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Formáli 

Rannsóknarritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í 

verkefnastjórnun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi  minn við gerð 

þessa verkefnis var Inga Minelgaité,  dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Henni 

færi ég mínar bestu þakkir fyrir uppbyggilega leiðsögn, hvatningu og ánægjulegt samstarf. 

Áhugi á viðfangsefni ritgerðarinnar, forystu og trausti, vaknaði á fyrstu stigum 

meistaranámsins í námskeiðinu Forysta og leiðtoginn sem Inga Minelgaité kenndi. 

Áhuginn þróaðist að lokum í það rannsóknarefni sem hér verður gerð grein fyrir. 

Vert er að færa ýmsum aðilum sem veittu mér stuðning við gerð ritgerðarinnar kærar 

þakkir fyrir. Ég vil þakka viðmælendum mínum sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til þess 

að veita mér viðtöl og góð og gagnleg svör sem vörpuðu ljósi á viðfangsefnið. Olgu Štangej 

færi ég þakkir fyrir faglega álitsgjöf og góðar ábendingar og Bjarna Benedikt Björnssyni 

fyrir prófarkalestur ritgerðarinnar.  

Ég vil þakka vinum mínum og vinkonum sérstaklega fyrir álitsgjöf, aðstoð við tæknilega 

örðugleika og andlega upplyftingu hvenær sem á þurfti að halda. Foreldrum mínum vil ég 

einnig þakka innilega fyrir ráðgjöf, hvatningu og þá óbilandi trú sem þau hafa á mér. Að 

lokum vil ég svo færa kærastanum mínum hjartans þakkir fyrir þolinmæði, gagnlegar 

ábendingar og veittan stuðning á meðan á þessari vinnu stóð.  
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknarritgerðar er að varpa ljósi á forystu og traust í starfsemi 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þessara 

þátta í fjölskyldufyrirtækjum og í heilsugeiranum erlendis en minna er vitað um þessa 

þætti samtvinnaða og í íslensku samhengi. Framkvæmd var eigindleg rannsókn til þess að 

skoða og skilja hvernig forystuhlutverk leiðtoga og fylgjenda birtast í starfsemi þeirra 

fyrirtækja sem rannsóknin tók til og voru þau mátuð við forystustíla sem algengir eru í 

fjölskyldufyrirtækjum í heiminum. Upplifun starfsfólks af trausti innan síns fyrirtækis, 

þróun þess og viðhaldi var einnig könnuð. Gagnaöflun fór fram með 14 hálfstöðluðum 

viðtölum sem tekin voru við starfsfólk og stjórnendur í fjórum fjölskyldufyrirtækjum í 

heilsugeiranum á Íslandi.  

Rannsóknin leiddi í ljós að lítil aðgreining er á hlutverkum leiðtoga og fylgjenda í 

starfsemi fjölskyldufyrirtækjanna og yfirleitt vinnur allt starfsfólk á jafningjagrundvelli. 

Samskipti eru afar náin og tíð meðal alls starfsfólks og stjórnenda. Helstu forystustílar sem 

tengja má við þessar birtingarmyndir hlutverkanna eru því nútímalegir forystustílar sem 

leggja áherslu á valddreifingu og réttlæti, svo sem dreifð forysta og umbreytingarforysta. 

Hlutverkaspenna á þó til að myndast innan fyrirtækjanna, einkum þegar kemur að 

verkaskiptingu á milli fólks eða þeim mismunandi hlutverkum sem einn einstaklingur 

getur gegnt. Einnig kom í ljós að viðmælendur upplifðu traust sem eina helstu undirstöðu 

nær allrar starfsemi innan fjölskyldufyrirtækjanna. Vinnuandinn í fyrirtækjunum 

endurspeglaði viðhald trausts og þróun þess þar sem aukin samvera og góð samskipti ýttu 

undir traustari sambönd á milli fólks en baktal og óhreinskilni hafði skaðleg áhrif.  
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1  Inngangur  

Fjölskyldufyrirtæki eru viðamikill hluti allra fyrirtækja í heiminum nú á dögum og skapa 

þau stóran hluta allra starfa einkageirans í flestum löndum heimsins auk þess að vera talin 

skapa um 70-90% vergrar heimsframleiðslu árlega (Family Firm Institute, e.d.). Ætla má 

út frá því að raunin sé einnig sú sama hér á Íslandi en flestir þekkja auk þess til einhverra 

slíkra fyrirtækja í sínu nærumhverfi. Um það eru þó ekki til neinar áreiðanlegar heimildir. 

Hvorki Hagstofa Íslands né ríkisskattstjóri, sem halda fyrirtækjaskrá á Íslandi, halda 

sérstaka skrá yfir fjölskyldufyrirtæki og er ástæða þess rakin til erfiðleika sem fólk á í við 

að skilgreina hugtakið fjölskyldufyrirtæki (Sigrún Halldórsdóttir, tölvupóstur, 21. 

september 2018).  

Margt fræðafólk hefur gert tilraun til þess að skilgreina hugtakið fjölskyldufyrirtæki í 

gegnum tíðina. Algengast er að skilgreiningar innihaldi lýsingu á að fjölskyldumeðlimir 

ákveðinnar fjölskyldu ýmist eigi, reki eða stýri fyrirtækinu og skilgreini það sjálfir sem 

fjölskyldufyrirtæki (Sindhuja, 2009). Rannsóknir hafa verið gerðar á fjölskyldufyrirtækjum 

víða um heim en þó er enn mikill skortur á rannsóknum á þessu viðfangsefni ef litið er til 

umfangs þess í heiminum (Astrachan, 2010; Sharma, 2004). Fjölskyldufyrirtækjaskrá er 

ekki haldin í heilsugeiranum á Íslandi frekar en í öðrum geirum en hann verður til 

sérstakrar umræðu í þessari rannsóknarritgerð.  

Samkvæmt skilgreiningu sem Embætti landlæknis á Íslandi fer eftir er heilsa „líkamleg, 

andleg og félagsleg vellíðan [...]. Lýðheilsa felur í sér markvissar aðgerðir hins opinbera og 

annarra sem miða að því að bæta heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagshópa“ 

(Embætti landlæknis, 2018). Þau fyrirtæki sem fjallað er um í þessari rannsókn eru 

þjónustufyrirtæki sem miða að því að efla heilsu sem tengist lífsstíl og lýðheilsu 

almennings á einn eða annan hátt. Heilsuefling hefur verið í mikilli sókn hérlendis sem og 

annars staðar í heiminum á síðustu árum (Embætti landlæknis, 2018) og flestir kannast 

við að heyra í síauknum mæli af heilsutengdri þjónustu á borð við líkamsræktarstöðvar, 

heilsusamlega veitingastaði eða heilsulindir svo eitthvað sé nefnt. 
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1.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Heilsugeirinn er síbreytilegur (Kickbusch og Payne, 2003). Umhverfið er kvikt og fyrirtæki 

innan geirans þurfa að vera tilbúin til þess að takast á við og aðlaga sig að breytingum í 

umhverfinu, nýjum áherslum í samfélaginu, reglum, viðmiðum og tískustraumum í 

nærumhverfinu og í alþjóðasamfélaginu (Franco, Bennett og Kanfer, 2002; Kickbusch og 

Payne, 2003). Auk þess eru heilsutengd fyrirtæki á Íslandi í tugum talin svo þau þurfa að 

geta brugðist við til að viðhalda velgengni sinni.  

Rannsóknir hafa sýnt að forysta er afar mikilvæg fyrirtækjum í heilsugeiranum (Franco 

o.fl., 2002; Gilmartin og D’Aunno, 2007) og þar sem umhverfi er kvikt og breytingar eiga 

sér stað (Franco o.fl., 2002; Kotter, 2012). Auk þess getur virk forysta haft margvísleg áhrif 

á rekstur fjölskyldufyrirtækja (Doraiswamy, 2012; Sorenson, 2000). Traust er 

undirstöðuatriði í samskiptum fólks og samstarf í fjölskyldufyrirtækjum er þar engin 

undantekning (Allen, George og Davis, 2018; Cruz, Gómez-Mejia og Becerra, 2010). 

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að traust sé sérstaklega mikilvægt í samvinnu starfsfólks 

fyrirtækja í heilsugeiranum (Gilson, 2003; Okello og Gilson, 2015). 

Forysta og traust eru þeir tveir þættir sem eru til rannsóknar hjá fjölskyldufyrirtækjum 

í þessari ritgerð. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf sé á frekari þekkingu á 

óefnahagslegum þáttum er snerta starf fjölskyldufyrirtækja þar sem þeir eru um margt 

sérstaklega mikilvægir í því samhengi (Debicki, Matherne, Kellermanns og Chrisman, 

2009). Einnig hefur verið sýnt fram á sérstaka þörf fyrir að rannsaka traust í samböndum 

og samskiptum meðal starfsfólks fyrirtækja í heilsugeiranum sem einn af fyrrgreindum 

óefnahagslegum þáttum (Gilson, 2006). Eftirgrennslan á leitarvélunum Google scholar og 

Web of science leiddi í ljós að rannsóknir hafa verið gerðar á hvorum þættinum fyrir sig í 

fjölskyldufyrirtækjum en rannsóknir á hvoru tveggja í einu hafa ekki verið 

fyrirferðarmiklar. Enn fremur hefur enginn þessara þátta verið rannsakaður í íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum samkvæmt heimildum af vefsíðunum skemman.is og gegnir.is, 

saman eða í sitt hvoru lagi.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að fylla upp í þá gjá sem myndast hefur í 

fræðaheiminum hvað þetta varðar en hana má sjá í myndrænni framsetningu á mynd 1. 
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Markmiðið er jafnframt að öðlast djúpan skilning á þessum óefnahagslegu þáttum, 

forystu og trausti, í starfsemi íslenskra fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum. Lögð verður 

áhersla á að skoða hvernig forysta birtist í starfsemi viðkomandi fyrirtækja og tengja við 

ákveðna forystustíla sem algengir eru í fjölskyldufyrirtækjum í heiminum. Markmiðið er 

auk þess að rannsaka traust innan fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi, bæði 

uppbyggingu þess, þróun og viðhald. Til að ná þessum markmiðum verður leitast við að 

svara tveimur rannsóknarspurningum: 

 Hvernig birtast hlutverk leiðtoga og fylgjenda í fjölskyldufyrirtækjum í 
heilsugeiranum á Íslandi? 

 Hver er upplifun starfsfólks og eigenda fjölskyldufyrirtækja af trausti innan síns 
fyrirtækis, þróun þess og viðhaldi? 

Ljóst er gildi rannsóknarinnar er bæði fræðilegt og hagnýtt. Hún mun meðal annars:  

 Auka þekkingu og skilning á þeim forystustílum sem viðhafðir eru innan fjögurra 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi. 

 Auka skilning á reynslu starfsfólks af hlutverkum leiðtoga og fylgjenda innan 

fjölskyldufyrirtækjanna. 

 Veita framlag inn í fræðaheim þann er fæst við fjölskyldufyrirtæki með empirískum 

gögnum um afmarkaðan geira atvinnulífsins í íslensku samhengi. 

 Veita framlag inn í leiðtogafræðin með gögnum um ríkjandi forystustíla í starfsemi 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á íslandi. 

Mynd 1: Fjölskyldufyrirtæki í heilsugeiranum á Íslandi hafa ekki verið rannsökuð, hvorki með tilliti til forystu né trausts 
(höfundur, byggt á fyrirliggjandi gögnum um rannsóknir á fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum) 
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 Veita framlag inn í fræðaheim þann er fæst við traust meðal starfsfólks fyrirtækja og 

mikilvægi trausts í samskiptum og samvinnu. 

 Veita framlag inn í alþjóðlega fræðilega umræðu um mikilvægi trausts í fyrirtækjum í 

heilsugeiranum. 

 Veita framlag inn í umræðu um starfsemi fjölskyldufyrirtækja á Íslandi. 

 Styðja við starfsfólk fjölskyldufyrirtækja á Íslandi með því að veita aukna þekkingu á 

geiranum. 

 Auka almennan skilning á forystu og trausti í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum 

á Íslandi. 

Til gagnaöflunar var framkvæmd eigindleg rannsókn í anda grundaðrar kenningar, á 

þann veg sem Corbin og Strauss (2014) og Strauss og Corbin (1998) settu fram  en 

fræðafólk hefur lagt áherslu á að eigindlegra rannsókna sé þörf á þessu fræðasviði 

(Nordqvist, Hall og Melin, 2009). Tekin voru 14 hálfstöðluð djúpviðtöl í fjórum 

fjölskyldufyrirtækjum sem öll eru starfandi í heilsugeiranum á Íslandi. Gögnin voru greind 

og niðurstöður fundnar út að því loknu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hlutverk leiðtoga og fylgjenda eru 

yfirleitt ekki aðgreinanleg að miklu leyti. Starfsemi fer gjarnan fram á jafningjagrundvelli 

þar sem samskipti eru afar náin og tíð á meðal starfsfólks. Hlutverkaspenna á þó til að 

myndast innan fyrirtækjanna, einkum þegar kemur að verkaskiptingu á milli fólks eða 

þeim mismunandi hlutverkum sem einn einstaklingur getur brugðið sér í. Traust virðist 

vera ein helsta undirstaða nær allrar starfsemi innan fjölskyldufyrirtækjanna að mati 

viðmælenda. Vinnuandinn endurspeglar þetta þar sem starfsfólk upplifir að því sé treyst 

fyrir verkefnum sínum og því að nýta styrkleika sína auk þess sem stjórnendur upplifa 

mikið traust í sinn garð. Baktal og óhreinskilni hefur þó skaðleg áhrif á traust meðal fólks 

og þar með vinnuandann.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging þessarar ritgerðar er á þann veg að fyrst verður gerð grein fyrir þeim fræðum, 

kenningum og hugtökum sem liggja þessu verkefni til grundvallar. Sá kafli er í grunninn 

þrískiptur og fjallar í fyrsta lagi um fjölskyldufyrirtæki, í öðru lagi um forystu og í þriðja lagi 

um traust. Næst verður fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við í 

rannsóknarvinnunni auk þess sem viðmælendur eru kynntir og staða rannsakanda 

kunngjörð. Þar á eftir verða niðurstöður viðtalanna kynntar og þau fjögur þemu sem 

greind voru sem meginstef þeirra útlistuð. Umræður um niðurstöður, hugrenningar 
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rannsakanda um rannsóknina og tengingu þeirra við fræðilega umfjöllun má finna í næst 

síðasta hlutanum. Að lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman og framlag 

rannsóknarinnar kunngjört. Eftir það verður gerð grein fyrir annmörkum hennar og að 

síðustu verða tillögur að frekari rannsóknarefnum settar fram.  

Tekið skal fram að í ritgerðinni verður notast við orðið fræðafólk í stað fræðimanna, 

sem jafnan er notað í hefðbundinni orðræðu. Það er gert í vitleitni til þess að sporna við 

ofuráherslu á hið karllæga í íslensku tungumáli.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum hluta þessarar rannsóknar. Fræðilegt 

yfirlit felur hér í sér umfjöllun um þau fræði sem liggja til grundvallar rannsókninni og er 

leitast við að varpa ljósi á þætti úr fræðaheimi fjölskyldufyrirtækja, forystu og traust. Það 

er gert vegna þess að þeir eru fræðilegir burðarstólpar fyrir svar við 

rannsóknarspurningunni. Kaflinn er þrískiptur og er hverjum kafla svo skipt upp í 

undirkafla eftir því sem við á. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um fjölskyldufyrirtæki og 

hugtök sem að þeim snúa. Því næst verður farið yfir fræðilegar heimildir um forystu og 

forystustíla. Að lokum verður svo gerð grein fyrir fræðilegum skrifum um traust og 

birtingu þess í fjölskyldufyrirtækjum. Þessi kafli varpar ljósi á þau fræði sem lögð eru til 

grundvallar fyrir þessa rannsókn en sýnir einnig þá gjá sem myndast hefur í 

fræðaheiminum um málaflokk fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi. 

2.1 Fjölskyldufyrirtæki 

Fjölskyldufyrirtæki er hugtak sem flestum er kunnugt og við fyrstu kynni kann það að 

hljóma einfalt. Hugtakið er fremur nýtilkomið í íslenskt mál og er því ekki að finna í 

hefðbundinni orðabók en í Íslenskri nútímamálsorðabók (e.d.) er hugtakið skilgreint sem 

„fyrirtæki sem fjölskylda á og rekur“. Í fræðaheiminum er málið þó ekki svona einfalt og 

til er ógrynni af skilgreiningum á hugtakinu (Mandl, 2008). Það á rætur sínar ekki síst að 

rekja til þess að hugtakið felur í sér samskeytingu á orðunum fjölskylda annars vegar og 

fyrirtæki hins vegar en hvort tveggja eru orð sem mikið eru notuð í daglegu tali án þess 

að nokkur hafi á reiðum höndum eina nákvæma skilgreiningu á þeim. Til að varpa ljósi á 

það hvað felst í hugtakinu fjölskyldufyrirtæki er því ekki úr vegi að skoða betur hvað felst 

í tveimur grunnstoðum þessa samsetta orðs.  

2.1.1 Fjölskyldan og fyrirtækið 

Fjölskylda er alkunnugt hugtak en innan fræðaheimsins er algengt að fólki sé í sjálfsvald 

sett að skilgreina hvað í því felst þar sem fræðafólk hefur ekki komist að einhliða 

niðurstöðu um það (Sorenson, 2014). Ætla má að það sé vegna þess að rannsóknum á 

hugtakinu sem slíku er ábótavant (Dyer, 2003; Dyer, 2006; Haag, 2012; Litz, Pearson og 
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Litchfield, 2011; Pearson, Bergiel og Barnett, 2014; Rogoff og Heck, 2003) Slík nálgun 

gefur kost á margþátta túlkun á hugtakinu og getur haft í för með sér misskilning og ýmsa 

vankanta í rannsóknum vegna þess að hver og einn einstaklingur getur lagt mismunandi 

skilning í hugtakið (Sorenson, 2014).  

Haag (2012) færir rök fyrir því í skrifum sínum að gott sé að líta til félagsfræði og 

sálfræði þegar gerð er grein fyrir hugtakinu fjölskylda. Hann dregur saman og fjallar um 

fjölskyldu sem hóp fólks sem tengist ættarböndum, ýmist blóðböndum eða lagalegum 

hjúskaparböndum, og tekur fram að fullorðnir einstaklingar í þeim tiltekna hópi beri 

ábyrgð á umsjá barnanna og umhyggju fyrir þeim. Þá gerir hann greinarmun á 

kjarnafjölskyldu og stórfjölskyldu og vísar í klassísk skrif Giddens (2009) úr félagsfræði. 

Kjarnafjölskylda nær yfir það þegar tveir fullorðnir einstaklingar búa saman á heimili með 

börn sín. Stórfjölskylda er töluvert víðtækara hugtak og nær yfir það þegar að minnsta 

kosti þrjár kynslóðir mynda hóp fólks sem á heimkynni sín á svipuðum slóðum eða deilir 

jafnvel húsnæði (Giddens, 2009).  

Fræðiheimildir sem eiga uppruna sinn í sálfræði herma að fjölskylda samanstandi af 

þremur grunnþáttum (Copeland og White, 1991). Sá fyrsti felur í sér að fjölskylda hefur 

sameiginlegan bakgrunn og sögu sem valda því að fjölskyldumeðlimir hafa að miklu leyti 

sameiginleg gildi og væntingar hver til annars. Annar þátturinn felur í sér að 

fjölskyldumeðlimir eru tengdir böndum sem valda því að þeir eiga einnig sameiginlega 

framtíð. Sú vitneskja hefur áhrif á hvernig einstaklingar haga sér í garð hver annars vegna 

þess að framtíð þeirra veltur á því (Copeland og White, 1991; Hoy og Sharma, 2010). Þriðji 

þátturinn byggir svo á að sumir í fjölskyldunni eru tengdir á líffræðilegan hátt. Í 

fjölskyldum, fremur en í öðrum hópum, er því innbyggt stigveldi og gjarnan hætta á að 

hlutdrægni gæti milli þeirra sem tengjast líffræðilegum böndum (Copeland og White, 

1991).  

Fjölskyldumeðlimur er þannig yfirleitt einstaklingur sem álítur sjálfan sig hluta af 

fjölskyldunni og hefur gildi hennar, markmið og hugmyndir í frammi, hvort sem hann er 

tengdur henni blóðböndum eða annars konar lagalegum böndum (Astrachan, Klein og 

Smyrnios, 2002). Sé lagalega hliðin skoðuð betur felur hún í sér að fjölskylda 

samanstendur af sambýlisfólki eða giftu pari og afkomendum þeirra, börnum, 
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stjúpbörnum, löglegum fósturbörnum eða ættleiddum börnum (Sund, Almlöf og Haag, 

2010).  

Fjölskyldutengsl og fjölskyldur geta þó verið af margvíslegum toga og verður það æ 

algengara eftir því sem fram líða stundir (þingskjal nr. 1502/2015-2016; Copeland og 

White, 1991). Því getur verið gott að skilgreina fjölskyldu og meðlimi hennar sem 

félagsmótaðan hóp fremur en algildan fasta (Koerner og Fitzpatrick, 2002). 

Fjölskyldumynstur og vægi þess, það er hvað þykir eðlilegast og viðteknast, er auk þess 

persónubundið og einnig breytilegt eftir samfélögum, menningarheimum og 

tímasetningum. Sem dæmi má nefna að víða um heim eru fjölskyldutengsl sem byggja á 

hjónabandi álitin skipta mestu máli á meðan að í öðrum menningarheimum þykja 

systkinatengsl mikilvægust (Íslensk alfræðiorðabók, e.d.).  

Fyrirtæki er hugtak sem nær yfir það þegar einstaklingar hefja framleiðslu og/eða sölu 

á vörum eða þjónustu á skipulegan hátt (Pride, Hughes og Kapoor, 2014). Starfsemin fer 

jafnan fram í hagnaðarskyni fyrir einstaklinga, hún er viðskiptabundin og veitir framlag til 

lífsviðurværis þeirra (Merriam-Webster, 2018). Það sem framleitt er þjónar samfélaginu 

einnig á einhvern hátt. Fyrirtæki er þannig samvirkandi heild sem miðar að því að hagnast 

í gegnum einstaklinga sem vinna að sameiginlegu markmiði. Markmið fyrirtækja geta 

verið margvísleg en mikilvægt er að þau séu skýr fyrir hlutaðeigandi aðila (Pride o.fl., 

2014).  

Samkvæmt hagfræðikenningum eru fyrirtæki nánast eingöngu gróðadrifnar einingar. 

Þau og eigendur þeirra miða öll sín störf að sama markmiðinu sem er aukning á 

efnahagslegu verðmæti (Mankiw og Taylor, 2014). Megintilgangur og markmið fyrirtækja 

eru þannig falin í því að hámarka hagnað og þar með virði fyrir eigendur þess (Frazier og 

Howell, 1983). Fyrirtæki eru einnig gjarnan sögð hlutlæg og köld á þann hátt að á þeirra 

grundvelli er leitast við að taka aðeins rökréttar og skynsamlegar ákvarðanir sem leiða til 

hagnaðar. Velta, gróði og aukin markaðshlutdeild eru ríkjandi hugtök frá þessu 

sjónarhorni auk þess sem reglufylgni og strangt eftirlit sem fylgt er eftir með verðlaunum 

eða refsingum er viðhaft (Dyer, 1992). 

Sé litið til stjórnunarfræða setti Drucker (1954) fram annars konar lýsingu sem setur 

fyrirtæki og starfsemi þess í samhengi. Þó lýsingar Drucker séu komnar til ára sinna eru 

þær gjarnan álitnar klassískar. Eiga þær því enn fullt erindi í fræðaheiminum og eru mikið 
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notaðar sem undirstaða og viðhorf til stjórnunarfræða enn þann dag í dag (Belbin, 2007; 

Zahra, 2003). Drucker (1954) segir að fyrirtæki sé í raun félagsleg eining sem hefur 

margþætt markmið. Hann heldur því fram að tilvera fyrirtækja sé uppbyggð af þremur 

víddum; efnahagslegri, mannlegri eða félagslegri og samfélagslegri vídd, sem hafa áhrif 

hver á aðra og ákvarða í sameiningu gengi fyrirtækisins og markmið þess. Margt fræðafólk 

hefur þróað kenningar í svipuðum dúr og eru aðrar víddir en þær efnahagslegu jafnan 

teknar til greina við skilgreiningar á fyrirtækjum nú á dögum (Joyner og Payne, 2002). 

Ljóst er að fjölskylda og fyrirtæki eru tvö hugtök af ólíkum meiði og samþætting þeirra 

í því samhengi sem hér er til umfjöllunar því vandkvæðum bundin. Hvort hugtak um sig 

hefur margs konar merkingar. Litið var til allra framangreindra skilgreininga við gerð 

þessarar rannsóknar og ritgerðar þar sem það þótti þurfa til að varpa ljósi á mynstur sem 

voru ríkjandi í þeim fjölskyldufyrirtækjum sem hér voru til rannsóknar. 

2.1.2 Fjölskyldufyrirtæki skilgreint 

Af fyrrnefndum skilgreiningum má ráða að fyrirtæki geta verið afar margvísleg og þau 

teygja anga sína um víðan völl fræða og félagslegrar umræðu. Þrátt fyrir fjölmargar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á fjölskyldufyrirtækjum, bæði í reynd og á því sem 

hugtakið byggir, hefur engum enn tekist að skilgreina hvað í því felst á einfaldan og 

hnitmiðaðan hátt (Astrachan o.fl., 2002; Sindhuja, 2009). Brugðið hefur verið á það ráð 

að skoða og segja frá því hvernig fjölskyldufyrirtæki eru ólík öðrum fyrirtækjum (Mandl, 

2008). Þá er gjarnan sett fram skilgreining sem inniheldur nokkur skilyrði sem fyrirtæki 

þarf að uppfylla til þess að teljast fjölskyldufyrirtæki (Stangej, 2016). Einnig hefur fólk 

verið beðið um að skilgreina sjálft hvort því finnist fyrirtæki vera fjölskyldufyrirtæki eður 

ei (Mandl, 2008).  

Margt fræðafólk hefur þróað skilgreiningar í tímans rás (sjá t.d. Chrisman, Chua og 

Sharma, 2005; Longenecker, Moore, Petty og Palich, 2006; Sharma, 2004). Algengast er 

að skilgreiningar innihaldi lýsingu á að fjölskyldumeðlimir ákveðinnar fjölskyldu ýmist eigi, 

reki eða stýri fyrirtækinu og skilgreini það sjálfir sem fjölskyldufyrirtæki. Einnig er algengt 

að skilgreiningin hverfist um það að áætlanir séu um að reksturinn muni erfast til 

afkomenda viðkomandi fjölskyldumeðlima (Sindhuja, 2009). Sharma (2004) hélt því fram 

að fyrirtæki gæti einungis talist til fjölskyldufyrirtækis ef meðlimir úr sömu fjölskyldu ættu 

fyrirtækið og hefðu ákvörðunarvald innan þess. Auk þess sagði hún lykilforsendu þess að 
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fyrirtæki teldist til fjölskyldufyrirtækis vera þá að margar kynslóðir fjölskyldumeðlima 

væru viðriðnar daglegan rekstur þess.  

Fræðafólk hefur greint á um hversu mikil ítök fjölskylda eða fjölskyldumeðlimir þurfi 

að hafa í rekstri og eignarhaldi fyrirtækis til að það geti talist til fjölskyldufyrirtækis (Dyer, 

2006; Sharma, 2004) og hafa sumir nýtt sér þá breytu til þess að ákvarða hvort fyrirtæki 

sé fjölskyldufyrirtæki. Longenecker og félagar (2006) fjölluðu til dæmis um að tveir eða 

fleiri meðlimir sömu fjölskyldu þyrftu að deila eignarhaldi eða starfa saman innan 

fyrirtækis svo það teldist til fjölskyldufyrirtækis en Miller, Le Breton-Miller og Lester 

(2009) fjölluðu um að fjölskyldumeðlimir þyrftu að vera í ráðandi stöðu þegar kæmi að 

eignarhaldi eða stjórnun fyrirtækisins en þá gilti einu hvort það væri samtímis eða yfir 

eitthvert skilgreint tímabil. 

Sú skilgreining sem helst er litið til í þessari ritgerð var sett fram af Chrisman, Chua og 

Sharma árið 2005. Hún felur í sér að fjölskyldufyrirtæki er álitið fyrirtæki sem er stýrt eða 

stjórnað í þeim tilgangi að móta og framfylgja ákveðinni sýn og stefnu. Fjölskyldumeðlimir 

ákveðinnar fjölskyldu hafa í sameiningu myndað, mótað og viðhaldið þessari stefnu á 

þann hátt að hún kemur sér vel fyrir komandi kynslóðir fjölskyldunnar og er sjálfbær 

(Chrisman o.fl., 2005). Þessi skilgreining þótti henta vel fyrir markmið rannsóknarinnar en 

þó var litið til allra þeirra skilgreininga sem taldar eru upp hér að framan við 

rannsóknarvinnuna. 

Gera má ráð fyrir að með því að sameina undir einn hatt þessi tvö kerfi, fjölskyldu og 

fyrirtæki þá sé tilgangur og markmið fjölskyldufyrirtækis að tryggja jákvæða útkomu fyrir 

báða þætti en það getur verið vandkvæðum bundið (Sorenson, 2000). Fólk innan 

fjölskyldufyrirtækisins getur til dæmis þurft að bregða sér í ýmis hlutverk, jafnvel sum 

þeirra samtímis (Tagiuri og Davis, 1996) 

2.1.3 Hlutverk í fjölskyldufyrirtækjum 

Hlutverk (e. role) þau sem einstaklingar taka í daglegu amstri að sér að gegna eru 

fjölbreyttari innan fjölskyldufyrirtækja en annars staðar (Tagiuri og Davis, 1996). 

Samkvæmt hlutverkakenningunni (e. role theory), sem byggð er á skrifum Meade, 

Moreno, Parsons og fleiri, hefur hver einstaklingur í samfélaginu ákveðið afmarkað og 

skilgreint hlutverk. Hver einstaklingur getur haft mismunandi hlutverk í þeim mismunandi 

hópum sem hann er hluti af (Biddle, 1986). 
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Þeir Tagiuri og Davis (1996) leggja áherslu á að vegna margs konar gilda sem einn og 

sami þátturinn innan fjölskyldufyrirtækja getur haft geti hann verið bæði styrkleiki og 

veikleiki samtímis. Hlutverkin sem fólk bregður sér meðal annars í eru hlutverk eigenda, 

fjölskyldumeðlima og stjórnenda og/eða starfsfólks. Samspil þessara hlutverka má sjá á 

mynd 2. Sökum þess hve starfsemi fjölskyldufyrirtækja er margslungin getur starfsfólk 

þurft að setja sig í ýmis mismunandi hlutverk á sama tíma og sinna þeim skyldum sem 

tilheyra hverju hlutverki fyrir sig (Memili, Chang, Kellermanns og Welsh, 2015; Gersick, 

Davis, Hampton og Lansberg, 1997; Tagiuri og Davis, 1996).  

 

 

Mynd 2: Samspil þriggja ríkjandi hlutverka og burðargrind fjölskyldufyrirtækis (Höfundur, byggt á 
Tagiuri og Davis, 1996).  

 

Þau hlutverk sem sýnd eru á mynd 2 hafa einnig verið sett í samhengi við þrenns konar 

kerfi sem ríkjandi eru innan fjölskyldufyrirtækja samkvæmt kerfiskenningunni (Distelberg, 

2009). Sú kenning felur í sér að kerfi er meira virði sem heild heldur en einstakir þættir 

þess lagðir saman (Bertalanffy, 1971).  Gagnvirkni sem á sér stað milli fjölskyldukerfisins, 

eignarhaldskerfisins og stjórnunar- eða starfsmannakerfisins gerir fjölskyldufyrirtæki 

einstök. Gott er að gera sér grein fyrir samspili þessara þátta þegar fjölskyldufyrirtæki eru 

rannsökuð til þess að betur megi átta sig á þeim aðstæðum sem hver starfsmaður 

fyrirtækis getur verið í.  (Tagiuri og Davis, 1996).  
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Mikilvægt er að fólk sem vinnur í fjölskyldufyrirtæki, sérstaklega fjölskyldumeðlimir, 

hugi vandlega að þeim hlutverkum sem það gegnir og stýri þeim sem best það má. Sé það 

ekki gert er hætta á hlutverkaspennu (e. role conflict) (Beehr, Drexler og Faulkner, 1997). 

Hlutverkaspenna myndast þegar ein af þeim skyldum sem tilheyra ákveðnu hlutverki 

stangast á við skyldur annars hlutverks og einstaklingur getur þá ekki framfylgt öllum 

skyldum sínum með góðu móti. Ósamræmi í væntingum til ákveðins hlutverks veldur 

einnig hlutverkaspennu (Stoner, Hartman og Arora, 1990).  

Það er sérstaklega algengt að þessar aðstæður komi upp í litlum fjölskyldufyrirtækjum 

vegna þess að þar eru fjölskyldumeðlimir sem starfa í fyrirtækinu óumflýjanlega í að 

minnsta kosti tveimur hlutverkum í einu og gjarnan fleiri (Gersick o.fl., 1997; Memili o.fl., 

2015). Neikvæðra áhrifa hlutverkaspennu gætir auk þess hvað mest í fámennum 

fjölskyldufyrirtækjum þar sem mestur hluti vinnu er inntur af hendi fjölskyldumeðlima. Ef 

þeir finna fyrir hlutverkaspennu getur athygli þeirra beinst í miklum mæli að henni sem 

kemur niður á vinnu í þágu fyrirtækisins. Fátt starfsfólk er þá jafnan eftir innan 

fyrirtækisins til þess að grípa í taumana þannig að fyrirtækið er líklegt til að skila minni 

afköstum (Memili o.fl., 2015). Samskipti og samhengið sem þau fara fram í eru þannig 

einstök í fjölskyldufyrirtækjum og mikilvægt rannsóknarefni. 

2.1.4 Samskipti í fjölskyldufyrirtækjum  

Félagsleg tengsl og samskipti eru miðlæg í fjölskyldufyrirtækjafræðum (Dyer, 1988; 

Salvato og Melin, 2008). Innan fjölskyldukerfisins eru samskipti og sambönd gjarnan 

djúpstæð, persónuleg og tíð en í fyrirtækjakerfinu eru þau yfirleitt síður persónuleg og 

jafnvel látin mæta afgangi (Dyer, 1988). Samskipti og tengsl eru því oft talin eitt af því sem 

aðgreinir fjölskyldufyrirtæki frá öðrum og gerir þau sérstök (Salvato og Melin, 2008). 

Samskipti geta verið enn tíðari, sterkari og víðtækari en í annars konar fyrirtækjum vegna 

þess að fólk tengist oft fjölbreyttari böndum en annars staðar tíðkast.  

Fjölskyldufyrirtæki byggja í raun á nánum samböndum og góðum samskiptum milli 

fjölskyldumeðlima og annarra haghafa (Dyer, 1988). Náin sambönd og samskipti geta leitt 

af sér marga góða kosti fyrir fyrirtækið á borð við traust og vellíðan (Dyer og Dyer, 2009) 

og stuðlað þá að samkeppnisyfirburðum fyrirtækisins (Memili o.fl., 2015). Einnig geta þau 

þó snúist upp í andhverfu sína og alið á ágreiningi og vanlíðan (Dyer og Dyer, 2009). Fari 
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vel getur þó mikið virði verið falið í félagslegum tengslum (Arregle, Hitt, Sirmon og Very, 

2007).  

Tagiuri og Davis (1992) framkvæmdu rannsókn á þeim markmiðum sem eigendur eða 

yfirmenn í farsælum fjölskyldufyrirtækjum hafa gjarnan í fyrirrúmi við reksturinn. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar varpa að einhverju leyti ljósi á að sambönd, gæði þeirra 

og nánd meðal fólks skipta miklu máli fyrir stjórnendur (Allen o.fl., 2018; Tagiuri og Davis, 

1992). Niðurstöðurnar leiddu í ljós ýmsa áhersluþætti yfirmanna í rekstri 

fjölskyldufyrirtækja. Þeir eru meðal annars áhersla á að í fyrirtækinu ríki starfsánægja 

meðal alls starfsfólks og það sé stolt af starfi sínu, mikilvægi persónulegs vaxtar meðal 

starfsfólks í félagslegu samhengi og sjálfstæði þess auk mikilvægis fjárhagslegs öryggis 

fyrir eigandann (Tagiuri og Davis, 1992). 

