun: Þjónandi forysta er til staðar í talsverðum mæli innan hjúkrunar á 

HSN á fyrstu starfsmánuðum stofnunarinnar auk þess sem starfsánægja er 

mikil. Niðurstöður benda til að þjónandi forysta hafi jákvæð áhrif á 

starfsánægju sem er í samræmi við fyrri rannsóknir. Rannsóknin er einnig 

framlag til þróunar á þekkingu á þjónandi forystu hér á landi. 

 

Lykilorð: Þjónandi forysta, stjórnun, starfsánægja, þátttaka í teymi. 

  



 

Abstract 

Background: In 2014, reforms were made to organisation health care in 

Iceland, which led to a reduction in health disputes and integration of 

institutions. By the reforms the Nordic Institute of Health (HSN) was 

established which was distributed in six divisions. Such extensive 

governmental reforms affect employee job satisfaction, and it is of 

importance how nurse managers respond to those. Servant leadership 

ideology is based on the leader being primarily a servant who respects the 

ancient values of humanity and morality and place the welfare of others 

beyond their own success. Recent research indicates that servant leadership 

in health care has positive impact on employee’s job satisfaction. 

The purpose: To explore to what extent servant leadership is practised in 

nursing at HSN together with exploring general job satisfaction and team 

participation, along with attitude towards that. The study also aimed at 

exploring relationship between servant leadership and job satisfaction, as 

well as the relationship between servant leadership and attitude towards 

teamwork. 

Method: The study was a descriptive cross-sectional survey. The main 

element of the questionnaire was the Icelandic version of the Servant 

Leadership Survey (SLS) consisting of 30 statements regarding assertive 

servant leadership behaviour of nurse managers, on a six-scale Likert scale. 

As well questions were asked about background, general job satisfaction, 

participation in team and attitude towards that. One overall number was 

found for the level of the nurse manager´s servant leadership, which 

consisted of eight sub-components; empowerment, accountability, standing 

back, humility, authenticity, courage, forgiveness and stewardship. 

Participants are all nurses at HSN (N=104). 

Results: Response rate was 47.1% (N = 49), responses were received from 

five divisions of HSN. Participants were 98% women aged 40 to 59, with > 

10 years of professional experience. The total level of servant leadership is 

quite high (M = 4.62, SD = 0.65). The average number of sub-components 

ranged from 3.39 to 5.01. The sub-components with the highest value was 

forgiveness, but courage was the lowest. Almost 90% of the participants 

were satisfied or very satisfied at work and about 60% participated in a team 

and almost everyone felt that it was important. A strong positive relationship 



 

was between servant leadership behaviour and job satisfaction, but no 

significant relationship was between the servant leadership and the 

participant’s attitude towards teamwork. 

Benefits: The results show that the level servant leadership, job satisfaction 

and participation in teams is quite high in nursing at HSN in its first working 

months. The results indicate also that servant leadership has a positive impact 

on job satisfaction which agrees with earlier studies. The research is a 

contribution to the development of knowledge of servant leadership in 

Iceland. 

 

Keywords: Servant leadership, management, job satisfaction, teamwork. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Working hard for something we don’t care about is called stress!  

Working hard for something we love is called passion!!”  

(Simon Sinek) 
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Þakkir 

Ég vil fyrst þakka stjórnendum Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) fyrir 

að gefa leyfi sitt fyrir rannsókninni. Þá vil ég ekki síður þakka öllum 

hjúkrunarfræðingum HSN sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni og 

þátttakendum sem sendu fínar athugasemdir meðan á rannsóknin stóð yfir. 

Leiðbeinendur mínir Hjördís Sigursteinsdóttir og Kristín Þórarinsdóttir fá 

bestu þakkir fyrir þolinmæðina, leiðsögnina, yfirlestrana og athugasemdirnar.  

Að lokum vil ég sérstaklega þakka fjölskyldu minni fyrir að þola 

námsfýsni mína í öll þessi ár eða frá árinu 1991 til dagsins í dag 2018. Einnig 

fá vinkonur mínar Anna Lilja Harðardóttir, Jónína Guðbjörg Björnsdóttir og 

Brynhildur Óladóttir innilegar þakkir fyrir stuðninginn og að beita virkri 

hlustun, vera til staðar og sýna mér auðmýkt, eins og sannir þjónandi forystu 

leiðtogar. 
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Inngangur 

Heilbrigðisþjónusta hefur oft átt undir högg að sækja varðandi fjármagn til 

rekstrar stofnana. Velferðarráðherra ber ábyrgð á velferðarþjónustu (Lög nr. 

40/2007 um heilbrigðisþjónustu) og því á hans ábyrgð að vinna að sem bestri 

þjónustu með því fjármagni sem ætlað er til þjónustunnar. Hagræðingarkröfur 

jukust við efnahagshrunið 2008 og framkvæmd var víðtæk úttekt á 

heilbrigðisþjónustunni The Boston Consulting Group (BCG, 2011) og í 

framhaldinu stofnaðir níu ráðgefandi vinnuhópar sem skiluðu úrbótatillögum 

um íslenska heilbrigðisþjónustu til velferðarráðherra. Lagt var til að fækka 

heilbrigðisumdæmum úr tólf í sjö og sameina heilbrigðisstofnanir innan 

umdæmanna á öllu landinu. Farið var eftir tillögunum og tóku breytingarnar 

gildi með reglugerðum nr. 1084/2014 um heilbrigðisumdæmin og nr. 

674/2014 um sameiningu heilbrigðisstofnana. 

Innan heilbrigðisumdæmis Norðurlands urðu stofnanirnar tvær, 

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) og Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN). 

HSN nær yfir 19 sveitarfélög frá Húnavatnssýslum í vestri, að Bakkafirði í 

austri með sex starfsstöðvar þ.e. Blönduós, Sauðárkrókur og nágrenni, 

Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri og nágrenni og Húsavík og nágrenni. 

Samhliða sameiningu heilbrigðisstofnana var sett á laggirnar verkefnið 

Betri heilbrigðisþjónusta 2013-2017 en aðalmarkmið verkefnisins er að gera 

íslenska velferðarþjónustu þarfamiðaða og þjónustustýrða (e. gatekeeping) 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Það felur í sér að sjúklingahópar tengjast beint 

og enn betur við heilsugæslustöðvar landsins. Þessi breyting á áherslum í 

velferðarþjónustunni gerir auknar kröfur um aukin samskipti milli 

heilbrigðisstarfsmanna og uppbyggingu trausts milli fagstétta, innan stofnana 

sem og utan (Willems, 2001). Þessi framtíðarsýn stjórnvalda hefur mikinn 

samhljóm við hugmyndafræði Roberts Kiefner Greenleaf um þjónandi 

forystu sem byggir á að þjóna fyrst og hafa þarfir allra í fyrirrúmi (Greenleaf, 

1970/2008). Yfirgripsmiklar stjórnvaldsákvarðanir hafa áhrif á þjónustuna og 

starfsánægju starfsmanna, en eru um leið tækifæri til jákvæðrar þróunar innan 

starfsheilda. Mikilvægt er hvernig stjórnendur bregðast við breytingunum. 

Miklar breytingar á starfsumhverfi fagfólks hafa áhrif á líðan og er framkoma 
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yfirmanna talin lykillinn að ánægju þeirra í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2006). Skipulagsbreytingar kalla enn frekar á árangursrík samskipti sem og 

gæði þeirra, og eru sérlega mikilvæg þar sem stöðugildum hjúkrunarfræðinga 

fækkar og álag á allt starfsfólk eykst (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón 

Aðalbjörn Jónsson, 2007). Rannsóknir sýna að uppbyggileg samskipti innan 

starfsheilda séu mikilvæg og sérstaklega milli yfirmanna stofnana og 

starfsfólks, þ.e. að þau feli í sér stuðning og tækifæri til að njóta sín í starfi 

(Greenleaf, 1972/2009). 
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Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

rannsóknar  

Hugmyndafræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á þjónandi forystu 

og fjallar um samskipti, framkomu, lífsviðhorf og jafningjabrag (Greenleaf, 

1970/2008). Þjónandi forysta á við í öllum störfum og á öllum stigum 

samfélagsins og er á ýmsan hátt frábrugðin öðrum stjórnunaraðferðum. 

Þjónandi forystu leiðtogi hefur einlægan áhuga á fólki, hann þjónar fyrst, 

beitir virkri hlustun og vill starfa á jafningjagrunni. Hann setur aðra í forgang 

og það gerir starfsumhverfið heilbrigðara (Greenleaf, 1970/2008; Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; Van Dierendonck, 2011). 

Meginþemu hugmyndafræðinnar er að byggja upp traust, skapa frelsi fyrir 

starfsfólk til að þroskast í starfi og fá verkefni við hæfi. Aðferðin er að sýna 

náunganum áhuga, hlusta með virðingu og vera fylgjendum fyrirmynd í öllu í 

samfélaginu (Greenleaf, 1972/2009).  

Rannsóknir á þjónandi forystu innan starfsheilda (e. organizational 

servant leadership) sýna margvísleg áhrif á alla þá aðila sem eiga í 

samskiptum við starfheildir bæði innan stofnana og við viðskiptaaðila út á 

við (Laub, 1999). Sjö þættir (e. seven pillars) í þjónandi forystu eru 

mikilvægir í tengslum við yfirgripsmiklar skipulagsbreytingar innan stofnana 

samkvæmt Sipe og Frick (2014). 

Í ljósi hugmyndafræði þjónandi forystu þótti mér áhugavert að skoða 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á Heilbrigðisstofnun Norðurlands, með því 

að meta vægi þjónandi forystu hegðun yfirmanna þeirra í hjúkrun.  

Rannsóknir á Íslandi (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 

2013) og erlendis (Van Dierendonck og Nuijten, 2011) sýna að meiri 

starfsánægja ríkir meðal fólks þar sem uppbyggileg samskipti fara fram við 

næstu yfirmenn. Þýðir það að samskiptin fela í sér annars vegar öruggan 

stuðning leiðtoga, hins vegar aukin tækifæri til að njóta sín og vaxa í starfi. 

Þannig tengist ánægja hjúkrunarfræðinga í starfi náið samskiptum við 

yfirmenn sína, sem aftur stuðlar að aukinni getu til að veita sjúklingum góða 

og örugga þjónustu (Erla Björk Sverrisdóttir, 2010). Rannsóknir sýna einnig 
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að þrátt fyrir álag í starfi meta hjúkrunarfræðingar hér á landi störf sín sem 

ánægjuleg. Þeir eru samkvæmt rannsóknum ánægðari en kollegar þeirra í 

Ameríku og Evrópu. Jafnframt sýna þeir minni einkenni um kulnun og eða 

starfsþrot en fagfélagar þeirra innan heilbrigðisþjónustu (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2006).  

Kynni af hugmyndafræði þjónandi forystu vakti eldhug og áhuga 

höfundar á að nýta tækifæri til að meta ánægju hjúkrunarfræðinga í starfi 

innan HSN í kjölfar sameiningarinnar (e. base line) og varpa ljósi á hvort 

ánægja hjúkrunarfræðinga í starfi tengist stjórnunaraðferðum yfirmanna. 

Jafnframt vakti áhuga að kanna þátttöku og viðhorf fagstéttar til að starfa í 

teymi (Velferðarráðuneytið, 2014) við nýja sameinaða stofnun. Rannsóknin 

beinist að einni fagstétt innan HSN og byggir á hugmyndafræði Roberts K. 

Greenleaf um þjónandi forystu. 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta vægi þjónandi forystu meðal 

yfirmanna í hjúkrun, kanna almenna ánægju hjúkrunarfræðinga í núverandi 

starfi innan HSN, ásamt þátttöku og viðhorf þeirra til teymisvinnu. Einnig er 

markmiðið að kanna tengsl milli þjónandi forystu og starfsánægju annars 

vegar og milli þjónandi forystu og viðhorfs til teymisvinnu hins vegar. 

Val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin er lýsandi þversniðsrannsókn (e. cross-sectional) sem 

hentar vel þegar nota á staðlað mælitæki til að afla gagna á mörgum stöðum 

og ákveðin þekking er til staðar um viðfangsefnið (Bowling, 2005). 

Rannsóknarsniðið er til þess fallið að lýsa breytum í rannsókninni sem til 

skoðunar eru og gera tilraun til að útskýra tengsl milli þeirra, ef einhver eru. 

Rannsóknaraðferðin hentar vel til að skoða vægi þjónandi forystu þátta, 

starfsánægju á vinnustað og viðhorfs til þátttöku í teymi. 
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Rannsóknarspurningar 

Til að ná tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar voru þessar 

rannsóknarspurningar settar fram:  

• Hvert er vægi þjónandi forystu meðal yfirmanna að mati 

hjúkrunarfræðinga HSN? 

• Hversu mikil er starfsánægja hjúkrunarfræðinga á HSN? 

• Eru tengsl milli þjónandi forystu og starfsánægju? 

• Hver er þátttaka hjúkrunarfræðinga í teymum og hvert er viðhorfið til 

þess?  

• Eru tengsl milli þjónandi forystu og mikilvægi þátttöku í teymum? 

Skilgreining hugtaka 

Forysta (e. leadership) tengist hugtakinu stjórnun (e. management) og 

leiðtoga (e. leader). Í víðu samhengi birtist forysta í hvert skipti sem 

einstaklingur hefur áhrif innan ákveðins hóps einstaklinga sem vinna að sama 

markmiði (Yukl, 2006).  

Starfsánægja (e. job satisfaction) er hugtak sem lýsir tilfinningalegum 

viðbrögðum gagnvart því starfi sem viðkomandi gegnir og jákvæðri afstöðu 

sem hefur áhrif á árangur í starfi (Riggio og Reichard, 2008). Starfsánægja 

tengist einnig samskiptum leiðtoga og starfsfólks innan stofnana og er 

mikilvægur þáttur í heilbrigði starfsumhverfis hjúkrunarfræðinga 

(Gunnarsdóttir, Clark, Rafferty og Nutbeam, 2009; Sigrún Gunnarsdóttir, 

2006).  

Starfsheild (e. organizational) er samfélag starfsmanna og fagstétta, jafnt 

innan lítilla fyrirtækja, meðalstórra skólasamfélaga og þjónustufyrirtækja 

(Greenleaf, 1970/2008). 

Teymisvinna (e. teamwork) er skilgreind með nokkrum aðferðum og þær 

byggja á sömu grundvallaratriðunum, að hópur fólks vinni saman að 

sameiginlegum markmiðum, hafa sameiginlegan skilning, sýna samábyrgð 

og vinna með aðferðum sem skila árangri í markmiðum innan teyma. 

Samsetning teyma er mikilvæg og hafa ber í huga að þátttakendur búi yfir 

þeirri færni og hæfni sem þörf er á til að lokamarkmiðin náist. Mikilvægt er 

að þátttakendur þjálfist upp í teymisvinnu og þekki hlutverk sín sem og 
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annarra meðlima í teymunum til að tryggja öryggi skjólstæðinga betur 

(WHO, 2018).  

Viðhorf (e. attitude) hafa m. a. verið skilgreind sem tilfinningabundin 

félagsleg sjónarmið, sem skipta má í tvennt. Annars vegar óbeinar 

matsaðferðir, sbr. viðhorfslistar og kannanir og hins vegar bein mæling á 

hegðun eða lífeðlisfræðilegum mælingum. Algengast er að notaðar séu 

óbeinar aðferðir og má skipta þeim eftir hversu nákvæm mælistika er notuð. 

Algengasta mælistikan er Likert-skali (Stahlberg og Frey, 1996), sem t.d. er 

notuð við sjálfsmat á verkjum í umönnun. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að hún nær eingöngu til 

hjúkrunarfræðinga en ekki allra starfsmanna á starfsstöðvum HSN. 

Spurningar mælitækisins varðandi þátttöku í teymi voru ekki forprófaðar. 

Nefna má að í ljósi þess að HSN er stofnun sem nýverið varð ein starfsheild 

og það geti haft áhrif á þátttöku og svörun í rannsókninni. Sérstaklega þar 

sem mats kvarði spurningalistans beinist að viðhorfi svarenda til samskipta 

við yfirmenn stofnunarinnar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Kaflinn er í þrem hlutum, fyrst er lýsing á hugmyndafærði þjónandi forystu 

samkvæmt Roberts Kiefner Greenleaf (1904-1990) og byggja hún á 

skilgreiningum þriggja fylgjenda hans þ.e. Lary C. Spears, Kent M. Keith og 

Dirk Van Dierendonck. Næst er fjallað um staðsetningu þjónandi forystu 

innan leiðtogafræðanna. Í loka hluta er umfjöllun um mælitæki sem notuð eru 

erlendis og hérlendis, ásamt rannsóknum á starfsánægju og teymisvinnu 

innan heilbrigðisþjónustu hér á landi. Bækur um hugmyndafræði Greenleaf 

og fylgjenda voru rýndar, sem og greinar í ýmsum rafrænum leitarvélum með 

leitarorðunum; servant leadership, job satisfaction og team work. 

Upphaf þjónandi forystu  

Hugtakið þjónandi forysta kom fyrst fram á prenti um 1970, þegar Greenleaf 

gaf út tímamótaverk sitt The Servant as Leader (1970/2008). Í ritinu lýsir 

hann lykilatriðum í hegðun leiðtoga sem leitast við að ná árangri og búa yfir 

þjónandi forystuhæfileikum og leggja alltaf áherslu á að þjóna fyrst (e. 

servant first). Á þessum tíma, upp úr miðri 20. öld, voru óeirðir innan 

fyrirtækja í iðnaði víða í Bandaríkjunum. Greenleaf þekkti mjög vel til þess 

umhverfis vegna reynslu sinnar af stjórnunarstöðu innan tæknigeirans. Hann 

leitaðist við að mæta þörfum starfsfólks með þjónandi forystu hegðun innan 

starfsheilda og hafa þannig áhrif á allt samfélagið.  

Uppruni hugmyndafræði Greenleaf tengist bókinni Journey to the East 

eftir þýska Nóbels skáldið Hermann Hess. Sagan fjallar um hóp pílagríma á 

ferð með þjóninum Leó sem þjónar (e. servant), hlustar og syngur fyrir 

fólkið. Ferðalag þeirra gekk vel þar til Leó varð viðskila við hópinn og fór þá 

allt á verri veg. Ferðinni miðaði hægt áfram og fannst pílagrímunum ekkert 

ganga upp, fyrr en þeir hittu Leó aftur. Hann var tekinn inn í hópinn og þeir 

fundu fyrir að Leó var ekki aðeins þjónn, heldur leiðandi andlega virk 

fyrirmynd og auðmjúkur leiðtogi (e. nobel leader) (Keith, 2008; Spears, 

1998; Van Dierendonck, 2011).  
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Hugmyndafræði Greenleaf byggir einnig á kristilegu uppeldi og áherslu 

fjölskyldu hans á að hafa alltaf trú á því góða í manneskjunni. Ungur byrjaði 

hann að starfa hjá fjarskiptafyrirtækinu AT&T og vann sig upp frá 

skurðmokstri og upp í stjórnunarstöðu innan fyrirtækisins. Starfsferill hans 

þarna varði í fjóra áratugi og byggði hann m. a. hugmyndafræði sína á þeirri 

reynslu. Árið 1964 fór Greenleaf á eftirlaun og stofnaði samskiptafyrirtæki 

og helgaði sig fræðslu, ritstörfum og útbreiðslu á árangursríkum lífsstíl 

leiðtoga út frá þjónandi forystu (Greenleaf, 1970/2008). 

Fyrirtæki Greenleafs í Indiana hét Center for Applied Ethics og starfaði í 

um 20 ár, en þá breyttist reksturinn og nafnið í The Greenleaf Center for 

Servant Leadership og var rekið án gróða sjónarmiða.  

Í dag eru starfsstöðvar þjónandi forystu í mörgum löndum um allan heim, 

þ.e. í USA, Kananda, Kóreu, Filippseyjum, Suður Afríku, Asíu, Bretlandi og 

Hollandi. Sú staðreynd felur í sér viðurkenningu á að þjónandi forysta sé 

stjórnunaraðferð (Laub, 2003). Árið 2009 stofnaði hópur fylgjenda þjónandi 

forystu hér á landi og rekur Þekkingarsetur um þjónandi forystu, sem gert í 

nánu samstarfi við The Greenleaf Center for Servant Leadership (Þjónandi 

forysta, 2018). Fylgjendur Greenleaf sem hafa lagt sig fram um að skilgreina 

og upplýsa um hugmyndafræði þjónandi forystu eru m. a. 

Bandaríkjamennirnir Spears (1998) og Keith (2008).  

Í Hollandi er Erasmus háskóli sem rannsakar og breiðir út hugmyndafræði 

þjónandi forystu víða um heiminn, þar starfar Van Dierendonck, hollenskur 

fræðimaður sem stýrir alþjóðarannsóknum á lífsstíl þjónandi forystu leiðtoga. 

Samstarfsmenn hans víða að eru leiðandi í að þróa hugmyndafræði þjónandi 

forystu. Þróunaraðferð þeirra notast m.a. við viðurkennd mælitæki með 

tölfræðilega áreiðanlegum mælikvörðum til að meta og kanna vægi þjónandi 

forystu þátta og útskýra niðurstöður með vísindalega viðurkenndum 

aðferðum. Van Dierendonck stjórnar verkefnum sem kanna þjónandi forystu 

hnattrænt og í þvermenningalegu (e. cross-cultural study) umhverfi (Sousa 

og Dierendonck, 2015; Van Dierendonck og Patterson, 2010). 

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir forstöðumaður Þekkingarseturs um þjónandi 

forystu hér á landi hefur unnið að rannsóknum á þjónandi forystu í samvinnu 

við Dr. Van Dierendonck. Markmið samstarfsins er að kynna hugmyndafræði 

þjónandi forystu á Íslandi og efla skilning og þekkingu á viðfangsefninu. 

Tilgangurinn er að hagnýta hugmyndafræðina á fræðilegan hátt og stuðla að 

rannsóknum sem víðast í samfélaginu (Þjónandi forysta, 2018). 
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Hugmyndafræði þjónandi forystu  

Grunnviðmið hugmyndafræði þjónandi leiðtoga eru alltaf þau sömu, að vera 

þjónn og að vera líka leiðtogi. Sérstaða hugmyndafræði þjónandi leiðtoga 

byggir á siðferðilegum gildum og samfélagslegri ábyrgð, sem á við bæði í 

daglegu lífi og starfi (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Þjónandi forystu 

hugmyndafræðin á við í öllum störfum og á öllum stigum samfélagsins. Hún 

er á ýmsan hátt frábrugðin öðrum stjórnunaraðferðum, eins og 

valdboðsstjórnun, en líkari umbreytingarstjórnun. Þjónandi forystu leiðtogi 

hefur einlægan áhuga á fólki, hann þjónar fyrst, beitir virkri hlustun, vill 

starfa á jafningjagrunni og bera samfélagslega ábyrgð. Leiðtoginn dregur sig 

í hlé, hann upphefur ekki sjálfan sig, heldur setur aðra í forgang, til að þjóna 

heildinni og leiðir það til þess að starfsumhverfið verður heilbrigðara 

(Greenleaf, 1970/2008; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 

2013; Van Dierendonck, 2011). 