Af öllu ofangreindu má álykta að náin samskipti meðal starfsfólks fjölskyldufyrirtækja 

séu ein helsta sérstaðan í þessu samhengi og að félagsleg tengsl þess á milli sé 

meginástæða velgengni fyrirtækjanna. Hlutverkaskipting meðal fólks gegnir einnig stóru 

hlutverki og mikilvægt er að hlúa vel að henni, gæta þess að hlutverkum sé gegnt og að 

hver og einn einstaklingur hafi tækifæri til þess að framfylgja því sem felst í hlutverkunum 

svo vel fari. Þetta fræðilega yfirlit um fjölskyldufyrirtæki og það sem í kimum þess hugtaks 

felst er undirstaða og vettvangur fyrir umfjöllun um forystu og traust sem fer hér á eftir. 

Þeir þættir eru sérstaklega miðaðir að fjölskyldufyrirtækjum sem óefnahagsleg atriði sem 

vert er að rannsaka í þessari ritgerð.  

2.2 Forysta 

Forysta (e. leadership) er að margra mati eftirsóknarvert fyrirbæri sem hlotið hefur mikla 

athygli á undanförnum árum (Nicholson og Björnberg, 2005; Northouse, 2016; 

Yammarino, 2013). Hún getur tekið á sig mynd persónulegs eiginleika einstaklings eða 

jafnvel vöru (e. commodity) sem gott er að ráða yfir. Fyrirtæki leitast gjarnan eftir því að 

ráða til sín starfsfólk sem býr yfir forystuhæfileikum vegna þess að slíkir einstaklingar 

þykja verðmætir og gróðavænlegir fyrir rekstur fyrirtækisins (D’Innocenzo, Mathieu og 

Kukenberger, 2016; Northouse, 2016). Sumir telja forystu vera eiginleika sem hægt er að 

tileinka sér til þess að auka gæði starfsferils síns, félagslífs eða jafnvel einkalífsins (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009; Northouse, 2016). Vegna 

aukins áhuga á þessu fyrirbæri eru forystufræði nú gjarnan kennd í skólum og fólk getur 
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sótt námskeið til þess að tileinka sér þá eiginleika sem einkenna góða leiðtoga. Þrátt fyrir 

þennan aukna áhuga á forystu þá greinir fræðafólk enn á um endanlega skilgreiningu 

hugtaksins (Northouse, 2016) en vert er að skoða það nánar.  

2.2.1 Skilgreining á forystu 

Ótal margar skilgreiningar eru til á hugtakinu forystu. Til að mögulegt sé að gera grein fyrir 

eðli hugtaksins þarf að hafa í huga að það er ekki stöðugt og getur haft mismunandi 

þýðingu í hugum fólks en það fer einnig eftir tímasetningu og samhengi (Goleman, 2000; 

Northouse, 2016) ásamt þeim forsendum sem fólk gengur út frá þegar það hefst handa 

við að skoða forystu (Steers, Sanchez-Runde og Nardon, 2012).  

Bass og Stogdill (1990) gerðu grein fyrir hve margslungið hugtakið væri og sögðu auk 

þess að erfitt væri að einangra fyrirbærið forystu. Þeir gerðu rannsókn á þeim fjölmörgu 

skilgreiningum sem til voru á forystu en í stað þess að setja fram eina algilda skilgreiningu 

sjálfir þá bjuggu þeir til eins konar flokkunarkerfi fyrir þær (Bass og Stogdill, 1990) sem 

enn er litið til nú á dögum þegar fjallað er um skilgreiningar á forystu (Northouse, 2016). 

Þeir sögðu skilgreiningu á forystu og þá merkingu sem fólk legði í hana að miklu leyti fara 

eftir samhenginu hverju sinni. Forysta er síðan gjarnan tengd við þann aðila sem sýnir af 

sér forystuhegðun en sá er jafnan kallaður leiðtogi. Leiðtogi hefur yfirleitt einhver áhrif á 

hóp fólks og er sá hópur kallaður fylgjendur (Northouse, 2016). Í flokkun Bass og Stogdill 

(1990) eru forysta og leiðtogar því skilgreind til jafns, eftir því sem við á hverju sinni.  

Þeir settu fram 11 flokka sem hver skilgreindi forystu á einhvern hátt. Í fyrsta lagi sögðu 

þeir að líta mætti á leiðtoga sem miðpunkt hóps sem væri á leið í gegnum breytingaferli 

af einhverju tagi. Leiðtogi væri þá jafnan sá sem drægi breytingarnar áfram og væri um 

leið holdgervingur vilja hópsins. Næstu flokkar fólu í sér að forysta gæti meðal annars 

verið persónuleika- eða hegðunareinkenni leiðtoga, leið til að hvetja hóp áfram sem eina 

heild, birtingarmynd sannfæringarkrafts eða ein tegund valdasambands fólks í hópi. 

Einnig sögðu þeir að forysta væri ein birtingarmynd þeirra hlutverka sem fólk gæti tekið 

að sér og leiðtogi og fylgjandi væru tvö af þeim hlutverkum. Leiðtogahlutverkið fæli þá í 

sér að slípa og samþætta hlutverk annarra í hópnum og búa til eina samverkandi heild 

sem hentaði til þess að ná markmiðum í því samhengi sem um væri að ræða hverju sinni 

(Bass og Stogdill, 1990). 
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Margir þessara flokka eru svipaðir og skarast jafnvel auk þess sem margar 

skilgreiningar á forystu innihalda mismunandi blöndu af fyrrgreindum flokkum (Dinh o.fl., 

2014; Kaiser, Hogan og Craig, 2008; Northouse, 2016; ). Northouse (2016) dregur 

viðfangsefnið ágætlega saman og segir leiðtogahæfni vera ferli þar sem einstaklingur, 

leiðtogi, hvetur ákveðinn hóp fólks til að vinna að sameiginlegu markmiði. Þessi flokkun 

sem Bass og Stogdill settu fram árið 1990 hefur sætt nokkurri gagnrýni fyrir að leggja 

ofuráherslu á leiðtoga sem algjöran miðpunkt í hópi og aðgerðum hans, en einnig fyrir að 

leggja slíka áherslu á einhliða áhrif sem leiðtogi getur haft á fylgjendur sína (Northouse, 

2016).  

Leiðtogar og forysta myndu ekki hafa neina merkingu ef ekki væru neinir fylgjendur til 

staðar. Það er því mikilvægt að taka þeirra hlutverk einnig til greina (Bligh, 2011; Carsten, 

Harms og Uhl-Bien, 2014). Sambandið á milli leiðtoga og fylgjenda er í raun virkt ferli sem 

á sér stað í ákveðnum aðstæðum og samhengi. Leiðtogar annars vegar og fylgjendur hins 

vegar eru í stöðugum samskiptum sín á milli og margt fræðafólk hefur haldið því fram að 

þannig skapi báðir þessir hópar forystu í sameiningu og samtímis (Hollander, 1992; 

Northouse, 2016). Auk þess hefur sumt fræðafólk fært rök fyrir því að forystu sé gjarnan 

deilt og fylgjendur geti þannig einnig verið leiðtogar. Aðgreining milli þessara tveggja 

hópa verður í þeim kenningum því lítil sem engin (Gronn, 2002). 

Yammarino (2013) tók bæði hlutverk leiðtoga og fylgjenda sérstaklega til greina í 

skilgreiningu sinni á forystu. Hann setti skilgreininguna fram í viðleitni til þess að draga 

saman helstu atriði fjölmargra annarra skilgreininga eftir fræðilegt yfirlit. Samkvæmt 

honum er forysta samskiptaferli milli leiðtoga og fylgjenda sem getur átt sér stað á 

mörgum stigum, svo sem milli einstaklinga eða hópa. Ferlið á sér stað í ákveðnum 

aðstæðum eða samhengi þar sem leiðtogi og fylgjendur deila sömu sýn á tilgang og 

markmið með veru sinni í aðstæðunum og vinna í sameiningu að því að ná markmiðum 

eða leysa verk úr hendi af fúsum og frjálsum vilja. 

Þessi nýlega skilgreining tekur tillit til þeirra aðila sem geta komið að forystuferlinu og 

leggur áherslu á samskipti þeirra á milli. Hún tekur auk þess til þeirra vídda sem forysta 

getur átt sér stað í og aðstæðna. Hún er valin úr miklum fjölda skilgreininga sem til eru og 

verður höfð til hliðsjónar þegar rætt er um forystu í þessari ritgerð þar sem hún þykir ná 

vel yfir þá þætti sem fjallað er um. 
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2.2.2 Forysta í fjölskyldufyrirtækjum 

Öll fyrirtæki þurfa á góðri forystu að halda og fjölskyldufyrirtæki eru þar engin 

undantekning (Nicholson og Björnberg, 2005; Sorenson, 2000). Í fjölskyldufyrirtækjum er 

leiðtoginn, eða leiðtogarnir, jafnan sá sem viðheldur ákveðinni menningu og gætir þess 

að hópurinn vinni saman að markmiðum. Leiðtogi í fjölskyldufyrirtæki er þó töluvert 

berskjaldaður gagnvart áhættuþáttum vegna þess að hann þarf að gæta hagsmuna 

ýmissa hópa á borð við fjölskyldumeðlimi og viðskiptaaðila og getur þó sjálfur verið hluti 

þeirra beggja (Nicholson og Björnberg, 2005).  

Ein helsta áskorunin sem staðið er frammi fyrir í fjölskyldufyrirtækjum er að gæta þess 

að velferð fjölskyldunnar og fyrirtækisins sé í jafnvægi (Sorenson, 2000; Ward, 2011). 

Gera má ráð fyrir að almennt sé það vilji fólks að rekstur fjölskyldufyrirtækis sé bæði 

arðbær og hafi jákvæð áhrif á fjölskylduna að öðru leyti. Forysta í fjölskyldufyrirtæki getur 

haft mikil áhrif á afdrif rekstrar þess og fjöldi þeirra forystustíla sem mögulegt er að 

viðhafa er afar mikill. Eðli þess forystustíls sem stjórnandi fyrirtækis og starfsmenn sýna 

af sér rennir stoðum undir þær venjur sem viðhafðar eru í fyrirtækinu. Hver forystustíll 

felur í sér mismunandi framkomu við fjölskyldumeðlimi og starfsfólk og leiðir þannig af 

sér mismunandi afleiðingar (Sorenson, 2000).  

Nicholson og Björnberg (2005) benda á að í fjölskyldufyrirtækjum sé jafnan lögð 

sérstök áhersla á að gera vel við starfsfólk og yfirmönnum eða eigendum sé mikið í mun 

að koma fram af virðingu og umhyggju. Þannig segja þeir að sérkenni fjölskyldunnar skíni 

í gegn. Yfirmenn tengjast starfsfólki sínu tilfinningaböndum og yfirfæra þannig 

fjölskyldubönd yfir á viðskiptasambönd eða tengingar við starfsfólk. Yfirmönnum í 

fjölskyldufyrirtækjum er mikið í mun að þessar tilfinningar og tengingar meðal starfsfólks 

myndist og að fjölskyldustemning viðgangist innan veggja fyrirtækisins.  

Forystustílar sem notast er við í fjölskyldufyrirtækjum bera þess þó ekki alltaf merki að 

jöfn og sanngjörn fjölskyldustemning sé viðhöfð. Sem dæmi má nefna að sumir notast við 

strangan stjórnunar- og forystustíl sem elur af sér hömlur eða útilokun á að 

fjölskyldumeðlimir og annað starfsfólk fái að koma sínum skoðunum á framfæri (Handler, 

1994; Sorenson, 2000). Aðrir stílar fela þó í sér að sumt starfsfólk, til dæmis annað hvort 

fjölskyldumeðlimir eingöngu eða aðeins þeir sem ekki tilheyra fjölskyldunni, fá að hafa 

sitt að segja en aðrir ekki. Enn aðrir stílar fela svo í sér að komið er fram við allt starfsfólk 
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á svipaðan hátt og á jöfnum grundvelli. Því hefur jafnvel verið fleygt fram að þá sé talað 

um allt starfsfólk sem hluta af fjölskyldunni (Sorenson, 2000).  

Í umfjöllun um forystustíla er gjarnan sagt að þeir falli ýmist í flokk hefðbundinna 

forystustíla eða nútímalegri. Hefðbundnir forystustílar fela í sér eldri viðhorf þar sem litið 

var á forystu sem einhliða lóðrétta valdbeitingu af hálfu yfirmanna sem beindist að 

starfsfólki. Einnig geta þeir fallið í flokk nútímalegri forystustíla þar sem aukin áhersla er 

lögð á einstaklinga innan fyrirtækja, siðferðislegt réttlæti og valddreifingu meðal fólks 

(Pearce og Sims, 2002).  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að forysta getur verið afar margvísleg eins og 

fram hefur komið. Í þessari ritgerð er ætlunin að gera grein fyrir þeim forystustílum sem 

gjarnan eru við lýði í fjölskyldufyrirtækjum. Hér á eftir verður fjallað um þá stíla sem 

algengir eru samkvæmt fræðilegu yfirliti. Sérstök áhersla verður lögð á nútímalega stíla 

sem hafa samvinnu í fyrirrúmi fram yfir hefðbundna stíla sem miða að einhliða valdi vegna 

þess að það þjónar þeim fyrirtækjum sem hér eru í brennidepli. 

2.2.2.1 Forystustílar í fjölskyldufyrirtækjum 

Árið 1986 framkvæmdi Dyer rannsókn á 40 fjölskyldufyrirtækjum þar sem hann leitaðist 

við að skoða menningu innan þeirra og greina hana. Hann bjó síðan til fjóra flokka sem 

honum fannst ná best utan um menninguna sem jafnan ríkir í fjölskyldufyrirtækjum 

(Sorenson, 2000). Sorenson (2000) skoðaði þessa flokkun og færði rök fyrir því að 

flokkarnir væru um margt samrýmanlegir við algenga forystustíla sem greina mætti í 

fjölskyldufyrirtækjum.  

Fyrsti flokkurinn og jafnframt sá algengasti í fjölskyldufyrirtækjum samkvæmt 

rannsóknum Dyer náði yfir föðurlega menningu en hún felur í sér töluvert mikið stigveldi 

og virðingarröðun og á því margt saman að sælda með forystustíl einvalds (e. autocratic 

leadership) (Sorenson, 2000). Þegar sá stíll er viðhafður er leiðtoginn í fyrirtækinu jafnan 

með allt ákvörðunarvald á sínum höndum og ræður yfir upplýsingum. Almennt starfsfólk 

hefur lítið sem ekkert umboð til sjálfstæðra athafna vegna þess að stjórnendur og 

millistjórnendur fylgjast grannt með og stýra harðri hendi (Russell og Stone, 2002; 

Sorenson, 2000). Algengt er að starfsfólki eða fylgjendum finnist stjórnsemi leiðtoganna 

yfirgengileg sem leiðir til þess að hollusta við þá dvínar. Auk þess er líklegt að fylgjendur 
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missi áhuga á að fylgja markmiðum og gildum fyrirtækisins vegna þess að þeir fá aldrei að 

hafa áhrif á hver markmiðin eru (Dolatabadi og Safa, 2010).  

Önnur gerð menningar sem finna má í fjölskyldufyrirtækjum er þátttökumenning og 

byggir hún að mörgu leyti á sömu grunnatriðum og forystustíll þátttöku (e. participative 

leadership). Þátttökuforystustíllinn felur í sér góð og náin sambönd á milli starfsfólks sem 

byggja á trausti. Velferð hópsins er jafnan höfð í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr því að 

starfsfólk vaxi og þroskist í leik og starfi (Sorenson, 2000). Jafnræði ríkir meðal starfsfólks 

þar sem allir geta sagt sína skoðun, aflað og dreift upplýsingum og haft áhrif (Northouse, 

2016). Litlu máli skiptir hvort starfsfólk sé hluti af fjölskyldunni eða ekki vegna þess að allt 

gengur jafnt yfir alla. Sýnt hefur verið fram á að þátttökuforystustíllinn hefur bæði jákvæð 

áhrif á velgengni fjölskyldunnar og stuðlar einnig að starfsánægju og hollustu starfsfólks 

við fyrirtæki (Sorenson, 2000). 

Þátttökuleiðtogi hefur gjarnan yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins og setur hana í 

samhengi fyrir starfsfólk með útskýringum. Hann hvetur fylgjendur síðan til þess að nýta 

styrkleika sína og finna eigin leiðir til þess að ná settu markmiði og hrósar þeim þegar vel 

gengur (Goleman, 2000). Þátttökuleiðtogi leitast við að hafa að minnsta kosti einn 

starfsmann með í ráðum þegar hann tekur ákvarðanir og hann ráðfærir sig við starfsfólk 

um hvað skuli gera og hvernig. Þrátt fyrir það er endanlegt ákvörðunarvald samt alltaf í 

höndum leiðtogans (Alkahtani, Abu-Jarad, Sulaiman og Nikbin, 2011). Samkvæmt 

Alkahtani og félögum (2011) ber þessi forystustíll vott um styrkleika leiðtogans og miklar 

líkur eru á að fylgjendur virði hann mikils. Þessi stíll leiðir gjarnan til þess að í fyrirtækjum 

verður til menning sem ýtir undir hugmyndavinnu hjá öllu starfsfólki. 

Þátttökuforystustíllinn er þó tiltölulega óalgengur vegna þess að sambönd eru jafnan 

byggð upp á trausti og afstöðu til hópsins frekar en á valdastöðu (Sorenson, 2000).  

Þriðja flokkinn kallaði Dyer Laissez-faire og sá flokkur á margt sammerkt með Laissez-

faire-forystustílnum sem einnig hefur verið nefndur hlutlaus forystustíll. Þessi stíll felur í 

sér að stjórnandi eða stjórnendur fyrirtækisins skilgreina og ákvarða afar almenn 

markmið þess. Starfsfólki fyrirtækisins er síðan gefið mikið svigrúm og umboð til athafna 

en stjórnendur gera ráð fyrir því að fólkið leggi sig sjálft fram við að ná markmiðunum og 

finna góðar leiðir til þess. Almennu starfsfólki er falið afar mikið vald og frelsi og 

samskiptum leiðtoga og fylgjenda er haldið í lágmarki (Ågotnes, Einarsen, Hetland og 
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Skogstad, 2018; Sorenson, 2000). Hlutlaus leiðtogi er sagður forðast að leiða hóp í 

gegnum verkefni eða starfsemi og gildir þá einu hvort starfa virks leiðtoga sé þörf eður ei. 

Ýmissa neikvæðra áhrifa getur gætt meðal starfsfólks ef þessi forystustíll er við lýði en þar 

má nefna aukinn ágreining fólks á milli, streitu hjá fólki sem reynir að uppfylla hlutverk 

sín og minnkaða starfsánægju (Ågotnes o.fl., 2018).  

Síðasti flokkurinn sem Dyer skilgreindi kallast fagmennskumenning en erfitt reyndist 

að tengja hann við ákveðinn forystustíl vegna eðlis hans (Sorenson, 2000). Sorenson 

(2000) fjallaði um þessa forystustíla sem algengir eru í fjölskyldufyrirtækjum og sýndi fram 

á að leiðtogum, sem aðhyllast þátttökuforystustílinn, taka tillit til og virða hvers kyns 

innlegg frá starfsfólki, ýmist fjölskyldumeðlimum eða ótengdum aðilum, vegnaði vel í 

rekstri. Þátttökuforystustíllinn hafði góð áhrif á bæði fjölskylduþáttinn og 

fyrirtækjaþáttinn. Sorenson (2000) láðist þó að sýna fram á áhrif annarra forystustíla.  

2.2.2.2 Nútímalegri forystustílar í fjölskyldufyrirtækjum 

Nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á að nú á dögum séu annars konar forystustílar að ryðja 

sér til rúms. Hefðbundna sjónarhornið á forystu er að víkja fyrir nýjum sem leggja aukna 

áherslu á þátttöku margra aðila í ákvarðanatöku, samkennd, mikil samskipti fólks á milli 

og sterka siðferðiskennd sem stuðlar að stöðugum persónulegum vexti starfsfólks (Cater 

og Justis, 2009; Doraiswamy, 2012). Doraiswamy (2012), Cater og Justis (2009) og Davis 

(2014) fjölluðu um að þjónandi forystustíll félli í flokk þessara nýju sjónarmiða og færðu 

þau rök fyrir því að sá stíll ætti afar vel við í fjölskyldufyrirtækjum.  

Davis (2014) hélt því fram að þjónandi leiðtogar væru þeir afkastamestu sem hann 

hefði komist í kynni við í rannsóknum sínum á fjölskyldufyrirtækjum. Hann fjallaði um að 

það væri jafnvel nær lagi að kalla slíka leiðtoga þjónandi félaga í stað þjónandi leiðtoga 

vegna þess að þeir bæru hag félaga sinna ætíð fyrir brjósti og kæmu fram við þá af mikilli 

virðingu. Þjónandi forystustíll er nálgun sem sett var fram af Greenleaf árið 1970 og felur 

í sér að leiðtogi leggur mikla áherslu á að taka eftir þörfum og óskum fylgjenda sinna og 

koma til móts við þær. Þjónandi leiðtogar eru fórnfúsir og ósérhlífnir og leitast við að deila 

valdi sínu með fylgjendum í stað þess að beita valdi sínu einhliða (Northouse, 2016).  

Liden, Panaccio, Hu og Meuser (2014) gerðu víðtæka rannsókn á þjónandi forystu. Þeir 

bjuggu til líkan sem lýsir aðstæðunum sem þjónandi forysta fer gjarnan fram í, sýnir fram 

á helstu einkenni forystustílsins og segir frá útkomu, sé hann nýttur. Samkvæmt 
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rannsóknum þeirra er þjónandi forysta ferli en aðaláherslan er á hegðun hins þjónandi 

leiðtoga. Þjónandi leiðtogi er hugsjónamaður sem setur aðstæður í samhengi fyrir 

fylgjendur. Hann er afar hvetjandi og starfar með siðgæði í fyrirrúmi og þannig skapar 

hann virði (Doraiswamy, 2012; Liden o.fl., 2014; Russell og Stone, 2002). Það virði felst í 

auknum afköstum fylgjendanna og persónulegum vexti þeirra, bættri frammistöðu 

fyrirtækisins og jákvæðum áhrifum á allt samfélagið (Liden o.fl., 2014). 

Samkvæmt Doraiswamy (2012) er þjónandi leiðtogi ólíkur annars konar leiðtogum á 

þann hátt að hann hefur ekki ákveðna sérhæfingu eða sérþekkingu á ákveðnu málefni. 

Hann hefur hins vegar vit og útsjónarsemi til þess að spyrja réttu spurninganna, koma 

auga á þarfir starfsfólks síns eða fylgjenda og leysa þannig vandamál með nýjum lausnum. 

Þjónandi forysta gæti þess vegna hentað vel í fjölskyldufyrirtækjum þar sem mögulegt 

væri að veita forystu án þess þó að raska jafnvægi meðal eigenda sem jafnan eru afar 

nánir og oft ekki tilbúnir til þess að búa til stéttaskiptingu eða mikla sérhæfingu sín á milli.  

Í rannsókn sem Bernhard og O’Driscoll gerðu árið 2011 á tilfinningum starfsfólks 

varðandi eignarhald í fyrirtæki og hollustu við það kom fram að umbreytingarforysta (e. 

transformational leadership) væri algeng í litlum fjölskyldufyrirtækjum. 

Umbreytingarforysta er ferli sem felur í sér ákveðinn hugsunarhátt leiðtogans, 

hugmyndafræði hans, innblástur og nýsköpun. Umbreytingarleiðtogi beinir athygli að 

þeim persónutöfrum sem hann hefur og er eins konar leiðbeinandi eða þjálfari fyrir 

fylgjendur sína (Bernhard og O’Driscoll, 2011; Northouse, 2016). Eins og nafnið gefur til 

kynna er þetta ferli sem umbreytir fólki og felst það í því að leiðtogar nýta sér tilfinningar, 

gildi, siðfræði og langtímamarkmið til þess að uppfylla þær þarfir sem fylgjendur hafa til 

þess að verða betri manneskjur. Leiðtoginn er þannig gæddur þeim persónutöfrum sem 

þarf til að hrífa fólk með sér og þannig fær hann fylgjendur til þess að gefa meira af sér en 

búist var við (Bass, 1999; Northouse, 2016). Hann gætir þess þó að taka skoðanir fylgjenda 

sinna til greina og leyfir þeim reglulega að hafa sitt að segja þegar kemur að 

ákvarðanatöku (Bass, 1999; Bernhard og O’Driscoll, 2011).  

Umbreytingarleiðtogar hafa þó verið gagnrýndir fyrir að líta of stórt á sjálfa sig með 

þeim afleiðingum að lítið sem ekkert lýðræði ríki við ákvarðanatöku í teymum. Annað 

einkenni leiðtogastílsins felur í sér að leiðtogar eiga það til að lenda í erjum við þá sem 

eru þeim ekki sammála. Yfirleitt boða umbreytingarleiðtogar einhverjar breytingar og 
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innleiða þær í teymisvinnu en ef einhver leggst á móti breytingunum, er lengi að aðlagast 

þeim eða er neikvæður út í verkefnin, kemur oft til átaka (Northouse, 2016; Pearce og 

Sims, 2002; Vallejo, 2009). Samkvæmt Vallejo (2009) er áhersla á gildi, trú og sameiginlega 

langtímasýn ásamt samböndum sem byggja á trausti, tryggð og góðum samskiptum einn 

helsti styrkleiki fjölskyldufyrirtækja. Öll ofangreind einkenni umbreytingarforystustílsins 

geta stutt enn betur við þessa styrkleika.  

Eins og fram hefur komið hafa leiðtogafræði jafnan snúist um einn leiðtoga sem hefur 

áhrif á fylgjendur sína með einum eða öðrum hætti. Árið 1998 setti Yukl þó fram kenningu 

um dreifða forystu (e. shared leadership) en megininntak þeirrar kenningar er að forysta 

er dreift ferli sem á sér stað á milli einstaklinga í hóp. Helstu þættir þessa forystustíls eru 

þeir að leiðtogar hafa áhrif á annað fólk, líkt og í hefðbundnum forystustílum en þegar 

kemur að dreifðri forystu er fólkið sem áhrifin beinast að jafningjar. Ákveðnir leiðtogar 

hafa enn áhrif en samskipti á meðal jafningja eru kraftmeiri, hafa meira að segja um virkni 

hópsins og þar með skilvirkni hans (D’Innocenzo o.fl., 2016; Yukl, 1998). 

Dreifð forysta er fremur algeng í fjölskyldufyrirtækjum og getur hún í raun tekið á sig 

ýmsar myndir á borð við samvinnu. Samvinna krefst mikils trausts og þess að allir séu 

umburðarlyndir gagnvart mismunandi reynsluheimi, persónuleika og styrkleikum hver 

annars auk þess sem andinn innan fjölskyldunnar þarf að vera góður. Lykilatriði er að 

hlutverk hvers og eins aðila í fjölskyldunni eða viðkomandi hópi þurfa að vera afar vel 

skilgreind og allir þurfa að gera sér grein fyrir hlutverkaskiptingunni svo mögulegt sé að 

virknin í dreifðri forystu sé snurðulaus (Nicholson og Björnberg, 2005). D’Innocenzo, 

Mathieu og Kukenberger (2016) settu fram skilgreiningu á dreifðri forystu sem nær að 

draga efnið ágætlega saman. Hún er á þann veg að dreifð forysta er virkni í ákveðnum 

hópi eða teymi sem á sér stað þegar hefðbundin hlutverk leiðtoga, og þau áhrif sem hann 

getur haft, dreifast á meðal meðlima teymis í stað þess að einn aðili taki þau að sér.  

2.2.3 Samvinna og forysta 

Á undanförnum árum hefur það færst í aukana að einstaklingar vinni ekki einir og sér að 

verkefnum í starfi sínu heldur séu hluti af heild eða teymi sem skilar meiri afköstum en 

vinna einstaklinga gerir þó hún sé lögð saman (Hiller, Day og Vance, 2006). Teymis- eða 

hópavinna getur verið krefjandi og ýmsir þættir geta haft áhrif á hvernig vinnu hópsins 

vindur fram. Meðal annars má þar annars vegar nefna samhæfingu hópsins og traust 
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(Lindgreen, 2003) en fjallað verður nánar um það á eftir. Hins vegar má nefna hvernig 

hópur vinnur saman að því að framfylgja ýmsum forystuhlutverkum (Hiller o.fl., 2006). 

Þegar teymi samanstendur af nokkrum einstaklingum er augljóst að þeir hafa margs konar 

persónueinkenni, ólíkan bakgrunn, langanir og þarfir og það getur orðið til þess að einn 

forystustíll hentar ekki öllum í teyminu. Þetta umræðuefni hefur þó verið þrætuepli 

fræðafólks í gegnum árin. Sumir hafa haldið því fram að ákveðnir forystu- og 

stjórnunarstílar skili bestum árangri burt séð frá þeim mismunandi aðstæðum sem upp 

geta komið (Bryman, 1996). Annað fræðafólk hefur aftur á móti haldið því fram að 

mikilvægt sé að sá stíll sem valinn er taki mið af þeim aðstæðum sem staðið er frammi 

fyrir hverju sinni (Bryman, 1996; Goleman, 2000). 

Í nútímalegum skrifum um forystu er áhersla lögð á sveigjanleika, samvinnu og 

nýsköpun. Þá er forysta í auknum mæli álitin athæfi sem hópur og einstaklingar innan 

hans þurfa að tileinka sér í sameiningu (Gronn, 2002) eins og fram hefur komið. Þetta 

hefur verið sett í samhengi við svokallaða sameignarhyggju (e. collectivism) sem er 

andstæð einstaklingshyggju (e. individualism) (Hiller o.fl., 2006; Wagner, 1995). 

Einstaklingshyggja felur í sér persónulegt frelsi, eiginhagsmunasemi og sjálfstæði. 

Sameignarhyggja felur aftur á móti í sér persónuleg tengsl milli einstaklinga í hópi, 

samlyndi og traust auk þess sem einstaklingar eru í raun innbyrðis háðir hver öðrum. 

Þegar sameignarhyggja ríkir eru einkenni einstaklinga túlkuð í samhengi við einkenni 

hópsins auk þess sem þarfir og gildi hópsins eru metin mikilvægari en einstaklinganna 

innan hans. Þar sem sameignarhyggja er við lýði hefur því verið haldið fram að 

einstaklingar finni til sameiginlegrar ábyrgðartilfinningar þegar kemur að verkefnum þeim 

sem hópurinn stendur frammi fyrir (Wagner, 1995). Sýnt hefur verið fram á að hópar eða 

teymi sem aðhyllast sameignarhyggju eru líklegri til þess að viðhafa sameiginlega forystu 

(e. collective leadership) (Hiller o.fl., 2006). 

Sameiginleg forysta er í takt við nýlegri skrif um forystu sem áður var minnst á (Cater 

og Justis, 2009; Doraiswamy, 2012). Hlutverk eins formlegs leiðtoga er ekki í brennidepli 

heldur samskipti og samvinna teymismeðlima sem deila með sér ábyrgð og 

forystuhlutverkum (Hiller o.fl., 2006). Einstaklingar innan hópsins ættu að búa yfir 

ákveðnum persónueinkennum, hæfileikum eða hegðun sem auðveldar þeim að hugsa 

eins og leiðtogar og sýna forystuhæfni. Það er þó ekki nauðsynlegt að hver og einn 
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einstaklingur sé þessum kostum gæddur vegna þess að sameiginleg forysta er ferli sem 

felur í sér að allur hópurinn nýti þessa færni í sameiningu, sem heild. Þannig getur 

sameiginleg forysta verið inngróin í félagsleg kerfi en þarf ekki að vera bundin við ákveðna 

einstaklinga (Gronn, 2002; Hiller o.fl., 2006). Hiller og félagar (2006) sýna fram á að 

sameiginleg forysta geti verið gagnleg fyrir flest allar gerðir hópa og teyma vegna þess að 

hún eykur getu þeirra til þess að koma hlutum í verk og klára verkefni.  

Sameiginleg forysta felur á þennan hátt í sér að allir einstaklingar í hópnum hafa 

ákveðnu hlutverki að gegna (Hiller o.fl., 2006). Hlutverk eru gjörðir og atgervi sem 

einstaklingar geta tekið á sig eða gengið úr með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Allir 

einstaklingar gegna ýmsum hlutverkum í lífi sínu (Goffmann, 1959; Hiller o.fl., 2006) og 

má segja að forysta feli í sér nokkur þeirra. Sameiginleg forysta í hópi er í raun ein gerð af 

uppsetningu hlutverka í félagslegu samhengi þar sem teymismeðlimir taka að sér ákveðin 

forystuhlutverk og framfylgja því sem í þeim felst (Hiller o.fl., 2006). Sameiginleg forysta 

skapar eina sterka liðsheild og afköst slíkrar heildar eru meiri heldur en afköst 

einstaklinganna innan hennar væru ef þeir væru hver í sínu einangraða hlutverki (Gronn, 

2002). 

Ljóst er að margvíslegir forystustílar eru algengir í fjölskyldufyrirtækjum. Svo mögulegt 

sé að átta sig betur á megininntaki þeirra kenninga sem lýst hefur verið hér að framan og 

draga forystuhlutverk sérstaklega fram hafa þær verið dregnar saman í töflu 1. Þrátt fyrir 

að allmargar rannsóknir hafi verið gerðar á forystu í fjölskyldufyrirtækjum og margvíslegir 

forystustílar komið í ljós þar, fundust engar rannsóknir á forystu í fjölskyldufyrirtækjum í 

heilsugeiranum og er því vert að skoða það nánar í þessari rannsóknarritgerð. Margir 

þeirra forystustíla sem fjallað hefur verið um hér að framan fela í sér áherslu á traust 

samskipti og fjallar næsti kafli um það málefni. 
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Tafla 1: Samantekt á forystustílum með áherslu á hlutverk leiðtoga og fylgjenda 

Einvalds forystustíll  Leiðtogi hefur allt vald í sínum höndum. Hann er skipandi og tekur hugmyndir 

annarra ekki til greina.  

Fylgjendur Njóta ekki trausts og hafa ekki umboð til sjálfstæðra athafna eða 

ákvarðanatöku.  

Þátttöku forystustíll Leiðtogi er hvetjandi, sanngjarn og leitar ráða hjá samstarfsfólki. Endanlegt 

ákvörðunarvald er þó í hans höndum. 

Fylgjendur njóta trausts og fá að koma með hugmyndir. Jafnræði ríkir meðal 

allra.  

Hlutlaus forystustíll Leiðtogi ákvarðar almenn markmið en hefur lítil samskipti við fylgjendur og tekur 

takmarkaðan þátt í starfsemi. 

Fylgjendur fá frjálsar hendur við störf sín og þeim er falið mikið vald.  

Þjónandi forystustíll Leiðtogi ber hag félaga sinna fyrir brjósti, er afar hvetjandi og setur þarfir 

fylgjenda framar sínum eigin.  

Fylgjendur njóta mikils trausts og hafa töluvert vald í sínum höndum. Þeir vinna 

afar náið með leiðtoganum. 

Umbreytingaforystustíll Leiðtogi leiðbeinir og hrífur fólk með sér. Hann tekur skoðanir annarra til greina 

en er róttækur og vill hafa endanlegt ákvörðunarvald í sínum höndum. 

Fylgjendur eru hafðir með í ráðum í starfseminni og fá stundum að taka þátt í 

ákvarðanatöku. Þeir eflast og þroskast í starfi fyrir tilstilli leiðtogans.  

Dreifð forysta Leiðtogar hafa áhrif á fylgjendur en eru þó jafningjar annars starfsfólks og 

samskipti eru kraftmikil í báðar áttir. Hefðbundin hlutverk leiðtoga dreifast 

meðal meðlima í hópi. 

Fylgjendur hafa mikil völd og gegna jafnan viðamiklu hlutverki í starfseminni. 

Samskipti og samvinna skipta öllu máli.  

Sameiginleg forysta Hlutverk eins eða fárra formlegra leiðtoga er ekki í brennidepli heldur samskipti 

og samvinna leiðtoga og fylgjenda sem deila með sér ábyrgð og 

forystuhlutverkum. Verkaskipting þarf að vera skýr á öllum stigum ef vel á að 

fara. Sameiginleg forysta getur verið inngróin í félagsleg kerfi en þarf ekki að vera 

bundin við ákveðna einstaklinga. 

 

2.3 Traust 

Nútímasamfélag einkennist að miklu leyti af samskiptum eða samböndum manna á milli 

og trausti sem í þeim felast. Sambönd geta verið af margvíslegum toga, svo sem 

vinasambönd, fjölskyldubönd eða viðskiptatengsl og traustið innan þessara sambanda 

getur verið mismunandi (Walterbusch, Gräuler og Teuteberg, 2014). Til eru ótal 

skilgreiningar á því hvað traust er og hvað í því felst en það getur reynst erfitt að finna 
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skilgreiningu sem nær yfir allar gerðir trausts í öllum þeim samböndum sem traust getur 

ríkt (Catterberg og Moreno, 2005; Walterbusch o.fl., 2014). Sem dæmi um þetta má taka 

að sé litið til skilgreininga á trausti sem koma úr félagsfræði eru þær gjarnan með áherslu 

á þau félagslegu einkenni sem koma fram í samskiptum milli einstaklinga (Granovetter, 

1985). Sé litið til skilgreininga úr smiðju hagfræði er traust nokkuð stofnanavætt og háð 

útreikningum. Traust hefur jafnvel verið álitið svokallað mesó-hugtak sem nær í senn yfir 

sálfræðileg ferli á míkró-stigi og virkni í hópum á makró-stigi (Rousseau, Sitkin, Burt og 

Camerer, 1998).  

Traust er ekki stöðugt hugtak sem einstaklingar eða hópar ná á einhverjum tímapunkti 

að mynda sín á milli og geta eftir það gengið að sem vísu. Traust er í stöðugri myndun og 

mótun í flestum samböndum og samskiptum og getur falið í sér margvíslega þætti 

(Rempel og Holmes, 1985). Í samantekt sem gerð var á fjölmörgum skilgreiningum á 

trausti þvert á fræðasvið árið 1998 var því haldið fram að hin almenna skilgreining á 

trausti væri sú að það væri „sálfræðilegt ástand sem nær yfir ásetning einstaklings um 

það að samþykkja berskjöldun sína, sé hún byggð á væntingum um jákvæðan ásetning og 

hegðun annars aðila“ (Rousseau o.fl, 1998, bls. 395).  

Í annarri samantekt sem gerð var árið 2014 var fjallað um að betra væri að sníða 

skilgreiningu sem notuð væri hverju sinni í samræmi við viðfangsefni eða fræðigrein sem 

notast væri við og því væri engin ein skilgreining beinlínis réttari eða skilmerkilegri en 

önnur. Í þessari sömu samantekt var sett fram þríþætt skilgreining sem innihélt mestan 

fjölda orða sem algengast er að séu innifalin í þeim skilgreiningum sem til eru á trausti, 

burtséð frá því hvaða fræðasvið eða viðfangsefni um ræðir (Walterbusch o.fl., 2014). Sú 

skilgreining felur í fyrsta lagi í sér að traust endurspeglast í þeirri trú og væntingum sem 

einstaklingur hefur um að annar aðili muni koma fram af velvild. Í öðru lagi felur traust í 

sér vilja einstaklings til þess að vera berskjaldaður gagnvart öðrum aðila þó að hann viti 

að hann getur ekki stjórnað viðkomandi og þar með ekki verið viss um að hann muni 

uppfylla væntingarnar um velvild. Í þriðja lagi felur traust í sér að gjörðir eins aðila eru 

háðar gjörðum annars og öfugt (Whitener, Brodt, Korsgaard og Werner, 1998). 

Þessi þríþætta skilgreining verður höfð að leiðarljósi í þessari ritgerð vegna þess að hún 

er yfirgripsmikil en þó nákvæm og þykir það stór kostur hér þegar viðfangsefnið er traust 

í fjölskyldufyrirtækjum. Tengslin sem þar geta myndast og eru til staðar fyrir fram geta 
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verið afar margvísleg eðli málsins samkvæmt og því getur ýmiss konar traust, og skortur 

á því, verið til staðar.  

2.3.1 Mismunandi víddir trausts 

Í fræðilegri umræðu er algengt að skipta trausti í tvær víddir. McAllister (1995) byggði upp 

kenningu um tvær víddir trausts með skrif Rempel og Holmes (1985) til hliðsjónar en þeir 

höfðu fjallað um traust sem ríkt getur í nánum samböndum. McAllister yfirfærði þetta á 

fyrirtæki en gerði þó auk þess töluverðar breytingar. Annars vegar greindi hann þá vídd 

sem kölluð er tilfinningalega víddin (e. affective dimension) og hins vegar þá vitsmunalegu 

(e. cognitive dimension) en þær geta verið mjög tengdar og ein jafnvel leitt af annarri. 

Dæmi um vitsmunalegt traust væri þegar einstaklingur vonast til þess að annar aðili 

uppfylli hlutverk sitt almennilega. Einnig kemur það fram þegar gert er ráð fyrir að fólk sé 

samkvæmt sjálfu sér, standi við orð sín og sé þar á orði sem það er á borði (Erdem og 

Ozen, 2003; McAllister, 1995).  

Vitsmunalega víddin felur sem sagt í sér að fólk leitar rökréttra ástæðna fyrir því að 

treysta öðrum aðilum, ýmist einstaklingum eða hópum. Tilfinningalega víddin þróast 

gjarnan þegar líður á samband milli einstaklinga eða hópa. Hún felur í sér dýpra traust þar 

sem einstaklingarnir sem eiga í hlut leggja sameiginlega, gildishlaðna merkingu í samskipti 

sín. Einstaklingar koma þá fram af velvild og umhyggju við mótaðila sína (Erdem og Ozen, 

2003; McAllister, 1995). 

Traust getur auk þessara vídda verið mismunandi eftir því á milli hvaða aðila það ríkir 

eða ríkir ekki. McAllister (1995) kannaði traustið sem ríkt getur á milli starfsfólks og 

yfirmanna þess með tilliti til tilfinningalegu og vitsmunalegu víddarinnar. Hann komst að 

því að ef vel á að fara í slíkum samböndum er mikilvægt að hafa vitsmunalegt traust til 

taks í einhverju magni ef mögulegt á að vera að byggja upp og þróa tilfinningalegt traust. 

Með vitsmunalegu trausti er hægt að byggja upp grunnvæntingar sem fólk gerir hvert til 

annars um áreiðanleika og þeim væntingum þarf mótaðilinn að mæta áður en mögulegt 

er að byggja upp frekara tilfinningalegt traust. Vitsmunalegt traust er þannig mikilvægara 

í upphafi sambanda, þangað til mögulegt er að auka við tilfinningalega traustið einnig.  

McAllister (1995) komst einnig að því að sambönd meðal yfirmanna í ákveðnu fyrirtæki 

væru gjarnan byggð upp af blöndu af vitsmunalegu trausti og tilfinningalegu trausti en 

vitsmunalega traustið væri þó jafnan sterkara. Það renndi stoðum undir ályktanir hans 
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um að það væri í raun forveri og undirstöðuatriði fyrir tilfinningalegt traust. Auk þess kom 

í ljós að ef vitsmunalega traustið var mikið meðal fólks þá voru meiri líkur á að 

tilfinningalega traustið yrði einnig mikið. Hann fann einnig út að eftir því sem samskipti 

meðal félaga innan fyrirtækis voru meiri, þeim mun meira var tilfinningalega traustið 

þeirra á milli.  

Víddir trausts eru sérstaklega teknar til greina í þessu fræðilega yfirliti til þess að 

mögulegt sé að átta sig betur á uppbyggingu trausts meðal fólks. Í upphafi samskipta og 

sambanda getur traust verið með einföldu sniði en það síðan byggst upp með tímanum 

og náð nýjum víddum. Umræða um víddir trausts þykir mikilvæg til þess að veita innsýn í 

sambönd fólks í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. 

2.3.2 Mikilvægi trausts í fyrirtækjum 

Traust í samskiptum samstarfsfólks getur haft mikil áhrif á skilvirkni og velgengni 

fyrirtækis (Allen o.fl., 2018; Edmondson, 1999). Fyrirtæki nútímans stuðla í auknum mæli 

að mikilli samvinnu meðal starfsfólks, svo sem teymis- og hópavinnu (Erdem og Ozen, 

2003). Þetta á sérstaklega við í fyrirtækjum sem þurfa að bregðast hratt við breytingum í 

umhverfi sínu en samvinna gerir það að verkum að mögulegt er að innleiða breytingar í 

allt fyrirtækið á meiri hraða og með betri árangri heldur en ef hver einstaklingur vinnur í 

sínu horni (Erdem og Ozen, 2003; Kotter, 2012). Með samvinnu er mögulegt að hámarka 

samleitni innan alls fyrirtækisins hraðar og betur en ella (Hiller o.fl., 2006). Til þess að 

samvinna í hópi eða teymi sé möguleg er mikilvægt að félagsleg tengsl milli einstaklinga 

séu góð. Formlegar reglur, staðlar og fyrirkomulag innan fyrirtækisins geta þó ekki tryggt 

að slík tengsl myndist á milli einstaklinga og þaðan af síður gæði þeirra. Einn sterkasti 

grundvöllurinn sem sterk félagsleg tengsl geta byggst á er traust (Erdem og Ozen, 2003; 

McAllister, 1995).  

Traust fer að öllu leyti eftir eðli samskipta milli þeirra einstaklinga sem um ræðir en 

Lindgreen (2003) fjallaði í skrifum sínum um traust í viðskiptasamböndum um fjórar gerðir 

trausts sem ekki eru bundnar við ákveðna þætti viðskipta heldur eru á almennari nótum. 

Hann hélt því fram og sannaði að þessar gerðir trausts eiga við í mismunandi aðstæðum 

og ef ætlunin er að stuðla að velgengni í samböndum og samskiptum er mikilvægt að 

byggja upp aðra gerð af trausti ef ein bregst. Yfirlit yfir þessar gerðir trausts má sjá í 

eftirfarandi samantekt:  
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 Almennt traust (e. generalised trust):  

o Knúið áfram af félagslegri virkni s.s. yfirvofandi hættu á útskúfun eða 

hópþrýstingi. 

o Stjórnast af venjum, viðmiðum og hegðun sem eru almennt viðtekin í hópi. 

o Einstaklingar finna vilja til þess að stunda frekari samskipti og jafnvel 

viðskipti. 

 Ferlistraust (e. process based trust):  

o Þróast með tímanum og endurteknum samskiptum milli einstaklinga.  

o Virkni eins og í spíral þar sem traustið byggist upp jafnt og þétt. 

o Byggist upp með stöðugleika í hegðun og trúverðugum samskiptum til langs 

tíma. 

 Persónuleikatraust (e. personality-based trust): 

o Ákvarðast af persónueinkennum hlutaðeigandi aðila. 

o Mikilvægt á fyrstu stigum sambands og samskipta þegar óvissa ríkir. 

o Segir til um vilja einstaklings til þess að treysta félaga sínum. 

 Kerfisbundið traust (e. system trust): 

o Trausti er stýrt og stjórnað af löggildum og regluföstum stofnunum. 

o Skrifað í reglur.  

o Fólk treystir á reglurnar og yfirvald sér til þess að þeim sé framfylgt.  

Traust getur einnig stuðlað að því að liðsandi og tilfinning fyrir liðsheild innan fyrirtækis 

geti myndast og þróast þar sem það ýtir undir samhug og samvinnu (Erdem og Ozen, 

2003). Traust stuðlar þannig að betri útkomu úr því starfi sem einstaklingar inna af hendi 

og þar með að betri útkomu fyrir viðkomandi fyrirtæki (Erdem og Ozen, 2003; Memili o.fl., 

2015). Traust er jafnan talið afar mikilvægur þáttur í því að sambönd og samskipti séu 

farsæl. Farsæl sambönd leiða til aukinnar tryggðar einstaklinga við mótaðila sína og þar 

með til aukins hagnaðar fyrir fyrirtæki. Það má segja vegna þess að traust virkar hvetjandi 

fyrir fólk til að láta af tækifærissinnaðri hegðun en vinna frekar saman og sækjast eftir 

langtíma ávinningi (Lindgreen, 2003). 

Sambönd milli starfsfólks og yfirmanna þurfa að vera á traustum grunni byggð. 

Yfirmaður í fyrirtæki ætti ætíð að leitast við að vera samkvæmur sjálfum sér í orðum og 

gjörðum vegna þess að þannig eykur hann líkur á að traust byggist upp milli hans og 

starfsfólks (DuBrin, 2004). Yfirmaður ætti að leitast við að gæta fyllsta trúnaðar í einu og 

öllu. Það á við hvort sem um er að ræða persónuleg mál, sín eða annarra, eða mál er snúa 

að fyrirtækinu (Sirdeshmukh, Singh og Sabol, 2002). Hvers kyns trúnaðarbrestur getur 

haft afar slæm áhrif á traust. Yfirmaður sem vinnur að því að byggja upp traust ætti auk 

þess alltaf að koma til dyranna eins og hann er klæddur, vera hreinskilinn og sýna af sér 

stöðugleika í hegðun (DuBrin, 2004). Sirdeshmukh og félagar (2002) segja lykilatriði að 
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starfsfólk hafi trú á að yfirmaðurinn sé hæfur í starfinu, hann komi alltaf fram af heilindum 

og sé auk þess heiðarlegur og hreinskilinn. 

Robbins, DeCenzo, Coulter og Anderson (2013) fjölluðu um traust meðal leiðtoga og 

fylgjenda í fyrirtækjum. Þau færa rök fyrir því að traust sé mikilvægt í því kvika umhverfi 

sem gengur og gerist í viðskiptalífi nútímans. Þar sem stöðugt algengara er að fólk vinni 

saman í sjálfstjórnandi hópum og hafi mikið umboð til athafna hlýtur traust og 

trúverðugleiki meðal fólks sífellt aukið vægi. Starfsfólk verður að treysta yfirmönnum 

sínum fyrir því að koma fram við sig af sanngirni og yfirmenn þurfa að treysta starfsfólki 

til þess að inna störf sín vel af hendi (Robbins o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að aukið 

traust meðal starfsfólks leiði til aukinna afkasta í starfi, aukinnar starfsánægju og aukinnar 

skuldbindingar starfsfólks við viðkomandi fyrirtæki (Allen o.fl., 2018; Robbins o.fl., 2013).  

2.3.3 Traust í fjölskyldufyrirtækjum 

Í fyrirtækjum þar sem markaðsöfl og kerfisbundin ferli ráða ríkjum, svo sem þar sem 

skrifræði er viðhaft, er þeirri berskjöldun sem felst í trausti stýrt og stjórnað og því er 

traust óþarft að mörgu leyti. Því hefur aftur á móti verið haldið fram að í ýmsum 

aðstæðum, á borð við þegar óvissa og áhætta er mikil, virki traust eins og smurolía og geri 

sambönd og samskipti einfaldari (Cruz o.fl., 2010). Traust er talið sérstaklega mikilvægt í 

aðstæðum þar sem áhætta í samböndum, samskiptum og ákvarðanatöku er mikil (Mayer, 

Davis og Schoorman, 1995). Þær aðstæður sem myndast gjarnan í fjölskyldufyrirtækjum 

bera með sér fórnfýsi, einingu fólks og sammæli í ákvarðanatöku (Schulze, Lubatkin og 

Dino, 2003). Það þýðir þó ekki að traust sé síður mikilvægt í þessum aðstæðum sem kunna 

að vera til staðar í fjölskyldufyrirtækjum. Þvert á móti eru ýmsar hættur fólgnar í 

samböndum innan fjölskyldufyrirtækja og traust því nauðsynlegt (Allen o.fl., 2018). 

Allen og félagar (2018) gerðu rannsókn á því hvernig traust meðal fólks sem sinnir 

leiðtogastöðum innan fjölskyldufyrirtækja hefur áhrif á frammistöðu viðkomandi 

fyrirtækis. Þeir byggðu þar með á grunni fyrri rannsókna Carmeli, Tishler og Edmondson 

(2012) sem höfðu sýnt fram á mikilvægi trausts meðal fólks sem sinnir æðstu 

stjórnunarstöðu í fyrirtækjum. 

Niðurstöður þeirra voru þær að aukið traust til leiðtoga innan fjölskyldufyrirtækja 

hefur jákvæð áhrif á frammistöðu fyrirtækisins. Leiðtogar innan fjölskyldufyrirtækja ættu 

að einbeita sér að því að byggja upp og þróa traust á meðal þeirra sem gegna lykilstöðum 
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innan fyrirtækisins, ekki síst vegna þess að það er líklegt til þess að auka skuldbindingu 

fólks við fyrirtækið og aukin skuldbinding starfsfólks við fyrirtækið hefur góð áhrif á 

samvinnu, liðsanda og frammistöðu. Traust hefur áhrif á viðhorf starfsmanna sem gegna 

lykilstöðu innan fyrirtækisins og gott viðhorf þeirra hefur jákvæð áhrif á frammistöðu 

fyrirtækisins í heild. Þeir sýndu einnig fram á að traust meðal einstaklinga skiptir miklu 

máli, sama hvort viðkomandi einstaklingar eru hluti af fjölskyldunni eður ei. Aukið traust 

virtist hafa þau áhrif að einstaklingar fundu fyrir meiri skuldbindingu við fyrirtækið en 

traust hafði þó meiri áhrif á þá sem ekki tilheyrðu fjölskyldunni heldur en 

fjölskyldumeðlimi (Allen o.fl., 2018).  

Þeir ályktuðu að traust væri eitt undirstöðuatriða fyrir velgengni í 

fjölskyldufyrirtækjum. Þeir sögðu það virðast sem svo að traust meðal leiðtoga í 

fjölskyldufyrirtæki gerði yfirmönnum kleift að hegða sé á þann veg sem væri hagstæður 

fyrir fyrirtækið þrátt fyrir töluverða innbyggða áhættu (Allen o.fl., 2018).  

2.3.4 Traust í samvinnu 

Eins og fram hefur komið er samvinna, teymis- eða hópavinna að verða stöðugt 

veigameiri í fyrirtækjarekstri í heiminum nú á dögum (Hiller o.fl., 2006). Teymi þurfa að 

geta unnið hratt og örugglega og framfylgt öllum þeim skyldum sem krafist er af þeim. 

Þessu er einungis hægt að ná fram ef samvinna, samhugur og eining ríkir á meðal 

teymismeðlima (Erdem og Ozen, 2003). Traust er grundvöllur þess að samvinna geti 

gengið vel og lengi og traust ætti að vera grunngildi í allri ríkjandi menningu hjá teymum 

og þar sem samvinnu er krafist (Edmondson, 1999).  

Traust stuðlar að góðu andrúmslofti, gagnkvæmri virðingu og öryggistilfinningu meðal 

teymismeðlima sem gerir það að verkum að einstaklingar eiga auðveldara með að taka 

gagnrýni vel, ræða mistök sín og tjá tilfinningar sínar. Allt leiðir þetta svo til aukinnar 

samvirkni innan hópsins (Edmondson, 1999). Traust í samvinnu teyma eða hópa er örlítið 

flóknara en traust milli tveggja aðila. Jarvenpaa, Knoll og Leidner (1998) settu fram 

skilgreiningu á teymistrausti (e. team trust). Þar segir að teymistraust sé til staðar þegar 

einstaklingar í hópi sýna af sér getu og hæfni, velvild og heiðarleika og átta sig á þessum 

kostum annarra. Einstaklingar í hópi þar sem teymistraust ríkir sýna auk þess tilhneigingu 

til þess að treysta. Þessi skilgreining gefur í skyn að traust milli meðlima í hópi eða teymi 

innihaldi í raun blöndu tilfinningalegs og vitsmunalegs trausts. 
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Samvinna og samskipti eru mikilvægir þættir í heilsugeiranum þar sem margs konar 

sambönd geta myndast meðal hlutaðeigandi aðila. Með því er átt við að samstarf getur 

átt sér stað milli þeirra sem veita þjónustuna og viðskiptavina eða meðal starfsfólks í 

geiranum. Sýnt hefur verið fram á að traust sé sérlega mikilvægt innan geirans (Gilson, 

2003, 2006; Mechanic, 1996) þar sem það greiðir fyrir hvers konar samvinnu (Mechanic, 

1996). Traust samskipti og samvinna í heilsugeiranum geta auk þess leitt til aukins 

jöfnuðar og réttlætis og stuðlað að velgengni og hagnaði fyrirtækjanna í geiranum til langs 

tíma (Gilson, 2006). 

Traust hefur verið rannsakað í fjölskyldufyrirtækjum annars vegar og í heilsugeiranum 

hins vegar eins og fram hefur komið í þessu fræðilega yfirliti. Fjölskyldufyrirtæki sem 

starfa í þessum kvika geira eru þó enn nánast órannsökuð þegar kemur að trausti eftir 

bestu vitund rannsakanda. Leitast verður við að fylla inn í þá gjá í fræðaheiminum með 

niðurstöðum þessarar rannsóknar en þær verða kunngjörðar hér á eftir. Aðeins hefur 

verið vísað í örfáar íslenskar rannsóknir eða umfjallanir í þessum fræðilega kafla um 

fjölskyldufyrirtæki, forystu og traust. Fáar rannsóknir fundust um hvern og einn þessara 

málaflokka og er þörf á rannsóknum á þessu efni því augljós. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði sem lögð var til grundvallar þessari 

rannsóknarritgerð. Farið verður yfir markmið og rannsóknarspurningar, fræðasýn 

rannsakanda og viðhorf. Gerð verður grein fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

gagnagreiningaraðferðir í anda grundaðrar kenningar sem Strauss og Corbin (1998) settu 

fram verða kynntar sérstaklega. Þá verður farið yfir val á viðmælendum, gagnaöflun og 

að lokum úrvinnslu gagna.  

Rannsóknin sem fjallað er um í þessari ritgerð miðar að því að varpa ljósi á starfsemi 

fjögurra íslenskra fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum með tilliti til tveggja 

óefnahagslegra þátta, forystu og trausts. Einnig er ætlunin að skoða hvernig hlutverk 

leiðtoga og fylgjenda koma fram í starfsemi viðkomandi fyrirtækja og tengja þau við 

ákveðna forystustíla sem algengir eru í fjölskyldufyrirtækjum í heiminum. Markmiðið er 

jafnframt að rannsaka og auka þar með skilning á upplifun starfsfólks af trausti innan 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi, bæði þróun þess og viðhaldi. Þær 

niðurstöður sem fást úr gögnum sem gerð verður grein fyrir verða notaðar til þess að 

finna svör við tveimur rannsóknarspurningum: 

 Hvernig birtast hlutverk leiðtoga og fylgjenda í fjölskyldufyrirtækjum í 
heilsugeiranum á Íslandi? 

 Hver er upplifun starfsfólks og eigenda fjölskyldufyrirtækja af trausti innan síns 
fyrirtækis, þróun þess og viðhaldi? 

Efni rannsóknarinnar var valið vegna áhuga á leiðtogafræðum og þeim mannlegu 

þáttum sem felast í daglegum athöfnum í fyrirtækjarekstri. Áhuginn kviknaði í námskeiði 

sem kennt var við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og bar heitið Forysta og leiðtoginn. 

Rannsakandi er einn, Ísey Dísa Hávarsdóttir, meistaranemi í verkefnastjórnun við Háskóla 

Íslands og er rannsóknin unnin sem lokaverkefni í náminu.  

3.1 Fræðasýn og viðhorf 

Þessi rannsókn er unnin með ákveðna fræðasýn og viðhorf (e. philosophical 

worldview/paradigm) að leiðarljósi. Sú sýn er forsenda þeirrar rannsóknaraðferðar sem 

valin var og aðferðar við gagnasöfnun og gagnagreiningu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Fræðasýn og viðhorf eru undirliggjandi þættir í meðvitund rannsakanda sem hafa áhrif á 

það hvernig rannsóknarvinnu vindur fram í hans höndum og huga (Creswell, 2014). Sú 
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fræðasýn sem hér er viðhöfð byggir á túlkunarhyggju (e. interpretivism) sem spratt upp í 

kringum árið 1970 (Hennik, Hutter og Bailey, 2011). Í henni felst að leitast er við að öðlast 

skilning á upplifun einstaklinga frá þeirra eigin sjónarhorni. Sú þýðing sem fólk leggur sjálft 

í hlutina er tekin til greina og rannsakandi gætir hlutleysis (Snape og Spencer, 2003). 

Áhersla er lögð á mikilvægi athugana og túlkunar þegar leitast er við að skilja félagslegan 

veruleika (Hennik o.fl., 2011).  

Reynsla fólks á sér stað og mótast af félags-, menningar- og persónulegu samhengi 

þess. Þegar túlkunarhyggja er viðhöfð er mikilvægi þessa samhengis viðurkennt og áhrif 

þess á líf fólks tekin til greina. Þar með er það gjarnan dregið í efa að mögulegt sé að skoða 

hegðun og upplifun fólks utan viðeigandi samhengis (Snape og Spencer, 2003). 

Túlkunarhyggjan viðurkennir auk þess að skynjun fólks og reynsla þess er huglæg. Þar með 

eru margs konar sjónarhorn og niðurstöður réttlætanleg. Auk þess er túlkun rannsakanda 

á aðstæðum tekin sérstaklega til greina og viðurkennt að reynsluheimur hans getur haft 

áhrif á niðurstöður. Með þessa fræðasýn og viðhorf í huga er eðlilegt að hneigjast að 

eigindlegum rannsóknaraðferðum (Hennik o.fl., 2011). 

3.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær eru algeng leið 

þess sem hefur túlkunarhyggju að leiðarljósi. Þær eru notaðar til þess að varpa ljósi á 

upplifanir, hegðun, tilfinningar, menningu og samskipti fólks. Leitast er við að öðlast 

djúpan skilning á túlkun fólks á eigin aðstæðum og veruleika (Hennik o.fl., 2011). Gagna 

er aflað í raunverulegum aðstæðum viðfangsefnisins, þar sem reynsla einstaklinga á sér 

stað. Samskipti viðfangsefnis og rannsakanda eru því afar miðlæg og segja má að 

rannsakandinn sé í raun hluti af rannsókninni og helsta verkfærið. Reynt er að kafa í 

hugarheim þátttakenda og viðfangsefnis og rannsakandi leggur sínar eigin hugmyndir til 

hliðar á meðan (Creswell, 2014; Denzin og Lincoln, 2011). 

Rannsakandi leitast við að gæta hlutleysis, hann tekur til greina þann bakgrunn og 

reynslu sem hann hefur og gerir grein fyrir þessum þáttum í rannsókninni þar sem þeir 

gætu mótað hana að einhverju leyti. Í framsetningu á eigindlegri rannsókn er leitast við 

að greina frá ýmsum sjónarhornum á efnið og varpa þannig fram skýrri og heildstæðri 

mynd af þeim aðstæðum sem eru til umfjöllunar. Ætlunin með þessari gerð 
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rannsóknaraðferða er því aldrei sú að alhæfa um stærri hóp eða yfirfæra niðurstöður yfir 

á aðra en þá sem greina frá sinni upplifun (Creswell, 2014). 

Eigindleg aðferðafræði var valin fyrir þessa rannsókn vegna þess að ætlunin er að 

skyggnast inn í hugarheim fólks sem rekur og starfar í fjölskyldufyrirtækjum í 

heilsugeiranum á Íslandi og skilja viðhorf þess og upplifun af forystu og trausti í þeirra 

daglega starfsumhverfi. Ákjósanlegt þótti að taka viðtöl til þess að dýpka skilning á 

viðfangsefninu og leyfa rannsókninni að vinda fram á forsendum viðmælenda fremur en 

að setja fram fyrir fram gefnar hugmyndir, staðhæfingar eða alhæfingar.  

3.3 Gagnagreiningaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru víðtækar og því er mögulegt að fara ýmsar leiðir við 

gagnasöfnun og gagnagreiningu ef unnið er samkvæmt þeim. Ein þeirra er grunduð 

kenning (e. grounded theory) (Corbin og Strauss, 2014; Creswell, 2014; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Strauss og Corbin, 1998) en ýmist fræðafólk hefur unnið með hana 

og skilgreint frá því að Strauss og Glase settu hana fyrst fram árið 1967 (Creswell og Poth, 

2018). Í þessari rannsókn er notast við gagnagreiningaraðferðir í hennar anda í þeirri 

mynd sem Corbin og Strauss settu fram í bók sinni Basics of qualitative research: 

Techniques and procedures for developing grounded theory sem kom út í 4. útgáfu árið 

2014. Tekið skal fram að í upphafi var grunduð kenning sett fram af Strauss og hann þróaði 

kenninguna á þann hátt að hún tekur mið af fræðasýn sem hann aðhylltist sem byggði á 

raunsæishyggju (e. pragmatism) og gagnvirknishyggju (e. interactionism). Það er þó ekki 

nauðsynlegt að hafa sömu fræðasýn og viðhorf og hann hafði forðum ef ætlunin er að 

notast við grundaða kenningu sem leið til gagnasöfnunar og -greiningar (Corbin og 

Strauss, 2014). Þess vegna er aðferðafræði grundaðrar kenningar notuð hér þó svo að 

fræðasýnin sem höfð er að leiðarljósi sé túlkunarhyggja.  

Grunduð kenning sem gagnasöfnunar- og greiningaraðferð felur í sér ferli þar sem 

kenning er þróuð eða mynduð út frá þeim eigindlegu, empirísku gögnum sem safnað er 

við rannsóknarstörf með aðleiðslu. Kenning er því ekki fyrir fram ákveðin heldur fer 

rannsakandi af stað með ákveðið fræðasvið og efnisatriði í huga en kenningu er leyft að 

spretta upp úr gögnunum. Þetta er gert til þess að kenningin samræmist því sem 

raunverulega á sér stað í þeim aðstæðum sem eru til skoðunar. Kenning á þannig meiri 

möguleika á að veita nákvæma innsýn og auka skilning á viðfangsefninu.  
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Í upphafi er tiltölulega opin rannsóknarspurning búin til og margs konar eigindlegra 

gagna aflað til þess að leita svara við henni, svo sem viðtalsgagna. Gögnin eru skoðuð og 

greind á skipulegan hátt þegar þessari aðferð er beitt (Corbin og Strauss, 2014). 

Spurningin sem unnið var með í upphafi var talsvert víðtæk og velti því upp hver upplifun 

stjórnenda og starfsfólks væri af forystu og trausti í fjölskyldufyrirtækjum í 

heilsugeiranum á Íslandi. Eðli málsins samkvæmt tók hún nokkrum breytingum í ferlinu, 

eins og algengt er þegar unnið er með grundaða kenningu (Corbin og Strauss, 2014) og 

urðu rannsóknarspurningar að lokum tvær. 

Greining fer að miklu leyti fram samhliða gagnaöflun. Það er meðal annars gert á þann 

hátt að á milli þess sem frekari gagna er aflað eru þau sem þegar eru til taks skoðuð og 

greind með ýmsum aðferðum. Þetta ferli er það sem helst einkennir 

gagnagreiningaraðferð grundaðrar kenningar. Það krefst blöndu af vísindalegri þekkingu, 

gagnrýninni hugsun, sköpunargáfu, forvitni, sjálfstrausti, sjálfsvitund og hlutleysi af hálfu 

rannsakanda að finna út hvernig lýsingar, ályktanir eða kenningar geta sprottið upp úr 

gögnunum (Corbin og Strauss, 2014).  

Gagnasöfnunar- og greiningarferlið fer, eins og fram hefur komið, að töluverðu leyti 

fram samhliða hvort öðru en einnig er unnið áfram með gögnin eftir að gagnasöfnun 

lýkur. Það felur í sér margvíslegar leiðir til að rannsakandi geti náð sem best utan um efnið 

og komið því frá sér á skilmerkilegan hátt. Gögnin eru skoðuð af mikilli nákvæmni og 

leitast er við að rýna í hvert orð til þess að öðlast skilning á þeirri merkingu sem það 

inniheldur. Corbin og Strauss (2014) og Strauss og Corbin (1998) skipta þessu ferli í stig 

sem hvert og eitt felur í sér mismunandi aðferðir við greiningu og leiðir hvert af öðru en 

geta einnig myndað eins konar hringrás.  

Fyrsta stigið sem notast var við hér er kallað opin kóðun (e. open coding). Hún felur í 

sér nákvæmt, kerfisbundið greiningarferli á gögnunum þar sem athyglisverð atriði eru 

fundin, dregin fram, merkt með kóðum og flokkuð. Þessum atriðum og flokkum eru svo 

gefin heiti og þar með eru mynduð óhlutbundin hugtök fyrir ákveðna þætti í gögnunum. 

Annað stigið var öxulkóðun (e. axial coding) þar sem leitast er við að skipuleggja þá flokka 

sem myndaðir hafa verið. Lagst er í frekari greiningarvinnu á hverjum flokki auk þess sem 

flokkar eru tengdir saman eða sameinaðir. Undirflokkar geta myndast á þessu stigi og er 

öxullinn þá flokkur sem nokkrir undirflokkar geta snúist um. Þriðja stigið er svo valkóðun 
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(e. selective coding). Í valkóðun felst samþætting atriða og flokka í einn eða fáa 

meginflokka sem hér eru kallaðir þemu. Umfjöllun og greining á þemum er gerð og 

lýsingar, ályktanir eða kenningar fínpússaðar.  

Til að varpa frekara ljósi á greiningarvinnuna og hugrenningar rannsakanda eru gerð 

minnisblöð og jafnvel skýringarmyndir fyrir flesta flokka og þemu sem spretta fram í 

ferlinu. Þar getur rannsakandinn haldið utan um hugmyndir sínar um hvert atriði og þróað 

þær yfir í fastmótaðar skoðanir og jafnvel kenningar (Corbin og Strauss, 2014; Strauss og 

Corbin, 1998).  

Ákveðið var að framkvæma eigindlega rannsókn og nota greiningaraðferð í anda 

grundaðrar kenningar fyrir þessa rannsókn vegna þess að vitneskju um viðfangsefni 

rannsóknarinnar, það er forystu og traust í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á 

Íslandi, er afar ábótavant. Því þótti fýsilegt að afla gagna, greina þau og freista þess að 

uppgötva eða skapa drög að ályktunum sem gætu orðið gilt innlegg í fræðaheiminn. Í 

þessari rannsókn er áhersla á upplifun fólks af hegðun sinni og annarra í ákveðnum 

aðstæðum og því var ákveðið að framkvæma viðtalsrannsókn. Aðferðafræði grundaðrar 

kenningar þegar kemur að gagnasöfnun og greiningarferli er skýr og skipuleg og þótti það 

ákjósanlegt fyrir þessa rannsókn. 

3.4 Val á viðmælendum 

Notast var við markvisst úrtak og snjóboltaúrtak þegar viðmælendur voru valdir. 

Markvisst úrtak felur í sér að fyrir fram ákveðnar forsendur sem rannsakandi setur fram 

ráða vali á viðmælendum (Punch, 2014). Ákveðið var að taka viðtöl við stjórnendur og 

starfsfólk í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. Mikilvægt þótti að ná tali af 

stjórnanda sem væri hluti af fjölskyldunni í hverju fyrirtæki, að minnsta kosti einn 

starfsmann sem væri hluti af fjölskyldunni og að minnsta kosti einn starfsmann sem ekki 

væri hluti af viðkomandi fjölskyldu. Viðmælendur þurftu að uppfylla eitt þessara skilyrða 

til þess að taka þátt svo mögulegt væri að fá heildarmynd af þeirri starfsemi fyrirtækisins 

sem væri til rannsóknar. Auglýst var eftir fyrirtækjum sem gætu hentað rannsókninni á 

Facebook, bæði á persónulegri síðu rannsakanda auk þess sem auglýst var í þremur 

aðgengilegum Facebook-hópum sem þótti líklegt að í væru aðilar sem gætu bent á 

heppilega viðmælendur. Haft var samband við forsvarsmenn nokkurra fyrirtækja sem 

þóttu passa inn í rannsóknina. Sumir þeir forsvarsmenn, sem leist vel á þátttöku, komu 
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svo á sambandi við aðra viðmælendur, starfsfólk sitt, og er þar um að ræða snjóboltaúrtak 

(Punch, 2014).  

Segja má að þessir forsvarsmenn sem gáfu ýmist grænt ljós á þátttöku, afþökkuðu 

boðið eða slepptu því að svara, hafi gegnt hlutverki eins konar hliðvarða (Punch, 2014). Í 

öllum tilfellum var það forsvarsmaður sem samþykkti að vera þátttakandi í rannsókninni 

og kom þá á samskiptum við aðra starfsmenn fyrirtækisins. Þess ber að geta að í öllum 

tilfellum valdi forsvarsmaðurinn viðmælendur innan fyrirtækisins og gæti þar leynst 

annmarki á rannsókninni þar sem ekki er vitað hvaða forsendur réðu því hverja þeir völdu. 

Leitast var við að fá aðeins viðmælendur í rannsóknina sem rannsakandi þekkti ekki 

persónulega til þess að sporna gegn annmörkum á rannsókninni sem gætu tengst 

persónulegum hagsmunum viðmælenda eða rannsakanda.  