Hugmyndafræði þjónandi forystu er á miðju grunngilda ,,umhyggju“ og 

,,að þjóna öðrum“ og fjallar um gildi, traust, þakklæti annarra, og 

valdeflingu. Starfsaðferðin lýsir ósvikinni umhyggju og áhuga fyrir þörfum 

annarra sem getur leitt til betra skipulags og meiri skilvirkni. Sömu einkenni 

þjónandi forystu samskipta stjórnenda teljast til best viðeigandi forystu 

stjórnunarstíls til að bæta skipulag starfsheilda og frammistöðu allra 

(Donghong, Lu og Lu, 2012). 

Heilkenni fylgjenda þjónandi forystu er að hafa óbilandi áhuga á fólki og 

að mæta ávallt fyrst þörfum annarra, sýna þjónustuhegðun fyrir heildina og 

hafa að leiðarljósi jafningjabrag. Leiðtogar sem beita þjónandi forystu hafa 

þjálfað alveg sérstaklega virka hlustun, annars vegar til að sýna virðingu og 

hins vegar til að vera fullkomlega til staðar í öllum samskiptum sínum. 

Einnig er mikilvægt að þjónandi forystu leiðtogar hafi framsýni, leggi ríka 

áherslu á að þjálfa hugmyndaflug samstarfsmanna markvist og eflir þannig 

starfsumhverfið og sköpunarkrafta með samskiptum sínum (Greenleaf, 

1970/2008). Grundvallaratriðin í hugmyndafræði þjónandi forystu snúa að 

samskiptum innan starfsheilda og stofnana, það er að segja að þau séu 

gagnkvæm og traust. Hlutverk þjónandi forystu snýr að mestu að innra sjálfi 

einstaklings, þ.e.a.s. að hver og einn ber ábyrgð á sér og velur sjálfviljugur 

sína samskiptahegðun (Greenleaf, 1972/2009). 
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Virk þjálfun áður nefndra þátta getur bætt persónulegan styrk og 

sjálfsþekkingu leiðtoga, sem er grunnurinn að því að þroska sanna auðmýkt 

fyrir öðrum (Hayes og Comer, 2010). Sjálfsþekking og sjálfsvitund eru 

hugtök í hugmyndafræði þjónandi forystu sem skipta máli og eru mikilvæg. 

Einnig er mikilvæg vitundin um tilgang þeirra starfa sem starfsmaður ber 

ábyrgð á sem og tengist það umhverfisvitund og framsýni starfsheilda. Til að 

ná árangri í lífi og starfi er æskilegt að starfsfólk hafi eðlislæga færni í 

gefandi og uppbyggilegum samskiptum, sýni jafningjabrag og beri umhyggju 

fyrir heildinni (Greenleaf 1970/2008).  

Margir kunnir einstaklingar sem hafa þótt sýna, í gegnum tíðina, þjónandi 

forystu leiðsögn og verið rómaðir fyrir framúrskarandi árangur hver á sínu 

sviði eru m. a. María Teresa, Gandi og George Washington forseti 

Bandaríkjanna (Spears, 1998).  

Á sama hátt hafa fylgjendur hugmyndafræði Greenleaf á Íslandi fjallað 

um merka þjónandi forystu leiðtoga sem hafa bæði náð athyglisverðum 

árangri í störfum sínum og einnig fyrir samfélagið. Fyrst má nefna Vigdísi 

Magnúsdóttur (1931-2009) hjúkrunarforstjóra Landspítala í Reykjavík. Hún 

var auðmjúkur stjórnandi, trúuð og stofnandi Kristilegs félags 

heilbrigðisstarfsmanna. Vigdís var mjög farsæl og mikill frumkvöðull í 

faglegri þróun innan hjúkrunar á mikilvægri stofnun hér á landi (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). Einnig hefur frumkvöðullinn Thor Jensen (1863-1947) 

oft verið nefndur sem dæmi um þjónandi forystu leiðtoga hér á landi. Hann 

kom hingað ungur frá Danmörku og einkenndust samskipti hans af framsýni 

og einlægum vilja til að þjóna. Jensen var hvatamaður að íþróttakennslu 

ungra drengja hér á langi, m.a. til að gera þá hrausta og heilbrigða til 

framtíðar og fyrir samfélagið. Hann var talinn frumkvöðull á ýmsum sviðum 

samfélagsins og með sterka eiginleika þjónandi forystu leiðtoga sem felur í 

sér að þjóna fyrst, setja aðra í forgang og huga alltaf að framtíðinni fyrir 

heildina (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Eiginleikar þjónandi forystu  

Lary C. Spears er talin með þeim fyrstu sem túlkar hugtök Greenleaf og hefur 

lengi lagt sig fram um að skilgreina eiginleika þjónandi forystu. Hann lýsir 

tíu mikilvægum þáttum í fari þjónandi forystu leiðtoga og byggir á 

ígrunduðum yfirlestri átta ritgerða Greenleaf um viðfangsefnið. Nefnir Spears 
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(1998) fyrst eiginleikann að hlusta (e.listen) og á það bæði við um innri og 

ytri hlustun, sem hann telur vera lykil atriði í því að geta vaxið sem þjónandi 

forystu leiðtogi.  

Hugtakið hluttekning (e. empathy) vísar til þess að hafna aldrei fólki, 

heldur hafa óbilandi trú á því góða í fari þeirra. Nefnir Spears síðan hugtakið 

græðing (e. healing) og telur það mikilvægan styrkleika þjónandi forystu 

leiðtoga. Græðing beinist bæði að viðkomandi einstaklingum sem og 

samskiptum þeirra við aðra. Hún styrkir og bætir andlega líðan fólks og hefur 

jákvæð áhrif á starfsumhverfið (Spears, 1998). Í hugtakinu umhverfisvitund 

(e. awareness) felst að átta sig á eigin sjálfi, sem eykur skilning á valdi, 

gildum og siðferði. Spears telur umhverfisvitundina bæta samskipti fólks og 

auka næmni fyrir þörfum annarra. Fimmti eiginleiki þjónandi forystu er 

sannfæring (e. persuasion), sá eiginleiki skilgreinir hegðun og áherslur sem 

fela í sér að leiðtogi nær að fá fylgjendur til liðs við sig og þvingar ekki fólk 

með valdboði. Spears telur þennan hæfileika lýsa best muninum á þjónandi 

leiðtogum og þeirra sem beita valdboðsstjórnun innan stofnana.  

Næst nefnir Spears hugmyndaafl (e. conceptualization) sem felst í því að 

leiðtogar hafa frjóa og framsýna hugsun, hafa heildarsýn. Þeir nýta hæfileika 

sína til að nálgast vandamál og viðfangsefnin með því að hugsa út fyrir 

hversdagsleikann, láta drauma rætast og síðast en ekki síst hafa hugrekki til 

að taka ábyrgð. Tengist það náið næsta eiginleika þjónandi forystu leiðtoga, 

að vera framsýnn (e. foresight), það að sjá fyrir líklega framvindu atburða 

sem byggð er á fyrri reynslu, innsæi og þörfum heildarinnar. Framsýni er 

flókin eiginleiki í fari leiðtoga og getur verið erfitt að skilgreina hegðunina, 

en þekkist þegar hún er til staðar. Lýsing Spears á ráðsmennsku (e. 

stewardship) er eiginleiki þegar leiðtogi gætir einhvers fyrir einhvern annan. 

Ráðsmennska felur í sér traust og faglega skuldbindingu til að þjóna þörfum 

annarra og vinna af sannfæringu og hreinskilni frekar en að beita 

valdstjórnun. Næst síðasti eiginleiki þjónandi forystu leiðtoga er að sýna 

ræktarsemi við framfarir fólks (e. commitment of the growth of others). 

Leitast þjónandi leiðtogar þannig við að gefa öllum samstarfsmönnum 

tækifæri til faglegs þroska. Jafnframt að styðja samstarfsmenn sína og hlusta 

á allar hugmyndir og tillögur þeirra af áhuga. Það felur ekki í sér að þeir séu 

sammála öllum um allt, heldur gefa þeir starfsmönnum möguleika á þátttöku 

í ákvörðunum sem starfsmennina varðar. Síðasti eiginleikinn að mati Spears 

er að þjónandi leiðtogi finnur alltaf leiðir til að mynda samheldnar einingar 
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(e. bulding communities) meðal samstarfsmanna. Spears lagði áherslu á að 

skilgreiningalistinn væri alls ekki tæmandi, en hann geti hjálpað til við að 

leiðbeina þeim sem eru reiðubúnir til að takast á við þá áskorun sem felst í 

þjónandi forystu (Spears, 1998, 2010).  

Áberandi eiginleiki þjónandi forystu leiðtoga er að þjóna fyrst og fremst, 

ekki að stjórna. Hann hefur hugsjónir sem snúa að einlægri löngun til að 

þjóna fólki, að setja þarfir annarra í forgang og hugsa um velferð allra. 

Prófsteinn á árangur þjónandi forystu leiðtoga er hvort samstarfsfólkið verði 

heilbrigðara, fræðist meira, verði sjálfstæðara, frjálsara og þroskist sjálft til 

að þjóna fyrst öðrum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Þannig skera þjónandi 

forystu einstaklingar sig frá öðrum stjórnendum, því þeir sjá tilgang með að 

axla ábyrgð (e. responsibility) og framkvæma verkefni sem eru brýn og 

skipta máli fyrir marga. Markmið þjónandi forystu leiðtoga er að finna 

tilgang í lífinu, geta breytt einhverju til góðs fyrir aðra, án þess að upphefja 

sjálfan sig og vilja fá hrósið fyrir.  

Árangursrík siðferðileg samskipti felast í hugtakinu efling sem er þjónandi 

forystu leiðtoga eiginleiki sem kemur til af þroskaferli innri hvatningar (e. 

intrinsic motivator) hans. Eiginleikinn skilar sér í meiri starfsorku, ánægju og 

sterkari skuldbindingu milli samstarfsfólks. Í þjónandi forystu starfsumhverfi 

eru allir jafnir hvað varðar að nota valdið og það færist milli manna til að 

þjóna öllum. Þá er vald líka gjöf sem gleður og í raun er vald nátengt 

hugtakinu ást, þannig að því meira sem leiðtoginn gefur af ást í samskiptum 

þeim mun meiri kærleika fá allir til baka (Keith, 2008; Patterson, 2010). 

Í nýlegri grein Van Dierendonck og Patterson (2015) gera höfundar grein 

fyrir þremur tilgátum um þjónandi forystu, sem þeir leitast við að skýra 

nánar. Tilgáturnar eru settar fram með þeim rökum að djúpstæð innri þörf 

þjónandi leiðtoga hvetji þá til að þjóna fyrst. Höfundar byggja á rannsóknum 

fræðimanna og þeirra skilgreiningum á hvatanum til að þjóna fyrst. 

Viðfangið setja þau fram í samhengi við skilyrðislausa væntumþykju (e. 

compassionate love), dyggðugan eiginleika (e. virtuous qualities), þjónandi 

forystu hegðun (e. SL behavior) og heilbrigði fylgjenda (e. follower well-

being). Höfundar telja að allir ofangreindir þættir muni styðja við þjónandi 

forystu hegðun hvað varðar ábyrgð, eflingu, áreiðanleika og ráðsmennsku, 

sem eru fjögur lykilhugtök í hugmyndafræði Greenleaf. Einnig benda þau á 

að forysta með skilyrðislausri væntumþykju er andstæðan við forystu sem 
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einkennist af valdstjórnun, sem þeir telja að hafi ríkt of lengi víða í 

samfélögum þjóða. 

Samkvæmt Keith (2008) eru sjö eiginleikar einstaklings sem hafa áhrif í 

þjónandi forystu, á öllum sviðum samfélagsins og við allar starfsheildir. Í 

fyrsta lagi er það eiginleikinn sjálfsvirðing (e. self-awereness) sem felst í að 

þekkja eigin veikleika og styrkleika og geta horfst í augu við að viðurkenna 

viðhorf sín og fordóma. Í öðru lagi er það að hlustun (e. listening) sem alltaf 

á að vera fyrsta viðbragð leiðtoga til að leysa vandamál innan starfsheilda. 

Mikilvægur þriðji eiginleiki samkvæmt Keith er að geta snúið 

stjórnunarpýramídanum (e. changing the pyramide) við. Það felur í sér að 

þjónandi leiðtogar eru jafningjar allra og þurfa þannig að efla allan hópinn, 

en ekki aðeins að þjóna stjórnendum í fyrirtækinu. Leiðir það að næsta 

eiginleika, sem er að þroska samstarfsfólkið (e. developing your colleagues) 

með því að allir fá tækifæri til að njóta styrkleika sinna í starfi, sem gerir það 

að verkum að frammistaða starfheildanna margfaldast. Fimmti þáttur 

þjónandi forystu samkvæmt Keith (2008) er að einstaklingur beitir umhyggju 

við þjálfun, en ekki stjórnun eða valdi (e. coaching, not controling). Slík 

umhyggja og þjálfun veitir öryggi innan starfsheilda og starfsmenn ná að 

treysta leiðtogum sínum með því að fá verkefni við hæfi, en er ekki stjórnað 

með ströngum fyrirmælum. Þannig þjálfun leiðir til næstu áherslu í 

kenningum Keith, sem er að leysa úr læðingi krafta og greind þeirra sem 

njóta (e. unleashing the energy and intelligence of others) og felur í sér að 

starfsmenn fá tækifæri og svigrúm til að blómstra í störfum. Að endingu 

getur Keith um framsýni sem að hans mati flokkast undir siðferðilegar 

skyldur þjónandi forystu. Í því felst að sjá fyrir lausnir á vanda sem flestra og 

þora að taka ákvarðanir sem mæta þörfum allra (Keith, 2008). Þættirnir sjö, 

sem greint er frá hér að ofan, byggja á viðtölum og skrifum merkra 

fræðimanna sem hafa rannsakað og kannað leiðtoga- og stjórnunarfræði í 

áratugi. Eiginleikarnir sjö eiga við hvort sem um er að ræða í opinberri 

þjónustu, innan einkafyrirtækja eða sjálfseignarstofnana. Allir eiginleikarnir 

varpa ljósi á og útskýra hvers vegna þjónandi forystu leiðtogar skila árangri, 

bæta vinnuumhverfi og hafa fjárhagslegan ávinning umfram aðra leiðtoga 

(Keith, 2008). 

Þriðji fræðimaðurinn Van Dierendonck hefur lagt mikið af mörkum hvað 

snertir að auka þekkingu á hugmyndafræði og eiginleikum þjónandi forystu á 

alþjóðavísu. Hann setti fram greiningar á hugmyndafræði Greenleaf og lýsti 
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um leið tengslum þeirra við ýmsar leiðtoga kenningar (Van Dierendonck, 

Nuijten og Heeren, 2009). Jafnframt þróuðu höfundarnir sex þátta líkan þar 

sem inntak hvers þáttar innihélt mismargar lýsingar á framkomu yfirmanna í 

samskiptum sínum innan starfsheilda. Van Dierendonck einsetti sér að lesa 

saman allar ólíku kenningarnar sem komið höfðu fram og taka fulla ábyrgð á 

að skýra þau líkön sem komið höfðu fram um hugmyndafræði þjónandi 

forystu og náð höfðu útbreiðslu víða um heiminn. Skilgreiningarnar byggðu á 

eiginleikum þjónandi forystu og gerði hann greinarmun á forsendum (e. 

antecedents), hegðun (e. behaviour), á milli ferlum (e. mediating processes) 

og afleiðingum (e. outcomes). Eiginleikar voru skilgreindir á eftirfarandi hátt:  

1. Efla og þroska fólk (e. empowering and developing people) 

2. Auðmýkt (e. humility) 

3. Falsleysi (e. authenticity) 

4. Taka við fólki (e. interpersonal acceptanc) 

5. Veita leiðsögn (e. providing direction) 

6. Ráðsmennska (e. stewardship) 

Í bókinni „Leadership: Theory and practice“ (Northouse, 2016) er 

eiginleikum í fari þjónandi forystu leiðtoga lýst með dæmisögum, sem er 

algeng framsetning hugmyndafræðinnar. Dæmisögur bókarinnar varpa ljósi á 

samskipti innan heilbrigðissviða, menntasviða og viðskiptasviða. Lýsingin 

fjallar m.a. um hvernig samskiptin láta gott af sér leiða fyrir marga. 

Sérstaklega er lýst hvernig margfeldis áhrifin eru bæði staðbundin og 

samfélagsleg, eins og í heilbrigðisþjónustu, sem tengist sterkt þjónandi 

forystuhegðun í samskiptum einstaklinga. Einnig kemur fram að slík hegðun 

í samskiptum hafi í för með sér betra heilsufar fjölda einstaklinga sem njóta 

árangursins af framkomunni (Northouse, 2016). Northouse tók annað dæmi 

um þjónandi forystuhegðun innan menntasviðs, þar sem árangurinn hafði 

áhrif í samfélaginu, þ.e.a.s. utan stofnunarinnar. Þannig mætti gera ráð fyrir 

að þjónandi forysta eins einstaklings innan menntastofnana geti haft 

tilhneigingu til að smita út til fjöldans og geti haft í för með sér betri líðan, 

aukið árangur fylgjenda og nemenda (Northouse, 2016). Þriðja dæmisagan til 

umfjöllunar var úr viðskiptalífinu og beindist bæði að innri þáttum 

starfsheildar í flugþjónustu með þjónandi forystu samskipti að leiðarljósi. 

Ásamt ytri þáttum með framkomu umbreytingarþjónustu sem beindist að 

farþegum fyrirtækisins. Þá var rekstri flugfélagsins lýst og hvernig tvinnuð 

voru saman bæði hugmyndafræði þjónandi forystuhegðunar og 
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umbreytingarþjónustu. Útkoman var glæsilegur árangur fyrir fyrirtækið og 

þar nutu allir góðs af (Northouse, 2016). Þannig lýstu dæmisögurnar hvernig 

innri hvati í fari einstaklings leiðir til ytri áhrifa fyrir samfélög sem njóta 

góðs af þjónandi forystu hugmyndafræði Greenleaf. 

Gagnrýni á þjónandi forystu 

Hugmyndafræði þjónandi forystu hefur verið gagnrýnd m.a. í bók Northouse 

(2016). Nefnir höfundur dæmi um tvískinnung sem lýsir sér í því að stjórna 

og þjóna séu andstæður í leiðtogafræðum og geti því varla farið saman. Í 

þessu samhengi er einnig bent á að sumir starfsmenn séu einfarar og kæri sig 

ekki um þá umhyggju og ást (Patterson, 2010) sem þjónandi forysta byggir á. 

Einnig hefur hugmyndafræðin verið gagnrýnd fyrir áhrif frá trúar- og 

siðferðilegum viðhorfum Greenleafs. Þá telja ýmsir að ekki allir geti orðið 

þjónandi forystu leiðtogar og skilað árangri með því alltaf að þjóna fyrst. 

Frekar en að ná því að verða fylgjendur sjálfir, sem er talin skýrasti 

árangursmæling á þjónandi forystu (Northouse, 2016). 

Einnig má nefna að gerðar hafa verið athugasemdir við ofur jákvæðar 

lýsingar Greenleaf á hegðun kvekara (e. quaker), þar er vísað til uppeldis ára 

hans og stöðu fjölskyldunnar á þeim tíma. Hugtakið kvekari er dregið af 

þýsku orðinu „knecht“ og samsvarar enska orðinu „servant“. Þjónn fólksins 

dæmir ekki af verkum einstaklinga eða getu, heldur virðir fólk eins og það er 

og sér það góða í öllum (Van Dierendonck og Patterson, 2015). Þannig 

verður áherslan á að hver og einn blómstri í starfi, með samskiptum sínum 

við leiðtoga og með leiðsögn þeirra. 

Staðsetning þjónandi forystu innan 

leiðtogafræðanna  

Áherslur á hugtakið forysta í leiðtogafræðunum hafa þróast frá því að 

einblína á afköst og hraða yfir í að beina sjónum að innra sjálfi einstaklinga, 

samskiptum innan starfsheilda, hópmenning fylgjenda og stofnunum innan 

samfélagsins sem heild. Þá hefur fjölmiðillinn Fortune (2014) vakið athygli á 

breyttum áherslum með því að birta árlega lista yfir 100 best reknu fyrirtæki, 

þar sem flestir starfsmenn tjá það að þeir vilji vinna í fyrirtækjum vegna 
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jákvæðs vinnuumhverfis og hámarks gæða hvað varðar starfsskilyrði. 

Leiðtogafræðin hafa þróast í þá veru að leggja áherslu á að þjóna 

starfsfólkinu, leitast því næst við að byggja upp traust og samstarf til að 

styrkja enn betur stjórnendur og starfsmenn í þeim anda hugmynda að allir 

séu fremstir meðal jafningja (Greenleaf, 1972/2009). 

Fræðimenn hafa borið hugmyndafræði þjónandi forystu saman við 

hugtakið ást sem stjórntæki (Patterson, 2010) og hafa komist að því að 

mismunandi viðhorf eru gagnvart þannig stjórnunaraðferðum innan 

fyrirtækja. Einnig hefur hugtakið samviskuást (e. moral love) verið nefnt sem 

mikilvægt í þjónandi forystu leiðsögn í öllu samstarfi innan stofnana og á 

jafnt við um samstarf innan viðskiptafyrirtækja sem og mennta- og 

heilbrigðisstofnana (Patterson, 2010).  

Kjarninn í umbreytingarforystu (e. transformational leadership) byggir á 

því að forystan blási áhuga í starfsfólkið, sinni grunnþörfum þeirra og að 

hópurinn standi saman að markmiðum fyrirtækisins þannig að þau náist sem 

fyrst (Yukl, 2006). Í þjónandi forystu er einlægur áhugi leiðtogans að mæta 

þörfum starfsfólksins fyrst og gefa þeim tækifæri til að þroskast í starfi, sem 

leiðir til þess að þau síðan þjóna öllum af einlægum áhuga (Prosser, 2010).  