3.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram á rúmlega tveggja vikna tímabili, frá 23. október til 7. nóvember 

2018. Alls voru tekin 14 viðtöl í þessari rannsókn og var meðallengd þeirra um 60 mínútur. 

Tekin voru viðtöl við þrjá til fjóra einstaklinga í fjórum fyrirtækjum sem öll teljast til 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á Íslandi á einn eða annan hátt. Tvö fyrirtækjanna 

eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu en tvö eru í litlum bæjarfélögum á landsbyggðinni. Öll 

fyrirtækin eru starfrækt sem einhvers konar þjónustufyrirtæki í heilsugeiranum á Íslandi. 

Öll eru fyrirtækin lítil samkvæmt skilgreiningu sem Mankin (2009) notast við, en til 

þeirra teljast fyrirtæki sem hafa á bilinu 10-50 starfsmenn. Sú skilgreining á stærð 

fyrirtækis samræmist skilgreiningu utanríkisráðuneytisins þar sem lítil og meðalstór 

fyrirtæki teljast öll þau fyrirtæki sem hafa færri en 250 starfsmenn á sínum snærum 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.). Þrjú af fjórum fyrirtækjum höfðu starfsmannafjölda í kringum 

20 og fyrirtækið sem hafði flesta starfsmenn var með um það bil 50. Yfirlit yfir viðtölin 

sem tekin voru má sjá í töflu 2 hér á eftir. Samkvæmt aðferðafræði gagnagreiningar 

grundaðrar kenningar skal taka viðtöl, eins mörg og þurfa þykir, þar til mettun hefur verið 

náð (Corbin og Strauss, 2014; Strauss og Corbin, 1998). Vegna þess tímaramma sem unnið 

var eftir í þessari ritgerð gafst ekki tími til þess að taka nema ákveðið mörg viðtöl og urðu 

14 viðtöl niðurstaðan.  

Viðtölin voru tekin á heimavelli viðmælenda, sem sagt á hljóðlátum stað í hverju 

fyrirtæki fyrir sig. Allir viðmælendur voru heimsóttir á tíma sem hentaði þeim og var 
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leitast við að gera þeim viðtalið sem allra þægilegast. Trúnaði var heitið við alla 

viðmælendur og hafa þeim því verið gefin dulnefni sem sjá má í töflu 2. Kyni viðmælenda 

var haldið til haga í dulnefnagjöfinni og má því sjá að kvenkyns viðmælendur voru í 

töluverðum meirihluta. Þegar haft var samband við fyrirtækin var í öllum tilvikum haft 

samband við skráðan eiganda, framkvæmdastjóra eða upplýsingasíðu fyrirtækjanna og 

ekki var litið sérstaklega til kyns viðtakanda. Þeim einstaklingum sem svöruðu póstunum 

var svo í sjálfsvald sett að velja viðmælendur fyrir rannsóknina úr röðum fyrirtækisins, án 

afskipta rannsakanda.  

Kynjahlutfall viðmælenda þótti ekki skipta sérstöku máli fyrir niðurstöður 

rannsóknarinnar og var því engin afstaða tekin til þess. Í niðurstöðu- og umræðukafla 

þessarar ritgerðar hefur ýmsum persónuupplýsingum um viðmælendur, lýsingum á 

staðháttum og öðru slíku verið breytt svo ekki megi rekja svör til viðmælenda.  
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Tafla 2: Yfirlit yfir viðtöl  

        

 

Fyrirtæki Viðmælandi Dulnefni 
Lengd viðtals í 
mínútum 

 

 

Fyrirtæki A Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Guðbjörg 65 
 

  
 

 

Fyrirtæki A Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Geir 71 
 

  
 

 

Fyrirtæki A Starfsmaður/fjölskyldumeðlimur Gunnar 52 
 

  
 

 

Fyrirtæki A Starfsmaður/utanaðkomandi Gústi 50 
 

  
 

 

Fyrirtæki B Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Hrönn 86 
 

  
 

 

Fyrirtæki B Starfsmaður/fjölskyldumeðlimur Heiða 70 
 

  
 

 

Fyrirtæki B Starfsmaður/utanaðkomandi Hulda 41 
 

  
 

 

Fyrirtæki C Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Sigga 66 
 

  
 

 

Fyrirtæki C Starfsmaður/fjölskyldumeðlimur Sunna 32 
 

  
 

 

Fyrirtæki C Starfsmaður/utanaðkomandi Salka 56 
 

  
 

 

Fyrirtæki D Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Björg 61 
 

  
 

 

Fyrirtæki D Stjórnandi/fjölskyldumeðlimur Birna 78 
 

  
 

 

Fyrirtæki D Starfsmaður/fjölskyldumeðlimur Bára 61 
 

  
 

 

Fyrirtæki D Starfsmaður/utanaðkomandi Birta 50 
 

  
 

        
 

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka viðtöl og vinna með útkomu þeirra vegna þess 

að viðtöl eru til þess fallin að afla gagna sem auka skilning á upplifun, viðhorfum og 

reynslu einstakra viðmælenda (Punch, 2014) sem þótti henta vel til að svara 

rannsóknarspurningunum. Auk þess er algengt að afla viðtalsgagna þegar unnið er með 

aðferðafræði grundaðrar kenningar (Corbin og Strauss, 2014). Öllum viðtölum sem tekin 

voru má lýsa sem hálfstöðluðum djúpviðtölum. Í því felst að rannsakandi býr til lista af 

spurningum sem eru innan ákveðins efnisramma fyrir fram sem ákveðinn er út frá 

rannsóknarspurningum, öðru nafni viðtalsramma. Rannsakandi spyr spurninganna í 

viðtalinu en reynir þó einnig eftir fremsta megni að leyfa viðtalinu að þróast á frjálslegan 
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hátt í samtalsstíl. Spurninganna er ekki spurt í neinni sérstakri röð en með þessum hætti 

má þó ganga úr skugga um að allir viðmælendur fái sömu spurningar til að velta fyrir sér. 

Eftir því sem viðtalinu vindur fram getur rannsakandi spurt annarra spurninga en þeirra 

sem eru innan viðtalsrammans, eftir því sem við á (Corbin og Strauss, 2014; Punch, 2014). 

Með djúpviðtali er átt við að leitast er við að kafa í reynsluheim og upplifun viðmælenda 

(Punch, 2014). 

Viðtalsramminn sem unnið var með í þessari rannsókn var búinn til með það að 

markmiði að koma inn á sem flesta þætti sem mikilvægir þóttu til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. Honum var því skipt í þrjá megin efnisflokka en í þeim fyrsta 

voru inngangsspurningar, í öðrum spurningar um leiðtoga, fylgjendur og hlutverk og í 

þeim þriðja voru spurningar sem sneru að trausti. Tveir spurningalistar voru búnir til, 

annars vegar listi fyrir stjórnendur fyrirtækjanna og hins vegar fyrir starfsfólk. Listarnir 

voru þó með afar svipuðu sniði og aðeins voru örfáar spurningar mismunandi milli lista. 

Breytingarnar á listunum fólust helst í því að breyta orðalagi fyrir mismunandi aðila. 

Viðtalsrammana má sjá í viðaukum 1 og 2.  

Einn galli viðtala er sá að þau geta verið stressandi fyrir viðmælendur vegna þess að 

þau fara ekki fram í náttúrulegum aðstæðum þeirra og umræðuefnið er fyrir fram ákveðið 

að einhverju leyti (Punch, 2014). Leitast var við eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

þetta með því að taka viðtölin á heimavelli viðmælenda, hefja viðtölin með léttu spjalli og 

hafa afslappað yfirbragð á þeim spurningum sem spurt var. Reynt var að ræða á opinskáan 

máta um efnið og fá viðmælendur til að vera frjálsa. Kappkostað var að sniðganga leiðandi 

spurningar og gæta þess að skoðanir rannsakanda eða aðrar viðteknar skoðanir hefðu 

ekki áhrif á framgang viðtalsins.  

3.6 Greining og úrvinnsla gagna 

Eins og gert er ráð fyrir þegar gagnagreiningaraðferð grundaðrar kenningar er notuð þá 

fóru fyrstu stig gagnagreiningar fram samhliða gagnaöflun (Corbin og Strauss, 2014; 

Strauss og Corbin, 1998) þó að stærstur hluti hennar hafi farið fram eftir að henni var 

lokið. Öll viðtöl voru hljóðrituð á upptökutæki sem innbyggt er í farsíma rannsakanda. 

Allar hljóðritanir hófust á að samþykki var fengið frá viðmælanda fyrir því að það sem á 

eftir færi yrði hljóðritað auk þess sem gerð var grein fyrir því hvað fælist í rannsókninni og 

að algjörrar nafnleyndar yrði gætt.  



 

49 

Hvert viðtal var svo skrifað orðrétt upp úr upptökunum í textaskjal á tölvutæku formi 

eins fljótt og auðið var. Í þetta sama skjal var aðdraganda viðtalanna einnig lýst og þeim 

aðstæðum sem viðtölin fóru fram í. Það var gert svo einfaldara yrði að setja sig aftur í þau 

spor þegar greiningarvinna hæfist fyrir alvöru. Við þessa afritun viðtalanna má segja að 

fyrstu skref í átt að gagnagreiningu hafi verið tekin. Það er vegna þess að þegar unnið er 

með texta á þennan hátt fer hugurinn óumflýjanlega á flug og voru athugasemdir 

rannsakanda skrifaðar upp, auk fyrstu draga að minnisblöðum, jafn óðum og afritunin fór 

fram. Fyrstu viðtölin og það sem vakti áhuga við afritun á þeim hafði áhrif á það sem lögð 

var áhersla á í þeim viðtölum sem tekin voru síðar í ferlinu. 

Eftir að öll gögn höfðu verið afrituð og þeim komið á skriflegt form hófst 

greiningarvinna fyrir alvöru. Hún fólst í síendurteknum lestri á gögnunum, kóðunarvinnu 

og minnisblaðaskrifum. Í upphafi voru viðtölin, athugasemdir rannsakanda og þær 

hugleiðingar sem skrifuð höfðu verið á minnisblöð í afritunarferlinu skoðuð. Fjögur viðtöl 

sem þóttu sérstaklega áhugaverð voru prentuð út og hafist handa við opna kóðun á þeim. 

Hún fól í sér nákvæman lestur línu fyrir línu þar sem hver setning var greind og áhugaverð 

atriði dregin fram. Vangaveltur og hugsanleg túlkun á áhersluatriðum voru skrifuð á 

spássíu hverrar síðu. Eftir opna kóðun á hverju viðtali voru skrifuð minnisblöð um þau 

atriði sem höfðu vakið sérstakan áhuga rannsakanda. Kóðun á hinum viðtölunum fór fram 

með svipuðum hætti en þó aðeins í ritvinnsluforriti í tölvu og unnið var efnisgrein fyrir 

efnisgrein í stað línu fyrir línu.  

Eftir þessa vinnu voru viðtölin með athugasemdum lesin aftur yfir og atriði dregin 

saman í flokka sem minnisblöð voru skrifuð um. Því næst var öxulkóðun framkvæmd en 

þá voru flokkarnir greindir sérstaklega og ýmis atriði sameinuð. Með þessum hætti voru 

yfirflokkar og undirflokkar fundnir og hverjum flokki var gefinn ákveðinn litur til að 

einfaldara væri að vinna með gögnin. Að lokum var valkóðun framkvæmd. Hún fól í sér 

að vandlega var farið aftur yfir öll gögn og flokkar og undirflokkar sameinaðir í þemu. 

Dæmi um kóðunarvinnuna má sjá í viðaukum 3-6. Þau þemu sem þóttu hvað yfirgripsmest 

og mest áberandi voru Starfsemi á jafningjagrundvelli, Vinnuframlag starfsfólks í 

mismunandi aðstæðum, Undirstaða starfseminnar og Vinnuandi. Nánari grein verður 

gerð fyrir þeim og því sem í þeim felst í niðurstöðukafla hér á eftir.  
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3.7 Siðferðileg álitaefni og staða rannsakanda 

Við gerð þessarar rannsóknar var kappkostað að fylgja siðareglum Háskóla Íslands og 

viðhafa góða starfshætti. Þar með var ábyrgð gagnvart fræðunum heitið þar sem fræðileg 

vinnubrögð voru stunduð og sannleikans ætíð leitað. Leitast var við að koma fram af 

heilindum og gæta vandvirkni á öllum stigum rannsóknarvinnunnar. Sérstaklega var 

passað upp á heiðarleika þegar kom að heimildavinnu (Háskóli Íslands, e.d.). 

Eins og fram hefur komið er rannsakandinn sjálfur eitt helsta mælitækið þegar 

eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar. Hann verður því að leitast við eftir bestu getu 

að skilja heim þátttakenda og lýsa honum frá þeirra sjónarhorni. Rannsakandi þarf að 

koma fram af mikilli fagmennsku og fara með opinn hug inn í rannsóknarferlið (Merriam 

og Tisdell, 2016). Í þessari rannsókn er rannsakandi einn, 25 ára gamall kvenkyns 

háskólanemi. Rannsakandi hefur engin bein tengsl inn í fjölskyldufyrirtæki á Íslandi og því 

síður inn í fyrirtæki í heilsugeiranum á Íslandi, að áhuga á efninu undanskildum. Hann 

hefur ekki starfað í slíku fyrirtæki og þekkir ekki eigendur eða starfsfólk í þeim 

persónulega.  

Leiða má að því líkur að þar geti styrkleiki rannsóknar legið þar sem rannsakandi hefur 

engra hagsmuna að gæta í þessum málaflokki. Einlægur áhugi rannsakanda á efninu kom 

í ljós í flestum viðtölum þar sem greinilegt var að viðmælendur höfðu flestir gaman af því 

að segja frá starfsemi fyrirtækisins. Þar gæti annar styrkleiki verið falinn vegna þess hve 

gott flæði komst gjarnan á samtölin. Það gæti þó einnig talist til áhættuþáttar í 

rannsókninni þar sem möguleiki er á að spjall milli rannsakanda og viðmælanda verði of 

kumpánlegt og fyllsta hlutleysis sé þá ekki gætt af hálfu rannsakanda. Leitast var við að 

takmarka slíkt.  

Rannsakandi leitaðist við að vera gagnrýninn á sjálfan sig við rannsóknarvinnuna og 

voru vinnubrögð vönduð eftir fremsta megni. Upplýsingar sem birtar eru um og frá 

viðmælendum voru skoðaðar vandlega og fyllsta trúnaðar gætt í allri meðferð þeirra. 

Segja má að leitast hafi verið við að vernda hagsmuni viðmælenda í hvívetna og er það í 

takt við siðareglur Háskóla Íslands (e.d.).  
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem framkvæmd 

var samkvæmt aðferðafræði í anda grundaðrar kenningar í þeirri mynd sem Strauss og 

Corbin (1998) og Corbin og Strauss (2014) settu fram. Unnið verður úr upplýsingum sem 

fram komu í viðtölum við 14 fyrrgreinda einstaklinga úr fjölskyldufyrirtækjum í 

heilsugeiranum á Íslandi. Lagt var upp með að leita svara við rannsóknarspurningunum 

sem eru tvær talsins og svohljóðandi: 

 Hvernig birtast hlutverk leiðtoga og fylgjenda í fjölskyldufyrirtækjum í 
heilsugeiranum á Íslandi? 

 Hver er upplifun starfsfólks og eigenda fjölskyldufyrirtækja af trausti innan síns 
fyrirtækis, þróun þess og viðhaldi? 

Eftir ýtarlegan yfirlestur, greiningu og kóðun á þeim viðtölum sem tekin voru kom í ljós 

að nokkur þemu voru gegnumgangandi í svörum viðmælenda og mynda þau burðargrind 

þessa niðurstöðukafla. Fyrsta þemað sem fjallað verður um ber heitið Starfsemi á 

jafningjagrundvelli og falla undir það 5 flokkar sem hver og einn nær yfir ákveðið 

sjónarhorn á starfsemi fyrirtækjanna og samskipti starfsfólks. Flokkarnir sem falla undir 

þemað eru samskipti á persónulegum nótum, nánd, valddreifing, stuttar boðleiðir og 

lausnamiðað hugarfar og hjálpsemi. Annað þemað hefur fengið heitið Vinnuframlag 

starfsfólks í mismunandi aðstæðum og varpar það ljósi á birtingarmynd hlutverka leiðtoga 

og fylgjenda. Undir það falla flokkarnir hlutverk starfsfólks, hlutverk eigenda og yfirmanna 

og hlutverkaspenna. Þriðja þemað er Undirstaða starfseminnar sem varpar ljósi á upplifun 

viðmælenda af trausti í fyrirtækinu og nær það yfir fjóra flokka sem bera heitin mikilvægi 

þess að þekkjast og umgangast, leikni í samskiptum, trúnaður og í orði og á borði. Þemað 

Vinnuandi sem nær yfir upplifun viðmælenda af viðhaldi trausts og þróun þess er svo 

fjórða og síðasta þemað og eru flokkarnir þrír sem undir það falla en þeir eru umboð til 

athafna, samvera – vinátta – ánægja og brestir. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er 

að varpa ljósi á forystu og traust í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi og eru 

eftirfarandi niðurstöður settar fram í viðleitni til þess að ná því markmiði. 
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4.1 Starfsemi á jafningjagrundvelli 

Eins og fram kom í fræðilegum kafla þessarar ritgerðar eru fjölskyldur og fyrirtæki tvenns 

konar kerfi. Þau eru uppbyggð af hópum einstaklinga sem tengjast fjölbreyttum böndum 

en samskipti þessara einstaklinga eru afar mikilvæg í hvoru samhengi fyrir sig. 

Fjölskyldufyrirtæki samanstanda af báðum þessum kerfum svo auðséð er að fjölbreytt 

tengsl myndast á milli einstaklinga. Samskipti milli einstaklinga og samhengið sem þau 

fara fram í eru einstök og jafnvel talin það sem helst greinir fjölskyldufyrirtæki frá öðrum. 

Segja má að fjölskyldufyrirtæki byggi í raun á nánum samböndum og góðum samskiptum 

milli fjölskyldumeðlima og annarra hagsmunaaðila.  

Starfsemi í þeim fjölskyldufyrirtækjum sem hér eru til rannsóknar fór nánast 

undantekningarlaust fram á jafningjagrundvelli þar sem samskipti voru mikil og náin auk 

þess sem fram kom að stéttaskipting væri lítil sem engin. Sökum þess hve miðlægt 

umfjöllunarefni jafningjagrundvöllur var í viðtölunum og hve góða mynd það gefur af 

samskiptum milli starfsfólks og eigenda fjölskyldufyrirtækjanna þótti viðeigandi að 

Starfsemi á jafningjagrundvelli yrði fyrsta þemað sem fjallað er um í þessum kafla. Þetta 

þema varpar ljósi á ákveðinn hluta þess hvernig hlutverk leiðtoga og fylgjenda birtast í 

fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. 

4.1.1 Samskipti á persónulegum nótum 

Í öllum viðtölum sem tekin voru í fjórum fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi 

kom fram að samskipti væru lykilatriði í starfsemi fyrirtækisins. Það sem sammerkt var í 

lýsingum fólks á samskiptum innan fyrirtækjanna var að þau voru tíð, náin og yfirleitt 

óformleg. Þá gilti einu hvort um var að ræða samskipti milli eigenda, eigenda og 

starfsfólks eða starfsfólks sín á milli. Slík persónuleg samskipti fólks á milli voru ein 

meginstoð þeirrar ályktunar að starfsemi færi fram á jafningjagrundvelli og því er það 

fyrsti flokkurinn sem fellur undir þemað og verður það sem í honum felst útlistað nánar í 

þessum kafla. 

Samskipti geta nú á dögum farið fram með margvíslegum hætti en viðmælendur frá 

öllum fyrirtækjum tóku fram að samskipti færu gjarnan fram með aðstoð einhvers konar 

tæknibúnaðar auk hefðbundinna samskipta. Algengt var að samskipti færu fram í gegnum 

símtöl, smáskilaboð eða smáforrit á borð við Snapchat og væru afar tíð. Flestir voru 

sammála um þægindi þess að nýta tæknina í samskiptum sín á milli þar sem skilaboð 
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kæmust þá hratt og örugglega á milli fólks. Guðbjörg í fyrirtæki A rammaði þetta ágætlega 

inn þegar hún lýsti þessu: „Það er bara ótrúlega gott að hafa þetta. Þetta er algjör snilld 

sko, Facebook“. Upplýsingagjöf í sambandi við vinnutengd mál var ekki endilega það eina 

sem samstarfsfólk ræddi um en nokkrir viðmælendur fjölluðu um að samskipti væru 

gjarnan á léttum nótum og mögulegt væri að nýta smáforrit á borð við Snapchat til þess 

að auðvelda þau. Það átti bæði við um grínsamskipti á milli starfsfólks eins og fram kom 

hjá Siggu í fyrirtæki C og einnig um léttbær samskipti við viðskiptavini eins og Hrönn í 

fyrirtæki B fjallaði um. 

Fram kom að algengast væri að samskipti færu fram með hefðbundinni og rótgróinni 

samskiptaleið, sem sagt samtölum, jafnan augliti til auglitis, í gegnum síma eða með 

Facebook-skilaboðum. Viðmælendur voru almennt með töluvert mikla viðveru í 

fyrirtækinu að eigin sögn, þá sérstaklega eigendur. Stærð fyrirtækjanna, sem öll voru með 

innan við 50 starfsmenn, og eðli þeirra virtist gera það að verkum að samskipti og samtöl 

væru mikil og náin. Guðbjörg hjá fyrirtæki A lýsti samskiptunum sem svo:  

Það eru náttúrulega rosalega mikil samskipti á milli okkar eigendanna, ég held 
þetta sé alveg, þú veist, í svona fjölskyldu og í svona litlu fyrirtæki þá er þetta 
alveg mjög sérstakt, það eru alveg rosalega mikil samskipti og [samstarfsfólk 
og viðskiptavinir] eru náttúrulega bara svolítið vinir okkar líka þannig að þau 
eru oft að koma með hugmyndir og náttúrulega líka kannski mest þeir sem 
eru hérna þú veist allan daginn. 

Flestir viðmælendur voru á einn eða annan hátt sammála þessu. Öllum viðmælendum 

sem voru fjölskyldumeðlimir var tíðrætt um að þeir töluðu mikið saman og ræddu málin 

á hverjum degi, oft á dag, burtséð frá því hvort þeir væru staddir innan veggja fyrirtækisins 

eður ei. Gunnar, sem starfar hjá fyrirtæki A, er hluti af fjölskyldunni en þó hvorki eigandi 

eða yfirmaður og er ekki með jafn mikla viðveru í fyrirtækinu eins og eigendur og sumt 

annað starfsfólk. Í umfjöllun sinni um samskipti innan fyrirtækisins sagði hann þau samt 

vera mjög náin og að algengt væri að hann talaði í síma við bróður sinn, sem er einn 

eigenda, allt upp í tíu sinnum á dag í sambandi við fyrirtækið. Hann sagðist auk þess eiga 

í miklum samskiptum við aðra eigendur fyrirtækisins en þau væru þó töluvert smurðari 

en samskiptin við bróður hans þar sem þeir væru ekki að skafa neitt af hlutunum í sínum 

samtölum. 

Heiða í fyrirtæki B tók í sama streng þegar hún fjallaði um samskipti sín við 

fjölskyldumeðlimi miðað við samskipti við annað starfsfólk. Hún sagði að hún væri í 
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miklum samskiptum við starfsfólk, bæði í eigin persónu og í gegnum ýmsa miðla en 

samtölin sem hún ætti við eigendur fyrirtækisins, fjölskyldumeðlimi sína, væru 

fjölbreyttari og tíðari auk þess sem hún sagðist ræða starfstengd mál við 

fjölskyldumeðlimi hvar og hvenær sem væri. Hún tók dæmi og sagði: „Stundum er ég bara 

í skólanum að senda á [fjölskyldumeðlim sem er eigandi og yfirmaður í fyrirtækinu] bara 

hey, þetta er eitthvað og þá er hún kannski bara já frábær hugmynd, þú veist, eitthvað 

svoleiðis“. Hún sagði samskipti við starfsfólk sem ekki væri hluti af fjölskyldunni þó vera 

með örlítið öðru sniði. Þau væru tíð en hún forðaðist að nota Facebook og slíka 

samskiptamiðla þar sem ummæli hennar þar gætu misskilist og betra væri að notast við 

samtöl í eigin persónu. 

Viðtölin leiddu í ljós að samtöl eru notuð í margvíslegum tilgangi í þessum 

fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. Áberandi þótti þó að þau voru gjarnan 

notuð til einhvers konar upplýsingagjafar auk þess sem jafnan var gripið til samtala í 

viðleitni til þess að leysa úr ýmsum vandamálum sem kunna að koma upp í rekstri 

fyrirtækis. Samtölin gátu þá tekið á sig mynd óformlegs spjalls og allt yfir í formlega 

samtalsfundi.  

Vandamál geta komið upp í öllum rekstri og flestum samböndum fólks en í öllum 

viðtölum sem tekin voru kom fram að fyrstu viðbrögð starfsfólks og yfirmanna í þessum 

aðstæðum væru að ræða um málin. Birta sem er starfandi hjá fyrirtæki D en er þó ekki 

hluti af fjölskyldunni sagði til að mynda að ef það kæmu upp ágreiningsmál þá væru þau 

alltaf rædd strax við yfirmennina. Björg sem er yfirmaður í sama fyrirtæki var á sömu 

skoðun og Birta en hún sagði: „Þær koma ef það er einhver ágreiningur eða eitthvað 

starfsmanna eitthvað sko, þá koma þær bara hingað yfirleitt“ og átti hún þá við starfsfólk 

sitt. Hún hélt áfram og sagði: „Þær koma yfirleitt hingað bara upp á skrifstofu og tala við 

mig ef eitthvað er eða, já, þær gera það bara“.  

Það sama var uppi á teningnum hjá hinum fyrirtækjunum. Geir, eigandi í fyrirtæki A, 

sagði að allir innan fyrirtækisins gætu nálgast hann og spjallað. Aðspurður út í á hvaða 

vettvangi fólk gæti helst nálgast hann þá sagði hann að allir gætu einfaldlega komið til 

hans með vandamál og hann þá spjallað við þá um úrlausn þess. Gústi, starfsmaður 

ótengdur fjölskyldunni í sama fyrirtæki, virtist hafa sömu upplifun af þessu og sagði 

yfirmenn ævinlega vera mjög fljóta að bregðast við ef starfsfólk þyrfti að ræða við þá. 
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Sigga er eigandi í fyrirtæki C og hún hafði sérstaka sýn á hvernig hún setti fordæmi í 

samskiptum fyrir starfsfólk þegar hún ætti í samræðum við móður sína sem er 

starfsmaður í fyrirtækinu. Hún ræddi um það hvernig samtöl væru jafnan lausnin við 

vandamálum þar sem þau gerðu fólki kleift að segja það sem því fyndist og bæta þannig 

heildarhag fyrirtækisins. Hún komst svo að orði í sambandi við það þegar starfsfólk 

hennar, sem allt er kvenkyns, upplifði vandamál innan fyrirtækisins: 

Ef það er eitthvað að þá held ég að þær hafi verið óhræddar við að segja það 
sko og eins og ég segi að þær þekkja það alveg, [þær eru] oft búnar að vera 
að vinna með mér og mömmu og það er oft einhver ágreiningur þar á milli en 
alltaf gott skilurðu, við getum alltaf sagt hvað sem er við hvor aðra þannig að 
þær sjá það alveg að þær geta sagt hvað sem er við mig, ég verð ekkert sár, 
ég bara tek því. [...] Þegar maður fær vissa gagnrýni að þá er maður sammála, 
bara já það er rétt, það þarf að laga þetta og þetta hefur farið niður á við og 
bara þarf að vinna það aðeins upp aftur þannig að það er líka svo gott að fá 
þetta neikvæða bara til að geta unnið úr því. 

Viðmælendur frá fyrirtæki B höfðu svipaða sögu að segja. Hulda sem er starfsmaður 

en ótengd fjölskyldunni sagði að við úrlausn vandamála væri ekki farið eftir neinum 

sérstökum fyrir fram ákveðnum verklagsreglum. Málin væru frekar bara rædd og mannleg 

samskipti, rólegheit og samtöl á léttu nótunum notuð. Hún komst svo að orði þegar hún 

fjallaði um þetta mál: „Þetta er bara fjölskyldu, eða þú veist, þetta er ekkert eins og 

einhver stór fyrirtæki sem eru bara með einhverjar reglugerðir og eitthvað, þetta er bara, 

við finnum lausnina sko“. Það sama var uppi á teningnum í fyrirtæki D en Birna sem er 

eigandi í fyrirtækinu sagði að mannleg samskipti væru aðalmálið þegar kæmi að úrlausn 

vandamála. 

Til þess getur komið að samtöl milli einstaklinga þykja ekki duga til þess að leysa úr 

vandamálum. Einnig geta komið upp vandamál sem eiga erindi við fleiri einstaklinga innan 

fyrirtækisins heldur en þann sem kemur að máli við yfirmenn í upphafi. Í öllum 

fyrirtækjum var fjallað um að þá væru boðaðir fundir með starfsfólki, ýmist öllu eða þeim 

einstaklingum sem málið varðaði sérstaklega, allt eftir umfangi vandans. Viðmælendur 

voru hér um bil allir sammála um að á slíkum fundum væru mál rædd í þaula og lausn 

fundin. Örfá dæmi voru tekin um að upp hefðu komið vandamál sem ekki var mögulegt 

að leysa með samtölum eða annars konar samskiptum. Þá hafði reynst nauðsynlegt að 

víkja starfsmanni úr starfi vegna þess hve slæm áhrif sá hafði haft á samskipti og 

starfsanda innan fyrirtækisins. 
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Upplýsingagjöf innan fyrirtækjanna sem rætt var við fór einnig aðallega fram með 

samtölum eins og fram hefur komið. Í flestum fyrirtækjum mátti merkja að upplýsingagjöf 

færi yfirleitt fram með samtölum eða póstum á Facebook en einnig var talað um örlítið 

formlegri samskiptaleið. Hún fól í sér að haldnir væru fundir í fyrirtækjunum þar sem 

starfsfólk kæmi saman. Starfsmannafundir höfðu verið haldnir í öllum fyrirtækjunum til 

þess að skerpa á ýmsum málum eða veita fólki upplýsingar. Þeir voru þó afar misreglulegir 

eftir fyrirtækjum auk þess sem misjafnt var hvort þeir væru alla jafna haldnir fyrir allt 

starfsfólk í einu eða aðeins ákveðinn hóp í senn. 

Í fyrirtæki B voru starfsmannafundir fátíðir og upplýsingagjöf og önnur samskipti fóru 

jafnan fram með samtölum. Hrönn, eigandi fyrirtækis B, sagði að það væri afar erfitt að 

ná öllu starfsfólkinu saman á slíka fundi þar sem það væri yfirleitt önnum kafið og Hulda, 

starfsmaður í fyrirtækinu, sagði að hún myndi aðeins eftir einum starfsmannafundi og 

hann hefði aðallega snúist um að „hafa gaman“. Í fyrirtækjum A og C voru 

starfsmannafundir örlítið reglulegri og fólust fundirnir aðallega í að eigendur og 

stjórnendur höfðu þar vettvang til þess að segja fólki frá nýjungum eða breytingum og 

fara yfir ýmis mál tengd starfinu. Fyrirtæki D skar sig örlítið úr hvað þetta varðaði en það 

var eina fyrirtækið þar sem starfsmannafundir voru jafnan haldnir nokkuð reglulega, 

yfirleitt alltaf einu sinni í mánuði. Birna lýsti tilgangi fundanna svona: 

Bara að veita starfsfólkinu upplýsingar af skrifstofunni og leyfa þeim að vita 
hvað er að gerast og eins og með bara allt saman, hvort sem það eru 
breytingar einhvers konar, skipulag, eitthvað. Þess vegna er svo gott með 
þessa fundi að þau vita hvað er á döfinni þennan mánuð. 

Hún tók auk þess fram að á þessum fundum færi einnig fram spjall á léttum nótum 

og starfsfólk hefði þarna vettvang til þess að segja frá markverðum atburðum í lífi sínu 

eða ræða almennt um daginn og veginn við allt starfsfólk og eigendur. Segja má að 

umræðuefnin á þessum fundum hafi borið merki um mikla nánd.  

4.1.2 Nánd 

Úr viðtölunum sem tekin voru mátti greina að í fyrirtækjunum sem rannsökuð voru ríkti 

töluvert mikil nánd manna á milli og var það annar flokkurinn sem féll undir þemað 

Starfsemi á jafningjagrundvelli. Þau samskipti sem fjallað hefur verið um hér að framan 

mætti segja að lýsi nánd fólksins sem starfar í þeim fyrirtækjum sem tekin voru fyrir í 



 

57 

þessari rannsókn. Nándina má meðal annars lesa úr lýsingum á tíðni samskipta og eðli 

þeirra sem jafnan er á persónulegum nótum. Flestir viðmælendur lýstu því einnig hvernig 

viðvera þeirra innan veggja fyrirtækisins væri afar mikil og það skapaði ákveðna tengingu 

meðal starfsfólks. Birna sagði til dæmis að hún fengi veður af flestum ákvörðunum 

starfsfólks þar sem að hún væri „einhvern veginn alltaf þarna“. 

Einstaklingar sem verja miklum tíma á sama stað eiga óumflýjanlega í töluvert miklum 

samskiptum og það verður til þess að þeir þekkjast betur og tengsl myndast. Gústi kom 

inn á þetta þegar hann fjallaði um samskipti sín við starfsfólk og eigendur fyrirtækis A. 

Hann sagði að það fólk sem verði hvað mestum tíma innan fyrirtækisins væri í raun orðið 

að vinum hans í dag. Hann talaði um að hann verði bróðurpartinum úr flestum dögum 

með ákveðnum einstaklingum í vinnunni og þeir væru orðnir góðir félagar. Það sama kom 

á daginn í viðtölum við viðmælendur frá fyrirtæki B. Þar kom í ljós að sumt starfsfólk verði 

töluvert meiri tíma innan veggja fyrirtækisins en aðrir og það fólk væri orðið nokkuð náið 

hvert öðru en einnig mjög náið eigendunum. Fjölskyldumeðlimir og vinnufélagar voru 

jafnvel farnir að verja tíma saman utan vinnu, svo sem með því að fara saman að borða 

eða stunda saman líkamsrækt. Þetta kom fram í allnokkrum viðtölum, meðal annars við 

Gústa, Heiðu, Gunnar og Báru. 

Í viðtölum við alla viðmælendur sem voru hluti af þeirri fjölskyldu sem átti viðkomandi 

fyrirtæki kom fram að sambönd milli fjölskyldumeðlima sem væru í rekstrinum væru 

sérstaklega náin. Margs konar fjölskyldubönd var að finna meðal starfsfólks í 

fyrirtækjunum, svo sem sambönd barna og foreldra, tengdabarna og tengdaforeldra, 

mága og mágkvenna, svila og svilkvenna og systkina. 

Fjölskyldumeðlimirnir sögðu flest allir frá því að þeir verðu afskaplega miklum tíma 

saman, bæði á vinnustaðnum og í vinnutengdum erindum en einnig utan hans. Þá var 

rætt um að fólk færi í heimsókn hver til annars eins og fjölskyldur gera og lýsti Sunna frá 

fyrirtæki C samskiptum við dóttur sína, eiganda fyrirtækisins, svona: „Við hringjum oft í 

hvor aðra heima og upp á að koma að borða og svo borðum við saman á sunnudögum og 

stundum í miðri viku ef það er eitthvað, þá er oft svoleiðis sko”. Auk þess var rætt um að 

fjölskyldumeðlimir hittumst í kaffiboðum eða fjölskyldusamkomum af einhverju tagi. Geir 

lýsti því sem svo að auk þess sem þau verðu miklum tíma saman innan fyrirtækisins og í 

að ræða vinnutengd mál, þá kæmu fjölskyldumeðlimir einnig í kaffi heim til þeirra og þess 
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háttar. Auk þess væru þau í mjög miklum samskiptum með aðstoð margvíslegra 

tæknilegra samskiptaleiða hvenær sem væri. 

Fjölskyldutengsl virtust þó ekki vera eina uppistaða þess að nánd væri viðvarandi innan 

fyrirtækjanna. Tvö fyrirtækjanna, C og D eru staðsett í litlum bæjarfélögum á 

landsbyggðinni og virtist afar mikil nánd ríkja innan þeirra. Í þeim svöruðu þeir starfsmenn 

sem rætt var við en voru utan fjölskyldunnar, Salka og Birta, því til að það ríkti mikil nánd 

á meðal starfsfólks. Salka lýsti þessu á þennan hátt: „Þetta er náttúrulega í litlu bæjarfélagi 

þannig að við náttúrulega þekkjumst öll […] þetta svona tengist allt saman”. Allir 

viðmælendur úr þessum tveimur fyrirtækjum fjölluðu á einhverjum tímapunkti viðtalanna 

um að allt starfsfólk væri náið og þekktist vel. Salka úr fyrirtæki C lýsti starfsemi meðal 

starfsfólks sem svo að nándin væri mikil. Hún sagði: „Þetta verður náttúrulega bara eins 

og ein stór fjölskylda“. 