Rannsóknir sýna að mikilvægast er að ávallt fari fram uppbyggileg 

samskipti, sérstaklega við yfirmenn þ.e. að samskiptin feli í sér stuðning og 

tækifæri til að njóta sín og vaxa í starfi (Greenleaf, 1972/2009). Í gegnum 

tíðina hafa leiðtogafræðin frekar þróast út frá mismunandi sjónarhornum og 

ýmsum aðstæðum í samfélögum þjóða. Eldri leiðtogar voru uppteknir af 

iðnbyltingunni og vildu láta þjóna sér og fyrirtækinu í einu og öllu. Þjónandi 

forystu leiðtogar beina þjónustunni að starfsfólki sínu fyrst og eru framsýnir, 

sem skilar ánægðum viðskiptavinum starfsheilda. Jafnt og að fyrirtækin sýna 

mun betri árangur fyrir heildina, sem styrkir starfsemi þeirra og samfélögin. 

Þjónandi forystu leiðsögn er fjölhæfur eiginleiki, sem og færni til að velja 

stjórnunarstíla sem henta aðstæðum hverju sinni. Einnig þarf að taka tillit til 

innviða skipulagsheilda og hvernig best má mæta þörfum fylgjenda (Prosser, 

2010). 

Í umfjöllun Ng og Koh (2010) beina þeir athyglinni að því að enn hafi 

ekki verið rannsakað hvernig innri hvati til að þjóna (e. motivation-to-serve) 

hefur áhrif á lífsstíl fólks. Þeir vilja meina að skýra þurfi viðfangsefni nánar 

og tengja persónuleika fylgjenda, hugsanlega með því að setja fram líkan til 

að fyrirbærið þjónandi forysta verði rannsakað út frá því sjónarhorni innan 
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fræðanna. Þetta gæti falið í sér að skilgreina þyrfti mismunandi erfðaþætti í 

viðbrögðum einstaklinga m.t.t. hvort þeir búi yfir hvata til að þjóna fyrst. 

Síðan mætti bera þættina saman við aðra einstaklinga sem síður hafa innri 

hvöt til að þjóna. Þannig yrði betur hægt að skilgreina hvers vegna 

starfsheildir, t. d. innan viðskipta-, mennta- og heilbrigðisvísinda, verða 

þjónandi forystu vinnustaðir eða hvers vegna ekki. Höfundar lögðu til að 

rannsóknir á hugmyndafræði Greenleaf fari að leggja áherslu á sjónarhornið 

út frá innri eiginleika einstaklinga en ekki aðeins upplifun þeirra af 

samskiptum við yfirmenn starfsheilda, með því móti yrðu samskiptin 

skilgreind út frá innri og ytri þáttum. 

Herzberg, Mausner og Snyderman (2011) lýsa samskonar innri og ytri 

þáttum sem áhrifavöldum hvað snertir upplifun starfsfólks út frá 

starfsheildum. Settu þeir fram tveggja þátta kenningu (e. two-factor theory) 

um hugtökin starfsánægju og starfsóánægju og töldu að ekki ætti að mæla í 

einni einhliða vídd, því þetta væru tvær óháðar víddir. Höfundar komust að 

því að ef vissir þættir stjórnunar séu ekki til staðar þá leiddi það til 

starfsóánægju. Þættina nefna þeir viðhaldsþætti eða ytri þætti (e. extrinsic) og 

eiga þeir það sameiginlegt að lýsa ytri aðstæðum, svo sem vinnuaðstöðu og 

starfsöryggi. Telja þeir hvatninga þætti eða innri þætti (e. intrinsic) vera m.a. 

árangur, viðurkenning, ábyrgð og möguleiki á frama. Þessir þættir fullnægja 

innri þörfum einstaklinga og auka starfsánægju séu þeir til staðar (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 2011). 

Mismunandi stjórnunaraðferðir hafa verið að þróast og er áhugavert að 

skoða hvernig hugmyndafærði þjónandi forystu hefur áhrif í stjórnun 

stofnanna, sérstaklega m. t. t. velgengni stofnana og beinist að þeirri 

staðreynd að starfsánægja skilar sér í bættri þjónustu og auknum árangri 

(Greenleaf, 1970/2008; Greenleaf, 2002). Flestir stjórnendur sem skila 

árangri í fyrirtækjum hafa fylgjendur sem hafa innri hvata sem gerir það að 

verkum að þeir laðast að ákveðnu fari í framkomu stjórnenda fyrirtækja 

(Frick og Spears, 1996). 
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Þjónandi forysta innan starfsheilda  

Robert K. Greenleaf bendir á að í upphafi hafi sjónarhorn hugmyndafræði 

sinnar verið hegðun einstaklinga í samskiptum. Síðan hafi hann komist að 

raun um að þjónandi forystu leiðtogi er ekki Eyland eða einangrað fyrirbæri. 

Í raunveruleikanum hafa öll samskipti með þjónandi forystu hegðun bein og 

óbein áhrif á umhverfið. Þjónandi forysta með fylgjendum innan stofnana 

leitast við að mynda jafningjabrag og þróa samfélög, sem verða órjúfanleg 

innan starfheilda með þjónandi forystu leiðsögn. Starfsheild er skilgreind sem 

samfélag starfsmanna og fagstétta (Greenleaf, 1970/2008; 1972/2009). 

Fyrirbærið starfsheild innan hugmyndafræði Greenleaf er vettvangur í öllum 

samfélögum, þar sem einstaklingar hafa skilgreint hlutverk og samvinnu. Það 

geta verið hópar í fámennum kirkjudeildum eða trúarsöfnuðir, stór 

viðskiptafyrirtæki, meðalstórar mennta- og kennslustofnanir (Keith, 2008). 

Einnig er starfsheild skilgreind sem samfélag þar sem valdi og verkefnum er 

dreift innan stofnunar (e. institution), eins og á stóru sjúkrahúsi. Starfsheild 

hefur sameiginlegt markmið í því umhverfi þar sem samskipti fara fram milli 

einstaklinga og þjónustuþega, til að mynda á sjúkrastofnun í dreifbýli, innan 

fámennra stofnana á mennta- og viðskiptasviði sem og stórum fjölmennum 

hátæknistofnunum á heilbrigðissviði (Laub, 2003).  

Í umfjöllun um þróun hugmyndafræði Greenleafs var tekið saman hvernig 

samnýtanleg þjónandi forystu samskipti (e. shared servant leadership) geti 

nýst m.a. innan menntasviðs í teymi og skila meiri samstöðu um að miðla 

málum. Þjónandi forystu samskipti skiluðu þannig betri árangri innan 

starfsheilda og var árangurinn metinn með fjórvíddar mælikvarða yfir 

samnýtingu þjónandi forystu, á ýmsum starfsheildum stofnana (Sousa og Van 

Dierendonck, 2015). 

Mælikvarðar þjónandi forystu  

Mælingar á þjónandi forystu innan starfsheilda hafa verið framkvæmdar á 

ýmsum sviðum með mismunandi aðferðum og matstækjum. Í 

Bandaríkjunum, þar sem hugmyndafræði þjónandi forystu og kenningar 

Roberts K. Greenleaf komu fram fyrst, tóku fylgjendur að rannsaka 

fyrirbærið og setja fram fyrstu mælikvarðana á hugtökum hans. Frumútgáfa 

af mælitæki þjónandi forystu nýttist einkum til að meta umhverfi innan 
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starfsheilda, ekki til að meta samskipti milli fólks. Hefur það og verið 

grunnur í þróunarvinnu á mælitækjum víða í heiminum. Hér á eftir verður 

fjallað um þrjú mælitæki þjónandi forystu: 

Organization Leadership Assessment 

Fyrsta mælitækið hannaði Laub (1999) og nýtt til að meta starfsumhverfi og 

starfsheildir, m. a. þar sem þjónandi forystu samskipti voru iðkuð. Heitir það 

Organization Leadership Assessment (OLA). OLA mælitækið svarar þremur 

spurningum; 1) Hvernig er hægt að skilgreina þjónandi forystu?; 2) Hver eru 

einkenni þjónandi forystu leiðtoga? Þættir sem er mikilvægt að skilgreina til 

að fá mat á hegðun og greina samskipti innan stofnana; 3) Er hægt að meta 

einkenni þjónandi forystu með spurningalista? Rannsóknaraðferðin var Delfi 

aðferð, þar sem sérfróðir þátttakendur unnu kerfisbundið að sameiginlegri 

loka niðurstöðu fyrir mælitækið (Laub, 1999). 

OLA mælitækið kannar viðbrögð svarenda við starfsumhverfinu og 

flokkast undir sjálfsmetandi rannsóknaraðferð. OLA mælitækið nýtist einnig 

til að meta starfsánægju sem og að kanna viðhorf þeirra sem nýta þjónustu 

viðkomandi stofnana (Laub, 1999). Niðurstöður rannsókna með OLA 

mælikvarða á starfsánægju, benda til að þjónandi forystu leiðtogar skapi 

starfsumhverfi sem dregur úr því að starfsmannavelta verði vandamál, þ.e.a.s. 

að starfsfólk haldist frekar í störfum innan stofnana (Amadeo, 2008). 

Servant Leadership Inventory/Servant Leadership Survey  

Fyrsta mælitæki þjónandi forystu sem Dirk Van Dierendonck og Inger 

Nuijten hönnuðu var Servant Leadership Inventory (SLI). SLI var forprófað í 

tveimur rannsóknum hér á landi, fyrst af Öldu Margréti Hauksdóttur árið 

2009 meðal lífeindafræðinga og seinni rannsóknin var árið 2010 í rannsókn 

Erlu Bjarkar Sverrisdóttur meðal heilbrigðisstarfsmanna á Suðvesturlandi.  

SLI mælitækið er fyrirrennari mælitækis sem notað er í dag hér á landi, 

það heitir Servant Leadership Survey (SLS) og höfundar eru áður nefndir 

Van Dierendonck og Nuijten (2011). SLS mælikvarðinn metur viðhorf 

svarenda til næstu yfirmanna og nær matið vel utan um kjarnaatriði þjónandi 

forystu. SLS spurningalistinn er auðveldur í notkun, réttmætt og áreiðanlegt 

mælitæki. Jafnframt lýsir listinn sérkennum leiðtogahegðunar næsta 
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yfirmanns, sem líklegur er til að hafa veruleg áhrif á vellíðan og frammistöðu 

fylgjenda þjónandi forystu.  

Van Dierendonck og Nuijten (2011) gerðu ýmsar rannsóknir á SLS 

mælitækinu, þar sem hugtakaréttmæti var ákvarðað með leitandi og 

staðfestandi þáttagreiningum, þ. e. tvær eigindlegar og átta megindlegar 

rannsóknir með nær 1.600 þátttakendum. Í fyrstu fyrir lögn voru 99 

fullyrðingar á listanum og allar teknar frá sem uppfylltu ekki skilyrði 

þáttagreiningarinnar (e. factor analysis) sem er flókinn fylgnistuðull í 

ályktunartölfræði (Amalía Björnsdóttir, 2013). Eftir þáttagreiningarnar stóðu 

30 fullyrðingar sem SLS byggir á í dag og er notaður í þessari rannsókn. 

Í þáttagreiningu mælikvarða SLS spurningalistans sýndi hann viðunandi 

aðgreiningarréttmæti (e. construct validity) sem er hlutlægt mat við óskyld 

eða gagnsæ fyrirbæri (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Sérstakt gildi kom fram 

sem gerði grein fyrir „ábyrgðarskyldu“ og „fyrirgefningu“ og þannig staðfesti 

það slíka áherslu á þjónandi forystu hugarfari, sem einkennist af einlægri 

löngun til að þjóna fylgjendum og að sinna þörfum annarra. Einnig reyndist 

viðhorfakvarðinn meta vel leiðtogaþætti yfirmanna en ekki bara hvöt þeirra 

til að þjóna fyrst. Þessar áherslur náðust fram með mikilvægri viðbót í 

undirþættinum „hugrekki“ ásamt fyrri tveimur hugtökunum 

„ábyrgðarskyldu“ og „fyrirgefningu“ (Guðjón I. Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014).  

Þýðing Sigrúnar Gunnarsdóttur og samstarfsmanna hennar á SLS 

mælitækinu yfir á íslensku kom fram þegar rannsóknarsamstarf hennar og 

Van Dierendonck hófst, ásamt því að stofnað var Þekkingarsetur um þjónandi 

forystu hér á landi. Þýðingarferlið var framkvæmt samkvæmt ströngum 

kröfum þar um, þ. e. fyrst var þýtt á íslensku og síðan yfirfarið og bak þýtt af 

löggildum ensku þýðanda og í ljósi þeirrar þýðingar var mælitækið lagfært. 

Íslenski SLS mælikvarðinn reyndist réttmætur og áreiðanlegur með áður 

nefndum forprófunum (Alda Margrét Hauksdóttir, 2009; Erla Björk 

Sverrisdóttir, 2010). Áður en SLS kvarðinn var lagður fyrir í rannsókn um 

stjórnun og stefnumótun í Háskóla Íslands (Guðjón Ingi Guðjónsson, 2012) 

var þýðingin endurskoðuð og gerðar einstaka orðalagsbreytingar.  
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Servant Leadership Questionnaire 

Mælitækið Servant Leadership Questionnaire (SLQ) er til í mismunandi 

útgáfu. Ein útgáfa byggir á 28 þátta sjálfsmetandi spurningalista með lýsandi 

þáttagreiningu og skiptist í sjö hugtök þjónandi forystu; efling (e. 

conceptualizing), tilfinningaleg græðing (e. emotional healing), setja aðra í 

forgang (e. putting followers first), hjálpa öðrum til þroska (e. helping 

folowers grow and succied), siðferðileg framkoma (e. behaving ethically), 

efling (e. empowerment) og samfélagsleg ábyrgð (e. value for the 

community). Hvert hugtak inniheldur undirþætti með fjórum spurningum 

(Northouse, 2016). 

Í rannsókn McCann o.fl., (2014) var sjálfsmetandi SLQ mælitæki með 23 

spurningum notað til að meta fimm undirþætti þjónandi forystu; óeigingjarna 

umhyggju, visku, tilfinningalega heilun, traustvekjandi framkoma og 

ráðsmennsku. 

Rannsóknir á þjónandi forystu  

Hér verður fjallað um þjónandi forystu rannsóknir á þrem sviðum 

samfélagsins; viðskipta-, mennta- og heilbrigðissviði. Fyrst með stutta 

umfjöllun frá erlendum rannsóknum og síðan nánar um rannsóknir hér á landi 

með SLS áður SLI mælitækinu, í íslenskri þýðingu Dr. Sigrúnar 

Gunnarsdóttur og samstarfsmanna. 

Rannsóknir á viðskiptasviði 

Í upprunalandi þjónandi forystu þ.e. Bandaríkjunum, hafa mörg fyrirtæki 

tekið upp hugmyndarfæðina í stefnumótun sinni, sem hefur m.a. fleytt þeim 

ofarlega á lista Frotune yfir 100 bestu fyrirtæki til að starfa hjá. Fyrirtæki 

erlendis meta starfsumhverfið með mælikvarða þjónandi forystu og byggja 

stefnu sína á því mati. Niðurstöðurnar nýtast til að viðhalda jafningjabrag í 

daglegum rekstri, sem skilar fyrirtækjunum markmiðstengdum árangri. Þekkt 

fyrirtæki eins og flugfélögin SAS og Southwest Airlines eru í forystu á þessu 

sviði. Þá eru matvælamarkaðirnir Whol food og Wegmans food einnig á topp 

10 lista Fortune (Fortune, 2014). 
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Rannsóknir á þjónandi forystu á viðskiptasviði hér á landi eru fáar enn 

sem komið er. Flestar rannsóknir á Íslandi hafa verið gerðar meðal opinberra 

fyrirtækja. Árið 2012 var rannsókn gerð á þjónandi forystu samskiptum, 

starfsánægju og líðan starfsmanna í upplýsingatæknifyrirtækjum hér á landi. 

Svarhlutfall úrtaks var 39,5% (N=94), meirihluti voru karlmenn, flestir yfir 

30 ára og fáir í stjórnunarstöðu. Vægi heildar þjónandi forystu var 4,46 (SD 

0,747). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að ábyrgðarskylda og efling 

mældust með mest vægi að mati þátttakenda en lægstu gildi voru fyrir 

falsleysi og hugrekki (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Aðeins ein rannsókn hér á landi hefur birt meðalvægi hugrekki með gildi yfir 

4 (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Nýjasta rannsóknin á þjónandi forystu meðal starfsmanna 

nýsköpunarfyrirtækja var framkvæmt af Steinari Erni Stefánssyni (2015). 

Þátttakendur voru 156 og 107 svöruðu að minnsta kosti einni SLS spurningu, 

þannig að svarhlutfallið var metið um 69%. Tæplega helmingur þeirra voru 

konur og rúmlega annar hver þátttakandi eldri en 40 ára. Starfsaldur var yfir 

þrjú ár hjá meirihluta þátttakenda og 80% með háskólapróf. Heildar 

meðaltalsgildi á vægi þjónandi forystu mældist 4,3 (SD 0,83) og hæstu þrjú 

gildi undirþátta voru fyrirgefning 4,73 (SD 1,24), þá efling 4,45 (SD 1,07) og 

ábyrgðarskylda 4,43 (SD 0,82) sem ekki náði viðmiðunarmörkum 

áreiðanleikastuðuls (r=> 0,70, Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Daðadóttir, 2013). Hugtakið hugrekki var lægst 3,58 (SD 1,17) og náði 

heldur ekki viðmiðunarmörkum áreiðanleika (Steinar Ö. Stefánsson, 2015). 

Árinu áður eða 2014 gerði Thelma Kristín Kvaran rannsókn, á þjónandi 

forystu meðal allra starfsmanna í Arion banka (N=865), svarhlutfall var 34%. 

Niðurstöður SLS mælitækisins sýndu hátt heildarmeðaltal þjónandi forystu 

4,69 (SD 0,681) sem er hæsta heildargildi sem birt hefur verið í rannsókn hér 

á landi. Af undirþáttunum reyndist efling með 5,08 (SD 0,817), síðan næstum 

jafnir ráðsmennska 4,9125 (SD 0,877) og 4,9067 ábyrgðarskylda (SD 0,791). 

Þátturinn hugrekki var áberandi lægstur með meðaltalið 3,45 (SD 1,252). 

Arion banki er með yfirlýsta starfsmannastefnu sem styður við 

hugmyndafræði Greenleaf um þjónandi forystu (Thelma Kristín Kvaran, 

2014). 
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Rannsóknir á menntasviði 

Greenleaf sýndi ávallt mikinn áhuga þegar þjónandi forysta innan 

menntastofnana var til umfjöllunar. Leitaðist hann við að tengja 

hugmyndafræðina við heilbrigð samskipti í skólasamfélögum. Honum var 

umhugað um að allt starfsfólk innan menntakerfisins legði áherslu á að hafa 

þjónandi forystu í forgrunni og hafa þannig áhrif á allt starfsumhverfið. 

Greenleaf var sífellt að benda á að mikilvægir hagsmunir væru í húfi fyrir 

nemendur, því hann taldi mikilvægt fyrir heildina að innan menntastofnana 

ríkti samfélag sem vildi þjóna fyrst. Þá benti hann á í því sambandi að brýnt 

væri að hlúa að öllum nemendum á mikilvægum þroska tímabilum þeirra.  

Þjónandi forystu leiðtogar meðal skólastjórnenda í Bandaríkjunum og 

Asíu hafa verið viðföng rannsókna til að skilja betur hvað geri þá að 

fylgjendum. Hið sama var gert í Asískum einkaskólum af Ghamrawi og Al-

Jammal (2014), bæði með eigindlegum og megindlegum aðferðum.  

Hér á landi hafa tvær rannsóknir verið gerðar innan menntastofnana. Fyrri 

rannsóknin var gerð af Þóru Hjörleifsdóttur (2011). Í þeirri rannsókn voru 

allir starfsmenn innan skólasamfélagsins á Norðurlandi eystra spurðir um 

vægi þjónandi forystu meðal skólastjórnenda og tengsl við starfsánægju 

skoðuð. Í rannsókninni var SLI mælitækið notað (N=862), svarhlutfall var 

46%. Meirihluti þátttakenda voru konur (83%). Heildarvægi þjónandi forystu 

var 4,64 (SD 0,63), meðalvægi undirþátta var hæst á ráðsmennsku 5,02 (SD 

0,75), næst kom ábyrgðarskylda 4,91 (SD 0,72) og efling 4,75 (SD 0,82). 

Lægst var hugtakið hugrekki 3,94 (SD 1,02).  

Seinni rannsóknin innan menntasviðs var gerð af Guðjóni Inga 

Guðjónssyni (2012) og voru þátttakendur allir starfsmenn fræðasviða 

Háskóla Íslands (N=1007). Heildarvægi þjónandi forystu þar var 4,19 (SD 

0,80) sem er nokkuð lágt miðað við aðrar rannsóknir hér á landi. Meðalvægi 

undirþátta þjónandi forystu var hæst ráðsmennska 4,55 (SD 0,81), þá 

fyrirgefning 4,43 (SD 1,03) og styrking/efling (SD 1.06) og lægsta gildið 

hugrekki 3,72 (SD 0,60). 

Rannsóknir á heilbrigðissviði 

Þjónandi forysta hefur alla eiginleika sem heilbrigðisþjónustan þarf og byggir 

á og er hugmyndafræðin því dýrmætt tækifæri fyrir faglega þróun í 

heilbrigðisþjónustu um allan heim. Þjónandi forystu samskipti bæta einnig 
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möguleika fylgjenda til að leysa verkefnin með hugmyndaauðgi, jákvæðu 

hugrekki og mikilli gleði í störfum sínum. Þannig að þar sem leiðtogar og 

fylgjendur eru þátttakendur í þjónustuferlinu er mikilvægt að greina 

viðfangsefnin sem snerta líðan fylgjenda ásamt líðan leiðtoga og geta með 

því skilið báða aðila jafnt (Northouse, 2016). 

Í Dallas í Bandaríkjunum var nýlega unnið að stórframkvæmd þar sem 

notast var við hugmyndafræði þjónandi forystu á öllum þáttum 

framkvæmdarinnar. Verkefnið heitir The Parkland Project: Business 

Benefists of Investing in Servant Leadership and HBDI® og samkvæmt 

höfundum mætir fremstu kröfum um bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. 

Rannsakendur og fylgjendur Greenleaf þau Ann McGee- Cooper og 

Trammell (2015) lýstu verkefninu og byggði það á viðtölum við stjórnendur. 

Parkland verkefnið tók fimm ár, kostaði 1.326 milljarða dollara og skilaði 

afgangi upp á 5-6 milljóna dollara, miðað við upphaflega áætlun. Þökkuðu 

stjórnendur hugmyndafræði þjónandi forystu árangurinn, ásamt því að nota 

prófið Herrmann Brain Dominance Insturment (HBDI) fyrir alla starfsmenn 

verkefnisins. HBDI er persónuleikamat og styrkleikapróf sem er talið afar 

hjálplegt fyrir stjórnendur til að greina persónubundna hæfileika starfsmanna 

sinna. Niðurstöður birtast í fjórum hæfileikaflokkum eftir styrkleikum 

starfsmanna, það eru A) hlutbundna fjármálahugsun; B) hæfileika til að 

innleiðinga verkefni og taka ákvarðanir; C) tengsla- og samskiptastyrk og D) 

sjá til framtíðar og þora að leita lausna. Starfsmenn voru flokkaðir saman 

samkvæmt HBDI niðurstöðunum til að leysa vandamál, taka ákvarðanir, 

stjórna teymum og virkja alla til að ná árangri.  