4.1.3 Valddreifing 

Þó að hlutverkaskipting hafi að mörgu leyti verið skýr í þeim fjölskyldufyrirtækjum sem 

hér eru tekin fyrir þá bar mikið á að fólk talaði um að samvinna væri algeng meðal 

starfsfólks. Í flestum viðtölum sem tekin voru kom í ljós að töluvert mikið jafnræði ríkti í 

þeim fyrirtækjum sem voru til umfjöllunar og valddreifing var mikil, andstætt miðstýringu 

þar sem allt vald safnast á fárra hendur. Jafnræði fól í sér að margir einstaklingar innan 

hvers fyrirtækis höfðu völd og gátu látið ljós sitt skína á ýmsum vettvangi innan 

fyrirtækisins. Sökum þess hve tíðrædd valddreifingin var í viðtölunum er hún hér þriðji 

flokkurinn sem fellur undir þemað Samskipti á persónulegum nótum. 

Ein birtingarmynd valddreifingar fólst í umræðum viðmælenda um hugmyndavinnu en 

þar virtist jafnræði ríkja í flestum tilfellum. Hugmyndavinna í fyrirtækjunum fjórum fór 

sjaldnast fram á fyrir fram ákveðinn eða skipulagðan hátt en þess í stað gat allt starfsfólk 

skotið hugmyndum að yfirmönnum eða eigendum fyrirtækjanna nánast hvenær sem var. 

Eins og fram hefur komið voru samskipti fólks innan fyrirtækjanna afar tíð og fremur náin 

og það virtist gera það að verkum að hugmyndir náðu til eyrna yfirmanna mjög reglulega. 

Flestir yfirmenn sem viðtöl voru tekin við sögðu að starfsfólk gæti borið upp hugmyndir 

við sig við hvaða tilefni sem væri. 

Í fyrirtæki A fjallaði Geir um að allt hans starfsfólk gæti verið með í hvaða 

hugmyndavinnu sem væri. Þegar hann fjallaði um á hvaða vettvangi fólk gæti nálgast 



 

59 

hann og borið hugmyndir upp þá sagði hann að sökum smæðar fyrirtækisins og þess hve 

fátt starfsfólk starfaði í því þá gæti það einfaldlega nálgast hann hvenær sem væri. Hann 

sagði einnig að algengt væri að rætt væri við bróður hans, Gunnar, sem vinnur einnig í 

fyrirtækinu og hann bæri svo hugmyndirnar upp við sig. Geir lagði auk þess áherslu á að 

ef það væru haldnir starfsmannafundir til að kynna ákvarðanatöku um einhvers konar 

breytingar þá væri starfsfólk alltaf spurt álits fyrst og fundir væru nýttir til þess að ræða 

hvað starfsfólki fyndist og þess háttar. Guðbjörg tók í sama streng og Geir og sagði að allir 

gætu komið að máli við þau eigendurna og viðrað hugmyndir sínar um einhverjar úrbætur 

eða framkvæmdir í fyrirtækinu. Aðspurð um hvort allt starfsfólk gæti komið með 

hugmyndir og hvernig því væri þá háttað sagði hún: 

Við fáum alveg oft frá starfsfólkinu bara þú veist [...] það vantar einhvern 
búnað eða eitthvað, þá bara í rauninni bara tala þau við okkur, það er bara 
svolítið þannig, þau bara hringja í okkur eða senda á okkur eða eru hérna og 
spyrja okkur, þú veist yfirleitt er það kannski að það vantar eitthvað eða 
getum við gert þetta, haft svona kvöld, gert svona og við erum ótrúlega opin 
fyrir öllu. Við höfum eiginlega prófað að gera allt sem að starfsfólkið okkar 
biður um. 

Gústi og Gunnar höfðu sömu sögu að segja um jafnræði þegar kom að hugmyndavinnu. 

Þeir voru sammála um að allir gætu komið með hugmyndir til yfirmannanna, þeim væri 

alltaf mjög vel tekið og lausn fundin í sameiningu. Þeir tóku jafnframt báðir fram að 

eigendurnir væru duglegir við að biðja þá um álit á hugmyndum sem þeir fengju. Gústi 

sagði það skína sterklega í gegn að þau væru öll af vilja gerð að láta hugmyndir annarra 

verða að veruleika og að þau treystu skoðunum starfsfólks mjög vel. Hann sagði: „Það er 

mjög gott að maður sér að maður hefur traust frá yfirmönnunum, það er rætt við mann, 

maður er spurður og þú veist, þau vilja fá feedback og vilja fá hugmyndir frá manni“. 

Í umræðu um hugmyndavinnu í fyrirtæki C kom fram í viðtali við eigandann, Siggu, og 

í viðtölum við starfsfólkið, Sunnu og Sölku, að Sigga væri með ótrúlega frjótt 

hugmyndaflug. Hugmyndir hennar væru nánast óþrjótandi auðlind. Sigga var meðvituð 

um þessa tilhneigingu sína og lýsti hugmyndavinnu í fyrirtækinu meðal annars svona: „Ég 

er bara svolítið svona svolítið blátt áfram þegar kemur að einhverjum hugmyndum, þá er 

ég bara svona, mig langar að gera þetta og þá bara geri ég það“. Þrátt fyrir að 

framkvæmdagleði hennar og hugmyndaauðgi væri afar mikil og allt starfsfólk væri 
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meðvitað um það, þá sagði Sigga samt að hún spyrði starfsfólk sitt álits og fengi yfirleitt 

alltaf viðbrögð og endurgjöf frá þeim.  

Slík viðbrögð komu öll í hefðbundnum samræðum starfsfólks á milli en 

jafningjagrundvöllurinn, samvinnan og vináttan meðal starfsfólks í fyrirtæki C kom 

greinilega fram í öllum viðtölunum þremur. Sigga sagði að mest öll hugmyndavinna færi 

fram í hennar eigin höfði og hún kynnti hugmyndirnar svo fyrir starfsfólki sínu. Það gerði 

hún yfirleitt á daglegum samverustundum yfir morgunkaffi sem væru fastur liður í 

vinnudegi alls starfsfólks fyrirtækis C. Hún lýsti umræðuvettvangnum sem þessi 

morgunstund er svona: 

Það er bara svolítið svona einmitt þarna í kaffinu bara, vitiði hvað, ég er búin 
að ákveða að gera svona. Og þá kemur alltaf bara svona eins og ég segi og þá 
fær maður bara feedback á móti skilurðu, væri ekki gott að gera þetta og gott 
að gera þetta og bara já geggjað og allt þetta. Og þær eru alltaf þannig 
einhvern veginn, maður er bara með þannig starfsfólk að það eru allir bara 
einhvern veginn game. 

Salka talaði einnig um að flestar hugmyndir kæmu frá Siggu sjálfri en henni fannst þó 

að allt starfsfólk hefði möguleika á að koma með hugmyndir og bera þær upp við 

yfirmanninn hvenær sem væri. Hún fjallaði þó um, á sama hátt og Sigga, að flestar 

hugmyndir væru viðraðar fyrst í morgunkaffinu. Þær væru svo þróaðar innan fyrirtækisins 

þar sem allt starfsfólk gæti komið með sitt innlegg í vinnuna. Hugmyndavinna í fyrirtæki 

C var í allra höndum að mati Sölku og allir virtust hafa jafnt vald til þess að koma með 

hugmyndir og segja sína skoðun á þeim hugmyndum sem komu frá öðrum. 

4.1.4 Stuttar boðleiðir 

Í öllum viðtölum í fyrirtækjunum fjórum kom fram að samvinna starfsfólks á 

jafningjagrundvelli var mikil og ríkti hún meðal allra, burt séð frá því hvort fólk gegndi 

hlutverki eiganda eða almenns starfsmanns. Merki náinnar samvinnu skinu í gegnum 

lýsingar fólks á því hve stuttar boðleiðir innan allra fyrirtækjanna væru og með því er átt 

við að fólk þurfti ekki að fara með hugmyndir sínar eða önnur umræðuefni í gegnum 

marga aðila til þess að koma upplýsingum til skila á réttan stað. Stuttar boðleiðir er því 

fjórði flokkurinn sem fellur undir þemað Starfsemi á jafningjagrundvelli. 

Bára og Birta í fyrirtæki D töluðu báðar um að ef eitthvert mál kæmi upp sem þær 

myndu þurfa eða vildu ræða þá vissu þær alltaf báðar nákvæmlega hvert þær ættu að 
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fara með það og það væri einfaldlega beint til yfirmannanna. Þær sögðu báðar að þær 

myndu ekki hika við að fara til þeirra, þá sérstaklega annarrar þeirra, og ræða málin og 

finna lausn í sameiningu. Bára sagði að hún gæti talað við Björgu hvenær sem væri og þær 

ræddu málin alveg eins heima yfir kaffibolla eins og í fyrirtækinu eða á skrifstofu 

fyrirtækisins. Birta tengdi þessar stuttu boðleiðir og þægilegu samskiptaleiðir við sérstöðu 

fjölskyldufyrirtækis þegar hún sagði: 

[...] það eru kostirnir við svona fjölskyldu- eða vinafyrirtæki, þó að ókostirnir 
séu auðvitað líka einhverjir, en kostirnir eru það margir en það er auðvelt að 
tala við fólkið og þau eru alltaf einhvern veginn á staðnum þannig að það er 
gott að koma hlutum á framfæri ef þarf að bæta eitthvað eða ef eitthvað er 
þá er gott að láta vita. 

Hún sagði jafnframt að það ríkti mikið jafnræði meðal starfsfólks í fyrirtækinu og Björg 

og Birna væru bara einu skrefi ofar í goggunarröð fyrirtækisins þar sem þær hefðu meira 

ákvörðunarvald en aðrir og gegndu yfirmannsstöðu. Að öðru leyti starfaði starfsfólk allt á 

jöfnum grundvelli. Bára talaði um hve stuttar boðleiðirnar væru og hve náin starfsemin 

væri. Í umfjöllun um samskipti og hugmyndavinnu skein í gegn að hún gæti talað við 

yfirmenn sína hvenær sem væri en hún sagði: „Stundum hringi ég úr vinnunni bara hey 

ég var að fatta eitt, og þú veist, skilurðu, æ þetta er bara svo voðalega eitthvað kósý 

hérna“. 

Í fyrirtæki C tók Salka sérstaklega fram að skipurit væri varla til staðar í fyrirtækinu þar 

sem það væri smátt í sniðum en vegna nýtilkominna breytinga hefðu þau þurft að skila af 

sér slíku riti. Í ljós kom þá að skipurit fyrirtækisins væri afar flatt. Raunar sagði hún að það 

væri svo flatt að þau hefðu lent í stökustu vandræðum með að búa það til vegna þess að 

þau áttu í erfiðleikum með að segja að einhver einn innan fyrirtækisins væri yfir annan 

hafinn. Að lokum hefðu þau þó sett hjónin sem eiga fyrirtækið, Siggu og eiginmann 

hennar, auk Sölku í eina línu og nöfn alls starfsfólks þar fyrir neðan. Það hefði best getað 

lýst því hvernig starfsskipulagi væri háttað þó svo að þau litu síður en svo á það þannig að 

eitthvað starfsfólk fyrirtækisins væri hærra sett en annað. 

Salka lýsti samvinnu innan fyrirtækisins með þessum hætti: „Það er engin, og ég ítreka, 

engin stéttaskipting hérna og það er í raun og veru bara engir toppar þannig séð eða þess 

háttar skilurðu, boðleiðirnar eru bara svo rosalega stuttar hérna að samskiptin eru alveg 

rosalega fljót“. Hún sagði jafnframt að ef einhver myndi vilja ná í hana, segja henni frá 
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einhverju eða spyrja hana út í eitthvað þá myndi sá aðili einfaldlega hringja beint í hana 

og það væri aldrei þannig að ef einhver úr fyrirtækinu þyrfti að ná í einhvern annan að þá 

þyrfti það að fara í gegnum þriðja aðila.  

Gunnar lýsti því einnig á svipaðan hátt og Salka að engin stéttaskipting væri ríkjandi 

innan fyrirtækis A. Í umræðu sinni um almennt andrúmsloft innan fyrirtækisins tók hann 

dæmi og sagði: 

Ég er náttúrulega búinn að vera hér frá fyrsta degi, þekki náttúrulega alla mjög 
vel en ég er nú samt alveg þannig að ég skynja alveg samskipti fólks sko og 
það er eins og ég segi, mér finnst það gaman að sjá bara, það skiptir engu máli 
[hvaða starfi þú gegnir]. Það er mjög mikil vinátta. [...] Eins og bara þegar við 
fórum út að borða um daginn, það er ekkert eitthvað svona, þú veist, þarna 
sitja [þessir] eða eitthvað svona, það er engin svona skipting að neinu leyti, 
það voru bara allir saman. 

Þessi ummæli eru til vitnis um að stéttaskipting var lítil sem engin innan fyrirtækisins og 

allir virtust geta unað sér vel í návist hver annars. 

4.1.5 Lausnamiðað hugarfar og hjálpsemi 

Þar sem starfsemi fjölskyldufyrirtækjanna fjögurra fer að miklu leyti fram á 

jafningjagrundvelli þarf að hjálpast að við að finna lausnir á þeim fjölmörgu vandamálum 

sem staðið er frammi fyrir þegar kemur að rekstri fyrirtækja. Í flestum viðtölum kom fram 

að starfsfólk fyrirtækjanna hefði lausnamiðað hugarfar og hjálpsemi að leiðarljósi í 

flestum sínum störfum og því fellur þessi flokkur undir þemað Starfsemi á 

jafningjagrundvelli. 

Aðspurð um samvinnu og úrlausn vandamála í því samhengi fjallaði Hulda frá fyrirtæki 

B um að eins og gengur og gerist gæti starfsfólk og eigendur fyrirtækisins oft staðið 

frammi fyrir vandamálum sem þyrfti að leysa. Einnig gætu aðstæður verið þannig að 

ákvarðanir væru teknar um ákveðin málefni en síðan þyrfti að finna réttu leiðina við að 

framkvæma. Slíkar lausnir væru vanalega fundnar með því að starfsfólk nýtti sína 

styrkleika og ynni saman. Hulda sagði að mjög gjarnan væri gripið til tæknilegra lausna 

sem gerðu fólki kleift að vinna saman og hjálpast að við verkefni á netinu. Hún lýsti 

almennu verkferli svona: 

Þetta er alltaf svona samvinna skilurðu, svo er alltaf bara hugsað í lausnum 
[...] en ef það kemur eitthvað nýtt þú veist, eins og kannski, eins og þegar við 
vorum með hérna eitthvað fyrir eða í gegnum [bæjarfélagið], þá var bara hey, 
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hvernig getum við framkvæmt þetta þannig að það sé sem auðveldast fyrir 
alla? 

Hún sagði jafnframt að samvinna í fyrirtækinu væri „framúrskarandi“ miðað við 

samvinnu á öllum öðrum stöðum sem hún hefði unnið á. Nánari lýsing á því hvað það 

merkti fól meðal annars í sér að hún sagði: „Bara það eru allir tilbúnir í allt, það er bara 

eitthvað, það þarf að gera þetta, förum öll í það“.  

Hrönn frá fyrirtæki B tók í sama streng og Hulda í sambandi við að hugsað væri í 

lausnum og hjálpsemi væri afar mikil meðal starfsfólks í fyrirtækinu. Hún tók þó annars 

konar dæmi og fjallaði um að það væri öllum í fyrirtækinu í hag ef starfsemin væri með 

besta móti og starfsfólk veitti góða þjónustu. Þess vegna fjallaði hún um hve mikilvægt 

væri að allir hjálpuðust að við að gera alla þætti starfseminnar eins góða og mögulegt 

væri. Hún tók dæmi um einn þátt starfseminnar sem hafði verið í niðursveiflu undanfarna 

mánuði og sagði frá því að margt starfsfólk hefði lagt hönd á plóg við að greina vandamálið 

og bæta úr vandanum. Það fæli í sér að starfsfólk sem gegndi hverri stöðu í fyrirtækinu 

þyrfti að finna lausn á vandanum sem sneri að sínum verkahring og framkvæma úrbætur. 

Þannig myndi það stuðla að hagnaði heildarinnar og hún orðaði það sem svo að með 

þessu væri hún stöðugt að reyna að fá starfsfólk sitt til þess að „róa í sömu átt“. 

Eigendur fyrirtækis D höfðu á sama hátt og Hrönn verið að reyna að fá starfsfólk sitt til 

þess að róa allt í sömu átt. Almennt séð sagði allt starfsfólk fyrirtækisins sem rætt var við 

að samvinna væri góð innan allra eininga fyrirtækisins og hugsað væri í lausnum en á 

daginn kom að hjálpsemi og samvinnu í stærra samhengi var örlítið ábótavant. Birna kom 

sérstaklega inn á ákveðið mál, sem hinir viðmælendurnir minntust þó líka á. Málið fól í sér 

að starfsemi fyrirtækisins er í raun tvíþætt. Starfsfólk sem vinnur á sama stað er því 

aðskilið með vegg þar sem mismunandi starfsemi fyrirtækisins fer fram og kom fyrir að 

þessi tvö rými væru eins og sitt hvor vinnustaðurinn. Hún fjallaði um að þegar mikið hefði 

verið að gera öðrum megin við vegginn en lítið að gera hinum megin þá hefði það komið 

fyrir að fólk færi ekki og hjálpaðist að heldur léti eins og það vissi ekki af ástandinu handan 

veggjarins.  

Stjórnendurnir, Björg og Birna, tóku eftir þessu vandamáli þegar mest lét og fóru þá, 

ásamt starfsfólki sínu í að finna lausn á málinu. Á fundi sem haldinn var kom á daginn að 

rót vandans lá í því að starfsfólk vissi ekki nákvæmlega hvað starfið fól í sér sem unnið var 
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handan veggjarins, gat því lítið aðstoðað og bar sig heldur ekki eftir því. Eftir þessa 

uppákomu var ákveðið að leyfa starfsfólki að skiptast á að starfa sitt hvorum megin við 

vegginn og Björg lýsti þessu ferli svona: 

Við erum að reyna stundum svolítið að opna meira þar á milli og spyrja þann 
sem er [öðrum] megin, hefur þú áhuga á að læra að vera [hinum] megin? 
Aðeins að reyna að rótera þar [...]. Það tókst rosalega vel, við bara tókum fyrst 
þá sem við vissum að væru svona opin fyrir því, fórum léttari leiðina með það 
bara og fólki fannst bara, leist rosa vel á það og í raun og veru allir bara 
jákvæðir. 

Lausnin í fyrirtæki D var á þennan hátt fundin með því að greiða starfsfólki leiðina að því 

að hjálpast að í auknum mæli. 

Viðmælendur voru inntir eftir því hvernig þeir veittu samstarfsfólki sínu, yfirmönnum 

og undirmönnum, stuðning í starfi og kom á daginn að flestum þótti stuðningur helst 

felast í samskiptum af einhverju tagi. Salka, Birna og Birta frá fyrirtækjum C og D voru 

sammála um að ein helsta leiðin sem þær færu við að styðja við samstarfsfólk sitt væri að 

eiga í samræðum við það og ekki síst hlusta á það. Birta lýsti stuðningi sínum við starfsfólk 

sem svo: 

Ég get sagt eitt allavega að mér finnst að fólki finnist gott að koma að tala við 
mig, já og ég þá get farið með það lengra eða ekki þú veist, ef það eru leiðindi 
eða vesen þá finnst mér fólk leita til mín og segja mér frá því og þá hlýtur það 
að þýða að ég sé með ágætis hlust eða þú veist, ég tek þannig á málum. 

Birna tók í sama streng en hún hefur verið að leita leiða til þess að auka stuðning sinn við 

starfsfólk. Hún sagði að aukin samskipti væru af hinu góða en auk þess væri stuðningur 

falinn í því að hún væri með meiri viðveru í fyrirtækinu. Hún orðaði það svo: „Það sem 

hjálpar mikið núna er að ég sé meira [í fyrirtækinu] að vinna og það eru svona einhverjir 

sem þú veist, finnst gott að koma og tala við mig“.  

Salka er eins konar yfirmaður í fyrirtæki C og var hún á sama máli og Birna. Lesa mátti 

úr hennar svari við því hvernig hún veitti samstarfsfólki stuðning í starfi að hún byggði 

stuðninginn upp með auknum samskiptum. Hún sagðist byrja flesta vinnudaga sína á að 

nálgast starfsfólk fyrirtækisins, sem allt er kvenkyns, bjóða þeim góðan dag og spjalla við 

þær. Hún sagði spjallið jafnan vera á léttum nótum þar sem rabbað væri um daginn og 

veginn og þessi vani hennar hefði orðið til þess að konurnar væru líklegri til þess að 

nálgast hana og láta hana vita af ýmsum málum ef þeim þætti þess þurfa. 



 

65 

Hrós og hvatning voru einnig samskiptamáti sem kom fram í viðtölunum að sumt 

starfsfólk nýtti til þess að veita samstarfsfólki sínu stuðning í starfi. Hulda frá fyrirtæki B 

fjallaði um að hrós væri að hennar mati besta leiðin til þess að styðja við samstarfsfólkið 

og nálgast það einnig með jákvæðu hugarfari. Gunnar frá fyrirtæki A tók í sama streng í 

sambandi við jákvæðnina en aðspurður sagði hann að hann væri í grunninn jákvæður 

einstaklingur að eðlisfari og ef það kæmu upp einhver vandamál þá reyndi hann að veita 

stuðning með því að finna lausn og „sjá jákvæðu hliðina á hlutunum“. Hrönn í fyrirtæki B 

gaf í skyn að hennar stuðningur við starfsfólk væri að miklu leyti falinn í hvatningu, 

hjálpsemi og hrósi. Hrós og hvatning var einnig afar mikilvægt í huga Guðbjargar hjá 

fyrirtæki A. Hún sagði: 

Við erum dugleg að hrósa fólkinu okkar ef við fáum til dæmis, við fáum 
stundum frá fólki bara vá þessi, hann er svo frábær, eða stendur sig svo vel og 
þá erum við ótrúlega dugleg að láta vita. Ég læt alltaf vita strax, annað hvort 
sendi ég á þá eða sendi, segi bara, ég verð að segja þér að það var verið að 
hrósa þér, vel gert! Mér finnst það ótrúlega mikilvægt, fólk er rosalega ánægt 
með þig, bara vel gert. Það gefur fólki svo ótrúlega mikið búst. 

Með þessum orðum sagði hún hvað henni þætti mikilvægt að styðja við starfsfólk á 

þennan hátt og hún lét einnig í ljós hve hjálplegt það gæti verið fyrir hvern og einn 

einstakling að fá svona skilaboð. 

4.2 Vinnuframlag starfsfólks í mismunandi aðstæðum 

Fólk sinnir margvíslegum hlutverkum í daglegu lífi sínu. Fjölskyldulíf og atvinnulíf geta til 

dæmis dregið fram nokkur af þeim hlutverkum sem einn einstaklingur getur gegnt í einu. 

Hlutverk þau sem starfsfólk eða eigendur fjölskyldufyrirtækja geta gegnt geta verið 

margvísleg og flækjustig þeirra hátt. Hlutverk voru tíðrætt umræðuefni í viðtölum 

þessarar rannsóknar og hér verður gerð grein fyrir því hvernig vinnuframlagi starfsfólks 

var háttað eftir því hvaða hlutverk aðstæður buðu upp á að það gegndi hverju sinni. 

Vinnuframlag starfsfólks í mismunandi aðstæðum er annað þemað sem kom í ljós í 

gögnunum og felur það í sér lýsingu á ákveðnum sjónarhornum varðandi hlutverk leiðtoga 

og fylgjenda en hér verður fjallað um þá sem eigendur eða yfirmenn og starfsfólk. 

4.2.1 Hlutverk starfsfólks 

Innan allra fyrirtækja sem rannsökuð voru kom fram að ákveðin verkaskipting væri við 

lýði meðal starfsfólks þar sem hlutverk voru skilgreind á mismunandi hátt. Það átti bæði 
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við þegar kom að hlutverkum hefðbundinna starfsmanna og í röðum eigenda eða 

yfirmanna. Hlutverk starfsfólks virtust geta tekið á sig ýmsar birtingarmyndir og algengt 

var að þau þróuðust með tímanum. Hlutverk starfsfólks er fyrsti flokkurinn sem fjallað 

verður um og fellur undir þemað Vinnuframlag starfsfólks í mismunandi aðstæðum. 

Í upphafi viðtala voru allir viðmælendur spurðir að því hvert hlutverk þeirra væri innan 

fyrirtækisins og stóð sjaldnast á svörum. Allir viðmælendur töldu upp hvað starf þeirra 

fæli í sér og sögðu jafnvel frá störfum annars starfsfólks í samhenginu til þess að útskýra 

betur starf sitt. Allir viðmælendur tóku einnig fram hvort þeir gegndu hlutverki eiganda, 

yfirmanns eða almenns starfsmanns. Aðspurðir tóku viðmælendur einnig fram hver 

tenging þeirra væri inn í fyrirtækið og kom þá í ljós hvort þeir væru hluti af þeirri fjölskyldu 

sem ætti fyrirtækið eða væru ótengdir starfsmenn. Í þremur tilfellum af fjórum kom fram 

að þeir viðmælendur sem voru ekki hluti af fjölskyldunni höfðu þó verið góðir vinir 

eigendanna og þekkt vel til áður en þeir hófu störf.  

Misjafnar ástæður lágu að baki því að einstaklingar höfðu tekið að sér það hlutverk 

sem þeir gegndu innan fyrirtækisins. Í fæstum tilfellum var það þannig að auglýst hefði 

verið eftir starfsmanni í ákveðið starf, einstaklingur sótt um og fengið starfið. Raunar var 

það aðeins þannig í einu tilfelli, hjá Gústa frá fyrirtæki A. Allir aðrir viðmælendur höfðu 

verið tengdir eigendum eða stofnendum fyrirtækisins og þeim ýmist boðið starf eða frétt 

af starfinu með öðrum hætti. Gústi var fyrsti umsækjandinn og fyrsti starfsmaðurinn sem 

ráðinn var inn í fyrirtæki A fyrir utan fjölskyldumeðlimi. Í fyrstu var hlutverk hans einfalt 

og skýrt afmarkað en hafði víkkað út og orðið umfangsmeira með tímanum þar sem 

styrkleikar hans voru víðtækir og gátu nýst á ýmsum stöðum innan fyrirtækisins.  

Svipaðar sögur voru gegnumgangandi í þeim viðtölum sem tekin voru að því leyti að 

hlutverk hvers viðmælanda hafði í raun þróast í kringum þá styrkleika sem þeir bjuggu yfir 

eftir því sem á leið í starfinu. Í fyrirtæki D hafði Björg fengið hugmyndina að stofnun 

fyrirtækisins og mótað hana í huga sér um nokkra hríð. Hún hafði svo ákveðið að athuga 

hvort Birna, tengdadóttir hennar, gæti hugsað sér að koma með henni í stofnun 

fyrirtækisins þar sem henni þótti hún hæf til verksins. Birna sá að styrkleikar hennar gætu 

legið þarna þó hún væri reynslulítil og fór af fullum krafti í verkefnið. Þær gegna nú báðar 

stöðu yfirmanns og eiganda í fyrirtækinu.  
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Fyrir opnun í fyrirtækinu var starfsfólk ráðið inn og var þá þessari sömu nálgun beitt, 

það er að styrkleikar einstaklinga og áhugasvið hafði mikið að segja um hvaða hlutverk 

hver starfsmaður gegndi. Fólk sem var áhugasamt um að starfa í fyrirtækinu var kallað til 

og því sagt frá þeirri starfsemi sem viðhöfð yrði innan fyrirtækisins. Starfsfólk gat svo sjálft 

fengið að velja hvaða starf það vildi taka að sér, allt eftir áhuga og styrkleikum hvers og 

eins. Bára lýsti þessu ferli svona: 

Þetta var bara á einum fundi heima hjá [Björgu], þú veist, áður en, þetta var 
bara meira að segja þegar þetta var í byggingu, þá tók hún okkur sem voru 
búin að sækja um sko, og við bara svona eiginlega svona skiptum þessu 
einhvern veginn niður, þú veist, hvort myndir þú vilja vera [öðrum] megin eða 
[hinum] megin og þetta hefur bara, já. 

Salka frá fyrirtæki C hafði þá reynslu af hlutverki sínu að hún hafði verið ráðin inn í 

ákveðið starf, almennt hlutastarf, en reynsla hennar, menntun og áhugasvið hafði gert 

henni kleift að útvíkka starf sitt til muna. Hún fjallaði um hvernig hún hafði tekið að sér 

aukna ábyrgð með tímanum og aukið starfshlutfall sitt. Hún nýtti ýmsa styrkleika sína til 

þess að bæta vinnuaðstæður annars starfsfólks auk þess sem menntun hennar og reynsla 

úr fyrri störfum gerðu henni kleift að bæta ýmsa verkferla. Gunnar og Gústi frá fyrirtæki 

A höfðu svipaða reynslu. Báðir höfðu þeir verið ráðnir inn í fyrirtækið og haft einföldu 

hlutverki að gegna. Þeir höfðu hins vegar báðir nýtt styrkleika sína og skapað sér 

veigamikið starf innan fyrirtækisins.  

Í fyrirtækjum A, B og C kom í ljós að það starfsfólk sem rætt var við og var hluti af 

fjölskyldunni en þó ekki eigendur eða yfirmenn hafði tekið að sér starf af þeirri aðal 

ástæðu að það vildi aðstoða fjölskyldumeðlimi sína. Stofnun og rekstur fyrirtækis er mikil 

vinna og Sunna frá fyrirtæki C sagði til dæmis frá því hvernig hún hefði aðallega hafið störf 

til þess að létta örlítið undir með dóttur sinni sem stofnaði fyrirtækið. Aðspurð að því 

hvernig það kom til að hún hefði farið í þetta starf sagði hún: 

Ég var nú bara svona að létta á með henni því að hún [...]var náttúrulega að 
gera þetta fyrst heima og til að létta henni þannig að hún hefði styttri 
vinnudag. Svo þegar það var þá náttúrulega jókst þetta alltaf og það styttist 
aldrei vinnudagurinn hjá henni þannig að, það svona vatt upp á sig og ég er 
enn þá hérna. 

Gunnar frá fyrirtæki A tók í svipaðan streng þegar hann fjallaði um aðkomu sína að 

fyrirtækjarekstrinum við stofnun fyrirtækisins. Hann sagði: „Vitandi það að bróðir minn 



 

68 

var að [fara að stofna fyrirtækið], auðvitað ætlaði ég að hjálpa honum alveg frá A til Ö og, 

það kom ekkert annað til greina“. Í fyrirtæki B hafði það komið upp að skyndilega vantaði 

starfsmann til þess að gegna veigamiklu hlutverki í starfseminni þar sem vandræði höfðu 

verið með fyrrverandi starfsmann. Heiða sem er dóttir eigendanna hafði þá stigið fram, 

ung að árum, og tekið við því hlutverki. Með því fannst henni að hún gæti létt álagi af 

foreldrum sínum auk þess sem henni fyndist gott að geta haft svolitla stjórn í 

fjölskyldufyrirtækinu sjálf. 

4.2.2 Hlutverk eigenda og yfirmanna 

Eigendur eða yfirmenn fyrirtækjanna fjögurra gegndu í flestum tilfellum margvíslegum 

hlutverkum sem fólu í sér mikið vinnuálag. Fram kom að þau væru ekki alltaf nægilega vel 

skilgreind sem skilaði sér í óþarflega miklu annríki og jafnvel ruglingi meðal starfsfólks. 

Vert er að gera sérstaklega grein fyrir annasömum hlutverkum eigenda og yfirmanna til 

þess að varpa ljósi á það sem í þeim felst og er hlutverk eigenda og yfirmanna því annar 

flokkurinn sem fellur undir þemað Vinnuálag starfsfólks í mismunandi aðstæðum. 

Hlutverk eigenda og yfirmanna fjölskyldufyrirtækjanna eru afar veigamikil og eru þessir 

aðilar verulega önnum kafnir. Allir viðmælendur sem gegndu slíkum hlutverkum sögðu í 

viðtölunum dæmisögur af því hvernig verkefni hrönnuðust gjarnan upp á borðum þeirra 

og ábyrgðin væri mikil. Fyrirtæki A og D eru bæði innan við tveggja ára gömul og var 

eigendum þeirra beggja tíðrætt um hve ofboðslegt vinnuframlag þeirra hefði verið frá því 

áður en opnað var og fram til dagsins í dag. Geir frá fyrirtæki A lýsti þessu er hann sagði: 

„Það sem við erum búin að byggja og leggja í þetta er bara sko bull og vitleysa […] en það 

er eins og ég segi, þetta var allt bara tekið með trompi og maður bara vann dag og nótt“.  

Sigga hjá fyrirtæki C lýsti daglegri vinnu hjá sér á svipaðan hátt en hún býr sjálf yfir 

gríðarlegri hugmyndaauðgi og framkvæmdagleði sem gerir það að verkum að oft vinnur 

hún nótt sem nýtan dag. Það væri ekki síst vegna þess að hún gerði sér sjálf fullkomlega 

grein fyrir því hve umfangsmiklar hugmyndir hennar og framkvæmdir væru en hún vildi 

ekki láta það bitna á starfsfólki sínu hve metnaðarfull hún væri. Hún lýsti þessu svona: 

Þá er ég bara svona mig langar að gera þetta og þá bara geri ég það og þær 
eru alltaf, þú veist, ég er aldrei eitthvað með þannig hugmyndir bara að þetta 
sé að fara að leggjast þannig á fólkið, auðvitað leggst þetta á mig, ég veit hver 
vinnan þeirra er, og þeim er alltaf velkomið að fara bara heim eftir sinn 
vinnutíma, þá klára ég bara. 
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Bæði Björg og Birna, yfirmenn í fyrirtæki D, höfðu svipaða sögu að segja en þær fjölluðu 

báðar um að alls kyns verkefni lentu mjög gjarnan á þeim umfram þau verkefni sem þær 

lögðu upp með að yrðu í sínum verkahring. Birna talaði um að veikindi gætu alltaf komið 

upp hjá starfsfólki eða annað slíkt sem væri þess valdandi að aukin vinna lenti á hennar 

herðum. Hún minntist þó á að eigendurnir hefðu gert sér grein fyrir að svona aðstæður 

væru eðlilegar í upphafi reksturs auk þess sem hún sagði að hún myndi gjarnan ganga sjálf 

í ýmis verk til þess að spara þegar kæmi að launakostnaði og slíkum útgjöldum. 

Vegna mikilla anna og metnaðar í starfi eigenda fyrirtækjanna kom fram að starfsfólk 

vissi ekki endilega alltaf hvert það ætti að leita til þess að ráðfæra sig við einhvern um 

ákveðin mál. Hlutverk yfirmanna eru þannig ekki alltaf nægilega vel skilgreind og þetta 

kom sérstaklega fram í viðtölum við einstaklinga frá fyrirtækjum A og D en með ólíkum 

hætti þó. Í fyrirtæki A var verkaskipting milli eigenda ekki nægilega skýr og það skilaði sér 

í ruglingi hjá starfsfólki. Guðbjörg og Geir eru bæði yfirmenn í fyrirtækinu og í viðtölum 

við þau kom fram að þau hefðu rætt sín á milli og við aðra eigendur fyrirtækisins hvert 

hlutverk hvors þeirra væri. Bæði virtust þau hafa ákveðin störf í sínum verkahring en þau 

sköruðust þó að einhverju leyti. Samkvæmt Guðbjörgu sköruðust hlutverk þeirra að 

allmiklu leyti þar sem hún leit svo á að þau hefðu bæði sameiginlegt ákvörðunarvald yfir 

ýmsum hlutum. Geir var þó ekki á alveg sama máli hvað þetta varðaði vegna þess að í 

hans huga voru hlutverk þeirra aðeins aðgreindari þar sem hann hafði ákvörðunarvald yfir 

ákveðnum þáttum en hún yfir öðrum þáttum. Hann lýsti þessu sem svo: 

Allir eru svolítið í sínu hlutverki sko, sem ég vil dálítið hafa. Ég á ekkert að vera 
að skipta mér of mikið af því sem þú ert að gera af því það er ekki mitt en að 
sjálfsögðu má ég koma með tillögur: Hvað finnst þér um þetta? Og svoleiðis 

Í ljós kom einnig í viðtalinu að þessir þættir sem hann fjallaði um að væru skýrt 

afmarkaðir og hann hefði vald yfir voru töluvert fleiri heldur en þeir sem Guðbjörgu fannst 

að hann hefði. Að hennar mati hafði hún ákvörðunarvald til jafns við hann um margt af 

því sem honum fannst hann einn bera ábyrgð á. Hún gerði sér þó grein fyrir þessum 

árekstrum en í viðtalinu við hann virtist ekki koma fram að hann hefði nokkrar áhyggjur 

af þeim. Guðbjörg lýsti þessum vanköntum í samskiptum þeirra svona: 

Ég verð nú að viðurkenna samt að það er einn hérna sem að tekur oft 
ákvarðanir án þess að spyrja aðra og ræður stundum aðeins meira en aðrir 
hérna og það er [Geir], það er alveg eitthvað sem við erum að vinna með [...]. 
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Ég er bara svo ótrúlega ólík honum að ég spyr um allt, bara fæ ég go á þetta? 
Bara að öllu, ef ég ætla að kaupa einn [hlut] skilurðu. Þú veist, ég bara spyr, 
hef bara vanið mig á það. Hann er svolítið svona bara, æ ég ætla að mála 
þessar súlur. Ég bara geri það og ég er bara byrjaður að mála og ég var bara 
eitthvað bíddu, ætlum við að [mála]?  