Árangursþættir Parklands verkefnisins voru þau, að staðsetja fljótt 

vandamálin og þora að taka þau upp, sérstaklega við þá sem hlut áttu að 

málunum. Einnig að gefa viðkomandi aðilum tækifæri, af eigin rammleik, að 

finna úrlausnir fyrir viðfangsefnin, sem eru hugmyndafræðileg einkenni á 

samskiptahegðun þjónandi forystu leiðtoga. Parklandsverkefnið svipar 

þannig sérð til áherslna í velferðarverkefninu Betri heilbrigðisþjónusta 2013 

– 2017 (Velferðarráðuneytið, 2014). Sjúkrastofnanir sem leggja metnað sinn í 

að veita þjónustustýrða heilbrigðisþjónustu skila betri árangri og mæta frekar 

þörfum skjólstæðinga sinna og fjölskyldna þeirra, sem og með minni 

tilkostnaði en aðrar stofnanir (McGee- Cooper og Trammell, 2015). 

Í rannsókn McCann, Graves og Cox (2014) er fjallað um mat á þjónandi 

forystu innan heilbrigðisstofnana í dreifbýli Bandaríkjanna (N=219). 
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Mælitækin voru þrjú: A) Bakgrunnsupplýsingar um aldur, menntun, kyn, 

starfsreynsla og tekjur þátttakenda; B) Sjálfsmetandi spurningalisti SLQ sem 

byggði á 23 spurningum sem meta fimm undirþætti þjónandi forystu; 

óeigingjarna umhyggju, visku, tilfinningalega heilun, traustvekjandi 

framkomu og ráðsmennsku; C) Styttri útgáfa af Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ). Höfundar nýttu einnig upplýsingar frá opinberri 

þjónustukönnun (HCAHPS) sem metur 27 þætti, þar af eru 18 um neikvæða 

reynslu skjólstæðinga af sjúkrahúsvist.  

Megindlegar rannsóknir á vægi þjónandi forystu meðal yfirmann á 

stofnunum í heilbrigðisþjónustu hér á landi eru frá 2009. Fyrstu könnunina, 

með SLI mælitækinu, gerði Alda Margrét Hauksdóttir (2009) meðal 

lífeindafræðinga (N=317). Svarhlutfall var 21,5%, í niðurstöðum var ekki 

gefið upp heildarvægi þjónandi forystu þátta. Þrjú hæstu gildi undirþátta voru 

á ábyrgð 4,51 (SD 0,66), ráðsmennska 3,88 (SD 1,01) og efling 3,80 (SD 

1,02).  

Næstu rannsókn á þessu sviði gerði Erla Björk Sverrisdóttir (2010) meðal 

allra starfsmanna á hjúkrunarsviðum fjögurra sjúkrastofnana á Suðvesturlandi 

(N=211). Svarhlutfall var 66% og heildarvægi þjónandi forystu var 4,65 (SD 

0,61), tvö og jafn há gildi voru 4,99 á undirþáttunum ábyrgð (SD 0,62) og 

ráðsmennska (SD 0,81), þá var hugrekki lægst 3,99 (SD 1,04). Í þessum 

fyrstu tveim rannsóknum var SLS mælitækið forprófað og reyndist 

áreiðanlegt og marktækt (Erla Björk Sverrisdóttir, 2010).  

Þriðju rannsóknina gerði Þóra Ákadóttir (2012) þar sem öllum (N=1200) 

félögum í Sjúkraliðafélagi Íslands var boðin þátttaka, svarhlutfall var 49% 

(N=588). Heildarvægi þjónandi forystu var 2,96 (SD 0,73) á SLI mælitækið 

þar var spönnin 0 -5. Gildi hæstu undirþátta voru 4,52 fyrirgefning (SD 1,16), 

3,94 hugrekki (SD 1,03) og 3,15 áreiðanleiki (SD 0,981) (Þóra Ákadóttir, 

2012). 

Fjórða rannsóknin á heilbrigðissviði hér á landi var á sjúkrasviðum 

sjúkrahússins á Akureyri (FSA) og höfundur er Hulda Rafnsdóttir (2012). 

Þátttakendur (N=259) voru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á 

hjúkrunarsviði FSA, svarhlutfall var 59,5%, heildarvægi þjónandi forystu var 

4,30 (SD 0,623). Hæstu þrír undirþættirnir voru ráðsmennska 4,60 (SD 

0,810), þá fyrirgefning 4,51 (SD 1,039) og efling 4,49 (SD 0,818), lægsta 

gildi var hugrekki 3,99 (SD 0,776) (Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður H. 

Arnardóttir, Sigrún Gunnarsdóttir, 2015).  
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Rannsóknir á þjónandi forystu í heilbrigðisþjónustu hér á landi hafa sýnt 

að markviss stuðningur næstu yfirmanna, leiðsögn þeirra og kjarkur, hefur 

jákvæð áhrif á starfsheildirnar. Þegar yfirmenn hlusta jafnt á skoðanir og 

hugmyndir allra og láta hugsjónir og markmið þeirra fá brautargengi á 

vinnustaðnum, ná starfsmenn árangri og veita betri þjónustu. Þá er auðmjúk 

og hógvær framganga yfirmanna áhrifamikil og styrkjandi til að sjálfstraust 

starfsmanna aukist. Hugrekki birtist í hæfileikum þjónandi forystu leiðtoga til 

að mæta starfsfólkinu, hlusta og taka á móti öllum hugmyndum þeirra, burt 

séð frá hvort skoðanir eru sameiginlegar eða ekki. Þá nefna höfundar að til að 

ná góðum árangri þarf stjórnandinn að hafa sannfæringarkraft og flétta saman 

hugrekki og hógværð, hugsjón og hvatningu, hlustun og hreinskilni (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Starfsánægja  

Starfsánægja tengist m.a. samskiptum fólks og er mikilvægur þáttur í 

starfsumhverfi stofnana (Gunnarsdóttir, Clark, Rafferty og Nutbeam, 2009; 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2006). Hugtakið lýsir tilfinningalegum viðbrögðum og 

jákvæðri afstöðu einstaklinga sem hefur áhrif á líðan í starfi (Riggio og 

Reichard, 2008). Starfsánægja fylgir jákvæðum samskiptum, hún eykst með 

meiri áherslum á þarfir þjónustuþega og getur komið í veg fyrir brotthvarf úr 

starfi (Donghong, o.fl., 2012). Einnig hefur starfsánægja áhrif innan allra 

starfsheilda sem og utan (Van Dierendonck o.fl. 2009).  

Umfjöllun um starfsánægju er oft skipt upp í tvo áhrifaþætti, annars vegar 

ytri þætti sem eru starfstengdir og hins vegar innri sem eru persónubundnir. 

Ytri þættir eru; kaup og kjör, veittur stuðningur yfirmanna og samstarfsfólks, 

tækifæri til starfsþróunar, innihaldsþættir starfsins og starfsskilyrðin. Dæmi 

um innri þætti eru kyn, aldur, menntun og persónuleikaþættir (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000).  

Þekktar starfsánægju kenningar Herzberg byggja á Maslows 

þarfapýramídanum og eru settar fram sem tveggja þátta hugtök þ.e. viðhalds 

þættir (e. hygiene factors) sem eru flokkaðir sem skammtíma áhrifavaldar á 

starfsánægju og innihalds þættir (e. motivation factors) sem byggjast upp á 

faglegri reynslu og hafa varanlegri áhrif á starfsmanninn. Kennismiðurinn 

telur að óánægja í starfi sé í raun ekki til, en réttara að tala um ánægjuleysi í 

starfsumhverfi (Zarate, 2006). 
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Starfsánægja er mikið rannsökuð og samkvæmt Ástu Bjarnadóttur (2000) 

getur breytan leikið mörg hlutverk í rannsóknum, hún getur verið frumbreyta, 

millibreyta og fylgibreyta. Mælingar á starfsánægju geta verið tvíþættar, bæði 

almenn heildræn upplifun og sem þátta tengd upplifun. Rannsakendur sem 

nota hvoru tveggja telja það öruggustu aðferðina. Samkvæmt rannsóknum er 

áreiðanleg og réttmæt aðferð að nota eina almenna og heildræna spurningu, 

sem er oft notuð í könnunum (Patrician, 2004).  

Mælitæki MaCloskey/Muller er fimm þátta starfsánægjumatstæki og var 

eitt af þrem matstækum sem Ingibjörg Fjölnisdóttur (2015) notaði í rannsókn 

sinni (N=70) á starfsánægju hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi eftir hrun og miklar skipulagsbreytingar á þeirri stofnun. 

Svarhlutfall var 76% og þátttakendur voru ánægðir með þrjá matsþætti, 

samstarfsfólk, stjórnun og samskipti, en óánægðir með matsþættina laun og 

hlunnindi. Miklar breytingar í starfsumhverfi draga úr starfsánægju og 

mikilvægt að skoða hvað veldur og hvernig má betrumbæta það. Van 

Dierendonck o.fl. (2009) leggja áherslu á að hegðun og viðbrögð stjórnenda 

skipti miklu máli fyrir líðan starfsfólksins. Hlutverk yfirmanna er að hvetja 

og styðja starfmenn og auka sjálfræði þeirra. 

Starfsánægju stefnur hafa þróast lengi og eru oft tilgreindar fjórar 

meginstefnur. Fyrst er vísindaleg stjórnun (e. scientific management) nefnd, 

sem gerir ráð fyrir tengslum milli efnislegrar umbunar og hvatningar. Hvatar 

sem drífi starfsmenn áfram, fái þeir borguð laun í samræmi við afköst. Eftir 

um fjörutíu ár þróuðust hugmyndirnar um að starfsmenn væru 

tilfinningaverur. Þær hugmyndir tengdust líklega rannsóknum á 

vinnusálfræði og fjölgun starfa í verksmiðjum. Um það bil fjörutíu árum, þar 

á eftir, kom stefna fram um það að innihald starfa hefði áhrif á starfsánægju, 

þ.m.t. uppbyggingu og skipulagi starfa, upplifun starfsmanna af getu þeirra til 

að nýta hæfni sína og sjálfstæði. Þessi starfstengda nálgun kemur glöggt fram 

í starfshönnunarkenningum (e. job characteristics model) og þurfti því að 

hanna störfin þannig að þau veittu hvatningu og endurgjöf. Fjórða stefnan 

sem enn er við líði, felur í sér að gefa þurfi starfsmanninum gaum og greina 

starfsánægju hans, sem byggist á einstaklingsbundnum þáttum og jákvæðri 

og neikvæðri tilfinningahneigð (e. positive and negative affectivity) (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000). 

Á heimsvísu leggja stjórnvöld áherslu á í auknu mæli að koma í veg fyrir 

frekara brotthvarf fagstétta frá velferðarstofnunum m.a. með því að bæta 
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vinnuumhverfi heilbrigðisstétta. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur 

ályktað um að vinnustaðir verði afar mikilvægur vettvangur heilsueflingar til 

framtíðar litið (WHO, 2010). Þýðir það að auka þurfi rannsóknir á 

starfsánægju og áhrifavalda hennar (Velferðarráðuneytið, 2014). Samkvæmt 

rannsókn innan heilbrigðisþjónustu eru greinanlega marktæk tengsl milli 

hógværðar yfirmanna og starfsánægju starfsfólksins og var hún sýnileg í 

jákvæðri sjálfsmynd leiðtoga (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013).  

Starfsánægjumat með mælitæki OLA (Laub, 1999) bendir til þess að 

þjónandi forystu leiðtogar skapi starfsumhverfi sem eykur líkurnar á að 

hjúkrunarfræðingar haldist í störfum innan stofnana (Amadeo, 2008). 

Mikilvægt er í náinni framtíð að finna leiðir til að mæta mannaflaskorti og 

fjölga hjúkrunarfræðingum þar sem það er alþjóðlegt áhyggjuefni að 

fagstéttin er að eldast. Hjúkrunarfræðingaskortur er fyrirsjáanlegur og 

raunverulegur og verði ekki brugðist við, t.d. með því að leggja áherslu á að 

þjálfa þjónandi forystu hegðun í fagmenntun hjúkrunarfræðinga mun vandinn 

aðeins aukast. Í dag blasir við flótti úr umönnunarstéttum og því er mikilvægt 

að hugmyndfræði þjónandi forystu verði tekin upp í námsskrá starfsstétta á 

heilbrigðisvísindasviði (Amadeo, 2008).  

Í rannsókn Amadeo (2008) á þjónandi forystu samskiptum og 

starfsánægju meðal hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku sjúkrahúsa í USA, var 

OLA mælitækið lagt fyrir 313 þátttakendur og gáfu niðurstöður til kynna að 

jákvæð sterk fylgni væri milli skynjunar starfsfólks á þjónandi forystu 

hegðun yfirmanna og starfsánægju. Þegar hugarfar yfirmanna einkenndist af 

umhyggju kallaði það fram mikla starfsánægju og jók heilbrigða 

stofnanamenningu innan hjúkrunar samkvæmt niðurstöðum mælitækisins.  

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsóknarrýni McCann o.fl. (2014), 

þar sem höfundar skoðuðu þjónandi leiðtoga hegðun innan starfheilda, 

starfsánægju starfsmanna og ánægju þjónustuþega, ásamt árangri í rekstri 

heilbrigðisstofnana í dreifbýli í USA. Niðurstöður sýndu að leiðtogar hafa 

tækifæri til að auka gæði og árangur stofnana með árangursríkum þjónandi 

leiðtoga samskiptum við undirmenn sína, sem skilar heilbrigðari og ánægðari 

skjólstæðingum. Beina höfundar því til stjórnenda að hyggja að því í alvöru 

að innleiða þjónandi forystu hugmyndafræði Greenleaf til að skila árangri. 

Jafnframt telja þeir nauðsynlegt og brýnt að gera langtíma rannsóknir á 

áhrifum þjónandi forystu innan heilbrigðisstofnana (McCann o.fl., 2014).  
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Starfsskilyrði í velferðarþjónustu hér á landi hafa breyst með samruna 

heilbrigðisstofnana frá 2014. Í rannsókn Birnu G. Flyenring og Herdísar 

Sveinsdóttur (2014) var kannað hvaða áhrif niðurskurður og 

endurskipulagning hefði á starfsemi Kragasjúkrahúsanna í Reykjavík, sem 

eru stóru sjúkrastofnanirnar á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin var 

megindleg (N=104 hjúkrunarfræðingar og N=146 sjúkraliðar), svarhlutfall 

64,7%, flestir þátttakendur (69%) voru eldri en 45 ára og höfðu starfað í 

meira en 10 ár. Mælitækið Starfsánægju kvarðinn var notaður til að meta 

starfsánægju og streituvalda í vinnu, niðurstöður voru þær að almennt voru 

þátttakendur frekar ánægðir, en fundu fyrir talsverðri streitu í starfi. Höfundar 

bentu á mikilvægi þess að stjórnendur styðji starfsþróun allra starfsmanna á 

erfiðleikatímum með það að leiðarljósi að auka starfsánægju, minnka 

vinnutengda streitu og tryggja öryggi skjólstæðinga (Birna G. Flygenring og 

Herdís Sveinsdóttir, 2014). 

Breytingar á ytra og innra starfsumhverfi fólks hefur mikil áhrif á líðan 

þeirra, hvort sem um fjármálahrun, uppsagnir eða samruna stofnana er að 

ræða. Rannsóknir Hjördísar Sigursteinsdóttur (2010) á líðan fólks, eftir 

fjármálahrunið hér á landi, sýndu að kynjabundinn munur á líðan fólks er 

marktækur þegar skoðuð eru einkenni líkamlegra og andlegra þátta. 

Niðurstöður sýndu einnig að yfirmenn hefðu meiri áhrif á líðan starfsmanna 

en starfsfélagarnir. Við nánari skoðun gagna kom fram að konur eru 

marktækt líklegri til að líða betur líkamlega í starfi þegar búið var að taka 

tillit til aldurs þeirra og búsetu (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010). 

Rannsókn Hallfríðar Eysteinsdóttur (2011) á starfsánægju, líðan og 

stjórnunar hegðun starfsstétta á meðalstórum heilbrigðisstofnunum hér á 

landi (N=274), sýndi að mikill meirihluti þátttakenda var ánægður í starfi. 

Einnig að margir ætluðu að starfa áfram innan stofnana og flestir voru 

ánægðir með næsta yfirmann sinn. Aftur á móti voru innan við helmingur 

starfsmanna ánægðir með yfirstjórnendur stofnana og almenn óánægja var 

með launakjörin. Samanburður milli landshluta sýndi að á Austur- og 

Norðurlandi voru þátttakendur oftar ánægðari en þeir á Suður- og 

Vesturlandi. Aftur á móti var munur milli starfsstétta minni og kom fram að 

sjúkraliðum leið verr en öðrum starfsstéttum. Einnig kom fram að ófaglærðir 

starfsmenn eru síður ánægðir en hjúkrunarfræðingar. Almennt leið 

starfsmönnum vel og þeir sem störfuðu á Norður- og Austurlandi voru frekar 
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ánægðari í starfi en hinir á Vestur- og Suðurlandi (Hallfríður Eysteinsdóttir, 

2011). 

Niðurstöður rannsókna á starfsánægju meðal hópa sem starfa innan 

þjónustufyrirtækja á Íslandi lýsa mikilli ánægju í störfum sínum. 

Starfsánægja var 90% meðal starfsfólks Arion banka (Thelma Kristín 

Kvaran, 2015), 81% voru ánægð og mjög ánægð í nýsköpunarfyrirtækjum 

(Steinar Ö. Stefánsson, 2015) og tæp 80% starfsmanna banka og sparisjóða 

voru á heildina litið frekar oft eða mjög oft ánægðir í störfum sínum (Ásta 

Snorradóttir, Kristinn Tómasson, Rúnar Vilhjálmsson og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir; 2015). Innan menntasviðs voru 95% stjórnenda á Norðurlandi 

mjög ánægðir og ánægðir í starfi (Þóra Hjörleifsdóttir, 2011), en heldur færri 

í Háskóla Íslands eða 83% (Guðjón Ingi Guðjónsson, 2012). Ein fyrsta 

rannsóknin á líðan heilbrigðisstarfsmanna hér á landi gaf svipaðar 

niðurstöður (82,1%) (Gunnarsdóttir o.fl., 2009).  

Í rannsókn Arneyjar Einarsdóttur (2007) voru helstu áhrifavaldar 

starfsánægju metnir hjá tólf íslenskum fyrirtækjum, með Evrópsku 

starfsánægjuvísitölunni (EEI). Helstu niðurstöður voru að starfsskilyrði höfðu 

hlutfallslega mest vægi (35%) á starfsánægju. Í öðru sæti (20%) var þátturinn 

ímynd og í þriðja sæti starfsþróun (18%), en lægsta vægi höfðu laun og kjör 

(11%). Einnig gáfu niðurstöðurnar hér á landi vísbendingar um að störfin og 

starfsskilyrði hafi mest áhrif á ánægju fólks í starfi. Jafnframt var hvatning 

sterkur þáttur í starfsánægju þátttakenda og dregur höfundur þá ályktun að 

ekki sé nægjanlegt að vinna eingöngu með lýsandi tölfræðiniðurstöður þegar 

meta á starfsánægju innan starfsheilda (Arney Einarsdóttir, 2007).  

Niðurstöður af rannsókn á íslensku starfsumhverfi innan hjúkrunar hafa 

sýnt að nokkrir mikilvægir og eflandi þættir skipta máli fyrir 

hjúkrunarfræðinga og skjólstæðinga. Stuðningur hjúkrunarstjórnenda er 

mikilvægur, einnig næg mönnun og þá góð samskipti milli fagstétta 

(Gunnarsdóttir, o.fl., 2009; Sigrún Gunnarsdóttir, 2006). Niðurstöður bentu 

einnig til að innri starfshvatning, sjálfræði hjúkrunarfagsins, menntunarstig 

og styðjandi starfsumhverfi íslenskra hjúkrunarfræðinga geti haft jákvæð 

áhrif á starfsánægju þeirra. 
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Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Frá 1970 beindist athyglin að hugmyndafræði Robert K. Greenleaf um 

þjónandi forystu og komu fram skilgreiningar sem lýstu henni ekki bara sem 

stjórnunartæki heldur sem náttúrulegri þörf til að þjóna fyrst. Eftir árið 2004 

jókst fjöldi rannsókna og stuðlaði það að aukinni vitund um þjónandi forystu 

samskipti. Sérstaklega þar sem kom fram að hún hefði verulega jákvæð áhrif, 

bæði á líðan einstaklinga í starfi og einnig á heildarskipulag stofnana. 

Þjónandi forystu hegðun stjórnenda hefur sterk tengsl við starfsánægju innan 

velferðarþjónustu og ánægju sjúklinga með þjónustu innan 

heilbrigðisstofnana (McCann o. fl., 2014). 

Rannsóknir á þjónandi forystu og tengsl við starfsánægju eru oft með 

uppruna frá heilsugæslu-, mennta- og viðskiptasviðum. Þeir Barbuto og 

Wheeler (2006) þróuðu verkfæri sem mældi þjónandi forystu samskipti og 

voru fimm þættir sem ákvörðuðu að hve miklu leyti leiðtogar sýndu færni á 

hverjum þeirra. Þjónandi leiðtogar sköpuðu tengsl við fylgjendur sína, ólíkt 

umbreytingaleiðtogum sem lögðu helst áherslu á hagsmunaþætti 

skipulagsheilda. Sjónarhorn þjónandi forystu eru út frá markmiðinu að þjóna 

og leggur áherslu á að þjóna hagsmunum annarra frekar en eigin. Einnig er 

sterkur vilji þeirra til að vinna að því að mæta þörfum sem flestra. 

Mikilvægum þætti í þjónandi forystu hefur verið lýst sem að vera í anda 

örlætis og er það í samræmi við mannúðartilgang lífsins (Barbuto og 

Wheeler, 2006). 

Niðurstöður (McCann, o.fl., 2014) sýndu að sterk tengsl voru milli ánægju 

í starfi og þjónandi forystu yfirmanna meðal heilbrigðisstétta á sjúkrahúsum í 

dreifbýli. Einnig var jákvætt marktækt og sterkt samband milli ánægju í 

þjónustukönnun HCAHPS og þjónandi forystu samskiptum innan 

starfsheilda. Þannig að höfundar töldu að þjónandi forystu leiðsögn hefði þá 

þegar sannað gildi sitt og hvöttu framkvæmdastjórnir sjúkrahúsa í dreifbýli til 

að innleiða þjónandi forystu samskipti, til að halda betur í starfsfólk og veita 

betri heilbrigðisþjónustu innan sinna stofnana (McCann, o.fl., 2014). 

Ýmsar rannsóknir styðja hugmyndir um að þjónandi forysta hafi jákvæð 

áhrif á hegðun starfsmanna. Enn fremur mælast sterk tengsl milli þjónandi 

leiðtoga og fylgjenda og mikils ávinnings af aukinni skilvirkni innan 

fyrirtækja. Þá sýnir þjónandi forystuhegðun verulega jákvæða fylgni við 

starfsánægju (85%) og meiri hollustu starfsmanna (79%) (Donghong, o.fl., 

2012). 
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Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju hafa verið rannsökuð hér á landi 

og sýna niðurstöður að þar sem þjónandi forystu hugmyndafræði er í 

samskiptum er starfsánægja ríkjandi (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Almennt á 

viðskiptasviði eru jákvæð og marktæk tengsl milli heildarvægis þjónandi 

forystu og starfsánægju hér á landi. Eins og niðurstöður í rannsókn Sólveigar 

Reynisdóttur (2010) sýndu, voru tengslin sterk og jákvæð (r=0,714, p<0,01). 

Í Arion banka í rannsókn Thelmu K. Kvaran (2015) voru tengsl heildarvægis 

þjónandi forysti sterk og jákvæð við starfsánægju (r=0,61, p<0,000).  

Rannsóknir á menntavísindasviði hér á landi eru fáar. Í rannsókn Háskóla 

Íslands voru marktæk tengsl milli heildarvægis þjónandi forystu og 

starfsánægju (r=0,460, p<0,05). Einnig á undirþáttunum efling/styrking og 

starfsánægju (r=0,377, p<0,05), sem og hugrekki (r=0,106, p<0,05) (Guðjón 

Ingi Guðjónsson, 2012). Í skólasamfélagi á Norðurlandi eystra voru tengsl 

heildar meðalvægis þjónandi forystu og starfsánægju meðal sterk (r=0,579) 

jákvæð og marktæk (p<0,01) og aðeins veikari, en jákvætt og marktækt, á 

undirþáttunum efling (r=0,509, p<0,01) og auðmýkt (r=0,464, p<0,01). 

Hugtakið hugrekki hafði jákvæð en afar veik (r=0,086) tengsl, þó ekki 

marktæk (Þóra Hjörleifsdóttir, 2011). 

Í rannsókn á sviði upplýsingatækni voru sterkust tengsl undirþátta og 

starfsánægju við efling (r=0,772, p<0,01) og næst ráðsmennska (r=0,680, 

p<0,01), eini undirþáttur sem ekki hafði tengsl við starfsánægju var 

fyrirgefning (r=0,155) (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Í Arion banka voru efling (r=0,588, p<0,01) og auðmýkt (r=0,528, p<0,01) 

með sterkust tengsl við starfsánægju, en engin tengsl mældust á hugrekki 

(r=0,071) (Thelma Kristín Kvaran, 2015). Eiginleiki hugtaksins efling í 

þjónandi forystu lýsir ánægju og starfsorku, sem alla jafna skilar sér í forystu 

hegðun. Þjónandi forystu hegðun er einstaklings vald, en það er líka gjöf sem 

fylgjendur skilgreina nátengda hugtakinu ást (Patterson, 2010). 

Í niðurstöðum rannsókna frá 2009 – 2012 á heilbrigðisvísindasviði 

reyndust marktæk og jákvæð tengsl (r=0,584 – 0,439) heildarvægis þjónandi 

forystu við starfsánægju. Jafnframt var undirþátturinn efling með sterkustu 

(r=0,523 – 0,478) og marktæk (p<0,01) tengslin í öllum rannsóknunum.  

Í tímaröð var rannsókn meðal lífeindafræðinga fyrst og sýndu niðurstöður 

hennar marktæk tengsl við heildarvægi þjónandi forystu og undirþáttinn 

efling (Alda M. Hauksdóttir, 2009). Næsta rannsókn, Erlu Bjarkar 

Sverrisdóttur (2010) meðal starfsfólks á fjórum sjúkrahúsum á 
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Suðvesturlandi, mældust tengsl á undirþættina auðmýkt (r=0,479, p<0,01) og 

efling (r=0,478), en tengsl hugtaksins að vera til staðar (r= 0,279) ekki sterkt 

eða marktæk. Árið 2012 birti Þóra Ákadóttir rannsókn sína meðal sjúkraliða á 

Íslandi, þar reyndist heildarvægi þjónandi forystu vera með marktæk jákvæð 

tengsl við starfsánægju (r= 0,440) og einnig á undirþættina efling (r= 0,532) 

og ráðsmennska (r= 0,447). Hugtakið hugrekki (r=0,060) var hvorki með 

marktæk né sterk tengsl við starfsánægju. Sama ár birti Hulda Rafnsdóttir 

sínar rannsóknarniðurstöður meðal fagfólks á FSA, þar voru tengsl 

heildarvægis þjónandi forystu (r=0,439). Undirþættir voru allir með jákvæð 

og marktæk tengsl, en sterkust eins og oft áður voru þau við efling/styrking 

og starfsánægju (r=0,481) og næst sterkust við áreiðanleika/falsleysi 

(r=0,396, p<0,01). Marktæk en veik tengsl voru við fyrirgefning og 

starfsánægju (r=0,184, p<0,05). 

Teymisvinna  

Í heilbrigðisþjónustu er mikilvægt að þátttakendur í teymisvinnu þekki 

hlutverk sín og annarra teymismeðlima. Starfsmenn í teymum eru með 

mismunandi færni og faglegan bakgrunn til að tryggja öryggi skjólstæðinga 

og geta beitt mismunandi aðferðum (WHO, 2018). Teymisvinna er mikilvæg 

til að geta veitt góða heilbrigðisþjónustu. Skortur er á birtingu rannsókna í 

fagbókmenntum tengdum teymisvinnu innan heilbrigðisþjónustu, einnig 

vantar upp á alhliða skilgreiningar innan heilsugæslustöðva og í 

sérfræðiþjónustu. Í rannsókn Xyrichis og Ream (2008) lýsa þeir 

hugtakaskilgreiningum fyrir teymisvinnu m.a. sem samstarfi meðal fagstétta, 

með opnum samskiptum og skipulagðri ákvarðanatöku. Megintilgangur 

teyma er að skapa virðisauka fyrir skjólstæðinga, starfsfólk og 

skipulagsheildir. Höfundar telja of algengt að teymisvinna sé lofuð af 

hjúkrunarfræðingum og læknum, sem og öðrum fagstéttum, án þess að skilja 

nægjanlega hvað hugtakið þýðir. Þannig viðhorf fagfólks hindrar bæði 

rannsóknir á vinnubrögðunum og skilar ekki árangri í raun. Almennur 

skilningur á teymisvinnu getur auðveldað samskipti og því brýnt að bæta 

skýrleika og gildi viðfangsefnis með rannsóknum í framtíðinni (Xyrichis og 

Ream, 2008). 

Vinna í teymi gerir þátttakendum kleift að hafa faglega og samskiptalega 

möguleika á að bæta hæfni hvers annars og geta þannig aukið innsýn allra í 
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fagþekkingu hvers annars. Teymisvinna byggir á sameiginlegu viðfangsefni 

þeirra fagaðila sem koma að þjónustu við skjólstæðinga og aðstandendur sem 

m.a. njóta hennar í velferðarkerfinu. Teymisvinna er því kjörinn vettvangur 

til að samhæfa vinnu allra í þágu flestra og auka þar með öryggi 

þjónustuþega, m.a. á meðan á spítaladvöl stendur (Kalisch o.fl., 2010). 

Vettvangur teymisvinnu gefur tækifæri til að skiptast á skoðunum og 

upplýsingum og taka ákvarðanir á beinan hátt, þ.e.a.s. skapa umræðu 

milliliðalaust við skjólstæðinga, aðstandendur og sérfræðinga á þeirra 

sérsviðum. Rannsóknir Kalisch og starfsfélaga undanfarin ár (Kalisch o.fl., 

2010; Kalisch, Labelle og Boqin, 2013) hafa sýnt og sannfært höfunda um að 

því betri sem teymisvinnan er innan starfsheilda í heilbrigðisþjónustu þeim 

mun minna er sleppt af mikilvægum meðferðar- og umönnunarathöfnum. 

Álítur Kalisch teymisvinnu fjöl þætta og faglega krefjandi, sem bendir til að 

starfsmenn hafi metnað til að setja öryggi sjúklinga í fyrirrúmi leggi mikla 

áherslu á að vinna í teymum (Christer Magnússon, 2014). Undir þetta taka 

samtök RN hjúkrunarfræðinga í Ontario Bandaríkjunum sem eru framarlega í 

rannsóknum á teymisvinnu og gagnvirkri meðferð sem skilar árangri fyrir 

skjólstæðingana (RNAO, 2008). 

Áhrif teymisvinnu fagstétta á bráðadeild Sjúkrahússins á Akureyri (SAk), 

var könnuð í tengslum við veitta þjónustu, í lýsandi blandaðri rannsókn 

Huldu Ringsted (2012), með þátttöku 235 hjúkrunarfræðinga og lækna. 

Niðurstöður sýndu að 84% þátttakenda töldu teymisvinnu mjög mikilvæga í 

viðbrögðum við stórslysum og hamförum. Einnig voru 72% mjög sammála 

um að þjálfun heilbrigðisstarfsmanna í teymisvinnu skilaði árangri. Þegar 

spurt var um hvaða þrjú atriði væru mikilvægust í teymisvinnu, var samvinna 

efst, þá samskipti og þekking á eigin hlutverki, síðan stjórnun og yfirsýn. 

Mikill meirihluti þátttakenda í könnuninni var mjög eða frekar sammála því 

að þekking og þjálfun starfsmanna í teymisvinnu auki öryggi sjúklinga. Í 

rýniaðferðar hluta rannsóknarinnar þar sem læknar voru ekki þátttakendur, 

kom fram gagnrýni á samvinnu milli fagstétta, þ.e. lækna og 

hjúkrunarfræðinga (Hulda Ringsted, 2012), það veldur slæmum áhrifum á 

samvinnuna og árangur meðferða fyrir skjólstæðingana.  

Teymisvinna í tengslum við óframkvæmda hjúkrun ( e. missed nursing 

care) hefur verið skoðun í auknum mæli á undanförnum árum (Helga 

Bragadóttir, Sigrún Stefánsdóttir, Sólrún Áslaug Gylfadóttir og Guðný 

Bergþóra Tryggvadóttir, 2016). Á Íslandi hefur þversniðsrannsókn Helgu 
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Bragadóttur, Bjarkar Sigurjónsdóttur og Heiðu Hrundar Jónsdóttur (2014) 

vakið athygli innan heilbrigðisþjónustu, þar sem var kannað og lagt mat á 

tíðni og orsakir óframkvæmdra hjúkrunarmeðferða á legudeildum, 

lyflækninga- og skurðlækninga- ásamt gjörgæsludeildum átta sjúkrahúsa hér 

á landi. Allir starfsmenn (N=864) fengu spurningalista um óframkvæmda 

hjúkrun (MISSCARE Survey Iceland). Svarhlutfallið var 69,3% þar af var 

meirihlutinn yngri en 55 ára (76,2%), flestir voru hjúkrunarfræðingar (57,7%) 

og næst flestir voru sjúkraliðar (37,1%). Heilbrigðisstofnunum var skipt upp í 

kennslusjúkrahús og önnur sjúkrahús. Á kennslusjúkrahúsunum voru 

hlutfallslega fleiri hjúkrunarfræðingar (64,1%) og var marktækt meira af 

óframkvæmdum hjúkrunarathöfnum þar. Á öðrum sjúkrahúsum var um 

helmingur starfsmannanna (54%) hjúkrunarfræðingar og orsakir 

óframkvæmdra athafna voru talin vera ófyrirséð aukning sjúklinga, skortur á 

starfsmönnum og aðföngum. Á deildum þar sem teymisvinna var viðhöfð 

töldu þátttakendur síður að óframkvæmd hjúkrun væri til staðar (Helga 

Bragadóttir, o.fl., 2014). Eins og áður er nefnt þá er nauðsynlegt að þjálfa 

starfsmenn í teymisvinnu (Hulda Ringsted, 2012), með því að styrkja 

sameiginlega ábyrgð, að virkja jákvæð samskipti og þátttöku allra. Einnig er 

talið brýnt að skapa möguleika fyrir að sjúklingarnir sjálfir séu þátttakendur í 

teymisvinnunni. Í upphafi er mikilvægt að koma með skýra stefnu varðandi 

það að leysa úr ágreiningi og ákveða hvernig skuli bregðast við ef 

mikilvægum upplýsingum er ekki komið á framfæri. Einnig er mikilvægt að 

komið verði á gagnsæju ákvarðanaferli og verklagsreglum varðandi 

teymisvinnu (Fitzgerald og Davison, 2008; Xyrichis og Ream, 2008). Þannig 

væri með virkri teymisvinnu hægt að leitast við að innleiða m.a. nýjar 

áherslur hér á landi, eins og verkefnið Betri heilbrigðisþjónusta 2013 – 2017 

leggur til að gert verði (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Tengsl þjónandi forystu og teymisvinnu  

Margar fjölþjóða rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif teymisvinnu 

og gera samanburð á ýmsum áhrifaþáttum þeirra á samfélög. Ein slík 

þversniðsrannsókn var gerð sem kannaði hvaða áhrif þjónandi forysta hefði 

bæði á sköpunargáfu og nýsköpun í teymi og hvernig þjónandi forysta bætti 

liðsheild innan þeirra. Teymin frá Asíu með 154 þátttakendum náðu 69% 

svarhlutfalli og sambærileg svörun teyma var frá fleiri þjóðum 49% 
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Indónesíu og 51% frá Kína. Þegar meðaltöl vægi í fjölbreytilegum teymum 

voru skoðuð, kom í ljós að vinna innan þjónandi forystu teymanna einkennist 

af mikilli sköpunargáfu, skapandi vinnuaðferðum og nýjungum í störfunum. 

Samkvæmt niðurstöðum höfunda voru það þjónandi forystu teymin sem báru 

ábyrgð á að vera leiðandi fyrir innri breytingaferlin, til dæmis að innleiða 

bættar framleiðsluaðferðir á nýjum vörum og þjónustu, ásamt því að þróa 

skapandi markaðssetningu og söluaðferðir innan starfsheilda (Yoshida, 

Sendjaya, Hirst og Cooper, 2014).  

Höfundi er ekki kunnugt um að rannsóknir á tengslum þjónandi forystu og 

teymisvinnu hafi verið framkvæmdar hér á landi. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður rannsóknarsniði lýst. Fjallað verður um val á 

þátttakendum í rannsókninni og gerð grein fyrir matstækinu, áreiðanleika 

þess og réttmæti. Í lok kaflans er lýst hvernig gagna var aflað og úrvinnslu 

þeirra háttað og að endingu reifuð siðferðileg álitamál. 

Rannsóknarsnið 

Notuð er lýsandi þversniðsrannsókn til þess að kanna vægi þjónandi forystu, 

starfsánægju og teymisvinnu.  

Val á þátttakendum 

Þýði rannsóknarinnar voru allir hjúkrunarfræðingar á sex starfsheildum HSN, 

sem eru starfræktar á Blönduósi, Skagafirði og nágrenni, Fjallabyggð, 

Dalvík, Akureyri og nágrenni og Húsavík og nágrenni. 

Sett voru fram tvö skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni: 

1. Að vera hjúkrunarfræðingur 

2. Að vera í starfi á HSN þann 1. janúar 2015 

Það voru 104 starfsmenn HSN sem uppfylltu bæði skilyrðin. 

Mælitækið 

Spurningalistinn sem notaður var í þessari rannsókn er samsettur af þremur 

þáttum (Viðauki B, bls. 105). Í fyrsta lagi er það íslensk þýðing Sigrúnar 

Gunnarsdóttir ásamt samstarfsfólki á spurningalistanum Servant Leadership 

Survey (SLS). Sigrún veitti leyfi fyrir að notkun spurningalistans í 

rannsókninni. Í öðru lagi eru spurningar um starfsánægju, þátttöku í teymi og 

viðhorf til teymisvinnu og í þriðja lagi bakgrunnsupplýsingar. Spurningin um 
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starfánægju er spurning sem algegnt er að nota til að mæla 

heildarstarfsánægju en spurningarnar um teymisvinnu voru samdar 

sérstaklega fyrir þetta verkefni. 

SLS mælikvarðinn 

SLS mælikvarðinn er staðlaður spurningalisti sem inniheldur 30 fullyrðingar 

um viðhorf þátttakenda til einkenna þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni 

(Viðauki C, bls. 111). Þessar 30 fullyrðingar skiptast niður í átta flokka: 

efling, forgangsraða í þágu annarra, ábyrgð, fyrirgefning, hugrekki, falsleysi, 

auðmýkt og ráðsmennska (Van Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Svarmöguleikar allra fullyrðinganna eru mældir á 6 þrepa Likert-skala 

(1=Mjög ósammála – 6=Mjög sammála). Likert-skalinn er hefðbundinn 

raðkvarði (e. ordinal scale) sem flokkar svör og gefur upplýsingar um röðun 

þeirra (Field, 2009). 

(1) Efling felur í sér sjö fullyrðingar; „Yfirmaður minn veitir mér þær 

upplýsingar sem ég þarf til að geta unnið starfið mitt vel“, „Yfirmaður minn 

hvetur mig til að nota hæfileika mína“, „Yfirmaður minn hjálpar mér til 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 mér starf mitt“, „Yfirmaður minn gerir mér kleift að leysa 

vandamál í stað þess einungis að segja mér hvað eigi að gera“ og „Yfirmaður 

minn býður mér upp á fjölmörg tækifæri til að auka kunnáttu mína“. 

(2) Forgangsraða í þágu annarra felur í sér þrjár fullyrðinga; „Yfirmaður 

minn heldur sig í bakgrunninum og leyfir örðum að njóta heiðursins af þeim 

árangri sem náðst hefur“, „Yfirmaður minn sækist ekki eftir viðurkenningu 

eða umbun fyrir það sem hann gerir fyrir aðra“ og „Velgengni annarra virðist 

veita yfirmanni mínum meiri ánægju en hans eigin velgengni“. 

(3) Ábyrgð felur í sér þrjár fullyrðingar; „Yfirmaður minn kallar mig til 

ábyrgðar vegna verka minna“, „Ég er kallaður/kölluð til ábyrgðar, af 

yfirmanni mínum, vegna frammistöðu minnar“ og „Yfirmaður minn kallar 

mig og starfsfélaga mína til ábyrgðar vegna þess hvernig við tökum á 

verkefnum“. 

(4) Fyrirgefning felur einnig í sér þrjár fullyrðingar; „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 
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hans í starfi“ og „Yfirmaður minn á erfitt með að gleyma því sem farið hefur 

úrskeiðis í fortíðinni“. 

(5) Hugrekki felur í sér tvær fullyrðingar; „Yfirmaður minn tekur áhættu 

jafnvel þegar hann er ekki viss um að yfirmaður hans fylgi honum að málum“ 

og „Yfirmaður minn tekur áhættu og gerir það sem þarf að gera að hans 

mati“. 

(6) Falsleysi felur í sér fjórar fullyrðingar; „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“ og 

„Yfirmaður minn sýnir starfsmönnum sínum hvað honum raunverulega 

finnst“. 

(7) Auðmýkt felur í sér fimm fullyrðingar; „Yfirmaður minn lærir af 

gagnrýni“, „Yfirmaður minn reynir að læra af þeirri gagnrýni sem hann fær 

frá yfirmanni sínum“, „Yfirmaður minn viðurkennir mistök sín fyrir 

yfirmanni sínum“, „Yfirmaður minn lærir af ólíkum sjónarmiðum og 

skoðunum annarra“ og „Ef fólk lætur í ljós gagnrýni reynir yfirmaður minn 

að læra af því“. 

(8) Ráðsmennska felur í sér þrjár fullyrðingar; „Yfirmaður minn leggur 

áherslu á að hugað sé sérstaklega að hag heildarinnar“, „Yfirmaður minn 

hefur framtíðarsýn“ og „Yfirmaður minn leggur áherslu á samfélagslega 

ábyrgð sem fylgir starfi okkar“. 

Starfsánægja og teymisvinna 

Starfsánægja var mæld með einni spurningu: „Á heildina litið hversu 

ánægð/ur eða óánægð/ur ertu í núverandi starfi“. Svarmöguleiki var fimm 

þrepa Likert-kvarði, sem sýndi svarmöguleikana frá mjög ánægð/ur til mjög 

óánægð/ur. Sýnt hefur verið fram á að gagnlegt sé að nota eina spurningu (e. 

single item measure) til að kanna heildarstarfsánægju (Patrician, 2004).  

Höfundur rannsóknarinnar bjó til tvær spurningar um teymisvinnu. 

Annars vegar spurninguna: „Tekur þú þátt í teymi?“ Þetta er já og nei 

spurning og ef svarið er já þá kom önnur spurning: „Hvert er viðhorf þitt til 

þátttöku í teymi?“. Gefnir voru þrír svarmöguleikar; „Mikilvægt“, „Hvorki 

né“ og „Ekki mikilvægt“.  
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Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins 

Áreiðanleiki megindlegra rannsókna (e. reliability) segir til um stöðugleika 

mælinga, það er að segja hvort sama niðurstaða fáist aftur við endurtekningar 

á mælingum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki er ein af grunnforsendum réttmætis. Réttmæti megindlegra 

rannsókna (e. validity) segir til um hversu vel mælitækið metur það sem það á 

að meta (Field, 2009). Í rannsókninni var leitast við að nota spurningar sem 

hafa verið notaðar áður og komin er reynsla á. Spurningalistinn í heild sinni 

var ekki forprófaður. Hins vegar hefur SLS mælikvarðinn margoft verið 

notaður og reynst áreiðanlegur og réttmætur (Guðjón I. Guðjónsson og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2014; Van Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Yfirstjórn HSN gaf góðfúslegt leyfi (Viðauki A, bls. 101) til að leggja 

spurningalistann fyrir starfandi hjúkrunarfræðinga á öllum sex starfsstöðvum 

HSN. Netföng yfirmanna hjúkrunar á starfsstöðvunum fengust hjá 

framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSN. Þá sendi rannsakandi kynningabréf 

(Viðauki E, bls. 117) til sex yfirhjúkrunarfræðinga, með ósk um að fá leyfi til 

að senda spurningalistann á netföng hjúkrunarfræðinga á hverri starfsheild, 

sem var veitt. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S7327/2015) 

og beðið var eftir svari (Viðauki D, bls. 115). Beiðni um þátttöku í 

rannsókninni ásamt kynningarbréfi (Viðauki E, bls. 117) var send rafrænt 

með kannana forritinu Freeonlinesurvey þann 16.03. 2015 til 104 

þátttakenda, og þar gert ljóst að þeim var heimilt að hafna þátttöku án 

útskýringa. Einnig var áréttað að svör yrðu ekki rakin til þátttakenda og farið 

yrði með öll gögn sem trúnaðarmál. Þrisvar sinnum var send ítrekun á öll 104 

netföngin á meðan gagnaöflun stóð yfir. Gagnaöflun lauk þann 17.04. 2015. 