Þrátt fyrir þetta missætti kom samt fram í viðtali við þau bæði að samskipti þeirra á milli 

væru alla jafna mjög góð en það væru bara einstaka ágreiningsmál og þá sérstaklega um 

það hvað fælist í hlutverki hvors þeirra sem kæmu annað slagið upp á. 

Þessi óskýrleiki í verkaskiptingu milli yfirmanna í fyrirtæki A virtist hafa áhrif á starfsfólk 

fyrirtækisins að því leytinu til að hugmyndir og hvers kyns ráðfæringar rötuðu ekki 

endilega alltaf strax á rétta staði. Gústi fjallaði um vandkvæði þess að hafa tvo yfirmenn 

sem gegndu að einhverju leyti svipuðu hlutverki en væru þó með verkaskiptingu sem væri 

ef til vill aðeins of óljós. Hann orðaði umræðu um þetta mál svona: 

Þessi samskiptaleið getur stundum verið svona hvert á ég að fara með hlutina, 
það eru fjórir eigendur og tveir [aðal yfirmenn] í rauninni og kannski eru 
hlutverkin þeirra ekki nógu vel skilgreind fyrir starfsmennina til að þeir geti 
svona já, þangað fer ég með þetta verkefni, þangað fer ég með þetta verkefni. 
Sem hefur kannski ekki þurft hingað til en fer kannski bráðum að þurfa, líka 
bara fyrir þau, þannig að það minnki vinnuna hjá þeim, að svona, skilgreina 
sig betur. 

Í viðtali við Geir, annan aðalyfirmanna Gústa, komu fram vísbendingar um að þetta 

vandamál væri sannarlega til staðar. Hann sagði meðal annars:  

Það er rosalega mikið leitað til mín og ég fæ endalausar hringingar, það er 
fyrst hringt í mig og ef að ég segi bara heyrðu þetta er ekki mín deild hringdu 
í [Guðbjörgu] eða hringdu í [annan starfsmann] eða þangað og þangað. Þá er 
oftast svona hringt, eða mikið hringt í mig. 

Í fyrirtæki D var skilgreiningu á verkaskiptingu milli yfirmanna einnig nokkuð ábótavant 

en eins og áður sagði var birtingarmynd þess frábrugðin þeirri í fyrirtæki A. Björg og Birna 

sinna báðar hlutverki eigenda og yfirmanna auk þess sem þær eru hluti af þeirri fjölskyldu 

sem starfrækir fyrirtækið en hlutverk þeirra skarast að miklu leyti. Birna fjallaði um að 

hún sæi um allan daglegan rekstur fyrirtækisins og væri alla jafna nokkuð mikið í 

fyrirtækinu á daginn. Hlutverk Bjargar var frekar innt af hendi á skrifstofu fyrirtækisins 

sem er í öðru húsi, þó í grennd við fyrirtækið, en hún sagðist líta við í fyrirtækinu flesta 

daga. Starfsfólk fyrirtækisins mátti þó sjálft ráða því hvora þeirra það áliti frekar sem 

yfirmann sinn og hvora þeirra það talaði við burt séð frá því efni sem þyrfti að ræða hverju 
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sinni. Í ljós kom að báðir viðmælendur fyrirtækisins sem ekki sinntu hlutverki yfirmanns 

myndu frekar tala við Björgu heldur en Birnu. Bára sagði: „[Björg] er bara minn yfirmaður 

sko, og [Birna] er náttúrulega líka yfirmaður, en mér finnst alltaf betra að leita til 

[Bjargar]“. Birta tók í sama streng og sagði:  

Sko ef það eru ágreiningsmál þá er það alltaf rætt strax við þær [Björgu] og 
[Birnu] sko og mér finnst, það hefur reyndar ekkert verið að koma eitthvað 
mikið af þeim sem ég get eitthvað vitnað í en það er rosa gott að tala við 
[Björgu], sérstaklega gott, og mér finnst hún svona, og okkur finnst það 
eiginlega öllum á gólfinu og ég veit að hún myndi taka vel á því ef það væri 
ágreiningsmál. 

Bæði Björg og Birna virtust gera sér grein fyrir þessari tilhneigingu starfsfólks til þess 

að líta aðeins á aðra þeirra sem yfirmann en þær sögðu að það gæti verið vegna þess hve 

langa reynslu Björg hefði af stjórnunarstarfi eða eitthvað slíkt. Þær gerðu þó ráð fyrir því 

að með tímanum myndi þetta jafnast út.  

4.2.3 Hlutverkaspenna 

Þau fyrirtæki sem hér eru til rannsóknar teljast öll til lítilla fjölskyldufyrirtækja en það 

þýðir að starfsfólk í fyrirtækjunum er fátt og margt hvert hluti af einni og sömu 

fjölskyldunni, sem sagt þeirri fjölskyldu sem stofnaði og/eða á fyrirtækið. Af því leiðir að 

starfsfólk fyrirtækjanna gegnir gjarnan fleiri en einu hlutverki í einu þegar það innir störf 

sín af hendi, svo sem hlutverki fjölskyldumeðlims og starfsmanns. Sem dæmi má taka að 

í öllum fyrirtækjum sem hér er fjallað um voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga sem gegndu 

yfirmannsstöðu að einhverju leyti og í þremur tilfellum af fjórum voru báðir yfirmenn sem 

rætt var við hluti af fjölskyldunni sem átti fyrirtækið. Í einu tilfelli var aðeins annar þeirra 

hluti af fjölskyldunni. Í svona aðstæðum getur hlutverkaspenna myndast og þótti raunin 

einmitt vera sú í þeim fyrirtækjum sem hér er fjallað um. Því er þriðji flokkurinn sem fellur 

undir þemað Vinnuframlag starfsfólks í mismunandi aðstæðum, hlutverkaspenna og 

verður gerð grein fyrir því sem í honum felst hér.  

Í öllum fyrirtækjunum fjórum starfaði fólk sem gegndi mismunandi hlutverkum eins og 

fram hefur komið. Helstu hlutverkunum má skipta í flokka þar sem einn flokkur nær yfir 

eigendur eða yfirmenn fjölskyldufyrirtækisins sem eru þá hluti af fjölskyldunni, annar yfir 

starfsfólk sem er hluti af fjölskyldunni sem um er rætt og þriðji yfir starfsfólk sem ekki er 
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hluti af viðkomandi fjölskyldu. Viðtöl voru tekin við einstaklinga úr hverju fyrirtæki fyrir 

sig sem allir tilheyrðu einhverjum þessara flokka.  

Í ljós kom að í fyrirtækjum A, B og D þótti starfsfólki og jafnvel eigendum nokkuð um 

að mismunandi kröfur væru gerðar til starfsfólks eftir því í hvaða flokk það félli auk þess 

sem sjónarhorn á þessar kröfur voru afar mismunandi eftir því við hvern var rætt. Í 

fyrirtæki A fjallaði Guðbjörg um að hún og aðrir eigendur og yfirmenn í fyrirtækinu sem 

væru hluti af fjölskyldunni gerðu gjarnan mismunandi kröfur til þess starfsfólks sem væri 

hluti af fjölskyldu þeirra, svo sem systkina og annars starfsfólks. Auk þess sagði hún að 

samskiptin þeirra á milli væru mismunandi eftir tengslunum. Hún gerði sér nokkuð skýra 

grein fyrir því að samskiptin væru ólík og hún taldi nokkra erfiðleika felast í því að starfa 

með nákomnum ættingjum sínum í fjölskyldufyrirtæki þar sem hún væri yfirmaður. 

Aðspurð að því í hverju þessir erfiðleikar fælust hafði hún þetta að segja: 

Systir okkar er líka að [vinna] hérna, kannski gerir maður aðeins meiri kröfur 
til þeirra. Systkini okkar sem eru að [vinna], þeim finnst kannski auðveldara 
að segja við okkur ef það er eitthvað, þú veist sem getur kannski móðgað 
okkur eða eitthvað og svo öfugt getum við sagt bara eitthvað heyrðu, þú þarft 
nú aðeins að fara að... eitthvað, skilurðu? Þú veist, ef einhver [viðskiptavinur] 
kemur með eitthvað til okkar, bara svona heyrðu þessi var nú eitthvað svona 
svolítið pirraður [í vinnunni], þá förum við strax bara heyrðu nú, þú veist, 
maður talar aðeins öðruvísi við systkini sín.  

Þá var hún spurð hvort henni þætti munur á samskiptum við fjölskyldumeðlimi og aðra 

og þá hélt hún áfram: 

Já, ég hugsa það alveg að maður þarf alveg að passa þetta, ekki gera of miklar 
kröfur og ekki vera of svona, þú veist, eins og ef það vantar kannski einhvern 
að [vinna] eða eitthvað og þá bara heyrðu geturðu tekið [vaktina] og geri bara 
svolítið ráð fyrir því bara, þú veist, þú hefur ekkert betra að gera, [...] gerðu 
það, þú veist, plíís. Ég myndi ekkert segja það við einhvern annan [starfsmann] 
hjá mér. 

Hún sagði jafnframt að í hennar huga væri þetta ósanngjarnt af henni og hinum 

eigendunum og hún bætti því auk þess við að það að tala um þetta mál léti hana átta sig 

betur á að hún gerði greinarmun á starfsfólki sínu og kröfum til ákveðinna einstaklinga.  

Heiða frá fyrirtæki B sagði að hún fyndi að einhverju leyti fyrir aukinni pressu frá 

yfirmönnum sínum sem einnig eru foreldrar hennar vegna fjölskyldutengslanna. Hún 

fjallaði þó um þetta mál frá öfugu sjónarhorni miðað við Guðbjörgu, eðli málsins 
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samkvæmt. Heiða sagði að á stundum væri hún að „tryllast“, eins og hún orðaði það, 

vegna þess að hún vissi svo vel hver staðan væri í fyrirtækinu öllum stundum að hún gæti 

aldrei hringt sig inn veika ef hún væri ekki raunverulega fárveik. Hún sagði jafnframt að 

hún myndi alltaf hlaupa undir bagga með foreldrum sínum ef minnsta atvik kæmi upp á. 

Þau væru saman í þessu og það væri alltaf líka hennar mál ef upp kæmu aðstæður sem 

þyrfti að bjarga í snatri vegna þess að hagur þeirra allra væri falinn í því að fyrirtækinu 

gengi vel. 

Björg frá fyrirtæki D tók í sama streng og Guðbjörg og sagði að hún þyrfti að vanda sig 

sérstaklega í starfi sínu vegna þess að hún væri gjörn á að gera aðrar og meiri kröfur til 

starfsfólks síns sem væri hluti af fjölskyldu hennar heldur en þess fólks sem einungis 

starfaði hjá henni. Hún sagði að það gæti verið afar flókið að vera bæði mamma og 

yfirmaður á sama tíma en hún vandaði sig samt við það að koma eins fram við 

fjölskyldumeðlimi og annað starfsfólk. Aðspurð að því hvernig það lýsti sér þegar 

framkoma hennar væri mismunandi eftir aðstæðum sagði hún: 

Yfirleitt er maður harðari við sko [fjölskyldu] sína, af því að maður vill ekki láta 
það berast út að þú hlífir þínu, þannig að stundum stend ég mig að því að vera 
ósanngjörn, ég fer alveg oft í þá átt. [...] Og [fjölskyldumeðlimir] hafa alveg 
talað um þetta við mig sko. 

Hún sagði jafnframt að hún myndi ekki trúa því að fólki gæti fundist að hún hlífði sínum 

skyldmennum frekar en öðru starfsfólki. Ekki höfðu allir innan fyrirtækisins þó þessa sömu 

upplifun af samskiptum yfirmanna við skyldmenni sín og hún. Birta sem starfar hjá 

fyrirtækinu en er þó óskyld eigendunum var spurð út í hvort henni dyttu einhverjir ókostir 

í hug við það að starfa í fjölskyldufyrirtæki og hún sagði: 

Ég held að það sé nú bara í öllum fjölskyldu- og vinafyrirtækjum þegar margir 
vinna eins og hér í [fyrirtækinu] þú veist, börn þeirra og tengdabörn og svona, 
þá kannski eru þau ekki eins ábyrg kannski og hinn aðilinn sem er að vinna 
fyrir laununum sínum. Þau taka kannski lengri matarhlé og eiga auðveldara að 
skreppa frá eða það já, mér finnst það kannski svona eini ókosturinn þannig, 
sem er ekkert mikið af en getur gerst sko. 

Birna er ein þeirra einstaklinga sem starfar innan fyrirtækis D eins og Björg og Birta og 

gegnir einnig hlutverki fjölskyldumeðlims svo að hún gæti verið ein þeirra sem Birta var 

með í huga þegar hún lét þessi ummæli falla. Birna gegnir þó einnig hlutverki eiganda og 

yfirmanns en hún hefur frá opnun fyrirtækisins átt í erfiðleikum með að fá sumt starfsfólk 
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til þess að líta á sig sem slíkan. Hún sagði að ýmsar ástæður gætu legið þar að baki eins 

og fram hefur komið en ein þeirra gæti legið í því að fólk héldi að hún hefði fengið þetta 

starf upp í hendurnar án þess að hafa nokkuð til þess unnið.  

Hún sagðist sérstaklega vita til þess að Bára, sem er jafn tengd Björgu, 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins, héldi það. Hún fjallaði um að samband þeirra tveggja 

hefði á stundum verið stirt og hefði síst skánað eftir að hún tók við starfi yfirmanns í 

fjölskyldufyrirtækinu. Hún fjallaði þó um að hún hefði verið afar hæf fyrir starfið og að 

hún og maðurinn hennar hefðu jafnframt lagt mikið á sig til þess að byggja fyrirtækið upp, 

líkt og tengdaforeldrar hennar hefðu gert. Undirbúnings- og uppbyggingarvinnan hefði þó 

að miklu leyti farið fram án þess að margir aðrir vissu og því héldi fólk gjarnan að hún 

hefði ekki átt starfið skilið. 

Í fyrirtæki C hafði enginn viðmælandi á orði að það væru sérstakir vankantar á 

hlutverkaskiptingu eða þeim væntingum sem gerðar væru til hvers og eins starfsmanns 

af annarra hálfu. Aftur á móti kom fram að starfsfólk sem einnig væri hluti af fjölskyldunni 

tæki störf sín á stundum afar alvarlega. Sigga fjallaði um Sunnu, móður sína, og sagði að 

hún ætti það til að vinna afskaplega hörðum höndum án þess endilega að nokkur bæði 

hana um það. Hún sagði að Sunnu væri svo mikið í mun passa upp á að allt gengi vel í 

fyrirtækinu að henni færðist stundum of mikið í fang. Hún tók dæmi um að ef hún þyrfti 

að fara í burtu í einhvern tíma þá bæði hún ákveðið starfsfólk að „passa að það að hún sé 

ekki hérna allan sólarhringinn, að allt álagið lendi ekki á henni“. Sigga sagði að Sunna væri 

vön því að vinna mikið og í öllum störfum sem hún tæki að sér væri hún afskaplega 

afkastamikil en hún þyrfti að huga að því að hún ynni ekki allt of mikið, af skyldurækni. 

Í öllum rekstri getur starfsfólk þurft að takast á um ýmis mál til þess að komast að 

niðurstöðu. Í fyrirtækjunum sem hér er fjallað um hefur þegar komið fram að fólk gegni 

ýmsum hlutverkum og tengsl fólks eru því afar margvísleg. Í ljós kom að í sumum 

fyrirtækjanna var algengt að einstaklingar sem tengdust fjölskylduböndum tækjust 

töluvert harðar á um ýmis málefni en almennt gengur og gerist meðal starfsfólks. Heiða 

hjá fyrirtæki B er í þeim aðstæðum að foreldrar hennar eru einnig yfirmenn hennar og 

eigendur fjölskyldufyrirtækisins. Hún sagði að samskipti sín við þau væru töluvert ólík 

þeim sem hún myndi nokkurn tímann vilja eiga við yfirmenn ef þeir væru henni óskyldir. 

Hún útskýrði samskipti sín við foreldra sína sem svo: 
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Það er rosa erfitt að lýsa þessu, það eru engin mörk, ég get sagt allt við þau 
sem mér finnst og þau við mig og það getur gerst hvenær sem er [...] ég held 
kannski ef við erum eitthvað ósammála, þá sérstaklega við þrjú þá, ég myndi 
aldrei þora að tala svona við einhvern annan yfirmann en þú veist, þetta eru 
mamma og pabbi þannig, ég er ekki að segja að við séum að öskra á hvert 
annað en það er stundum svona... já. [...] Það er bara ekki verið að skafa af 
neinu og þetta er bara rætt hvenær sem er.  

Gunnar hjá fyrirtæki A tók í svipaðan streng og sagði að hann gæti rifist við bróður sinn 

sem einnig er yfirmaður hans um vinnutengd mál eins og þeir væru hundur og köttur. 

Hann lýsti samskiptum sínum innan fyrirtækisins sem svo að þau væru „mjög góð við alla 

nema bróður minn. Þú veist, við erum stundum bara þannig að við tökumst bara á“. 

Svipuð staða var uppi á teningnum í fyrirtæki D þar sem yfirmennirnir sem einnig eru hluti 

af sömu fjölskyldu áttu það til að takast á um ýmis mál. Birna lýsti þessum samskiptum 

svona: „Það hafa alveg komið upp vandamál og okkur hefur lent saman en það er aldrei 

til lengri tíma eða neitt þannig. Það er vanalega eitthvað sem er svo bara, þú veist, æji 

fyrirgefðu, okei þú hafðir rétt fyrir þér“. 

Í þessum aðstæðum þar sem fólk sem er nátengt brennur fyrir ákveðnum málum, 

jafnvel svo mjög að það liggur við rifrildi og öskrum, koma stundum upp aðstæður þar 

sem annað fólk lendir á milli. Í fyrirtækjum A og D tóku Guðbjörg og Birna þetta 

sérstaklega fram. Guðbjörg rekur fjölskyldufyrirtæki ásamt fjölskyldu sinni en hennar 

nánasti samstarfsaðili er mágur hennar. Hún lýsti því hvernig samstarf þeirra er yfirleitt 

gott en hún tók jafnframt fram að þau hefðu bæði afar sterkar skoðanir og væru 

framkvæmdaglöð. Að hennar mati fór mágur hennar þó oft aðeins fram úr sér eins og 

fram hefur komið. Hann tók þá gjarnan ákvarðanir án þess að ráðfæra sig við hana og það 

gat tekið á hana að hennar sögn. Hún sagði að hún færi þó ekki endilega alltaf til mágs 

síns og greindi honum frá því að hún væri í uppnámi. Hún lýsti atburðarásinni svona: 

Þetta er stundum svona mjög pirrandi og það er líka þú veist, [systur minni] 
finnst líka svolítið erfitt að vera á milli því svo fer ég til hennar bara [nafn 
systur], þú veist, ertu að grínast í manninum þínum eða? Ég verð svona svolítið 
pirruð við hana og hún er bara, nennirðu að tala við hann? 

Hún sagði að þó svo að samband þeirra systra væri mjög náið og traust hefðu 

erfiðleikarnir sem kæmu upp stöku sinnum í samskiptum hennar við mág sinn verið 

þroskandi og mjög lærdómsríkir. Birna frá fyrirtæki D hafði svipaða sögu að segja en hún 

starfar afar náið með tengdamóður sinni. Hún tók fram að stundum gætu komið upp mál 
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þar sem þær væru ekki sammála og rökræddu um ýmis mál eða tækjust jafnvel á. Hún 

fjallaði um að þó svo að vandamálin sem kæmu upp væru sjaldan stórvægileg eða 

langvinn þá væri það oft erfitt fyrir manninn hennar að horfa upp á eiginkonu sína og 

móður takast á eða rífast.  

4.3 Undirstaða starfseminnar 

Önnur rannsóknarspurning þessarar rannsóknar sneri að upplifun starfsfólks 

fyrirtækjanna af trausti innan síns fyrirtækis, þróun þess og viðhaldi. Í þeim viðtölum sem 

tekin voru við gerð þessarar rannsóknar kom skýrt fram að fyrirtækjarekstur og starfsemi 

fyrirtækjanna fjögurra grundvallaðist að stórum hluta á trausti. Traust er flókið og 

margslungið fyrirbæri sem mikilvægt er að sé í góðu jafnvægi innan fjölskyldufyrirtækja 

vegna þess að það leiðir til aukins ávinnings fyrir fyrirtækið í heild. Traust var eitt 

meginumræðuefnið í öllum þeim viðtölum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn og höfðu 

viðmælendur flestir minnst á traust innan fyrirtækisins áður en eiginlegra spurninga um 

það var spurt. Lýsingar viðmælenda á upplifun sinni af trausti sem undirstöðuatriði í 

starfsemi fyrirtækjanna voru svo viðamikill hluti af þeim viðtölum sem tekin voru að 

Undirstaða starfseminnar þótti lýsandi þema sem svarar fyrri hluta seinni 

rannsóknarspurningarinnar og verður farið nánar út í það í þessum kafla. 

4.3.1 Mikilvægi þess að þekkjast og umgangast 

Allir viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir upplifðu traust á vinnustað sínum. Í 

þremur fyrirtækjum af fjórum þótti öllum viðmælendum traustið sem ríkti innan 

fyrirtækisins með eindæmum gott. Í fyrirtæki D þótti því heldur ábótavant en 

viðmælendur sögðu þó frá því að það væri hægt á leið til betri vegar. Í þeim þremur 

fyrirtækjum þar sem traustið þótti gott og sterkt fjölluðu flestir viðmælendur um að til 

þess að traust gæti byggst upp í aðstæðum sem starfsemi fyrirtækis byði upp á væri 

mikilvægt að þekkja þá einstaklinga vel sem unnið væri með og umgangast þá talsvert. 

Þess vegna er mikilvægi þess að þekkjast og umgangast fyrsti flokkurinn sem fellur undir 

þemað Undirstaða starfseminnar.  

Í fyrirtæki B kom Hulda sérstaklega inn á að hún treysti sumum innan fyrirtækisins 

töluvert betur en öðrum. Aðspurð um það hvað væri þess valdandi sagði hún að hún 

treysti þeim frekar sem hún tengdist mest, spjallaði meira við og hitti oftar. Hrönn var á 
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sama máli en hún fjallaði um að henni þætti afar mikilvægt að þekkja starfsfólk 

fyrirtækisins vel og hún sagðist leggja sig fram um að kynnast starfsfólki sínu. Í umræðum 

um traust innan fyrirtækisins sagði hún meðal annars: „Mér finnst traustið vera rosalega 

gott hérna, en ég meina, það gengur náttúrulega bara á öllu. En yfir höfuð þá líður mér 

þannig vel, mér líður vel í kringum fólkið.” Hún fjallaði einnig um að eftir því sem hún 

þekkti starfsfólkið betur þeim mun betur gengi henni að finna fljótt á sér ef eitthvað 

bjátaði á. 

Fyrirtæki C skar sig dálítið úr þegar kom að trausti þar sem allir viðmælendur tóku fram 

að einstaklega gott traust ríkti. Eins og fram hefur komið ríkti afar mikil nánd í fyrirtæki C 

og Sigga, eigandinn, sagði að hún treysti öllu sínu starfsfólki fullkomlega og hefði alltaf 

gert. Hún fjallaði um að hún væri svo náin starfsfólki sínu og þekkti það allt svo vel að hún 

myndi finna það á sér ef einhver væri að „sniglast í kringum eitthvað sem maður á ekki að 

vera að sniglast í kringum“. Hún fjallaði um að hún fæli starfsfólki sínu gjarnan afar 

ábyrgðarmikil verkefni og hún sagði að hún hefði aldrei þurft að hugsa sig tvisvar um áður 

en hún gerði það. Sigga gaf í skyn að það væri henni mikilvægt að þekkja fólk um nokkra 

hríð svo hún gæti treyst því. Hún komst svo að orði: 

Það er kannski helsta sem þú finnur varðandi traust, mér finnst ég þurfa að 
hitta fólk og vinna smá með því og þá finnur maður bara hvernig fólk er. Og 
mér finnst það bara smá þannig hjá mér þá er það alla vega bara þannig að ég 
treysti bara fólki ef ég er að vinna með því og fólk treystir mér á móti. 

Salka sem starfar einnig hjá fyrirtæki C tók í sama streng og sagði gríðarlega gott traust 

ríkja í fyrirtækinu. Hún var sammála Siggu um að ástæður fyrir gæðum traustsins væri að 

miklu leyti að finna í nándinni sem ríkti innan fyrirtækisins og því að starfsfólk umgengist 

og spjallaði saman á hverjum degi, allan daginn. Hún tók dæmi um að starfsfólk hefði lent 

í ýmsum erfiðleikum í gegnum tíðina og í hvert skipti sem eitthvað skeði væri allt starfsfólk 

innviklað í bata- eða sorgarferlið. Hún lýsti trausti innan fyrirtækisins svona:  

Ég myndi segja að það væri mjög mikið traust. Og ég myndi telja að rót þess 
sé smæðin og að við búum í litlu samfélagi og við tengjumst öll einhvern 
veginn, það þekkja einhvern veginn allir alla og ef eitthvað gerist hjá 
einhverjum þá, þú veist, hefur það verið þannig að allt starfsfólkið fer í 
jarðarförina, skilurðu. 

Í fyrirtæki A ríkti einnig mjög gott traust að mati viðmælenda og sögðu bæði Guðbjörg og 

Geir að traustið væri sérstaklega gott á milli eigendanna fjögurra enda væru þau mjög 
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náin og í nánast stöðugum samskiptum auk þess sem þau umgengjust hvert annað á 

hverjum einasta degi. Guðbjörg var afar jákvæð þegar hún fjallaði um traust innan 

vinnustaðarins og sagði glaðbeitt: „Annars bara með allt starfsfólkið okkar, ég er svo 

hrikalega ánægð með þetta fólk sko. Ég bara treysti þeim sko þúsund prósent, þannig að 

ég vona að þau treysti okkur líka“. Fyrirkomulagið í fyrirtæki þeirra gerði það að verkum 

að sumt starfsfólk sinnti störfum sínum innan fyrirtækisins afar sjaldan þar sem vinnutími 

er sveigjanlegur. Það hafði þau áhrif að eigendurnir hittu það starfsfólk yfirleitt sjaldan. 

Geir minntist á að fólkið sem hann sæi sjaldan og hefði fremur lítil samskipti við innan 

fyrirtækisins hlyti ekki alveg jafn mikið traust frá honum og fólkið sem hann þekkti vel og 

umgengist daglega.  

Gústi er starfsmaður hjá Guðbjörgu og Geir en hann er einn af þeim sem hefur mikla 

viðveru innan veggja fyrirtækisins. Hann var á sama máli og yfirmennirnir þegar kom að 

traustinu innan fyrirtækisins. Hann komst svo að orði: 

Allavega hvað mig varðar, finn ég fyrir mjög miklu trausti og hef kannski svona 
farið til þeirra og byggt það upp og þau líka til mín að einhverju leyti. Mér 
finnst traustið hægt og rólega svona byggjast upp með tímanum líka, að 
hérna, þegar maður fer að þekkja einstaklingana þá náttúrulega er, eins og ég 
segi, þetta er fjölskyldufyrirtæki og hérna, kannski öðruvísi verkferlar heldur 
en á kannski bara eins og þegar ég var að vinna [annars staðar] en ef eitthvað 
er þá myndi ég segja að mörgu leyti er meira traust hér […] allavega ég upplifi 
það þannig að miðað við þessar aðstæður, þá finnst mér traustið og svona 
hvernig er unnið að hlutunum mjög gott. 

Hann hélt áfram og sagði að karakter eigendanna endurspeglaðist að miklu leyti í 

fyrirtækinu. „Þannig að þegar maður kynnist eigendunum þá svona sér maður að þetta er 

fólk sem hægt er að treysta og þá treystir maður fyrirtækinu myndi ég segja“. 

Uppbygging trausts sagði Gústi þarna að gerðist með tímanum þegar einstaklingar 

þekktust orðið betur en þeir gerðu í fyrstu. Lykillinn að því að fólk þekkist betur er falinn 

í því að verja auknum tíma saman og umgangast mikið. Þau fyrirtæki sem fjallað er um 

hér áttu það sammerkt að í þeim öllum var afar lítil starfsmannavelta. Í fyrirtæki C fjallaði 

Salka um að það hefðu aðeins verið einn eða tveir starfsmenn sem hefðu þurft frá að 

hverfa frá því að hún hóf störf hjá fyrirtækinu. Helstu ástæður fyrir því gerði hún ráð fyrir 

að væru vegna þess að þeir hefðu ekki átt nægilega auðvelt með að kynnast hópnum og 

koma inn í þær nánu aðstæður sem viðgengjust meðal starfsfólks innan fyrirtækisins. Hún 
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orðaði þetta svona: „Ég held kannski að þeir sem sko falla ekki inn í eða eru kannski ekki 

tilbúnir í þetta, þeir hafa horfið frá“. 

Starfsmannavelta í fyrirtæki A hafði sömuleiðis verið afar lítil og viðmælendur gátu 

aðeins sagt frá einu dæmi þar sem einstaklingur hafði ekki getað samlagast 

starfsmannahópnum og byggt upp traust milli sín og annarra. Í fyrirtæki B hafði 

starfsmannavelta einnig verið afar lítil en fyrirtækið er eldra en hin tvö svo meiri reynsla 

er af slíkum málum þar. Hrönn sagði þó að fólk sem hefði komist inn í fyrirtækið, þekkt 

alla vel og haft mikla viðveru ætti það gjarnan til að koma aftur til starfa hjá fyrirtækinu 

síðar ef það hefði ákveðið að hætta á einhverjum tímapunkti.  

Mikilvægi þess að starfsfólk og eigendur þekkist vel og umgangist hvert annað 

endurspeglast að einhverju leyti í því að með aukinni umgengni gerir fólk sér grein fyrir 

styrkleikum hvers annars. Eins og fram hefur komið gat starfsfólk flestra fyrirtækja víkkað 

starf sitt út og þróað það í takt við þá styrkleika sem það hafði eftir því sem starfsaldur 

hækkaði. Með því að umgangast annað starfsfólk meira og kynnast betur byggir starfsfólk 

upp traust í sinn garð og vinnur sér það í raun inn með því að sýna fram á styrkleika og 

gott háttalag. Nokkrir viðmælendur fjölluðu um það í viðtölum að þeir treystu sumum 

einstaklingum innan fyrirtækisins öðrum fremur. Í langflestum tilfellum sögðu 

viðmælendur þó að það hverjum þeim treystu mest færi eftir því hvaða verkefni staðið 

væri frammi fyrir. Þannig væru styrkleikar hvers og eins nýttir.  

Aukin þekking einstaklings á styrkleikum samstarfsfélaga sinna, sem fæst með aukinni 

samveru og umgengni, ýtir þannig undir að fólk treysti ákveðnum samstarfsfélögum 

sínum. Salka frá fyrirtæki C fékk spurningu um hvort hún treysti einhverjum ákveðnum 

einstaklingum öðrum fremur í fyrirtækinu og hún svaraði:  

Bara svona over all treysti ég öllum jafn mikið en ég treysti þeim samt misvel 
eftir verkefnum bara af því að það eru þeirra styrkleikar og veikleikar sko og 
þeirra svið þannig að það er bara þannig.  

Sunna sem starfar einnig í fyrirtæki C var á alveg sama máli og sagði að hún ráðfærði sig 

við ákveðna einstaklinga um einstök mál en eðli málsins réði því við hverja hún talaði 

helst. Geir frá fyrirtæki A tók í sama streng en hann tók fram að yfir heildina litið myndi 

hann alltaf geta treyst eiginkonu sinni sem er meðeigandi hans í fyrirtækinu best af öllum 

vegna þess að hann þekkti hana og styrkleika hennar betur en nokkurs annars. Hann sagði 
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þó að hann treysti fólki mismikið fyrir mismunandi verkefnum, allt eftir því hvar styrkleikar 

hvers og eins lægju.  

Í fyrirtæki D kom fram að almennu trausti innan fyrirtækisins væri dálítið ábótavant en 

það mjakaðist að mati flestra hægt og rólega í rétta átt. Birta fjallaði um að henni fyndist 

traustið í fyrirtækinu hvorki mjög gott né heldur mjög slæmt. Bára tók í sama streng og 

sagði að traust væri eitt af því sem gæti verið betra innan fyrirtækisins. Þær töldu báðar 

að rót þess vanda að traustið væri ekki í sérstaklega góðu lagi í fyrirtækinu lægi í því að 

fyrirtækið væri smátt í sniðum og nánd milli starfsfólks væri ofboðslega mikil. Birta sagði 

að hún héldi að þetta væri svona í öllum litlum skipulagseiningum. Hún sagði þó að traust 

til yfirmannanna væri gott og hún myndi treysta þeim fyrir flestu sem hún hefði að segja 

en traust á heildina litið væri ekki alveg nægilega gott. Eigendurnir tveir sem rætt var við, 

Björg og Birna, sögðust gera sér grein fyrir því að traustið innan fyrirtækisins væri ekki 

eins og best yrði á kosið en þær töldu báðar að það stæði til bóta.  

4.3.2 Leikni í samskiptum 

Í umræðum um upplifun einstaklinga af trausti kom í ljós að flestir viðmælendur þessarar 

rannsóknar lögðu mismunandi skilning í orðið traust og það sem í því felst auk þess sem 

flestir höfðu mismunandi upplifun af trausti og voru margvísleg dæmi tekin málinu til 

stuðnings. Eitt var þó sammerkt með svörum allra viðmælenda og var það að fólki þótti 

leikni í samskiptum afar mikilvæg svo mögulegt væri að byggja upp traust og er það því 

annar flokkurinn sem fjallað verður um hér og fellur undir Undirstöðu starfseminnar. 

Viðmælendur voru allir spurðir að því hvað þeim þætti hafa jákvæðust áhrif á traust 

og hvað þeim þætti einkenna einstakling sem væri þess verðugur að treysta. Hrönn frá 

fyrirtæki B fjallaði fyrst og fremst um að samskiptahæfni einstaklings skipti lykilmáli fyrir 

það að auðvelt væri að treysta viðkomandi. Hún sagði einnig að í viðleitni sinni til þess að 

fá fólk til að álíta hana og aðra yfirmenn í fyrirtækinu traustsins verð þá væri mjög 

mikilvægt að þau væru með allt á hreinu, vissu af vandamálunum og gerðu viðeigandi 

ráðstafanir í hverjum aðstæðum fyrir sig. Hún fjallaði einnig um að gott skap og 

gagnkvæm virðing væru afar mikilvæg og blanda þessara þátta væri lykillinn að velgengni. 

Færni í samskiptum var þó það sem stóð upp úr þegar kom að lýsingum á traustverðugri 

hegðun og sagði hún meðal annars: „Ég segi við alla sem ég ræð, ef það kemur eitthvað 

upp á, sem getur alltaf gerst, þá tölum við bara saman og finnum út úr því“.  
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Í fyrirtæki C þótti viðmælendum mikilvægustu einkenni trausts vera falin í góðum 

samskiptum. Sigga fjallaði um að henni þætti mjög mikilvægt að geta reitt sig á að 

samskipti væru góð í fyrirtækinu og að allir segðu sína skoðun og treystu því að þeirra 

skoðun yrði tekin gild. Hún fjallaði einnig um að starfsánægja starfsfólks væri lykilatriði og 

fólk þyrfti að finna sig í starfinu til þess að traust gæti byggst upp auk þess sem hreinskilni 

og það að fólk stæði við orð sín væri mikilvægt. Salka tók í sama streng og sagði góð 

samskipti skipta höfuðmáli þegar kæmi að trausti í fyrirtæki C. Hún ítrekaði að enginn í 

fyrirtækinu gæti verið einn í sínu horni vegna þess að allt starfsfólk væri í stöðugum 

samskiptum allan daginn og þess vegna byggðist traust svo rækilega upp í fyrirtækinu sem 

raun ber vitni. Hún líkti samstarfinu í fyrirtækinu við hjónaband og sagði að öll mál væru 

hreinskilnislega rædd. Í umfjöllun sinni um traust í fyrirtæki C sagði hún meðal annars:  

Traustið er þannig að maður þekkir einstaklingana nógu vel og það þekki allir 
verklagið eða svona vinnulagið nógu vel að það sést strax ef eitthvað er að, ég 
held að það sé líka bara traust sko. Hrein og bein samskipti. Það er bara 
svoleiðis, og gengið hreint til verks. 