Af þeim 104 sem fengu beiðni um þátttöku í könnuninni höfðu 49 þeirra 

svarað þegar gagnaöflun lauk (svarhlutfall = 47,1%). 
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Gagnagreining 

Við gagnagreiningu var notuð lýsandi tölfræði og niðurstöður settar fram sem 

tíðni, hlutfall, meðaltal, miðgildi og staðalfrávik. Kí-kvaðratpróf var notað til 

að skoða starfsánægju og þátttöku í teymi eftir bakgrunnsbreytum. Innri 

áreiðanleiki hvers undirþáttar í þjónandi forystu var reiknaður samkvæmt 

Alfa-stuðli Cronbachs. Viðunandi áreiðanleiki miðast við gildi yfir 0,70 

(Field, 2009). Tengsl milli þjónandi forystu og annars vegar starfsánægju og 

hins vegar teymisvinnu voru metin með Spearman fylgnistuðli og 

marktektarmörk sett við p < 0,05. Við úrvinnslu gagna og gagnagreiningu var 

notast við tölfræðiforritið Statistical Package for Social Science (SPSS) 17.0. 

Notuð var bæði leitandi (e. exploratory factor analysis) og staðfestandi 

þáttagreining (e. confirmatory factor analysis) á þessum 30 fullyrðingum 

SLS mælitækisins. Byrjað var á því að gera leitandi þáttagreiningu með 

hornréttum (e. varixax) snúningi á öllum 30 spurningum matstækisins vegna 

þess að það var gert ráð fyrir mögulegri fylgni milli allra spurninga. Skemmst 

er frá því að segja niðurstöður leitandi þáttagreiningarinnar sýndu sjö þátta 

lausn en ekki átta eins og höfundar mælitækisins leggja upp með (Van 

Dierendonck og Nuijten, 2011). Fyrsti þátturinn skýrði tæp 41% af 

breytileika þátta og þessir sjö þættir skýrðu tæp 77% af heildarbreytileika 

þátta. Þar sem eingöngu 49 hjúkrunarfræðingar voru á bak við þessa lausn 

var framkvæmd staðfestandi þáttagreining með átta þátta lausn eins og 

höfundar mælitækisins leggja upp með. Átta þátta lausn skýrði rúm 84% af 

heildarbreytileika þátta, þar af skýrði fyrsti þátturinn tæp 39%. Ákveðið var 

að halda sig við átta þátta lausn og miðast úrvinnsla niðurstaðna við það. Sú 

ákvörðun gaf einnig möguleika á að gera samanburð við fyrir rannsóknir 

varðandi vægi einstaka þátta og tengsl undirþátta við þjónandi forystu við 

starfsánægju. 
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Siðferðileg álitamál 

Fengið var leyfi frá yfirmönnum HSN til að framkvæma rannsóknina og hún 

tilkynnt til Persónuverndar. Textinn í kynningabréfinu var til þess fallinn að 

auka traust til rannsakanda með viðeigandi upplýsingum, svo sem eins og um 

órekjanleika svara, að þátttaka væri frjáls og hefði engar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn. Þá kom fram að hafa mætti samband við rannsakanda, ef 

spurningar vöknuðu hjá þátttakendum, og tryggt yrði að gögnin væru 

trúnaðarmál og svör yrðu ekki rakin til einstakra þátttakanda. Einnig var tekið 

fram að með því að svara spurningunum á netinu jafngilti það upplýstu 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 
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Niðurstöður 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Gerð 

verður grein fyrir þátttakendum og leitast við að svara spurningum 

rannsóknarinnar, sem eru: 

• Hvert er vægi þjónandi forystu meðal yfirmanna að mati 

hjúkrunarfræðinga HSN? 

• Hversu mikil er starfsánægja hjúkrunarfræðinga á HSN? 

• Eru tengsl milli þjónandi forystu og starfsánægju? 

• Hver er þátttaka og viðhorf hjúkrunarfræðinganna til þátttöku í teymi?  

• Eru tengsl milli þjónandi forystu og mikilvægis þátttöku í teymi? 

Þátttakendur 

Í rannsókninni svöruðu hjúkrunarfræðingar frá fimm af sex starfsstöðvum 

HSN. Þrír af 49 þátttakendum gáfu ekki upp kyn sitt og aðeins einn 

þátttakandi merkti við karl. Um helmingur (N=24) þátttakenda voru á 

aldrinum 40 til 59 ára og átta eða rúm 18% voru 60 ára eða eldri. Hafa þarf í 

huga að fimm þátttakendur gáfu ekki upp aldur sinn. Aðeins rúmlega 

fjórðungur þátttakenda hafði starfað sem hjúkrunarfræðingar í innan við 10 ár 

og nær 45% höfðu starfað í 15 ár eða lengur. Í flestum tilvikum voru 

þátttakendur í skertu starfshlutfalli en tæp 41% eru í fullu starfi. Innan við 

helmingur þátttakenda er í stjórnunarstöðu eða tæp 46%. Sjá nánar 

upplýsingar í töflum 1 og 2 hér á eftir. 
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Tafla 1 Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur 

 Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Kyn (N=49)     

    Konur 48 98 

    Karlar 1 2 

      

Aldur (N=44)     

    Yngri en 30 ára 2 4,5 

    30-49 ára 22 30 

    50-59 ára 12 27,3 

    60 ára eða eldri 8 18,2 

 

Tafla 2 Bakgrunnur þátttakenda 

 Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Starfsaldur (N=49)     

    Minna en 4 ár 8 16,3 

    4-14 ár 19 38,8 

    15 ár eða lengur 22 44,9 

      

Starfshlutfall (N=49)     

    Minna en 50% 2 4,1 

    50-99% 27 55,1 

    100% 20 40,8 

      

Stjórnunarstaða (N=46)     

    Já 21 45,7 

    Nei 25 54,3 

      

Starfsstöðvar (N=49)     

    Akureyri og nágrenni 10 20,4 

    Blönduós 6 12,2 

    Fjallabyggð 4 8,2 

    Húsavík og nágrenni 19 38,8 

    Skagafjörður og nágrenni 10 20,4 
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Vægi þjónandi forystu 

Heildarvægi allra þátta SLS mælikvarða þjónandi forystu var 4,62 af 6,0 

mögulegum og staðalfrávikið 0,65. Meðaltalsskor allra undirþátta SLS 

mælikvarðans lá á bilinu 3,39 til 5,01. Hæsta gildi var fyrir undirþáttinn 

fyrirgefning, sem gefur til kynna að persónulegur ágreiningur trufli ekki 

samskipti hjúkrunarfræðinga og yfirmanna í hjúkrun á HSN. Lægsta vægi 

undirþátta þjónandi forystu var á hugtakinu hugrekki, sem lýsir hegðun 

yfirmanna, sem ekki eru tilbúnir til að taka áhættu fyrir starfsmennina að mati 

svarenda. Niðurstöðurnar sýndu háan innri áreiðanleika mælitækisins eða 

0,906 samkvæmt Cronbach‘s Alpha áreiðanleikastuðlinum. Innri áreiðanleiki 

hvers undirþáttar þjónandi forystu lá á bilinu 0,631-0,923, fimm af átta 

mælast innan viðmiða og þrír óviðunandi. Það voru þættirnir hugrekki, 

forgangsröðun í þágu annarra og falsleysi. Þættirnir, efling, ábyrgð, 

fyrirgefning, auðmýkt og ráðsmennska voru áreiðanlegir. Sjá nánar í töflu 3 

hér fyrir neðan. 

 

Tafla 3 Vægi heildar þjónandi forystu og undirþátta 

Undirþættir Fjöldi Meðaltal Miðgildi SF Alpha 

Heildarmæling á  

þjónandi forystu 

49 4,62 4,73 0,65 0,906 

Efling 49 4,86 5,00 0,80 0,923 

Forgangsraða í 

þágu annarra 

49 4,68 4,67 0,93 0,650 

Ábyrgð 48 4,41 4,50 0,92 0,834 

Fyrirgefning 49 5,01 5,00 0,74 0,841 

Hugrekki 48 3,39 3,50 1,21 0,631 

Falsleysi 47 4,31 4,25 0,77 0,660 

Auðmýkt 46 4,54 4,67 0,79 0,903 

Ráðsmennska 48 4,92 5,00 0,94 0,838 
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Starfsánægja 

Almennt séð eru hjúkrunarfræðingar HSN ánægðir í núverandi starfi því 

27,7% (N=13) svöruðu því til að þeir væru þegar á heildina er litið mjög 

ánægðir í núverandi starfi og 61,7% (N=29) ánægðir sjá Mynd 1. Tveir 

þátttakendur slepptu því að svara þessari spurningu. 

 

 

Mynd 1 Þegar á heildina litið, hversu ánægður eða óánægður ertu í 

núverandi starfi? 

 

Enginn þátttakandi svaraði því til að vera óánægður eða mjög óánægður í 

núverandi starfi sjá nánar í töflu 4. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

Mjög ánægð/ur Ánægð/ur Hvorki né

F
jö

ld
i



63 

 

Tafla 4 Starfsánægja og lýðfræðilegar upplýsingar 

 Mjög 

ánægð/ur 

(N/%) 

Ánægð/ ur 

(N/%) 

Hvorki né 

(N/%) 

Óánægð/ur  

(N/%) 

Mjög 

óánægð/ur 

(N/%) 

Kyn 

(N=46) 

          

Konur   12/26,7   28/62,2    5/11,1 - - 

Karlar -    1/100 - - - 

           

Aldur (N=44)           

Yngri en 

30 ára 

  1/50,0   1/50,0 - - - 

30-49 ára   7/31,9   12/54,5    3/13,6 - - 

50-59 ára   2/16,7   8/66,6    2/16,7 - - 

60 ára 

eða eldri 

  2/25,0   6/75,0 - - - 

 

Starfsánægja hjúkrunarfræðinga í núverandi starfi á HSN var skoðuð eftir 

bakgrunni þátttakenda sjá nánar í töflu 5, ekki kom fram marktækur munur 

(p> 0,05) á starfsánægju eftir bakgrunnsþáttum . Þó mátti sjá að aðeins á 

Blönduósi voru jafnmargir þátttakendur sem voru mjög ánægðir og ánægðir í 

núverandi starfi en annars voru mun fleiri á hinum starfsstöðunum sem voru 

ánægðir en mjög ánægðir. Einnig mátti sjá að fleiri hjúkrunarfræðingar í 

aldurshópnum 30-39 ára voru mjög ánægðir í núverandi starfi en fleiri 

hjúkrunarfræðingar í hinum aldurshópunum voru ánægðir í núverandi starfi. 
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Tafla 5 Starfsánægja og bakgrunnur þátttakenda 

 Mjög 

ánægð/ur 

(N/%) 

Ánægð/ur 

(N/%) 

Hvorki 

né 

(N/%) 

Óánægð/ur 

(N/%) 

Mjög 

óánægð/ur 

(N/%) 

Starfsaldur (N=47)           

    Minna en 4 ár 1/12,5 7/87,5 - - - 

    4-14 ár 7/36,9 10/52,6 2/10,5 - - 

    15 ár eða lengur 5/25,0 12/60,0 3/15,0 - - 

            

Starfshlutfall 

(N=47) 

          

    Minna en 50% - 2/100,0 - - - 

    50-99% 7/26,9 15/57,7 4/15,4 - - 

    100% 6/31,6 12/63,2 1/5,2 - - 

            

Stjórnunarstaða 

(N=46) 

          

    Já 3/14,3 16/76,2 2/9,5 - - 

    Nei 9/36,0 13/52,0 3/12,0 - - 

            

Starfsstöðvar 

(N=47) 

          

    Akureyri og 

    nágrenni 

2/20,0 8/80,0 - - - 

    Blönduós 3/50,0 3/50,0 - - - 

    Fjallabyggð 1/25,0 3/75,0 - - - 

    Húsavík og 

    nágrenni 

5/27,8 11/61,1 1/11,1 - - 

    Skagafjörður og 

    nágrenni 

13/27,7 29/61,7 5/10,6 - - 
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Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Niðurstöðurnar sýna marktæka sterka jákvæða fylgni milli þjónandi forystu 

og starfsánægju (r=0,574, p<0,05). Einnig sýna niðurstöðurnar jákvæða 

fylgni milli starfsánægju og sjö af átta undirþáttum þjónandi forystu. 

Sterkustu tengslin voru við undirþáttinn eflingu (r=0,645, p<0,05) og 

ráðsmennsku (r=0,424, p<0,05). Aðrir undirþættir voru með miðlungs sterk 

tengsl, sjá nánar í töflu 6. 

 

 

Tafla 6 Tengsl starfsánægju og heildar- og undþætti þjónandi forystu 

Starfsánægja 

Þættir í þjónandi forystu Fylgnistuðull (Spearman) Fjöldi 

Heild 0,574** 47 

Efling  0,645** 47 

Forgangsraða í þágu annarra 0,361** 47 

Ábyrgð 0,307* 46 

Fyrirgefning 0,377** 47 

Hugrekki 0,031 46 

Falsleysi 0,369** 45 

Auðmýkt 0,359** 44 

Ráðsmennska 0,424** 46 

** marktækt p<0,01; * marktækt p<0,05  
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Þátttaka og viðhorf til teymisvinnu 

Niðurstöðurnar sýndu að tæp 59% hjúkrunarfræðinganna (N=27) tóku þátt í 

teymisvinnu innan HSN sjá nánar í töfl 8 á bls. 69. Þrír þátttakendur svöruðu 

ekki spurningunni um teymisvinnu. Hjúkrunarfræðingar sem svöruðu já, við 

að taka þátt í teymisvinnu, voru spurðir áfram hvort þeir teldu teymisvinnuna 

mikilvæga. Allir nema einn töldu teymisvinnuna mikilvæga, þessi eini taldi 

hana hvorki mikilvæga né ekki mikilvæga sjá nánar töflu 7 hér fyrir neðan. 

Við skoðun á þátttöku í teymi og bakgrunnsbreytur hjúkrunarfræðinganna 

komu í ljós að aldur hafði áhrif á þátttöku í teymisvinnu, þannig að 

þátttakendur á aldrinum 30-39 ára og 50-59 ára svara að vilja síður taka þátt í 

teymisvinnu en í hinum aldurshópunum (χ2 (4, 43) = 11,8, p< 0,05). 

 

 

Tafla 7 Þátttaka í teymi og lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur 

 Já (N/%) Nei (N/%) 

Kyn (N=45)     

    Konur 26/59,1 18/40,9 

    Karlar - 1/100,0 

      

Aldur (N=43)     

    Yngri en 30 ára 2/100,0 - 

    30-49 ára 12/57,1 9/42,9 

    50-59 ára 3/25,0 9/75,0 

    60 ára eða eldri 7/87,5 1/12,5 
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Tafla 8 Þátttaka í teymi og bakgrunnur þátttakenda 

 Já (N/%) Nei (N/%) 

Starfsaldur (N=46)     

    Minna en 4 ár 5/71,4 2/28,6 

    4-14 ár 9/42,9 12/57,1 

    15 ár eða lengur 13/65,0 7/35,0 

      

Starfshlutfall (N=46)     

    Minna en 50% 1/50,0 1/50,0 

    50-99% 13/50,0 13/50,0 

    100% 13/72,2 5/27,8 

      

Stjórnunarstaða (N=45)     

    Já 13/65,0 7/35,0 

    Nei 13/52,0 12/48,0 

      

Starfsstöðvar (N=49)     

    Akureyri og nágrenni 9/90,0 1/10,0 

    Blönduós 3/60,0 2/40,0 

    Fjallabyggð 2/50,0 2/50,0 

    Húsavík og nágrenni 11/61,1 7/38,9 

    Skagafjörður og nágrenni 2/22,2 7/77,8 

Tengsl þjónandi forystu og mikilvægi teymisvinnu 

Þar sem aðeins 27 hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningunni um mikilvægi 

teymisvinnu og allir nema einn hjúkrunarfræðingur taldi teymisvinnu 

mikilvæga var ekki hægt að skoða tengslin við þjónandi forystu eða undir 

þætti hennar. Niðurstaðan er því að rannsóknarspurningunni verður ekki 

svarað í verkefninu. 
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Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þjónandi forysta er einkenni á stjórnun 

á þessum fimm starfsstöðvum HSN samkvæmt þeim hjúkrunarfræðingum 

sem tóku þátt í rannsókninni. Fimm af átta undirþáttum mælitækisins voru 

með viðunandi áreiðanleika. Hjúkrunarfræðingarnir eru almennt ánægðir í 

núverandi starfi og fram komu sterk jákvæð tengsl milli starfsánægju og 

þjónandi forystu. Meirihluti hjúkrunarfræðinganna tekur þátt í teymisvinnu 

og telja hana mikilvæga. 
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Umræða 

Hér verður þátttakendum í HSN rannsókninni lýst, um vægi þjónandi forystu 

meðal yfirmanna í hjúkrun á fimm starfsstöðvum. Einnig hversu mikil 

starfsánægja er á HSN og bera saman tengsl milli þjónandi forystu og 

starfsánægju, við aðrar rannsóknir. Einnig að skýra frá þátttöku 

hjúkrunarfræðinga í teymi og viðhorf til þess. Í lokahluta verður greint frá 

veikleikum og styrkleikum rannsóknarinnar, lýst hugmynd að frekari 

rannsókn, síðan ályktun og lokaorð. 

Þátttakendur 

Kannanir hér á landi sýna fram á að kynjahlutfall inna viðskipta- og 

menntasviðs er jafnara en hlutfall kynjanna innan heilbrigðissviðs. Einn 

karlmaður tók þátt í HSN rannsókninni og 98% voru konur, sem er svipað 

kynjahlutfall og í öðrum könnunum í velferðarþjónustu hér á landi. Líklega 

hefði verið skynsamlegt að sleppa alveg spurningunni um kyn þátttakenda, 

eins og í sumum könnunum á heilbrigðissviði hér á landi. 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var innan við helmingur hjúkrunarfræðinga 

sem störfuðu á HSN þann 1. janúar 2015, sem verður að teljast ásættanlegt 

annars vegar með tilliti til annarra netkannanna og hins vegar vegna þeirra 

athugasemda sem rannsakanda bárust meðan á rannsókninni stóð. Einnig 

mætti rekja takmarkaða þátttöku eða þátttökuleysi til þess veruleika að 

sameining stofnunarinnar var tiltölulega nýtilkomin. Nýtan leg svör voru 

nokkuð undir væntingum rannsakanda, sem velti því einnig fyrir sér hvort 

tíminn sem gefinn var til að svara könnuninni, þ.e.a.s. fjórar vikur, gæti skýrt 

þá niðurstöðu. Í samanburði við tímamörk fyrri kannanna eru þau svipuð, þ.e. 

almennt þrjár til fjórar vikur (Guðjón I. Guðjónsson, 2012; Hulda 

Rafnsdóttir, 2012; Thelma Kristín Kvaran, 2014; Steinar Ö. Stefánsson, 

2015). Lægsta svarhlutfall á SLS mælitækinu 26,7% (N=269) sem birst hefur 

hingað til hér á landi var í rannsókn á menntasviði (Guðjón I. Guðjónsson og 

Sigrún Gunnarsdóttur, 2014). Líkleg skýring á lágu svarhlutfalli í þeirri 
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rannsókn var talin vera að svarendur í sumum tilfellum áttuðu sig ekki á hver 

væri næsti yfirmaður þeirra eða þá að orðalag spurninganna hafi haft áhrif á 

svörun þeirra (Guðjón I. Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). 

Hugsanlega á þetta einnig við að einhverju leyti í HSN rannsókninni. Hæsta 

svarhlutfall 68,6% (N=107) sem birst hefur var í rannsókn á íslenskum 

nýsköpunarfyrirtækjum (Steinar Ö. Stefánsson, 2015). Þar voru allir 

þátttakendur taldir með sem opnuðu könnunina og svöruðu að minnsta kosti 

einni spurningu. Þessari reikniaðferð er ekki beitt í HSN rannsókninni, en 

hefði svo verið þá hefði svarhlutfallið verið 90%. 

Vægi þjónandi forystu innan starfsheilda 

Niðurstaða HSN rannsóknarinnar sýnir í hnotskurn að hjúkrunarfræðingar, 

sem tóku þátt, meti það þannig árið 2015 að þjónandi forysta í samskiptum 

yfirmann sé talsvert iðkuð innan hjúkrunar, á fyrstu starfsmánuðum 

stofnunarinnar. Hafa ber í huga að aðeins ein af mörgum 

heilbrigðisstarfsstéttum innan HSN tók þátt í rannsókninni og svaraði innan 

við helmingur þeirra, sem störfuðu á stofnuninni 1. janúar það ár. Vafasamt 

er að alhæfa út frá niðurstöðunum vegna fámennis. Einnig má gera ráð fyrir 

að líklega svari frekar þeir sem upplifa jákvæð samskipti af hálfu yfirmanna 

sinna, frekar en hinir (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

Heildar meðaltal á vægi þjónandi forystu samskipta yfirmanna 

hjúkrunarfræðinga á HSN reyndist hátt eða 4,62 þar sem sex er hæst. Á 

heilbrigðissviði hefur heildar meðaltals vægi mælst 4,65 hæst 2010 og lægst 

4,19 árið 2012 (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Meðaltals vægi átta undirþátta þjónandi forystu var á bilinu 3,39 til 5,01. 

Hæst á fyrirgefning, lægsta á hugrekki sem einnig var með langmesta 

staðalfrávik og lægsta Alfa stuðulinn.  

Meðaltalsvægið 5,01 var á undirþættinum fyrirgefning í HSN 

rannsókninni, sem er hæsta gildi sem birst hefur á heilbrigðissviði hér á landi. 

Áhugavert er að skoða það nánar, því matið felur í sér þrjár neikvæðar 

fullyrðingar sem skilgreina mikilvægar siðferðilegar áherslur í samskiptum 

undirmanna við yfirmenn. Áherslan er tengd því að þjónandi forystu 

leiðtogar skilji og beri virðingu fyrir tilfinningum allra starfsmanna og hlusti 

á skoðanir heildarinnar, sem og að öll samskipti séu á jafningjagrunni 

(Greenleaf 1970/2010; Van Dierendonck og Patterson, 2015). Þannig má 
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segja að hjúkrunarfræðingar á HSN, sem tóku þátt í könnuninni, meta það 

svo að leiðtogar þeirra fyrirgefi þeim mistök, greini á milli athafna og 

eiginleika, sem og að hafa óbilandi trú á því góða í fagstéttinni (Greenleaf 

1972/2009). Þannig eiginleikar yfirmanna í sjálfu sér auka til muna 

starfsánægju fólks, skapa heilbrigðara vinnuumhverfi og skilar frekar árangri 

í teymisvinnu (WHO, 2010; 2018; Xyrichis og Ream, 2008).  

Leiðtoga hugmyndafræði Greenleafs leggur mikla áherslu á að nýta 

mistök innan starfsheilda þannig að þau verði til þess að allir starfsmenn læri 

af þeim. Þannig geta ígrunduð mistök aukið reynslu starfsmanna og það leitt 

til þess að þau komi ekki fyrir aftur. Jafnframt bera þjónandi forystu leiðtogar 

umhyggju fyrir samstarfsfólki, viðhafa uppbyggileg samskipti og meta 

einstaklinginn heildstætt, á sínum eigin forsendum. Þeir einblína ekki bara á 

það sem einstaklingurinn gerir heldur það sem hann er (Patterson, 2010). Þá 

beita þeir virkri hlustun af virðingu og auðmýkt með það fyrir augum að 

styðja alla jafnt hvað varðar að þroskast í starfi og gera betur til framtíðar. 

Með því móti sýnir leiðtoginn framsýni, jákvæða fyrirmynd og byggir upp 

traust í samskiptum sínum við alla og bætir þar með allt starfsumhverfi sitt 

(Van Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Samkvæmt rannsóknum hér á landi hefur fyrirgefning oft mælst með gildi 

yfir 4 á heilbrigðisvísindasviði, 4,81 (Erla Björk Sverrisdóttir, 2010), 4,52 

(Þóra Ákadóttir, 2012) og 4,51 (Hulda Rafnsdóttir, 2012). Lægsta gildið 

mældist í rannsókn meðal lífeindafræðinga 3,28 (Alda Margrét Hauksdóttir, 

2009). Erlendis mælist þessi þáttur lágur eða 2,81 (Sigrún Gunnarsdóttir og 

Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Næst hæsta gildi HSN rannsóknarinnar var 4,92 á vægi ráðsmennska 

(N=48, SD 0,94, r=0,837), sem kom nokkuð á óvart, því störf á fámennum 

starfsstöðvum, eins og innan HSN, skyldar hjúkrunarfræðinga til að vinna 

mjög sjálfstætt. Þeir eru einyrkjar með mikla ábyrgð (FÍH, 2013). 

Ráðsmennska er skilgreind sem stöðug ábending yfirmanna á mikilvægi þess 

að hafa framtíðarsýn, sem ekki er raunin í daglegu starfi á fámennum 

starfsstöðum HSN. Einnig er hugtakinu lýst þannig að yfirmenn taki ábyrgð 

og leggja áherslu á að heildin njóti góðs af því sem gert er. Ásamt því að 

starfsmenn standi undir þeirri ábyrgð sem fylgir störfum þeirra (Sigrún 

Gunnarsdóttur, 2011; Van Dierendonck og Nuijten, 2011).  

Fullyrðingar sem lýsa hugtakinu ráðsmennska eru þrjár, m.a. samskiptum 

þar sem traust ríkir milli stjórnenda og starfsmanna, sem jafnframt upplifa 



72 

það að fá tækifæri til að þroskast í störfum sínum. Samkvæmt sjö 

rannsóknum hér á landi, á árunum 2009 til 2012, mælist þessi undirþáttur hár 

á menntasviði 5,02 og hæst innan heilbrigðissviðs er 4,99, en einnig það 

lægsta 2,39 (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Næst á eftir ráðsmennska, með heildarvægi 4,86, var undirþátturinn efling 

(N=49, SD 0,80, r=0,920) sem samanstendur af sjö fullyrðingum um 

samskipti við yfirmenn. Hugtakið er samkvæmt Keith (2008) eiginleiki sem 

kemur til við þroskaferli innri hvatningar og lýsir árangursríkum 

siðferðilegum samskiptum. Hátt gildi þessa þátta segir því nokkuð til um það 

að yfirmenn hafi kjark til að gefa starfsmönnum sínum svigrúm til að nýta 

þekkingu sína og færni. Einnig fá þeir frelsi til að blómstra í starfi (Greenleaf 

1970/2008). Þannig má álykta bæði samkvæmt innri hvatningar kenningum 

Herzberg, o.fl. (2011) og að hjúkrunarfræðingar HSN skapi öryggi í þjónustu 

sinni við skjólstæðinga sína. Einnig er það lýsandi fyrir að þeir þjóna fyrst, 

vinna á jafningjagrunni og flytja valdið á milli sín (Keith, 2008; Patterson, 

2010). Að þjóna fyrst er í samræmi við fræðin um fylgjendur þjónandi 

forystu, sem byggja upp innri styrk og traust meðal samstarfsmanna og í 

samskiptum innan starfsheilda.  

Aukið öryggi í þjónustu við skjólstæðinga leiðir til þess að 

starfsumhverfið verður heilbrigðara og stofnanamenning innan samfélaga 

batnar (Laub, 1999). Þannig samfélög skapa og viðhalda gagnvirku 

heilbrigðu starfsumhverfi. Helst í þeim tilgangi að auka fagmennsku, skila 

meiri árangri fyrir alla og þá ekki síst skjólstæðingana. Þau skila meiri 

árangri inn í stofnanir sínar, jafnt sem starfsheildir og ekki síður til 

einstaklinganna. Þessi samfélagslegi árangur er á stundum skilgreindur sem 

Norræna módelið í heilbrigðisþjónustu (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). 

Meðaltalsvægi á efling mælist almennt hátt í rannsóknum hér á landi eða 

yfir 4, en mælist lægra í Hollandi og Bretlandi sbr. rannsókn Van 

Dierendonck og Nuijten (2011). Á viðskiptasviði var gildið 5,01 (Thelma 

Kristín Kvaran, 2014) hæst á þessum undirþætti þjónandi forystu, en lægra 

eða 4,32 á menntasviði (Guðjón I. Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2014). Í HSN rannsókninni er gildið ágætlega hátt 4,68 og hærra gildi felur 

það í sér að þátttakendur séu sammála um að efling sé áberandi þáttur í 

samskiptum yfirmanna. Aðeins tvær rannsóknir á heilbrigðissviði hér á landi 

hafa mælst undir 4, þ.e. 2,58 hjá sjúkraliðum (Þóra Ákadóttir, 2012) og 3,80 

hjá lífeindafræðingum (Alda Margrét Hauksdóttir, 2009).  
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Undirþátturinn auðmýkt er nátengdur skilgreiningum á ást og umhyggju, 

sem er umdeild framkoma meðal yfirmanna í leiðtogafræðunum 

(Nourthouse, 2016; Patterson, 2010), hugtakið samanstendur af fimm 

fullyrðingum. Í HSN rannsókninni er vægi á auðmýkt 4,54 sem telst 

ásættanlegt, þ.e. yfir 4. Hafa ber þá í huga að þessum undirþætti þjónandi 

forystu svöruðu fæstir þátttakendur á HSN. Mætti skýra það með því að 

samskiptin við yfirmenn eru ekki það mikil eða náin enn þá og ljóst að ekki 

allir svarendur treystu sér til að svara þessum fullyrðingum þegar rannsóknin 

fór fram.  

Í HSN rannsókninni var Cronbach´s Alpha stuðullinn á öllum þáttum 

nema einum mjög hár eða r=0,920 hæst á efling og heildarvægi lægst 0,631 á 

hugrekki, sem náði ekki lágmarks viðmiðum rannsóknarinnar. Viðmið 

rannsóknarinnar (>0,7) náðust vel á flestum þáttum, en tveir þættir voru við 

neðri mörkin þegar notaður var einn aukastafur. Fyrri þátturinn var 

forgangsraða í þágu annarra (r=0,65), sem hefur fimm fullyrðingar um að 

yfirmaður leyfi starfsmönnum að eiga heiðurinn af eigin verkum. Samkvæmt 

Van Dierendonck og Nuijten (2011) eru fullyrðingarnar í falsleysi (r=0,66) 

fjórar og lýsa þær samskiptum þar sem yfirmenn eru óhræddir við að tala um 

eigin takmarkanir og eru samskiptin hreinskiptin. Þeir hrífast yfir því sem er 

að gerast á deildinni. Niðurstöðurnar rannsóknarinnar bera vott um að 

skipulagsbreytingarnar hafi áhrif á samskiptin og traust 

hjúkrunarfræðinganna innan starfsheilda HSN. 

Rannsóknir hér á landi sýna að hugtakið hugrekki mælist lágt, t.d. 3,4 

(Thelma Kristín Kvaran, 2014), 3,72 (Guðjón I. Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014) og 3,99 (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Einnig hefur 

áreiðanleikastuðull á hugrekki almennt verið undir viðmiðunarmörkum 

rannsókna (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; Steinar 

Ö. Stefánsson, 2015). Aðeins ein rannsókn hér á landi á viðskiptasviði hefur 

birt vægi á hugrekki með gildi yfir 4 (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015). Nokkrar hugsanlegar skýringar eru nefndar í þessum 

rannsóknum, eins og að þátturinn sé með fæstar fullyrðingar af 30 

spurningum SLS mælitækisins. Skilgreiningar á eiginleikum hugtaksins snúa 

að því hvort yfirmenn séu tilbúnir til að taka áhættu og erfiðar ákvarðanir 

fyrir starfsmenn sína. Skýringar á viðhorfa niðurstöðum hjúkrunarfræðinga á 

HSN gætu verið nokkrar. Líklegust er sú að þátttakendur treysta sér ekki til 

að leggja mat á þennan þátt í samskiptum sínum við yfirmenn, sérstaklega á 
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nýrri stofnun eins og HSN var árið 2015. Mat höfundar byggist á 

athugasemdum sem komu fram í tölvupóstum frá þátttakendum. Einnig má 

gera ráð fyrir að menningarmunur hér á landi hafi áhrif á svörin, sem liggur 

m.a. í skilningi svarenda á orðalagi spurninganna sem mynda þennan 

eiginleika í SLS mælitækinu. Orðið hugrekki á íslensku hefur hugsanlega 

annað menningarlegt gildi en á enskri tungu. Fleiri rannsóknir hér á landi á 

þessu sviði, gætu vafalaust þróað og nýtt annað skýrara skilgreiningarhugtak 

á áhættu, sem er inntakið í spurningu um hugrekki í mælitækinu. Í því 

sambandi má spyrja hvort íslenska orðið áræðni yfirmanna í samskiptum 

sínum við undirmenn, væri meira lýsandi fyrir þennan þátt? 

Undirþættir þjónandi forystu hegðunar sem voru í neðri kanti 

viðmiðunarmarka HSN rannsóknarinnar um innri áreiðanleika, voru eins og 

áður segir forgangsraða í þágu annarra og falsleysi sem segir til m. a. um 

hversu miklar upplýsingar yfirmenn gefa starfsfólkinu og hversu vel þeir 

treysta á að þær séu réttar og áreiðanlegar. Þegar stórar stjórnvaldsákvarðanir 

um skipulagsbreytingar eru teknar minnkar starfsöryggið, innri reiði bitnar þá 

helst á starfsheildum og það dregur úr starfsánægju eins og kemur fram í 

ástralskri rannsókn þeirra Newmans og Lawler (2009). 

Starfsánægja innan starfsheilda 

Flestar rannsóknir á starfsánægju eru gerðar með einnar spurningaraðferð og 

reynist það marktæk aðferð til að meta heildarstarfsánægju (Patrician, 2004). 

Almenn starfsánægja var mikil meðal hjúkrunarfræðinga innan HSN eða 

89,4% voru ánægðir og mjög ánægðir í starfi, sem er í samræmi við flestar 

aðrar rannsóknir hér á landi (Hallfríðar Eysteinsdóttur, 2011; Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Miðað við rannsóknir hér á 

landi gefa erlendar rannsóknir frekar til kynna að starfsmenn séu óánægðari í 

starfi (Gantz o.fl., 2012).  

Jákvæð og athyglisverð niðurstaða var að enginn hjúkrunarfræðingur 

svarar því til að vera óánægður eða mjög óánægður í núverandi starfi, á þeim 

fimm starfsstöðvum HSN sem tóku þátt, á fyrstu starfsmánuðum ársins 2015. 

Einnig voru aðeins tveir þátttakendur sem svöruðu ekki þessari spurningu í 

rannsókninni.  
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Íslenskar rannsóknir á heilbrigðissviði, þar sem SLS mælitækið á þjónandi 

forystu var notað og starfsánægja metin, sýndu að almennt er starfsánægja 

meiri hér á landi í samanburði við niðurstöður í Evrópu og víðar (Arney 

Einarsdóttir, 2007; Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). Hugsanlega má skýra það af 

ríkri kvennamenningu hér á landi, þar sem þátttaka kvenna í störfum utan 

heimilis og í atvinnulífinu er mikil, miðað við önnur lönd.  

Hjúkrunarfræðingar á HSN sem svara könnuninni og voru í 55 – 99 % 

starfshlutfalli eru langflestir ánægðir og mjög ánægðir í núverandi starfi. Eins 

var með þá sem voru í fullu starfi. Samræmist það mörgum rannsóknum á 

þjónandi forystu samskiptum meðal yfirmanna, þ.e.a.s. það eru sterk og 

jákvæð tengsl heildarvægis og starfsánægju, eins og reyndist innan hjúkrunar 

á HSN (Laub, 1999; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; 

Van Dierendonck og Nuijten, 2011).  

Fleiri þátttakendur, sem svöruðu nei við spurningunni að vera í 

stjórnunarstöðu, innan HSN voru mjög ánægðir. Aftur á móti voru hinir, sem 

svöruðu já, fleiri bara ánægðir. Hugsanleg skýring á þessum mun gæti verið 

að stjórnendur hafi upplifað, á því tímabili sem könnunin var framkvæmd, 

meiri óánægju í störfum sínum tengt samdrætti í rekstri og miklum 

skipulagsbreytingum innan HSN. Samræmist það niðurstöðum 

starfsánægjukönnunar Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) sem sýndu að streita 

og vanlíðan hjúkrunardeildarstjóra tengdist stjórnskipulagsbreytingum á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi, ásamt samskiptafærni yfirmanna til að veita 

faglegan og stjórnunarlegan stuðning. Samkvæmt Elsu B. Friðfinnsdóttur 

(2011) hefur efnahagshrunið vafalaust aukið álagið á stjórnendur í opinberum 

rekstri hér á landi og tekið almennt sinn toll hvað starfsánægju þeirra varðar 

sem er í samræmi við það sem gerðist erlendis (Greenglass og Burke, 2001). 

Hugsanlega má skýra HSN niðurstöðurnar með því að almennir 

hjúkrunarfræðingar á starfsstöðvunum fimm, hafi ekki upplifað skipulags 

breytingarnar eins tilfinnanlega og stjórnendurnir, sem einnig er í samræmi 

við rannsóknir Riggio og Reichard (2008). 

Jákvæðu HSN niðurstöðurnar fyrir íslenskt samfélag, sem hefur verið að 

vinna sig út úr alvarlegu efnahagshruni, voru að ytra starfsumhverfi hafi ekki 

afgerandi áhrif á líðan fólks í starfi, sem er í samræmi við stjórnendafræðin 

(Ásta Bjarnadóttir, 2000; Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2006). Gera má því ráð fyrir að innra starfsumhverfi hafi 

veruleg áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og er því mikilvægt fyrir 
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framkvæmdastjórn HSN, að leggja áherslu á að innleiða þjónandi forystu 

samskipti sem fyrst. Þar sem staðfest hefur verið með rannsóknum að 

hugmyndafræðin hafi marktæk jákvæð og sterk áhrif á starfsánægju innan 

starfsheilda (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; 

Northouse, 2016; Sousa og Van Dierendonck, 2015). 

Starfsánægja á viðskiptasviði innan upplýsingatæknifyrirtækja hefur 

mælst 80% (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015) og innan 

banka og sparisjóða hefur hún mælst allt að 90% (Ásta Snorradóttir, o.fl., 

2015). Innan menntasviðs mælist starfsánægja hæst á heildina litið meðal 

starfsmanna í grunnskólum Norðurlands eða 95% (Þóra Hjörleifsdóttir, 2011) 

og á fræðasviðum í Háskóla Íslands 83% (Guðjón Ingi Guðjónsson, 2012). 

Á heilbrigðissviði er álíka hátt hlutfall starfsmanna ánægðir og mjög 

ánægðir í starfi, eða 95,7% samkvæmt rannsókn Erlu Bjarkar Sverrisdóttur 

(2010) og einnig sbr. rannsókn Huldu Rafnsdóttur o.fl. (2015). Í þeirri 

rannsókn kom fram að á heildina litið voru 96% fagstétta í hjúkrun á FSA 

ánægðir í starfi, en þar reyndist ekki marktækur munur á starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.  

Í rannsóknum á starfsánægju innan starfsheilda erlendis hafa ýmis önnur 

mælitæki verið notuð, svo sem eins og OLA eða SOLA (Laub, 1999), en ekki 

verður fjallað um samanburð hér, en lítillega um tengsl milli starfsánægju og 

meðaltalsvægi þjónandi forystu og undirþátta. 

Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Í hnotskurn sýndu niðurstöður HSN rannsóknarinnar að heildarvægi þjónandi 

forystu og sjö af átta undirþáttum voru með jákvæð og marktæk tengsl við 

starfsánægju í núverandi starfi meðal hjúkrunarfræðinga á fimm 

starfsstöðvum. Aðeins undirþátturinn hugrekki náði ekki viðmiðunarmörkum 

og jafnframt eru tengslin við þjónandi forystu samskipti veik (r=0,082). Í 

öðrum rannsóknum hér á landi hafa tengslin jafnvel mælst lægri á hugrekki 

eða r=0,041 hjá lífeindafræðingum, þá r=0,060 meðal sjúkraliða, og hjá 

starfsfólki skóla á Norðurlandi r=0,086 (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Þegar leita á svara við hvaða þættir valdi því að starfsfólk er ánægt í starfi 

þarf að líta bæði til ytri og innri þátta í starfsumhverfinu samkvæmt 

rannsóknum Amadeo (2008). Ytri þættir eins og eflandi samskipti, 
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umburðarlyndi, hófsöm framganga leiðtoga og ábyrgð gagnvart samfélaginu 

virðast hafa sterk tengsl við starfsánægju (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Miðað við erlendar rannsóknir eru niðurstöður hér á landi í takti við þær 

hvað jákvæð tengsl þjónandi forystu og líðan í starfi varðar (Guðjón I. 

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir 2014; Hulda Rafnsdóttir, o.fl., 2015; 

Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Marktæk og jákvæð tengsl hafa verið milli starfsánægju og heildarvægi 

þjónandi forystu í rannsóknum hér á landi, eins og meðal starfsmanna í 

upplýsingatækni (r=0,714), hjá starfsfólki sjúkrahúsa á Suðvesturlandi 

(r=0,584) og meðal starfsfólks skóla á Norðurlandi (r=0,579) (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Styrkur tengsla ánægju hjúkrunarfræðinga í núverandi starfi og 

heildarvægi þjónandi forystu samskipta í HSN rannsókninni, sem er 

heildarmat þátttakenda á átta undirþáttum SLS mælitækisins, mældist 

meðalsterkt eða r=0,555 (p<0,01). Gildið má skýra með að flest allir eru 

ánægðir og mjög ánægðir í starfi og enginn hjúkrunarfræðingur merkti við að 

vera óánægður eða mjög óánægður. Þjónandi forystu samskipti eru líkleg til 

að hafa jákvæð áhrif á heilsutengd vandamál samstarfsmanna síðar á 

lífsleiðinni (Van Dierendonck og Patterson, 2015). 

Undirþátturinn með sterkustu tengslin við starfsánægju, eins og í mörgum 

íslenskum rannsóknum, hjúkrunarfræðinga HSN reyndist vera efling með 

r=0,645 (p<0,01), sem má skýra að hjúkrunarfræðingar HSN upplifi að þeir 

fái tækifæri til að þroskast í starfi. Reynsla þeirra af hvetjandi samskiptum 

við yfirmenn og að fá faglegt frelsi í starfi eykur starfsánægju í hjúkrun. HSN 

gildið fyrir efling er annað hæsta sem birst hefur í rannsóknum hér á landi frá 

2009. Hæsta gildið mældist r=0,772 (p<0,01) meðal starfsmanna í 

upplýsingatæknigeiranum 2012 (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013). 

Næst sterkust mældust tengsl starfsánægju hjúkrunarfræðinga á HSN við 

hugtakið ráðsmennska eða r=0,424 (p<0,01), sem gefur vísbendingar um að 

þeir upplifi ekki að yfirmenn sækist eftir athygli og viðurkenningu fyrir eigin 

afrek. Samræmist það rannsóknum Van Dierendonck og Patterson (2015) á 

að hvatinn til að þjóna fyrst, sýna væntumþykju, ábyrgð og ráðsmennsku, 

sem er markviss leið til að bæta heilbrigði fylgjenda, þjónustuþega og 

starfsumhverfis. 
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Undirþátturinn ráðsmennska byggir á trausti of faglegri skuldbindingu 

(Spears, 1998) og tengjast sterkt líðan fólks, þ.e. upplifun þeirra af athygli, 

trausti og frelsi, til að öðlast jákvæða reynslu í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir og 

Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Tengsl starfsánægju heilbrigðisstarfsfólks og 

ráðsmennska, hér á landi, hafa mælst mest meðal sjúkraliða r=0,447 (p<0,05) 

(Þóra Ákadóttir, 2012) og lægst á hjúkrunarsviði FSA r=0,296 

(p<0,01)(Hulda Rafnsdóttir, 2012). Tengsl meðal lífeindafræðinga voru 

svipuð (r=0,421, Sólveig Reynisdóttir, 2012) og hjá hjúkrunarfræðingunum á 

fimm starfsstöðvum HSN.  