Sunna var á sama máli og Sigga og Salka og hún taldi að einkenni trausts í fyrirtækinu 

væru helst þau að allir gætu talað hreinskilnislega saman. Hún sagði að allt starfsfólk 

hikaði ekki við að segja frá því ef því fyndist eitthvað að og málin væru alltaf rædd. Hún 

bætti því einnig við að sér þætti mikilvægt einkenni trausts felast í trúnaði og því að fólk 

væri ekki að tala um mál fyrirtækisins annars staðar. Í fyrirtæki D fjallaði Björg um að öll 

samskipti þyrftu að hennar mati að vera mjög góð meðal starfsfólks til þess að traust gæti 

ríkt. Í umræðu um það hvað henni þætti felast í því að hún væri traustur leiðtogi 

starfsfólks síns sagði hún: 

Sko, ég held sko, ef þú ætlar að vera traustur leiðtogi, þá held ég að það séu 
samskiptin fyrst og fremst, að sko [...] þú megir aldrei hugsa það þannig að 
fólk viti hvað ég er að hugsa, ég láti fólk vita, að þú veist, að fólk sko, bara það 
að hringja og segja frá breytingu á vakt eða eitthvað, þá ertu svo mikið að 
hugsa um fólkið, þú veist. 

Hún var á sömu skoðun og Hrönn frá fyrirtæki B um að traustir leiðtogar ættu að vera 

skrefinu á undan starfsfólki og passa að það hefði alltaf allar þær upplýsingar sem það 

vantaði svo það gæti starfað vel og örugglega. Hún sagði að mikilvægt væri að nýta sér 

allar samskiptaleiðir til þess að koma upplýsingum til skila. Þannig gæti hún byggt upp 

traust í sinn garð og þar með traust starfsfólks í garð fyrirtækisins. Birta frá fyrirtæki D 
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fjallaði um að það væru samskipti meðal fólks sem væru lykillinn að því að byggja upp 

traust. Hún fjallaði sérstaklega um að það væri mikilvægt að spjalla saman um alls kyns 

mál, ekki bara mál sem kæmu starfinu við. Hún vildi heldur spyrja líka einfaldra spurninga 

um daglegt líf því þannig sæi fólk að hún hefði raunverulegan áhuga á því og með glaðlegu 

viðmóti gæti hún byggt upp traust í sinn garð. 

4.3.3 Trúnaður 

Í þeim fyrirtækjum sem fjallað er um hér höfðu víða komið upp atvik þar sem mikilvægt 

þótti að trúnaði væri haldið við hlutaðeigandi. Nokkrir viðmælendur minntust á að afar 

mikilvægt væri að trúnaðar væri gætt til þess að traust gæti ríkt í fyrirtæki, bæði innan 

fyrirtækisins og þegar litið væri til trúnaðar við viðskiptavini. Trúnaður er því þriðji 

flokkurinn sem fellur undir þemað Undirstaða starfseminnar. 

Í fyrirtæki B fjallaði Hrönn um að trúnaður væri mikilvægur liður í því að viðhalda góðu 

trausti innan fyrirtækisins og tóku bæði Heiða og Hulda í sama streng. Hulda fjallaði um 

að sér þætti sérstaklega mikilvægt að viðhalda trúnaði innan fyrirtækisins. Hún kom inn á 

að í hennar starfi væru falin umráð yfir margs konar trúnaðarupplýsingum og ferlum og 

henni var mikið í mun að augljóst væri að henni væri treystandi fyrir slíkum upplýsingum 

og störfum. Hún sagði að hún héldi því trúnað í hvívetna og bæri ekki vinnutengd mál á 

borð þar sem það væri ekki viðeigandi. Hrönn fjallaði um sama mál og sagði að fólki í 

fyrirtækinu væri treyst fyrir ýmsum trúnaðarupplýsingum. Sumt starfsfólk í fyrirtækinu 

þyrfti meira að segja að skrifa undir þagnareið og flestir væru sem betur fer nægilega 

traustir til þess að halda þann eið. 

Í fyrirtæki B höfðu komið upp ýmis mál, til dæmis í sambandi við persónuleg vandamál 

hjá viðskiptavinum og margs konar slík viðkvæm mál. Allir viðmælendur frá fyrirtæki B 

minntust á mikilvægi þess að slík mál kæmust ekki í umræðuna heldur héldi starfsfólk 

trúnaði við viðskiptavini og hvert annað. Hrönn sagði frá einu slíku máli, þar sem eina 

úrlausnin hefði verið að meina einum viðskiptavini þjónustu frá fyrirtækinu, og 

viðbrögðum starfsmanna. Hún lýsti þessu svona: 

Ég fann það þá hvað traustið er mikið og virðingin þú veist, það fannst öllum 
þetta leiðinlegt, en það vildu allir að [viðskiptavinurinn] færi, við bara gátum 
þetta ekki meir því [viðkomandi] var búinn að vera að valda svo mikilli streitu 
[...] en það voru allir sem töluðu að mínu mati um þetta af virðingu og þögðu 
og svona, þetta var ekki neitt eitthvað gamanmál. 
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Heiða fjallaði á sama hátt og yfirmaður hennar og samstarfskona um trúnaðinn sem ríkti 

innan fyrirtækisins. Hún sagði að starfsfólk vandaði sig sérstaklega mikið við að fara ekki 

lengra en í mesta lagi inn á skrifstofu með mál sem gætu þótt viðkvæm. Hún hélt áfram 

og sagði að ef það væri eitthvað sem hefði sérstaklega slæm áhrif á traust innan fyrirtækis 

þá væri það ef mál sem henni eða öðrum hefði verið trúað fyrir kæmist í almenna umræðu 

í fyrirtækinu.  

Bára frá fyrirtæki D hafði sömu skoðun og viðmælendur frá fyrirtæki B um mikilvægi 

trúnaðar í því sambandi að traust gæti ríkt innan fyrirtækis. Hún sagði að sér þætti trausti 

innan fyrirtækis D vera töluvert ábótavant og það væri vegna þess að trúnaðar væri ekki 

gætt meðal starfsfólks. Hún tók dæmi um að persónulegt mál starfsmanns hefði komist í 

umræðuna innan fyrirtækisins eftir að einum eða fáum aðilum hefði verið trúað fyrir 

ákveðnum upplýsingum. Þetta þótti henni afar slæmt og hafa neikvæð áhrif á traust. Hún 

taldi ástæður þessarar tilhneigingar geta legið í því að nándin í fyrirtækinu væri afar mikil. 

Hún fjallaði um að fólk gerði sér því ef til vill ekki alltaf grein fyrir því hvaða upplýsingar 

það væri að fá og deila sem starfsmaður eða yfirmaður og hvaða upplýsingar væru 

fengnar eða gefnar í gegnum vinskap eða fjölskyldutengsl. Hún talaði um að í þessu 

samhengi ætti trúnaðarbrestur sér stundum stað sem hefði neikvæð áhrif á traust. Henni 

þótti mikilvægt að látið yrði af þessari tilhneigingu innan fyrirtækisins svo betra traust 

gæti ríkt. 

Birna frá fyrirtæki D sagði, þrátt fyrir þessi ummæli Báru, að sér þætti trúnaður vera 

einn mikilvægasti eiginleikinn sem þyrfti að vera til staðar svo að traust gæti ríkt innan 

fyrirtækis. Henni var mikið í mun að fólk vissi að ef það kæmi til hennar með ákveðin mál 

þá færu þau ekki lengra nema í þeim tilfellum þar sem hún þyrfti að ræða við Björgu ef 

málið væri vinnutengt. Hún sagði þó frá því að hún væri ný í starfinu og hún væri stöðugt 

að fá ýmsar upplýsingar sem hún þyrfti að vega og meta hvort hún mætti segja frá eða 

ekki. Hún sagði að hún þyrfti alltaf að hafa í huga hvort fólk væri að ræða við hana á 

persónulegum nótum, sem vin eða sem yfirmann. 

4.3.4 Í orði og á borði  

Fólk þarf að búa yfir ýmsum eiginleikum og sýna af sér ákveðna hegðun til þess að annað 

fólk geti sýnt því traust. Það kom skýrt fram í viðtölum við alla viðmælendur í þessari 

rannsókn. Einn var sá þáttur sem allir viðmælendur komu inn á í svörum sínum á einn eða 
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annan hátt og hann fól í sér að fólk yrði að koma hreint og beint fram, standa við orð sín 

og gæta þess að segja ekki eitt en gera annað. Fjórði og síðasti flokkurinn sem fellur undir 

þemað Undirstaða starfseminnar er í orði og á borði vegna þess hve tíðrætt mikilvægi 

þess að standa við orð sín var í öllum viðtölum þegar kom að umræðum um traust. 

Allir viðmælendur fengu spurningar sem snerust um hvað fælist í því að vera traustur 

starfsmaður eða yfirmaður og hver mikilvægustu einkenni trausts og trúverðugs 

starfsmanns væru. Svörin voru fjölbreytt en Hulda og Heiða frá fyrirtæki B minntust báðar 

á að til þess að vera traustur starfsmaður fyrirtækis væri afar mikilvægt að tala fallega um 

fyrirtækið út á við og ræða þá frekar við stjórnendur fyrirtækisins ef þeim mislíkaði 

eitthvað. Í þessu sambandi fjallaði Heiða einnig um að þetta gilti innan fyrirtækisins líka. 

Henni þótti mikilvægt að starfsfólk segði það sama við yfirmenn og við annað starfsfólk 

eða fólk utan fyrirtækisins. Hún orðaði þetta svona: 

Ég held að traustur starfsmaður sé bara að segja það sama við okkur og hann 
segir út á við, bara bæði við viðskiptavininn og í sínu almenna lífi en 
sérstaklega ef einhver er ósáttur eða eitthvað þá finnst mér mjög leiðinlegt ef 
hann segir við okkur að hann sé sáttur en segir annað, þá er hann ekki traustur 
og svo líka ef hann er að segjast vera að gera eitthvað en svo er hann ekki að 
því, mér finnst það líka skipta miklu máli. 

Hún sagði jafnframt að henni fyndist heiðarleiki og traust gjarnan haldast í hendur í þessu 

sambandi. 

Viðmælendur frá fyrirtæki A tóku að mörgu leyti í sama streng og viðmælendur frá 

fyrirtæki B og sagði Guðbjörg meðal annars að henni þætti mikilvægt að traust starfsfólk 

væri ekki að tala illa um vinnustaðinn út á við. Að hennar mati var jákvætt umtal 

starfsfólks og ánægja þess í starfi eitt það mikilvægasta þegar kom að trausti innan 

fyrirtækisins. Í viðtölum við Gunnar, Geir og Gústa kom skýrt fram mikilvægi þess í þeirra 

hugum að einstaklingar sýndu af sér stöðugleika í hegðun en með því er átt við að 

einstaklingar geri það sem þeir segjast ætla að gera og standi við öll sín orð. Það átti bæði 

við um stöðugleika í samskiptum starfsfólks sín á milli, milli starfsfólks og eigenda og milli 

starfsfólks og viðskiptavina. Gústi lýsti því hvað honum þætti felast í því að vera traustur 

starfsmaður með þessum hætti: 

Vera hreinskilinn og líka að taka þá vinnu sem maður getur, ekki taka eitthvað 
að sér sem að maður ræður ekki við, skila af sér þeirri vinnu sem maður er 
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búinn að segjast ætla að gera og mæta og vera frekar þá svona fyrr að 
hlutunum heldur en seinna, ekki láta draga á eftir sér og minna sig á hlutina.  

Honum var tíðrætt um mikilvægi þess að sýna af sér traustverðuga hegðun vegna þess að 

ef hann gerði það þá fengi hann traust frá samstarfsfélögum og yfirmönnum til baka og 

þannig byggðist gott traust upp innan fyrirtækisins. Geir og Gunnar voru að mestu leyti á 

sama máli og fjölluðu um að hreinskilni og heiðarleiki skipti höfuðmáli. Geir orðaði þetta 

svona: „Bara don’t bullshit skilurðu, ekki segja eitthvað sem þú getur ekki staðið við og 

segðu bara eins og hlutirnir eru, komdu beinn og hreinn fram, skilurðu“. 

Gunnari var tíðrætt um að mikilvægt væri að samskipti færu hreinskilnislega fram og 

að fólk færi ekki á bak orða sinna. Gunnar og Geir höfðu eldað grátt silfur saman um tíma 

þegar Gunnari fannst Geir ekki treysta honum fullkomlega. Hann sagði mjög mikilvægt að 

fólki væri treyst fyrir verkefnum sínum og það væri rætt í þaula ef það ætti að bregða 

eitthvað út af því. Þeir bræður höfðu gert það til þess að finna lausn við þeim vandamálum 

varðandi traust sem höfðu hrjáð þá og í dag fyndi hann fyrir fullu trausti í sinn garð og 

annarra innan fyrirtækisins.  

Í fyrirtæki C voru viðmælendur á sama máli um að hreinskilni og að koma hreint og 

beint fram væru afar mikilvægir eiginleikar fyrir einstaklinga að hafa svo traust gæti 

byggst upp og verið til staðar. Salka fjallaði um hvað gæti orðið til þess að hún bæri ekki 

traust til starfsmanns og tók dæmi máli sínu til stuðnings: 

Þegar fólk er ekki ábyggilegt. Segist ætla að gera eitthvað og gerir það ekki. 
Það á að mæta klukkan þetta en mætir ekki klukkan þetta. Og ef þú getur ekki 
gert ráð fyrir því að það sé að fara að koma í vinnu alltaf, það er, þú veist, það 
að þú sért ekki ábyggilegur í því sem þú ert að gera, ég væri bara ö já, hún á 
að vera þessa viku en ég veit ekki hvort hún verður veik eða hvort hún mætir 
eða mætir ekki. Það er ekki traust, sko. 

Sigga sem er yfirmaður í fyrirtæki C var á sama máli um að mikilvægt væri að fólk sýndi 

stöðugleika, heiðarleika og hreinskilni í sinni hegðun til að traust gæti ríkt. Hún sagði að 

hún reyndi sjálf að koma alltaf til dyranna eins og hún væri klædd og hún passaði sig að 

segja starfsfólki frá því bæði þegar gengi vel en einnig þegar hún stæði í ströngu. Þannig 

sýndi hún fordæmi í verki og hún gerði ráð fyrir því að starfsfólk hennar kæmi fram af 

heilindum. 
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4.4 Vinnuandi 

Vinnuandi sá sem ríkti innan hvers fjölskyldufyrirtækis fyrir sig þótti gefa góða mynd af 

því hvað felst í þróun trausts og viðhaldi þess í umræddu samhengi. Leitast var við að rýna 

í vinnuandann í þeim fyrirtækjum sem fjallað er um hér við greiningu á viðtölum og lesa í 

hvernig hann væri almennt í hverju fyrirtæki fyrir sig. Auk þess var ein spurning í 

viðtalsrammanum sem miðaði að því að finna út hvernig trausti væri viðhaldið innan 

hvers fyrirtækis að mati viðmælenda. Í ljós kom að vinnuandi getur verið góður eða 

slæmur og haft mismunandi áhrif á traust auk þess sem hann getur falið í sér blöndu af 

hvoru tveggja eftir því hvaða aðstæður er rætt um hverju sinni. Gæði vinnuanda fóru 

gjarnan eftir því hve algengt var að starfsfólki væri almennt treyst fyrir verkefnum sínum 

og hvort traust ríkti meðal starfsfólks og milli starfsfólks og eigenda. 

4.4.1 Umboð til athafna 

Vinnuandinn í sumum þeirra fyrirtækja sem eru til rannsóknar hér bar með sér að 

starfsfólk hafði mikið umboð til athafna. Það felur í sér að starfsfólki var treyst til þess að 

sjá um og bera ábyrgð á ýmsum verkefnum og hafa auk þess fullt vald til þess að koma 

með hugmyndir og taka þátt í ákvarðanatöku. Slíkt umboð ber merki um að starfsfólki sé 

treyst til þess að inna sín störf vel af hendi og má segja að merki um þróun trausts og 

viðhald þess felist í þessu umboði. Umboð til athafna er því fyrsti flokkurinn sem fellur 

undir þemað Vinnuandi og verða honum gerð skil hér.  

Í fyrirtæki A fannst starfsfólki að það hefði mikið umboð til athafna og fyndi þar með 

fyrir miklu trausti frá eigendum fyrirtækisins. Eigendurnir sögðu sömuleiðis að þeir treystu 

sínu starfsfólki fullkomlega, sérstaklega því sem mikla viðveru hefði í fyrirtækinu eins og 

fram hefur komið. Bæði Gústi og Gunnar tóku dæmi um að þeim væri veitt umboð en 

báðum þótti andinn í fyrirtækinu vera góður og á þann veg að allir fyndu fyrir trausti hver 

frá öðrum. Gústi fjallaði sérstaklega um hvernig honum hefði snemma verið treyst fyrir 

ýmsum verkefnum þar sem hann hafði mikla styrkleika sem nýttust honum í starfinu og 

eigendurnir voru fljótir að koma auga á það. Hann tók dæmi um að einn eigendanna hefði 

lent í þeim aðstæðum að þurfa sjálfur að taka mesta ábyrgð á fyrirtækinu um tíma og þá 

hafi Gústi stigið fram. 

[Geir] varð mikið einn í rekstrinum […] svona dagsdaglega þannig ég svona fer 
að aðstoða hann svona frekar mikið og hérna þetta svona þróast þannig að ég 
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kem með hugmynd að ég vilji vera með [ákveðin verkefni] og hann tekur mjög 
vel í það og í rauninni svona lætur mig fá boltann, þannig ég sá í rauninni mikið 
um það að koma þessu út […] ég núna sé um [ákveðin verkefni] þannig hérna 
það er bara mjög mikil samvinna hjá [starfsfólki] og hérna, og mikið traust sem 
þau láta á mig þannig það er mjög skemmtilegt. 

Hann sagði jafnframt að hann fyndi fyrir miklu gagnkvæmu trausti meðal alls starfsfólks. 

Hann sagði yfirmenn sína vera sérstaklega duglega að spyrja sig og aðra ráða eða álits um 

ýmis mál og hann sagði að honum fyndist mjög gott að finna og sjá að hann hefði mikið 

traust frá þeim. Einnig sagði hann að það væri mikilvægt að sýna eigendunum 

traustverðuga hegðun vegna þess að þá fengi maður hana jafnan til baka.  

Gunnar fjallaði einnig um að honum væri sýnt mikið traust innan fyrirtækisins og 

vinnuandinn bæri þess merki að öllum væri treyst. Hann minntist á að vinnuandinn hefði 

þó ekki alltaf verið svona góður vegna þess að í fáeina mánuði hefði einstaklingur starfað 

innan fyrirtækisins sem hefði sett starfsemina, vinnuandann og sérstaklega traustið í 

fyrirtæki A í uppnám. Hann hefði þó hætt og það var eina dæmið sem hann gat tekið eða 

mundi eftir þar sem brestir hefðu komið í það góða traust sem honum þótti ríkja meðal 

starfsfólks í fyrirtækinu. Hann fjallaði um úrlausn vandans sem lá í því að viðkomandi 

starfsmanni var sagt upp störfum og endaði á að segja: „Við höfum bara leyst það og 

hérna, og ég myndi segja akkúrat núna, eða bara þú veist, allt í góðu. Og hérna, og ég held 

að við höfum alveg hundrað prósent traust í því sem við erum að gera“. Í umfjöllun sinni 

um það traust sem ríkir í fyrirtækinu kom hann einnig inn á jöfnuð og áhrif hans á 

vinnuandann. Hann var þungt hugsi um þessi mál og í umræðu þar sem hann velti þessu 

fyrir sér sagði hann meðal annars: 

Mín upplifun er bara, traust, þú veist, milli allra einhvern veginn. [...] traust 
eitthvað varðandi svona, af því að það eru allir svo jafnir hérna, bróðir minn 
er heldur ekkert sá karakter, þótt að hann eigi þetta og reki þetta og hann, þú 
veist, hann horfir ekki stærra á sjálfan sig heldur en hvern sem er, skilurðu? 
Og þau öll [eigendurnir fjórir]. Þannig að hérna, það er svo auðvelt að þú veist, 
að halda þessu góða andrúmslofti sem að er hérna og þessi jafningja, svona, 
grundvöllur sem er hérna og þannig að það er svo auðvelt einhvern veginn. 

Guðbjörg frá fyrirtæki A sagði að hún og aðrir eigendur fyrirtækisins leituðust við að 

viðhalda trausti innan fyrirtækisins með því að vera í stöðugum samskiptum við starfsfólk 

sitt og gera það sem þau gætu til þess að efla liðsandann og starfsánægju innan 
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fyrirtækisins. Hún sagði að hvers kyns hóphittingar og litlir hlutir sem gleddu starfsfólkið 

á borð við nammiskálar eða orkudrykki gætu gert gæfumuninn þar.  

Salka frá fyrirtæki C fjallaði einnig um að hún hefði mikið umboð til athafna í starfi sínu 

og starfsfólk í fyrirtækinu hefði jafnan allt mikið umboð til athafna. Hún fjallaði um að 

sumt starfsfólk væri útsjónarsamt og með góða yfirsýn yfir starfsemina, það gæti þá oft 

tekið ákvarðanir hratt og örugglega og það hefði fullt umboð til þess frá eigandanum. Hún 

lýsti andrúmsloftinu í fyrirtækinu á þann veg að hún hefði fullt umboð til athafna. Í 

umræðu um traust sagði hún meðal annars létt í bragði: 

Ég myndi nú segja að traustið væri það mikið að stundum þá spyr ég bara 
hvort að þetta sé ekki örugglega eitthvað sem ég á að gera sko, þú veist það 
er meira þannig sko, þannig að traust fyrir því er bara, það er ekki vandamál 
sko, það er frekar að stundum er maður bara... ertu viss um að þú viljir að ég 
geri þetta? 

Sigga sem er yfirmaður í fyrirtæki C sagði að hún viðhéldi trausti innan fyrirtækisins með 

því að vera sveigjanleg og halda vinnuandanum góðum. Hún sagði að hún leitaðist alltaf 

við að eiga góðar stundir með starfsfólki sínu og styðja við starfsánægju þeirra svo sem 

með því að gefa góð frí á hentugum tímum og koma til móts við þarfir starfsfólks. 

Í fyrirtæki B kom einnig fram að starfsfólk hefði töluvert umboð til athafna og fjallaði 

Hulda meðal annars um að sumt starfsfólk gæti ráðið vinnutíma sínum alveg sjálft. Henni 

höfðu einnig verið falin ýmis verkefni sem hún fékk fullt umboð til að leysa á eigin spýtur. 

Jafnframt kæmu oft upp aðstæður þar sem hún gæti þurft að taka ákvarðanir, bregðast 

við eða finna lausnir og henni væri yfirleitt hrósað fyrir framtakssemina. Heiða, sem 

vinnur einnig í fyrirtækinu sem millistjórnandi, fjallaði um að henni þætti ein besta leiðin 

til þess að byggja upp traust og viðhalda því innan fyrirtækisins að veita starfsfólkinu aukið 

vald og umboð til athafna. Hún sagði meðal annars: 

Mér finnst oft hjálpa svona að gefa stelpunum í [hluta starfseminnar] svona 
meira vald eða gefa þeim eitthvað svona hlutverk að þeim finnist þær vera 
mikilvægar. Þú veist, svona, getur þú séð um þetta og þá eru þær svona okei 
ég er að fá hérna eitthvað þótt þetta sé bara, ég veit ekki hvað það getur verið, 
bara mjög lítið en mér finnst oft ef við gefum þeim eitthvað traust að þá fær 
maður það til baka.  

Í fyrirtæki D kom fram að starfsfólk hefði umboð til athafna þegar kæmi að ákvarðanatöku 

varðandi dagleg störf og fólki væri treyst til að inna sín störf vel af hendi en 
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ákvörðunarvald var þó mest í höndum yfirmannanna tveggja, Birnu og Bjargar. Yfir 

heildina litið var þetta sammerkt með öllum fyrirtækjunum að talsverðu leyti. Starfsfólk 

hafði yfirleitt vald til ákvarðanatöku um dagleg störf en endanlegt ákvörðunarvald og allar 

stórar ákvarðanir voru í verkahring yfirmanna. Í viðtölum við alla yfirmenn kom fram að 

þeir leituðust þá við að tala saman sín á milli, við aðra yfirmenn eða sérfróða aðila og 

ákveða niðurstöðuna eftir slíkt samtal. 

4.4.2 Samvera - vinátta - ánægja 

Í flestum þeim viðtölum sem tekin voru kom fram mikilvægi þess að samstarfsfólk verði 

tíma saman og myndaði stundum með sér vinskap sem jafnvel gæti smitast yfir til 

viðskiptavina að auki. Samvera og vinátta áttu það til að haldast í hendur við aukna 

starfsánægju og góðan vinnuanda. Slíkar lýsingar á ánægju fólks í starfi og ástæðum fyrir 

henni þóttu bera merki um hvernig trausti væri viðhaldið og það þróað innan 

fyrirtækjanna undir merkjum samvinnu, vináttu og ánægju og er það því annar flokkurinn 

sem fellur undir þemað Vinnuandi. 

Í fyrirtækjum A og B kom fram að vinnuandanum væri hægt að líkja við heimilislega 

fjölskyldustemningu þar sem fólki, bæði starfsfólki og viðskiptavinum, þætti ómissandi að 

vera reglulega innan veggja fyrirtækisins og í samskiptum við starfsfólk. Í báðum 

fyrirtækjum var minnst á sögur eða upplifanir einstaklinga af því að lenda í aðstæðum þar 

sem ekki var sjálfgefið að komast á staðinn sökum líkamlegra veikinda eða meiðsla. 

Gunnar hjá fyrirtæki A hafði sjálfur lent í því að vera frá vinnu í ákveðinn tíma vegna 

meiðsla. Hann sagði þó að sér þætti ómissandi að koma við í fyrirtækinu reglulega en hann 

orðaði það svona: „Ég er eiginlega bara búinn að vera núna í tvær vikur, búinn að vera 

með annan fótinn svona þar sem ég bara mæti […] bara sjá fólkið, hitta alla einhvern 

veginn og fá mér kaffi og spjalla“.  

Í fyrirtæki C höfðu viðmælendur hér um bil alveg sömu sögu að segja. Stéttaskipting 

virtist ekki vera til staðar heldur væri vinátta og fjölskyldutilfinning ríkjandi. Liðsandinn 

þar var efldur með miklum samskiptum á vinnutíma og daglegum samverustundum alls 

starfsfólks yfir morgunverði. Auk þess fjölluðu allir viðmælendur frá fyrirtæki C um 

samverustundir sem starfsfólk ætti utan vinnutíma sem væru til þess fallnar að efla 

vinnuandann á borð við utanlandsferðir og jólabaksturssamkomur.  
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Í fyrirtæki A voru viðmælendur nokkuð sammála um að samvera, vinátta og ánægja í 

starfi væru lykilatriði þegar kæmi að því að skapa góðan vinnuanda innan fyrirtækisins og 

viðhalda honum. Yfirmenn sögðu frá því að þeir legðu mikið upp úr því að gera 

vinnustaðinn skemmtilegan, gera vel við starfsfólk og leyfa því að finna fyrir því þegar vel 

gengi. Gústi talaði um að liðsandinn byggðist ekki síst upp á að starfsfólk væri stolt af því 

að vinna í fyrirtækinu. Hann hafði þetta um málið að segja:  

Maður svona er að representa fyrirtækið mjög mikið út á við og maður er 
svona mjög stoltur af því að vera hluti af því, já, bara klárlega bara út af því, af 
því að þetta er gott, flott fyrirtæki og við erum með flotta [viðskiptavini] og 
hérna, fólk vill koma hingað sem að útskýrir kannski og, þú veist það er gaman 
að [starfa] hérna, þannig að það er það sem ég myndi segja að liðsandinn 
svona sprettur út frá því sko. 

Viðmælendur úr fyrirtæki B tóku í þennan sama streng þegar kom að stoltinu og 

fjölluðu þær allar, Hrönn, Heiða og Hulda, um árlegan góðgerðaviðburð sem haldinn er í 

fyrirtækinu þegar þær fjölluðu um liðsandann. Augljóst var að þær voru allar mjög stoltar 

af þeim viðburði og að starfsfólkið væri alltaf afar samrýnt og ánægt í kringum hann. Heiða 

og Hrönn fjölluðu sérstaklega um að andinn sem skapaðist í fyrirtækinu í kringum 

viðburðinn væri engu líkur og að hann þjappaði starfsfólki fyrirtækisins saman á ótrúlegan 

hátt. Allir ynnu saman að því að gera hann sem allra bestan. 

4.4.3 Brestir  

Vinnuandinn getur sjaldnast verið aðeins á þann veg að allt gangi vel og hnökralaust fyrir 

sig. Í flestum fyrirtækjum höfðu komið upp vandamál sem stjórnendur og starfsfólk þurftu 

að hjálpast að við að leysa úr. Flest vandamál sem viðmælendur töluðu um höfðu með 

það að gera að brestir höfðu myndast í því trausti sem búið var að byggja upp innan 

fyrirtækisins og hafði það slæm áhrif á vinnuandann. Brestir eru því heitið á þessum flokki 

og er hann síðasti flokkurinn sem fellur undir þemað Vinnuandi.  

Sumum viðmælendum varð á orði að í svo litlum fyrirtækjum eins og hér eru til 

umræðu, þar sem nándin er mikil og allir þekkjast vel, bæri stundum allmikið á slúðri eða 

baktali af einhverju tagi sem hefði slæm áhrif á vinnuandann vegna þess að þar snerist 

vinátta og ánægja upp í andhverfu sína. Hrönn úr fyrirtæki B sagði að hún gerði jafnvel 

ráð fyrir því að hún væri „á milli tannanna á fólki“ af ýmsum ástæðum. Birna frá fyrirtæki 

D var á sama máli þar sem hún hafði jafnvel orðið vör við að fólk væri að hvísla um hana 
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eða hætti skyndilega að ræða einhver mál þegar hún gengi inn í herbergi sem henni þótti 

grunsamlegt. Sigga frá fyrirtæki C tók einnig í sama streng og sagði að það gæti vel verið 

að það væri eitthvað rætt um hvað hún væri að gera. 

Í öllum fyrirtækjum voru viðmælendur nokkuð sammála um að mikilvægt væri að hafa 

rétta, traustverðuga einstaklinga sem pössuðu vel inn í hópinn innan fyrirtækisins til þess 

að vinnuandinn væri góður. Það þyrfti jafnvel ekki nema einn eða fáa aðila til þess að setja 

gæði vinnuandans og traust innan fyrirtækisins í uppnám. Brottrekstur slíkra aðila gæti 

skipt höfuðmáli til þess að starfsfólk gæti starfað saman sem ein traust og ánægð heild í 

sátt og samlyndi. Hrönn sagði meðal annars sögu af því hvernig vinnuandinn hefði beðið 

hnekki vegna slæms viðhorfs tveggja starfsmanna. Um hafði verið að ræða tvær konur 

sem viðhöfðu slæmt umtal, baktal og slúður um samstarfsfélaga sína og aðra sem gróf 

undan trausti meðal fólks. Eftir að þær höfðu yfirgefið fyrirtækið horfði þó allt til betri 

vegar. Hún lýsti uppgangi vinnuandans í sambandi við traust svona: „Það reyndar lagaðist 

rosa mikið þegar þessar tvær fóru í burtu sko, ég held að þær hafi verið með svona 

leiðinlegan móral bara, það var alveg sama hvað við gerðum, það skipti ekki máli“.  

Í fyrirtækjum A og B voru einnig tekin dæmi um að starfsánægja, vinnuandi og traust 

hefði ekki alltaf verið svona gott eins og fjallað hefur verið um vegna þess að í báðum 

fyrirtækjum hefði einstaklingur starfað um hríð sem hafði slæm áhrif á þessa þætti. Í 

fyrirtæki B hafði einstaklingur gerst uppvís að þjófnaði í fyrirtækinu sem hafði greinileg 

áhrif á starfsanda og traust, ekki síst meðal eigenda fyrirtækisins. Mikil reiði hafði gert 

vart við sig í fyrirtækinu eftir að upp komst um þjófnaðinn og greinilegt var að allir 

viðmælendur frá fyrirtækinu gerðu sér grein fyrir því að slíkt hefði afar slæmar afleiðingar. 

Hrönn fjallaði sérstaklega um að andinn í fyrirtækinu hefði verið slæmur eftir þetta atvik 

og traustið innan fyrirtækisins hefði orðið fyrir verulegum skaða.  

Í fyrirtæki A hafði afar hæfur einstaklingur verið ráðinn inn en flagð hafði reynst undir 

fögru skinni þar sem hann fór nánast strax að fara á bak við samstarfsfólk sitt auk þess 

sem hann var ókurteis við viðskiptavini og aðra. Í viðtölum við alla einstaklinga frá 

fyrirtæki A kom fram hve slæmur vinnuandinn og andlegt ástand starfsfólks hefði orðið í 

fyrirtækinu á örskömmum tíma þegar þessi einstaklingur var þar við störf. Allir tóku fram 

að mikil óánægja hefði ríkt auk þess sem deilur komust af stað milli starfsfólks og 
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fjölskyldumeðlima. Allir viðmælendur tóku þó einnig fram að um leið og hann hefði verið 

látinn yfirgefa fyrirtækið hefði traust og starfsánægja byggst upp á nýjan leik með hraði.  
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5 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að öðlast djúpan skilning á starfsemi íslenskra 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum með tilliti til óefnahagslegra þátta. Lögð var áhersla 

á að skoða hvernig forysta birtist í starfsemi viðkomandi fyrirtækja og var ætlunin að 

tengja hana við ákveðna forystustíla sem algengir eru í fjölskyldufyrirtækjum í heiminum. 

Markmiðið var jafnframt að rannsaka traust innan fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum á 

Íslandi, byggingu þess, þróun og viðhald. Til að ná þessum markmiðum var svara leitað 

við tveimur rannsóknarspurningum en þær voru: 

 Hvernig birtast hlutverk leiðtoga og fylgjenda í fjölskyldufyrirtækjum í 
heilsugeiranum á Íslandi? 

 Hver er upplifun starfsfólks og eigenda fjölskyldufyrirtækja af trausti innan síns 
fyrirtækis, þróun þess og viðhaldi? 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um niðurstöður sem fengust úr þeim 14 

viðtölum sem tekin voru við viðmælendur frá 4 fyrirtækjum úr heilsugeiranum á Íslandi 

og þær bornar saman við þau fræði og kenningar um fjölskyldufyrirtæki, forystu og traust 

sem sett voru fram í fræðilegum hluta ritgerðarinnar í kafla 2. Kaflinn hefst á umræðum 

um fjölskyldufyrirtæki, forystu og forystustíla. Síðan verður fjallað um traust í 

fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. 

5.1 Forysta 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að starfsemi í þeim fjölskyldufyrirtækjum sem hér voru til 

rannsóknar fer meira og minna öll fram á jafningjagrundvelli og var það því eitt lykilþema 

niðurstaðanna. Það lýsti sér helst í því að samskipti milli starfsfólks og eigenda voru afar 

tíð og náin í öllum fjórum fyrirtækjunum. Í öllum fyrirtækjunum kom einnig fram að 

samskipti færu alla jafna fram á persónulegum nótum sem felur í sér að fólk spjallaði mikið 

saman bæði um vinnutengd mál og önnur persónulegri mál hvenær sem var að því er 

virtist og notaði til þess ýmsar aðferðir.  

Í öllum fyrirtækjum sem heimsótt voru þekktust allir viðmælendur vel og gátu sagt 

sögur hver af öðrum eða tekið dæmi um samtöl og samskipti. Upplýsingagjöf og úrlausn 

vandamála fór fram, eins og flestar aðrar tegundir samskipta, í gegnum samtöl fólks á 

milli, ýmist meðal fárra einstaklinga eða alls starfsfólks á þar til gerðum fundum. Mikil 

viðvera starfsfólks innan veggja fyrirtækjanna var einnig áberandi og má leiða að því líkur 
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að aukin viðvera hafi verið lykillinn að persónulegum samskiptum í þeim mæli sem kom 

fram í viðtölunum. 