Aðrir undirþættir sem mældust með marktæk en miðlungs sterk tengsl við 

starfsánægju, voru fyrirgefning sem lýsir frelsi til að gera mistök og að fá 

tækifæri til að vinna sjálfstætt. Þessir eiginleikar eru teikn um ósvikna 

umhyggju yfirmanna og áhuga þeirra á þörfum annarra, sem skilar sér í betra 

skipulagi og skilvirku samstarfi (Donghong, o.fl., 2012). Þá eru einnig 

samkvæmt niðurstöðu í HSN rannsókninni miðlungs sterk tengsl 

starfsánægju við falsleysi yfirmanna og þess að þeir forgangsraða í þágu 

annarra, ásamt að þeir sýni auðmýkt í samskiptum. Allir þessir þættir 

flokkast sem innri þættir starfánægju. Undirþátturinn sem mældist með 

minnstu tengslin við starfsánægjuna í HSN rannsókninni var ábyrgð 

(r=0,307).  

Mikilvægur þáttur í starfsánægju er að einstaklingar séu öryggir í 

umhverfi sínu og þá sérstaklega m.t.t. starfsöryggis (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2010; Keith, 2008; Spears, 2010), það felur m. a. í sér að mega gera mistök 

og læra af þeim og að traust ríki innan starfsheilda. Í HSN rannsóknin 

mældust góð tengsl milli starfsánægju og fyrirgefning, því má gera ráð fyrir 

að hjúkrunarfræðingar innan HSN fái tækifæri til að læra og þroskast í starfi, 

hafi áhuga á fólki og þjóni af einlægum áhuga (Posser, 2010; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011).  

Innan HSN reyndust tengsl starfsánægju og falsleysi hvað styrk varðar 

svipa til annarra rannsókna hér á landi (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013). Veikustu tengsl við í HSN rannsókninni við starfsánægju 

var ábyrgð og þá auðmýkt, sem gæti gefið til kynna að samskipti innan 

hjúkrunarsviða fimm starfsstöðva á HSN hafi ekki verið mikil. Þannig gæti 

það líklega skýrt það að þátttakendur hafi ekki haft möguleika á að þroska 

saman auðmýkt (Hayes og Comer, 2010) og treysta svarendur sér því ekki til 

að meta viðhorf sín til næstu yfirmann á annan hátt. 
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Vekja má athygli á m.a. að allir undirþættirnir sjö stóðust marktektarmörk 

rannsóknarinnar. Einnig að vægi undirþátta þjónandi forystu, sem tengjast 

trausti og trúverðugleika, eins og ráðsmennska og efling, reyndust hafa 

veikari tengsl við starfsánægju heldur en heildarvægi þjónandi forystu. 

Skýringin gæti hugsanlega falist í því að hjúkrunarfræðingar á starfsstöðvum 

HSN þekkja ekki nægjanlega vel sína næstu yfirmenn og geta ekki með góðu 

móti svarað öðruvísi þeim fullyrðingum sem spurt er um samkvæmt SLS 

mælitækinu. Hugsanlega mætti bæta úr því með því að nota á árangurríkan 

hátt fjarskiptatækni eins og t.d. Skype eða með öðrum tæknilausnum. 

Hindranir á þessum úrbótum í dag er líklegastar sú staðreynd að lífaldur 

hjúkrunarfræðinga innan HSN er hár, líkt og alls staðar á heimsvísu (WHO, 

2010). Aftur á móti eru miklar líkur á að það muni breytast í náinni framtíð, 

þegar yngri kynslóð hjúkrunarfræðinga, með mikla tæknikunnáttu og færni, 

verður á velferðarvinnumarkaðinum. Einnig bendir allt til þess að fjarhjúkrun 

verður orðin almennur samskiptamáti við þjónustuþega framtíðarinnar ef að 

líkum lætur og með nægir fjármunir fáist í velferðarþjónustuna. 

Áhugavert er að skoða aðeins betur þá tvo undirþætti, sem eins og áður 

segir stóðust ekki marktektarviðmið rannsóknarinnar. Hinn fyrri er ábyrgð 

sem byggir á menntunarstigi innan hjúkrunar og reynslu einstaklinganna í 

faglegum störfum, til að geta staðið sjálfstætt fyrir hjúkrunarþjónustu. Fagleg 

ábyrgð er lögbundin skylda fagstéttarinnar og hefur frammistaða í hjúkrun 

víðtæk áhrif á starfsheildir og allt samfélagið. Líklega hefði viðbótarspurning 

um menntun hjúkrunarfræðinga innan HSN getað gefið gleggri mynd af 

þessum þætti. Samkvæmt Northouse (2016) hefur menntunarstig áhrif á 

upplifun fagstétta af ábyrgð og færni í að sýna frumkvæði. Ef þátttakendur 

innan HSN hefðu verið spurðir um fagmenntun sína, sem ekki var gert í 

þessari rannsókn, hefði hugsanlega verið hægt að skýra þessar niðurstöður 

betur.  

Rannsóknir sýna að menntunarstig hefur áhrif á starfsánægju og að 

háskólamenntaðir starfsmenn eru með aðrar væntingar til starfa sinna, sem 

getur haft áhrif á starfsánægju þeirra (Guðjón I. Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014; Northouse, 2016). Til viðbótar er hægt að nefna það að 

hjúkrunarfræðinga HSN gæti skort sýnilega verkferla og stöðluð fyrirmæli. 

Samkvæmt hugmyndafræði Greenleaf er átt við að starfsmenn viti ekki 

nægjanlega vel, eða að það liggi ekki nægjanlega skýrt fyrir hvers er ætlast til 

af þeim í daglegum störfum þeirra (Greenleaf 1972/2009). Mögulega er hægt 
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að bæta þennan þátt með því að styrkja betur þjónandi forystu hegðun 

yfirmanna hjúkrunar, setja verkferla skýrt fram á hverri starfsstöð innan HSN 

og tryggja enn betur þátttöku hjúkrunarfræðinga í teymisvinnu. Samkvæmt 

rannsóknum dalar teymisvinna innan þeirra starfsheilda þar sem þjónandi 

forysta er ekki iðkuð og stofnunum tekst sjaldnar að ná markmiðum sínum, 

sem tengist undirþætti þjónandi forystu sem ekki náði viðmiðunarmörkum 

rannsóknarinnar (Kalisch, o.fl., 2010; Kalisch, o.fl, 2013). 

Seinni þátturinn sem vert er að skoða betur, en fæstir svöruðu var tengsl 

auðmýkt, sem hafði ekki sterk tengsl, en marktæk við starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga innan HSN. Hugtakið hefur, samkvæmt þróun innan 

leiðtogafræða (Prosser, 2010; Yukl, 2006), haft á sér nokkuð neikvæða 

ímynd samkvæmt fræðunum og er talið lýsa frekar linum stjórnendum. 

Meðal fylgjenda valdstjórnunar hefur hugtakið auðmýkt gjarnan verið túlkað 

að það feli í sér veikleika stjórnanda. Aftur á móti telja fylgjendur þjónandi 

forystu hugmyndafræðinnar auðmýkt vera styrkleikamerki í forystu (Van 

Dierendonck og Patterson, 2015).  

Í umfjöllun Sigrúnar Gunnarsdóttur um árangur íslensku 

fótboltadrengjanna okkar á Evrópumeistaramótinu í Frakklandi, telur hún að 

auðmýkt og hógværð einkenni samskipti þeirra innbyrðis og við fylgjendur. 

Hún hefur áður nefnt Lars Lagerbeck sem dæmi um þjónandi forystu leiðtoga 

og telur að honum hafi tekist að gera landsliðið að fylgjendum sem skili 

árangri inn á við og fyrir allt samfélagið í víðum skilningi (Þjónandi forysta, 

2018). 

Aðrir tveir þættir í niðurstöðum HSN rannsóknarinnar, sem einnig er vert 

að hugleiða og tengist jákvætt marktækt ánægju í starfi hjúkrunarfræðinga 

HSN, eru falsleysi og að forgangsraða í þágu annarra. Þessir þættir segja 

nokkuð til um það hversu vel starfsmenn þekkja yfirmenn sína (Van 

Dierendonck og Nuijten, 2011). Hugtök undirþáttanna byggja á að 

starfsmenn þekki viðbrögð yfirmanna sinna (Keith, 2008) og hafi upplifað 

traust og trúverðugleika þeirra í samskiptum sínum innan HSN. Mætti með 

öðrum orðum segja að þegar HSN hjúkrunarfræðingar upplifa sannfæringu 

yfirmanna sinna og þekkja viðbrögð þeirra í mismunandi aðstæðum, byggist 

upp traust. Samkvæmt rannsóknum á trausti sýna niðurstöður að það eykur 

starfsánægju og vellíðan í daglegum störfum og gerir hjúkrunarfræðingum 

enn frekar kleift að yfirfæra innri hvöt í samskiptum sínum við 

skjólstæðingana (Ng og Koh, 2010; Prosser, 2010). Þannig má segja að HSN 
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nái samhljómi við stefnu FÍH hvað varðar hjúkrun, sem snýr að því að þjóna 

alltaf fyrst og styrkja þjónustuþega eftir þörfum þeirra og hæfni við athafnir 

daglegs lífs (FÍH, 2013). Það eru einnig sömu áherslur og markmið sem 

verkefnið Betri heilbrigðisþjónusta 2013-2017 byggir á 

(Velferðarráðuneytið, 2014). 

Þátttaka í teymi og viðhorf hjúkrunarfræðinga 

Í hnotskurn eru tæp 60% hjúkrunarfræðinga á fimm starfsstöðvum HSN sem 

taka þátt í teymi, það samræmist niðurstöðum Helgu Bragadóttur o.fl. (2014). 

Jafnframt eru allir, nema einn, sem telja hana mikilvæga, sem túlka má að 

ánægjuleysi í teymisvinnu innan HSN sé ekki til staðar í starfsumhverfinu 

(Zarate, 2006). 

Rannsókn Helgur Bragadóttur o.fl., (2016) benti til að teymisvinna í 

hjúkrun á Íslandi tengist marktækt starfsánægju og áformum um að hætta í 

starfi. Þar sem teymisvinna er góð má búast við meiri starfsánægju og einnig 

því að starfsfólk vilji síður hætta í starfi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til að starfsfólk hjúkrunar á Íslandi sé almennt ánægt í núverandi starfi og enn 

fleiri ánægðir með starfsgrein sína. Teymisvinna er almennt góð á 

sjúkrahúsum landsins en best er hún þegar allir hafa sameiginlega sýn á 

verkefnin. Mörg sóknarfæri eru hvað varðar gagnkvæmt traust, stefnu teyma, 

gagnkvæman stuðning og teymisforystu. Mikilvægt er að klínískir 

starfsmenn, stjórnendur og þeir sem sjá um kennslu og leiðsögn 

heilbrigðisstarfsmanna hugi að leiðum til að styrkja þessa þætti. Teymisvinna 

er grunnurinn að ánægju starfsfólks í hjúkrun og á það sérstaklega við um 

hjúkrunarfræðinga. Áhugavert er að skoða faglegar leiðbeiningar WHO um 

innleiðingar, fræðslu- og þjálfunarverkfæri sem gera teymisvinnu betri eða 

hindra árangur teyma (WHO, 2018). Teymisvinna tengist áformum 

starfsmanna um að hætta í núverandi starfi. Þegar teymisvinna er góð eru 

minni líkur á að starfsfólk í hjúkrun hætti í starfi og þegar teymisvinna er 

slæm eru meiri líkur á að starfsfólk hætti. Meirihluti starfsfólks hjúkrunar 

hefur engin áform um að hætta í núverandi starfi. Þetta gefur vísbendingar 

um að starfsánægja vegi þungt í því hversu fáir áforma að hætta í núverandi 

starfi. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að starfsfólk í hjúkrun er ánægt í 

starfi sem leiðir til þess að fáir vilja hætta innan árs. 



82 

Eins og komið hefur fram í HSN rannsókninni eru aðeins þeir sem taka 

þátt í teymi beðnir að svara spurningunni um viðhorf sitt, sem er takmarkandi 

þáttur. Eftir á að hyggja hefði það haft meira gildi að allir þátttakendur í 

rannsókninni svari viðhorfum sínum til þátttöku í teymi. 

Í rannsókninni lýsti meirihluti þátttakenda yfir afar jákvæðum viðhorfum 

til teymisvinnu sem er jákvætt fyrir þjónustuþega HSN (Helga Bragadóttur 

o.fl., 2016). Í rannsóknarniðurstöðum meðal hjúkrunarfólks innan FSA, taldi 

mikill meirihluti þátttakenda teymisvinnu vera mjög mikilvæga í viðbrögðum 

við stórslysum og hamförum. Einnig var meirihluti þátttakenda mjög eða 

frekar sammála því að þekking og þjálfun starfsmanna í teymisvinnu myndi 

auka öryggi sjúklinga (Hulda Ringsted og Árún K. Sigurðardóttir, 2014). 

Teymi eru lykilatriði í meðferðar- og umönnunarathöfnum í hjúkrun (Kalisch 

o.f., 2010; Kalisch o.fl., 2013; Xyrichis og Ream, 2008). 

Í ályktun tveggja nýlegra rannsókna á þverfaglegri teymisvinnu hér á landi 

kemur fram að jákvæð tengsl eru milli starfsánægju og teymisvinnu. Í fyrri 

rannsókninni (Helga Bragadóttur, o.fl., 2016) segir að teymisvinna á 

sjúkrahúsum hér á landi sé almennt góð og tækifæri eru til að styrkja 

teymisforystu enn frekar. Jafnframt er mikilvægt til lengri tíma litið að greina 

hvaða íhlutanir eru árangursríkastar. Einnig er í meistararitgerð, Heiðu 

Sigríðar Davíðsdóttur (2017) um þverfaglega teymisvinnu innan heilsugæslu 

á Íslandi, bent á mikilvægi þess að þekkja meginþemun teyma þ.e. skipulag, 

framkvæmd, útkoma og hlutverk. Þá þarf í innleiðingarferli teymisvinnunnar 

að varpa skýru ljósi á æskilegar aðferðir og samsetningu þverfaglegra teyma 

og bjóða skjólstæðingum þátttöku í ákvarðanatöku er varða þeirra líf. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki, með nánu meðferðarsambandi og 

daglegum samskiptum, til að skila árangri í baráttu t.d. við streitu- sem og 

aðra lífsstílssjúkdóma, sem herja á íbúa vestrænna ríkja (WHO, 2018). 

Á starfsstöð HSN á Húsavík er hefð fyrir teymisvinnu fagstétta, þar sem 

þrír læknar og þrír hjúkrunarfræðingar mynda Húsavíkur teymis módelið. 

Rannsókn er hafin innan HSN, um kosti og galla módelsins. Markmiðið er að 

fá niðurstöður um það hvort innleiða skuli Húsavíkur módelið á öllum sex 

starfsstöðvum HSN (Elín Arnardóttur, 2017).  

Erlendis hefur þátttaka í teymi verið skilgreind sem mjög krefjandi 

verkefni í hjúkrunarþjónustu og rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar hún er 

sýnileg og til staðar þá skili það betri árangri fyrir skjólstæðingana (RNAO, 

2008). Rannsóknir á teymisvinnu (Kalisch, o.fl., 2010; Kalisch, o.fl, 2013; 
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Xyrichis og Ream, 2008; Yoshida, o.fl., 2014) sýna að hún er mikilvægur 

þáttur í öryggi skjólstæðinga og eykur starfsánægju fagfólks í 

velferðarþjónustu. Einnig hefur WHO (2018) gefið út sérstakar leiðbeiningar, 

undir formerkjum bætt öryggi þjónustuþega, um fræðslu, kennslu og 

framkvæmd teymisvinnu innan heilbrigðiþjónustu og segir til um mikilvægi 

þess að starfa í teymum. 

Tengsl þjónandi forystu og mikilvægi þátttöku í teymi 

Í hnotskurn þá er ekki hægt að svara síðustu rannsóknarspurningunni, þar 

sem 40% svara um teymi skráðust ekki í gagnagrunn HSN rannsóknarinnar. 

Hvatinn til að spyrja um þátttöku í teymi tengdist breyttum áherslum í 

velferðarþjónustu með innleiðingu á verkefninu Betri heilbrigðisþjónusta 

2013 – 2017 (Velferðarráðuneytið, 2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á 

að vinna í teymum er mikilvægur þáttur í öryggi skjólstæðinga og eykur 

starfsánægju fagfólks í velferðarþjónustu.  

Gögnin voru skoðuð með tilliti til tengsla teymisþátttöku og allra 

undirþátta þjónandi forystu, en viðhorfsspurning rannsóknarinnar á þátttöku í 

teymi er gölluð, sem varð til þess að gögnin nýttust ekki sem skyldi, sem var 

takmarkandi þáttur í rannsókninni. Eftir á að hyggja, hefði það verið 

áhugavert að fá viðhorf allra hjúkrunarfræðinga til þátttöku í teymi. 

Styrkleikar og veikleikar  

Verkefnið er ekki án veikleika. Bæði má nefna reynsluleysi rannsakanda og 

að aðeins ein heilbrigðisfagstétt tók þátt í rannsókninni. Þá var 

rannsóknarspurningin um þátttöku hjúkrunarfræðinga í teymi innan HSN 

gölluð og betra hefði verið að kanna viðhorf allra, en ekki aðeins þeir sem 

svöruðu já við spurningunni. Einnig er þátttaka undir 50% veikleiki. 

 Styrkur rannsóknarinnar er að vægi þjónandi forystu greindist hátt og 

starfsánægja almenn, sem er jákvætt fyrir stjórnendur HSN. Einnig má telja 

það styrk að allir hjúkrunarfræðingar á HSN fengu boð um þátttöku og var 

könnunin því mikilvægt innlegg í að kynna hugmyndafræði Roberts K. 

Greenleaf innan hjúkrunar á Norðurlandi.  
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Þátttakendur sendu inn athugasemdir til rannsakanda um að of stuttur tími 

væri liðinn frá samruna stofnana í HSN til að þeir gætu svarað spurningum 

SLS, en það var m.a. tilgangur rannsóknarinnar að fá mat á samskiptin innan 

starfsheilda HSN við upphaf stofnunarinnar. 

Notagildi og tillaga til framtíðar 

Rannsóknin er mikilvægt innlegg í kynningu á þjónandi forystu 

hugmyndafræði Greenleaf á heilbrigðissviði hér á landi. Nýta má 

niðurstöðurnar til að skipuleggja íhlutanir sem henta til að bæta samskipti 

fagstétta innan HSN. Annars vegar á einstaklingsgrunni með því að bjóða 

reglulega starfsmannaviðtöl, þar sem þjónandi forystu yfirmenn hlusta af 

auðmýkt og allir fá tækifæri til að ræða þarfir, væntingar og áhugasvið sín 

innan starfsheilda. Hins vegar á stofnanagrunni er rannsóknin hvati til 

yfirmanna að nýta jákvæðar niðurstöður af viðhorfi hjúkrunarfræðinga og 

innleiða árangursríka teymisvinnu til framtíðar fyrir HSN.  

Til framtíðar er mikilvægt að endurtaka rannsóknina á HSN. Einnig væri 

áhugavert að meta starfsánægju allra starfsmanna HSN, t.d. með mælitæki 

MaCloskey/Muller til að kanna nánar hvað veldur starfánægju og hvernig má 

styrkja innri þætti enn betur. Það er sérstaklega brýnt þar sem staðfest voru 

jákvæð og sterk tengsl milli heildarvægis þjónandi forystu samskipta og 

starfsánægju í gögnum könnunarinnar. Jafnframt kom fram að þátttaka í 

teymi var almenn og mikilvæg að mati svarenda, sem gefur tilefni til að huga 

að nánari rannsókn á hvar og hvernig mætti bæta þátttöku í teymi með 

þjálfun og skila þannig meiri árangri til lengri tíma litið. 
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Ályktun 

Niðurstöður HSN rannsóknarinnar sýna jákvæð svör við fjórum 

rannsóknarspurningum, en ekki tókst að meta tengsl milli þjónandi forystu og 

mikilvægi þátttöku í teymi. Brýnt er að endurtaka könnunina með þátttöku 

allra starfsstétta, til að staðfesta þjónandi forystu samskipti og starfsánægju 

innan HSN og nota viðurkenndar mælingaraðferðir til að meta jákvæða innri 

og ytri hvata fyrir þátttöku starfsfólks í teymum. 

Á heildina litið var vægi þjónandi forystusamskipta yfirmann í hjúkrun vel 

yfir meðallagi, starfsánægja var almennt góð og aldurshópurinn 30-39 ára var 

mjög ánægður í núverandi starfi, sem gefur tilefni til að kanna hvernig megi 

bæta starfsánægju annarra aldurshópa innan HSN. Jákvæð og sterk tengsl 

voru milli þjónandi forystu og starfsánægju, sem lofar góðu til framtíðar um 

að innra sem og ytra starfsumhverfi verði árangursríkt fyrir fagstéttirnar, allar 

starfsheildir og fjölbreyttan hóp þjónustuþega samfélagsins á Norðurlandi. 

Nauðsynlegt er að kanna betur sérkenni hverrar starfsstöðvar fyrir sig, t.d. 

með staðbundnum eigindlegum rannsóknaraðferðum, vegna fámennis, til að 

viðhalda menningarbreytileika ólíkra samfélaga í dreifbýli. 
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Lokaorð 

Eftir fjármálahrunið og í kjölfar umfangsmikilla skipulagsbreytinga í 

heilbrigðisþjónustu hér á landi, hefur orðið verulegur samdráttur og samruni 

stofnana í opinberri þjónustu, sem breytt hefur velferðarþjónustu í dreifbýli. 

Stofnanabragur með áherslu á teymisvinnu fagstétta er hluti af 

framtíðarstefnu stjórnvalda hér á landi. Mikilvægt er því að innleiða 

hugmyndafræði þjónandi forystu, sem snýst um hlustun, einlægan áhuga á að 

þjóna og ekki síst að yfirmenn sýni gagnkvæma virðingu, siðferðilega 

framkomu, skilyrðislausa umhyggju og auðmýkt í samskiptum sínum.  

Hugmyndafræði Roberts K. Greenleaf um þjónandi forystu byggir á 

siðferðilegum jafningjagildum, einlægum áhuga á að þjóna fyrst, setja þarfir 

annarra í forgang og huga alltaf að árangursdrifnum markmiðum 

heildarinnar. Þjónandi forystu leiðtogar eru fyrirmyndir, hafa framtíðarsýn og 

leggja áherslu á innri og ytri hlustun, sem eykur virkni í samskiptum, skilar 

betri faglegum árangri og meiri starfsánægju. Þá þroskar þjónandi forystu 

leiðsögn í hjúkrun og hvetur starfsfólk til árangurs, sem eykur starfsánægju 

og tryggir öryggi sjúklinga, jafnt innan sem utan stofnana. Nauðsynlegt er að 

gera teymisvinnu sýnilega og bregðast þannig við óframkvæmdri hjúkrun 

innan velferðarþjónustunnar á jákvæðan hátt. Jafnframt að tryggja að allir 

iðki þjónandi forystu samskipti, sem er árangursmælir hugmyndafræðinnar 

og mun nýtast samfélögum í allra þágu. 
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