Þessar niðurstöður úr viðtalsrannsókninni kallast ágætlega á við kenningar um 

samskipti í fjölskyldufyrirtækjum en samkvæmt rótgrónum kenningum sem Dyer (1988) 

setti fram eru samskipti í þessu samhengi gjarnan bæði tíð og persónuleg auk þess sem 

algengt er að umræðuefni sé fjölbreytt. Samkvæmt Dyer og Dyer (2009) geta náin 

sambönd og samskipti leitt af sér traust, vellíðan og fleiri góða kosti meðal starfsfólks í 

fjölskyldufyrirtækjum en þau geta þó einnig snúist upp í andhverfu sína.  

Dæmi um hvort tveggja mátti finna í niðurstöðum viðtalanna. Dæmi um að náin 

samskipti leiddu af sér vellíðan og aukið traust voru þó mun fleiri og aðeins mátti greina 

andstæðu þess í samböndum sem virtust of náin. Dæmi um þetta mátti sjá í fyrirtæki A 

annars vegar, þegar eigandi fyrirtækisins og bróðir hans sem starfar hjá honum lýstu því 

að þeir ættu það til að rífast og takast á um margvísleg málefni. Einnig mátti finna dæmi 

um þetta í fyrirtæki B í umfjöllun Heiðu um að hún myndi aldrei leyfa sér þann talsmáta 

sem hún viðhefði við nokkurn annan yfirmann en móður sína eða föður. Hún fjallaði um 

að þeim gæti oft orðið afar heitt í hamsi. Velta má fyrir sér hvort náin sambönd sem snúast 

upp í átök og orrahríð geri það aðallega vegna þess hve náið fólk er. Fólk veit nákvæmlega 

hvar það hefur hinn aðilann og hversu langt það getur gengið og spilar ef til vill á þá 

vitneskju. 

Afar mikil samvinna, sem holdgerðist í valddreifingu, stuttum boðleiðum og hjálpsemi, 

var tíðrædd í öllum viðtölum sem tekin voru og lýstu þessir þættir því vel hvernig starfsemi 

fjölskyldufyrirtækjanna fór að nánast öllu leyti fram á jafningjagrundvelli. Þrátt fyrir að 

starfsfólk og eigendur fyrirtækjanna hefðu öll haft ákveðin verk að vinna í starfi sínu þá 

kom samt skýrt fram að þau deildu skoðunum sínum hvert með öðru og tóku mikið tillit 

til skoðana annarra. Í þremur fyrirtækjum af fjórum komu flestir viðmælendur inn á að 

stéttaskipting eða miðstýring væri nánast engin og lögðu margir viðmælendur áherslu á 

að slíkt tíðkaðist ekki innan fyrirtækisins vegna þess að enginn væri yfir annan hafinn. Í 

allnokkrum viðtölum kom fram að ef staðið væri frammi fyrir vandamálum væri algengast 

að fólk ræddi þau sín á milli og fyndi svo lausnina í sameiningu. Þetta átti við í öllum 

fyrirtækjunum fjórum. 
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Þessa miklu samvinnu, valddreifingu og jöfnuð sem viðgengst í 

fjölskyldufyrirtækjunum fjórum samkvæmt viðmælendum má setja í samhengi við 

mismunandi skilgreiningar á forystu. Þessar niðurstöður viðtalanna stangast að miklu leyti 

á við þá skilgreiningu sem Bass og Stogdill (1990) settu fram en renna stoðum undir þær 

raddir sem hafa gagnrýnt skilgreininguna fyrir að leggja of mikla áherslu á leiðtoga sem 

miðpunkt í starfsemi hóps og halda því fram að hann hafi að mestu leyti einhliða áhrif á 

fylgjendur sína (Northouse, 2016).  

Hollander (1992) gerði rannsókn á því hvernig leiðtogar og fylgjendur eru innbyrðis 

háðir hver öðrum. Þar kemur fram mikilvægi þess að líta á samband leiðtoga og fylgjenda 

sem ferli stöðugra samskipta á þann veg að báðir einstaklingar eða hópar stunda í raun 

forystu samtímis og í sameiningu. Bligh (2011) og Carsten og félagar (2014) fjölluðu einnig 

um mikilvægi þess að taka hlutverk fylgjenda sérstaklega til greina í forystuferlum. 

Niðurstöður viðtalsrannsóknar styðja við þessar kenningar þar sem samskipti milli 

eigenda og starfsfólks fjölskyldufyrirtækjanna eru afar mikil og án annars væri hinn aðilinn 

gagnslaus.  

Hlutverkaspennu gætti í flestum fyrirtækjum en hún kom helst fram í því að eigendur 

komu fram á annan hátt við starfsfólk sem það tengdist fjölskylduböndum auk þess sem 

gerðar voru til þess mismunandi kröfur. Þær kröfur gátu þá bæði komið frá yfirmönnum 

en einnig frá starfsfólkinu sjálfu.  

Tagiuri og Davis (1996) fjölluðu um mikilvægi þess að stjórnendur fyrirtækja gerðu sér 

grein fyrir bæði þeim jákvæðu og neikvæðu áhrifum sem það gæti haft að einstaklingar 

gegndu fleiri en einu hlutverki við sín daglegu störf til þess að geta gert viðeigandi 

ráðstafanir og komið í veg fyrir ósamræmi eða ósætti. Athyglisvert var að sjá að fáir 

viðmælendur sem gegndu yfirmannsstöðu höfðu gert sér grein fyrir því áður að þeir gerðu 

mismunandi kröfur til fólks í fyrirtækinu eða kæmi fram á mismunandi hátt. Aftur á móti 

tóku þrír viðmælendur það fram að eftir að hafa rætt þetta í viðtalinu þá sæju þeir að þeir 

þyrftu að vanda sig betur í samskiptum við starfsfólk sitt burt séð frá fjölskyldutengingu 

sinni við það. Þessar niðurstöður renna því stoðum undir þá kenningu Tagiuri og Davis 

(1996) að mikilvægt sé að yfirmenn taki þessa breytu til greina.  

Hlutverkaspenna kom einnig fram í því að vinnuframlag starfsfólks væri mismunandi 

eftir þeim aðstæðum og hlutverkum sem einstaklingur gegndi hverju sinni. Flestir 
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eigendur fyrirtækja og starfsfólk sem rætt var við hafði ákveðna og afmarkaða 

starfslýsingu í sínum verkahring sem það gat tilgreint í viðtalinu. Fljótt kom þó í ljós að 

hver einstaklingur hafði ýmiss konar mismunandi hlutverkum að gegna. Flestir 

viðmælendur gegndu bæði hlutverki fjölskyldumeðlims og eiganda eða starfsmanns en 

aðeins var rætt við einn starfsmann sem ekki var hluti af fjölskyldunni í hverju fyrirtæki. 

Skýrt kom þó í ljós að eigendur fyrirtækjanna gegndu því hlutverki að skapa sameiginlega 

sýn og markmið fyrir starfsfólk sitt og báru allir eigendur þess ljós merki að vera afar 

metnaðarfullir og önnum kafnir í sínu starfi.  

Algengt var að viðmælendur segðu frá því að upphaflega hefðu þeir verið með ákveðið 

hlutverk á sínum herðum en eftir því sem starfið þróaðist og fólk kynntist hvert öðru betur 

innan fyrirtækjanna þá hefði orðið mögulegt að nýta persónulega styrkleika hvers og eins. 

Þetta átti sérstaklega við um starfsfólk sem starfaði í fyrirtækjunum og var ekki hluti af 

fjölskyldunni sem átti fyrirtækið. Viðmælendur sem voru hluti af fjölskyldunni höfðu að 

einhverju leyti svipaða sögu að segja en starf þeirra virtist frekar þróast vegna þess að 

þeir vildu breyta til í starfi eða fyndu sig knúna til þess að aðstoða fjölskyldumeðlimi sína 

við störf þeirra.  

Niðurstöðurnar benda til þess að umfjöllun Sorenson (2000) um forystustíla í 

fjölskyldufyrirtækjum eigi ekki sérstaklega vel við í fjölskyldufyrirtækjum á Íslandi nú á 

dögum. Í grein Sorenson (2000) var fjallað um þrjár gerðir forystu sem algengar voru í 

fjölskyldufyrirtækjum. Það voru einvalds-leiðtogastíllinn, hlutlausi forystustíllinn og 

þátttökuforystustíllinn. Þátttökuforystustíllinn er í raun eini forystustíllinn sem mögulegt 

er að tengja við niðurstöður þessarar rannsóknar. Stíllinn var í þessari rannsókn settur 

fram sem einn hinna hefðbundnu forystustíla en hann var afar óalgengur í 

fjölskyldufyrirtækjum sem slíkur samkvæmt umfjöllun Sorenson (2000).  

Í þessari rannsókn var raunin þó önnur. Þvert á móti voru einkenni 

þátttökuleiðtogastílsins, svo sem áhersla leiðtoga á hvatningu, umboð starfsfólks til 

athafna og þátttaka alls starfsfólks í hugmyndavinnu og álitsgjöf mjög áberandi í starfsemi 

fyrirtækjanna fjögurra. Þessa þætti má setja í samhengi við nútímalegri forystustíla sem 

einnig var fjallað um og eru algengari nú á dögum. Því má velta fyrir sér hvort þessi flokkun 

Sorenson, sem enn er notuð í umfjöllun um forystu í fjölskyldufyrirtækjum í 

fræðaheiminum, sé ef til vill að úreldast eða eigi einfaldlega ekki við í þessu tilfelli.  
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5.1.1 Samantekt - Forysta 

Segja má að ofangreindar niðurstöður varpi ljósi á birtingarmynd hlutverka leiðtoga og 

fylgjenda í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi. Greinilegt er að skilgreining 

Yammarino (2013) á vel við um þá forystu sem viðhöfð er í þessum fyrirtækjum en hún 

lýsir forystu sem samskiptaferli milli leiðtoga og fylgjenda. Einnig kallast niðurstöðurnar á 

við Nicholson og Björnberg (2005) en þeir fjalla um mikilvægi virðingar, umhyggju og 

tilfinningabanda í samskiptum leiðtoga og fylgjenda. Eins og fram hefur komið eru 

sambönd milli yfirmanna og starfsfólks í fjölskyldufyrirtækjunum sem hér er fjallað um 

sérstaklega náin.  

Í ljós kom að forystustílarnir sem viðgangast í þeim fjórum fjölskyldufyrirtækjum sem 

hér eru til rannsóknar eiga margt sammerkt með nýrri sjónarhornum á forystu. Þar er 

aukin áhersla er lögð á þátttöku margra aðila í ákvarðanatöku, sem og samkennd og mikil 

samskipti milli fólks sem stuðla að stöðugum persónulegum vexti starfsfólks. 

Umbreytingar-, dreifður- og þátttöku forystustíll eru þeir sem sem áttu flest sammerkt 

með forystu í fjölskyldufyrirtækjunum fjórum. Einnig mátti þó greina dæmi um einkenni 

þjónandi forystustíls og sameiginlegrar forystu. Verkaskipting meðal fólks var nokkur en 

þó ekki alltaf nægilega skýr og dæmi voru um hlutverkaspennu af þeim sökum. 

Hlutverk leiðtoga komu helst fram á þann hátt að flestir voru róttækir hugsjónamenn 

sem höfðu skýra sýn á markmið fyrirtækis síns. Þeir voru þungamiðja fyrirtækjanna og 

drógu fylgjendur áfram í átt að þeim markmiðum sem þeir settu. Samskipti meðal leiðtoga 

hvers fyrirtækis voru í öllum tilfellum mjög mikil og náin. Áberandi var að þeir voru flestir 

hvetjandi og sanngjarnir og leituðust við að hafa sem flest starfsfólk með í ráðum og 

ákvarðanatöku. Þeir litu einnig allir svo á að starfsfólk og yfirmenn væru jafningjar og 

notuðu hvers kyns samskipti til að viðhalda góðum samböndum og mikilli samvinnu 

meðal starfsfólks. Endanlegt ákvörðunarvald í stórum málum var þó alltaf í höndum 

leiðtoganna í öllum fyrirtækjunum. Fylgjendum var falið töluvert vald og flestir upplifðu 

að þeir hefðu möguleika á að stinga upp á hugmyndum, vinna sjálfstætt, þróast í starfi og 

taka ákvarðanir um ýmsa hluti. Allt starfsfólk átti í nánum samskiptum við yfirmenn sína 

og góðum samskiptum við samstarfsfólk sitt. 

Myndræna framsetningu á því hvernig forystu er háttað í þeim fyrirtækjum sem 

rannsóknin tók til má sjá á mynd 3. Bláskyggða svæðið er sá jafningjagrundvöllur sem 
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almenn starfsemi fyrirtækjanna fer fram á. Línurnar sem tengja fylgjendur hvern við 

annan og við leiðtoga tákna samskipti og hugmyndavinnu. 

 

 

Mynd 3: Birtingarmynd forystu í fyrirtækjum rannsóknarinnar (höfundur, byggt á viðtalsgögnum) 

 

5.2 Traust 

Upplifun viðmælenda af trausti innan síns fyrirtækis var í flestum tilfellum sú að það væri 

í raun ein undirstaða starfseminnar. Það kom ítrekað í ljós í flestum viðtölunum að 

viðmælendum þætti almennt traust gott innan síns fyrirtækis og það væri auk þess 

nauðsynlegt að traust væri gott svo að starfsemi gæti gengið vel. Athygli vakti að þegar 

einstaklingar fengu spurningar um hvað þeim þætti felast í því að vera traustur 

starfsmaður voru svörin á fremur almennum nótum. Viðmælendur fjölluðu um mikilvægi 

þess að starfsfólk talaði fallega um fyrirtækið út á við, stæði við orð sín, innti verkum 

sínum skilmerkilega af hendi og væri hreinskilið. Nokkrir viðmælendur sögðu frá því að 

þeim þætti leikni í samskiptum skipta lykilmáli en við greiningu á viðtölunum skein skýrt í 

gegn mikilvægi þess fyrir alla viðmælendur. Lykilþættir trausts fólust einnig í trúnaði og 

því að starfsfólk sýndi af sér stöðugleika í hegðun, með öðrum orðum gerði það sem það 

segðist ætla að gera. 

Þessar niðurstöður má setja í samhengi við þær víddir trausts sem McAllister (1995) 

setti fram og Erdem og Ozen (2003) fjölluðu um. Víddirnar tvær sem þeir fjölluðu um voru 

annars vegar vitsmunalega víddin og hins vegar tilfinningalega víddin. Vitsmunalega 

víddin felur í sér traust sem byggir á að einstaklingur vonast til þess að annar aðili uppfylli 

hlutverk sitt almennilega, sé samkvæmur sjálfum sér og standi við orð sín. Þessi dæmi 

eiga margt sammerkt með þeim þáttum sem viðmælendur viðtalanna nefndu. 
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Tilfinningalega víddin þróast gjarnan með tímanum þegar einstaklingar hafa kynnst hver 

öðrum betur. Hún felur í sér dýpra traust þar sem einstaklingarnir sem eiga í hlut leggja 

sameiginlega, gildishlaðna merkingu í samskipti sín og koma fram af velvild og umhyggju 

við félaga sína.  

Einn yfirgripsmesti flokkurinn í umfjöllun um upplifun viðmælenda varðandi traust í 

fyrirtæki sínu bar heitið mikilvægi þess að þekkjast og umgangast. Þar komu viðmælendur 

inn á að þeim liði jafnan vel í návist samstarfsfélaga sinna þegar þeir þekktust vel. Eftir því 

sem fólk þekktist betur komu fram dæmi um að viðmælendur færu að treysta 

samstarfsfélögum sínum fyrir djúpstæðari hlutum og meiri ábyrgðarhlutverkum.  

Þessar niðurstöður renna stoðum undir kenningu McAllister (1995) um að vitsmunaleg 

vídd trausts sé í raun undirstaða þeirrar tilfinningalegu. Hann fjallaði um að með 

vitsmunalegu trausti væri hægt að byggja upp grunnvæntingar sem fólk gerði hvert til 

annars um áreiðanleika og þeim væntingum þyrfti mótaðilinn að mæta áður en mögulegt 

væri að byggja upp frekara tilfinningalegt traust. Þetta kallast einnig vel á við þá staðreynd 

að viðmælendur nefndu fyrst ýmsa þætti sem talist gætu til vitsmunalegs trausts þegar 

þeir voru spurðir út í mikilvæga eiginleika trausts. Þegar leið á viðtölin og mögulegt var að 

lesa betur í svör viðmælenda kom í ljós að algengt var að tilfinningalegt traust hefði þróast 

meðal þess starfsfólks sem þekktist vel.  

Í fyrirtækjum A, B og C komu flestir viðmælendur inn á að þeim mun meira sem þeir 

umgengjust samstarfsfólk sitt þeim mun betur þekktust þeir. Aukin þekking á 

persónuleika og öðrum eiginleikum samferðafólks virtist hafa þau áhrif að fólk ætti 

auðveldara með að treysta hvert öðru. Munurinn á samskiptum og trausti meðal 

starfsfólks í fyrirtækjunum fer ekki endilega eftir því hvort einstaklingarnir sem rætt er 

um séu hluti af fjölskyldunni eða ekki heldur frekar eftir því hve miklum tíma fólkið ver 

saman. Viðvera og góð og tíð samskipti eru frekar lykilþættirnir heldur en 

fjölskyldutengslin þegar kemur að trausti milli einstaklinga samkvæmt þessum 

niðurstöðum.  

Þróun trausts og viðhald þess innan hvers fyrirtækis þótti endurspeglast í þeim 

vinnuanda sem ríkti í hverju fyrirtæki fyrir sig. Flestir viðmælendur voru sammála um að 

mikið traust fælist í því ef starfsfólki væri falið umboð til athafna. Það birtist þannig að 

starfsfólki var treyst til þess að sjá um og bera ábyrgð á ýmsum verkefnum og hafði auk 
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þess fullt vald til þess að koma með hugmyndir og taka þátt í ákvarðanatöku. Slíkt umboð 

ber merki um að starfsfólki sé treyst til þess að inna sínum störfum vel af hendi og má 

segja að merki um þróun trausts og viðhald þess felist í þessu umboði. Viðmælendum var 

tíðrætt um að ef þeir sýndu af sér traustverðuga hegðun og treystu auk þess 

samstarfsfólki sínu þá væri auðsótt mál að öðlast traust í sinn garð. Viðmælendur sem 

gegndu hlutverki yfirmanna sögðu að ef þeir sýndu starfsfólki sínu traust með því að veita 

þeim umboð til athafna þá myndaðist frekar traust þar á milli.  

Þessar niðurstöður má setja í samhengi við umfjöllun Lindgreen (2003) um 

mismunandi traust í viðskiptasamböndum. Þessa uppbyggingu trausts og þróun má 

tengja við ferlistraust úr rannsóknum hans en það felur í sér að traust getur þróast með 

tímanum og endurteknum samskiptum líkt og í spíral. Það getur þá farið frá því að vera 

viðkvæmt og smátt í sniðum yfir í að vera afar sterkt og yfirgripsmikið.  

Í flestum þeim viðtölum sem tekin voru kom fram mikilvægi þess að samstarfsfólk verði 

tíma saman og myndaði stundum með sér vináttu. Samvera og vinátta áttu það til að 

haldast í hendur við aukna starfsánægju og góðan vinnuanda. Slíkar lýsingar á ánægju 

fólks í starfi og ástæðum fyrir henni þóttu bera merki um hvernig trausti væri viðhaldið 

og það þróað innan fyrirtækjanna. Þessar niðurstöður eru í samræmi við skrif Edmondson 

(1999) um traust í samvinnu. Hann fjallaði um að traust gæti verið grundvallaratriði til 

þess að gott andrúmsloft, gagnkvæm virðing og öryggistilfinning gæti byggst upp meðal 

teymismeðlima. Ef teymismeðlimir finna fyrir þessum þáttum þá eiga einstaklingar 

auðveldara með að taka gagnrýni vel, ræða mistök sín og tjá tilfinningar sínar. Allt leiðir 

þetta svo til aukinnar samvirkni innan hópsins.  

Brestir geta komið í öll sambönd og samskipti og haft áhrif á gæði þeirra. Í þremur af 

fjórum fyrirtækjum hafði eitthvað komið upp á sem varð til þess að verulega reyndi á 

traust og það minnkaði til muna innan fyrirtækjanna, í flestum tilfellum aðeins 

tímabundið. Í slíkum aðstæðum ríkir óvissa meðal starfsfólks innan fyrirtækisins sem 

getur haft afar slæm áhrif á starfsanda og almenna virkni í fyrirtækinu eins og fram kom í 

viðtölunum. Þessi dæmi frá þremur af fjórum fyrirtækjum sem fjallað er um hér má setja 

í samhengi við kenningu Cruz og félaga (2010). Þeir segja að þegar óvissa ríki þá sé 

uppbygging og aukning trausts lykilatriði þar sem traust virki eins og smurolía á öll 

samskipti og geri sambönd einfaldari.  
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Athyglisvert er að setja umfjöllun um bresti í samhengi við umræðu um aukningu 

trausts eftir því sem samvera og samskipti eru meiri, sem fjallað var um fyrr í kaflanum. Í 

þremur af fjórum fyrirtækjum kom fram að aukin nánd meðal starfsfólks hefði þau áhrif 

að traust myndi aukast og endurspeglast í góðum vinnuanda. Í einu fyrirtækjanna var 

þessu þó öfugt farið þar sem viðmælendur sögðu ástæðu þess að trausti innan 

fyrirtækisins væri ábótavant vera mikla nánd. Færa má rök fyrir því að traust sé lykilatriðið 

hér. Ef mikil nánd ríkir meðal starfsfólks en traust er ekki til staðar leiðir það af sér baktal 

og bresti í vinnuandanum. Ef mikil nánd ríkir og traust er til staðar leiðir það hins vegar af 

sér góðan vinnuanda, góð samskipti og trausta undirstöðu starfseminnar. Það er að 

mörgu leyti freistandi að gera ráð fyrir því að aukin nánd og samvera leiði óumflýjanlega 

til aukins trausts og góðs vinnuanda en mikilvægt er að taka allar niðurstöður til greina. 

Þær gefa hér til kynna að brugðið getur til beggja skauta. 

5.2.1 Samantekt - Traust 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplifun starfsfólks af trausti sé almennt 

góð í fyrirtækjunum sem rannsóknin tók til og það má setja í samhengi við þá fjölmörgu 

eiginleika sem viðmælendum þóttu mikilvægir að væru til staðar í fyrirtæki svo traust gæti 

ríkt. Flestir þeirra þátta sem viðmælendur tóku fram, svo sem leikni í samskiptum og 

stöðugleiki í framkomu, voru til staðar í fyrirtækinu og í samskiptum á milli starfsfólks að 

þeirra mati. Í því eina fyrirtæki sem traust þótti ábótavant kom fram að viðmælendum 

þótti það vera á leið í rétta átt. Samkvæmt Allen og félögum (2018) og Robbins og félögum 

(2013) er afar mikilvægt að traust ríki meðal starfsfólks í fjölskyldufyrirtækjum þar sem 

umhverfi nútímans er afar kvikt og byggir á mikilli samvinnu.  

Upplifun starfsfólks af þróun trausts og viðhaldi þess var sett í samband við vinnuanda 

sem ríkir innan fyrirtækja. Það var vegna þess að þegar viðmælendur voru inntir eftir því 

hvort þeim þætti traust ríkja og þá með hvaða hætti voru jafnan tekin dæmi um hvernig 

þeim væri treyst fyrir fjölbreyttum verkefnum við dagleg störf. Viðmælendur frá þremur 

fyrirtækjum af fjórum voru sammála um að eftir því sem fólk kynntist betur og verði 

auknum tíma saman myndi traust aukast. Umfjöllun Lindgreen um svokallað ferlistraust 

sem þróast með tímanum og endurteknum samskiptum líkt og í spíral ef einstaklingar 

sýna af sér stöðugleika í hegðun og trúverðugleika í samskiptum á vel við þetta. Einnig má 

tengja kenningar McAllister og umfjöllun Erdem og Ozen um vitsmunalega vídd trausts 



 

102 

sem grunn sem tilfinningalegt traust getur síðar byggst á við þessar niðurstöður á sama 

hátt.  

Svo betur megi átta sig á þróun og viðhaldi trausts á þann veg sem viðmælendur flestra 

viðtala upplifðu það má skoða myndræna framsetningu. Á mynd 4 hefur spírall Lindgreen 

(2003) verið settur fram og tengdur við tvær víddir trausts sem McAllister (1995) fjallaði 

um. Áhersluþættir úr niðurstöðum viðtalanna hafa auk þess verið fléttaðir inn í myndina 

til glöggvunar.  

 

 

Mynd 4: Þróun trausts og viðhald þess (Höfundur, byggt á viðtalsgögnum, Lindgreen, 2003 og 
McAllister, 1995). 
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6  Lokaorð 

Ljóst er að fjölskyldufyrirtæki eru mörg á Íslandi og heilsugeirinn er einn kimi atvinnulífsins 

sem fer stækkandi. Því er gott að gera sér grein fyrir því hvernig starfsemi 

fjölskyldufyrirtækja í heilsugeiranum fer fram þegar litið er til samskipta og sambanda á 

milli starfsfólks og forysta og traust virðast gefa ágæta mynd af því. Helstu niðurstöðum 

þessarar rannsóknar hafa verið gerð skil og eru svör við rannsóknarspurningunum því 

eftirfarandi. 

Hlutverk leiðtoga og fylgjenda birtast á þann hátt að yfirleitt er ekki sérstaklega mikil 

aðgreining á milli þeirra, það er að segja á milli stjórnenda og starfsfólks. Upp úr stóð að 

starfsemi færi fram á jafningjagrundvelli þar sem öll möguleg samskipti væru afar náin og 

tíð á meðal allra innan fyrirtækjanna. Helstu forystustílar sem mögulegt var að tengja 

þessar birtingarmyndir hlutverkanna við voru því nútímalegir forystustílar á borð við 

dreifða forystu og umbreytingarforystu auk þátttökuforystu. Hlutverkaspenna á til að 

myndast innan fyrirtækjanna, einkum þegar kemur að verkaskiptingu milli fólks eða þeim 

mismunandi hlutverkum sem einn einstaklingur getur sinnt.  

Upplifun starfsfólks af trausti innan fyrirtækjanna var sú að traust væri ein helsta 

undirstaða nær allrar starfsemi innan fjölskyldufyrirtækjanna. Vinnuandinn innan þeirra 

endurspeglaði þetta þar sem starfsfólk upplifði að því væri treyst fyrir verkefnum sínum 

og því að nýta styrkleika sína auk þess sem stjórnendur upplifðu gott traust í sinn garð í 

lang flestum tilfellum. Baktal og óhreinskilni gátu þó sett vinnuandann í uppnám og 

skaðað traust. Ekki kom sérstakur munur á trausti í ljós þegar litið var til þess að það gæti 

ríkt meðal fjölskyldumeðlima eða meðal fólks sem ekki tengist fjölskyldunni. Frekar mátti 

greina það að aukin samvera og nánd í bland við góð samskipti ýtti undir traustari 

sambönd á milli fólks.  

Framlag þessarar rannsóknar er margþætt, bæði til fræðaheimsins og til hagnýtingar. 

Í fyrsta lagi eru fjölskyldufyrirtæki í heilsugeiranum afar lítið rannsakaður vettvangur, 

bæði erlendis og hér á Íslandi. Því má segja að framlag þessarar rannsóknar fyrir 

fræðaheiminn sé töluvert mikið þar sem hún veitir innsýn í áður órannsakaðan vettvang 

atvinnulífsins.  
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Í öðru lagi er rannsóknin framlag inn í fræðaheim þann er snýr að trausti meðal 

starfsfólks fyrirtækja sín á milli og þess trausts sem það ber til yfirmanna sinna og öfugt. 

Fjölskyldufyrirtæki í heilsugeiranum hafa ekki verið rannsökuð erlendis eða hérlendis svo 

vitað sé til og niðurstöður um traust sem undirstöðu starfseminnar og vinnuanda innan 

fyrirtækjanna sem ýtir undir mikið umboð starfsfólks til athafna eru verðugt innlegg þar.  

Í þriðja lagi er þessi rannsókn framlag inn í fræðaheim um forystu af þessum sömu 

sökum. Niðurstöður um mikil samskipti, starfsemi á jafningjagrundvelli og jafnræði meðal 

alls starfsfólks varpa ljósi á forystu í fjölskyldufyrirtækjum í heilsugeiranum á Íslandi.  

Í fjórða og síðasta lagi er framlag þessarar rannsóknar nokkurt fyrir íslenskt atvinnulíf 

og menningu. Hún varpar ljósi á ákveðinn menningarkima og þær aðstæður sem upp geta 

komið í íslenskum heilsugeira en margt getur gengið á vegna þess hve kvikt umhverfið er 

og síbreytilegt hér á landi og því hafa ekki verið gerð skil áður. Niðurstöðurnar geta því 

aukið almennan skilning á viðfangsefninu og veitt starfsfólki fjölskyldufyrirtækja í 

heilsugeiranum hagnýta þekkingu sem það getur byggt starfsemi sína frekar upp á. 

6.1.1 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær að úrtak rannsóknarinnar var ekki ýkja 

stórt og því er erfitt að segja til um hversu vel niðurstöðurnar endurspegla þýðið. Líkt og 

vaninn er í eigindlegum rannsóknum hafa þessar niðurstöður ekkert alhæfingargildi 

heldur segja aðeins til um upplifun þeirra einstaklinga sem rætt var við af 

rannsóknarefninu. Notast var við markvisst úrtak við val á viðmælendum en þeir voru ekki 

valdir af handahófi þar sem þeir þurftu að mæta ákveðnum kröfum rannsakanda. 

Yfirmenn í þeim fyrirtækjum sem urðu fyrir valinu völdu svo tvo til þrjá einstaklinga úr 

röðum fyrirtækisins til þess að fara í viðtal. Þar getur önnur takmörkun legið vegna þess 

að ekki er vitað hvaða ástæður lágu að baki ákvörðun yfirmannanna um val á 

viðmælendum. Þar gæti verið að ákveðnum skoðunum eða upplifunum hafi verið leynt 

en öðrum tranað fram.  

Annmarki getur einnig verið á rannsókninni þegar kemur að frásögnum viðmælenda. 

Öllum viðmælendum var gert kunnugt að viðtalið væri hljóðritað og viðtölin fóru í öllum 

tilfellum fram á rólegum stað þar sem aðeins rannsakandi og viðmælandi voru viðstaddir. 

Viðmælendum var undantekningarlaust gerð grein fyrir trúnaði en jafnframt var þeim 

sagt að niðurstöður yrðu kunngjörðar í meistaraverkefni rannsakanda. Slíkar aðstæður 
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gætu haft áhrif á svör viðmælenda og jafnvel aftrað þeim frá því að segja frá öllu af fullri 

hreinskilni. Upplýsingarnar sem fram komu í viðtölunum takmarkast þannig af því sem 

hver viðmælandi var tilbúinn til þess að gefa upp hverju sinni. 

Viðtölin sem voru tekin fyrir þessa rannsókn voru hálfstöðluð og því er ekki hægt að 

segja að þau séu samanburðarhæf nema að ákveðnu leyti. Auk þess tók viðtalsramminn 

sem notast var við mið af fræðilegri vinnu rannsakanda og áliti hans á viðfangsefninu. Þó 

svo að leitast hafi verið við að vanda til verka í hvívetna er ekki hægt að segja til um hvort 

hann hafi mælt af fullkominni nákvæmni það sem honum var ætlað.  

6.1.2 Frekari rannsóknir 

Sú vinna sem fram fór við þessa rannsókn og ritgerðarsmíð gaf tilefni til og kveikti 

hugmyndir að ýmsum frekari rannsóknum sem mögulegt væri að leggjast í. Ýmsar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á hvaða áhrif traust meðal starfsfólks í 

fjölskyldufyrirtækjum hefur á starfsemi og velgengni fyrirtækja (sjá t.d. Allen o.fl., 2018; 

Zaheer, McEvily og Perrone, 1998). Áhugavert gæti verið að gera slíkar rannsóknir á 

Íslandi og ekki síst í fjölskyldufyrirtækjum. Í íslensku samfélagi ríkir mikil nánd og lítil 

valdafjarlægð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2011) og því er stundum fleygt fram að „allir þekki alla“. Því væri vert að 

skoða hvort sú staðhæfing skili sér inn í fyrirtæki í formi þess að fólk treysti hvert öðru. 

Jafnvel væri þá mögulegt að gera samanburðarrannsókn milli landa í þessum efnum. 

Að lokum gæti einnig verið athyglisvert að byggja frekari rannsóknir á þeirri sem sett 

hefur verið fram í þessari ritgerð. Þá væri til dæmis hægt að gera megindlega rannsókn 

og skoða hver áhrif þeirra forystustíla, sem fram kemur hér að séu algengastir, séu á 

frammistöðu fyrirtækja. Mögulegt væri þá að gera samanburð á því hvort einn forystustíll 

gæfi betri raun en annar og hver þeirra væri áhrifaríkastur.
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir stjórnendur. 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir starfsfólk. 
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Viðauki 3 

Þemu – flokkar – kóðar – fyrstu drög eftir opna kóðun. 

Samskipti 

 Samtöl 

o Úrlausn vandamála 

 Kynnast betur/þekkjast meira 

 Jafnvægi 

 Virðing 

 Liðsandi 

Verkaskipting 

 Hlutverk 

 Valdadreifing 

 Umboð til athafna 

 Traust 

 Ákvarðanataka 

Samvinna 

 Valdadreifing (decentralisation) 

 Jafnræði 

 Flatt skipurit 

 Stuttar boðleiðir 

Sýn stjórnenda á eigin störf 

 Markmið og stefna 

 Hvatning 

 Stuðningur við starfsfólk 

Traust 

 Einkenni 

 Neikvæð áhrif á traust 

 Viðhald trausts 

 Upplifun einstaklinga af trausti í sinn garð 
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Viðauki 4 

Þemu, flokkar, kóðar – önnur drög eftir kóðun á öllum viðtölum. 

Samskipti 

 Samtöl (tíðni samtala ofl.  

o Úrlausn vandamála 

o Upplýsingagjöf 

 Nánd 

 Stuðningur við starfsfólk  

o Hrós , hvatning ofl.  

 Vinnuandi    ---   (etv. Betra í trausts-þema) 

o Mórall, baktal, slúður, liðsandi, vinátta/fjölskyldutilfinning, kynnast 

betur/þekkjast meira 

Hlutverk 

 Verkaskipting  

o Hlutverk innan fyrirtækisins (yfirmaður/undirmaður) 

o Nýting styrkleika starfsfólks 

o Viðhorf til yfirmanna 

 Hlutverkaspenna  

o Fjölskylda vs. starfsmaður 

o Eigandi, starfsmaður/stjórnandi, fjölskylda 

o Viðhorf starfsmanna til fjölskyldunnar sem á fyrirtækið (sérstaða fjölskyldu) 

 Umboð til athafna  

o Traust, ákvarðanataka 

 Hugmyndavinna 

o Jafnræði, traust 

Samvinna 

 Vakdadreifing  (decentralization) 

o Jafnræði 

 Stuttar boðleiðir  

o Flatt skipurit 

 Hjálpsemi 

 Lausnamiðað hugarfar 

Traust 

 Einkenni trausts 

o Trúnaður og hreinskilni    

 Upplifun einstaklinga af trausti í sinn garð 

 Viðhald trausts 

 Neikvæð áhrif á traust 

 Vinnuandinn (traustsmenning einhverskonar), trúnaður, hreinskilni 
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Viðauki 5 

Þemu og flokkar – Lokaútkoma. 

Starfsemi á jafningjagrundvelli 

 Samskipti á persónulegum nótum 

 Nánd 

 Valddreifing 

 Stuttar boðleiðir 

 Lausnamiðað hugarfar og hjálpsemi 

Vinnuframlag starfsfólks í mismunandi aðstæðum 

 Hlutverk starfsfólks 

 Hlutverk eigenda og yfirmanna 

 Hlutverkaspenna 

Undirstaða starfseminnar 

 Mikilvægi þess að þekkjast og umgangast 

 Leikni í samskiptum 

 Trúnaður 

 Í orði og á borði 

Vinnuandi 

 Umboð til athafna 

 Samvera-vinátta-ánægja 

 Brestir 
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Viðauki 6 

Dæmi um kóðunarvinnu úr miðju ferli. 

Hér sjást drög að þemum og flokkum auk opinna kóða úr viðtalsgögnum, tilvitnana og 

hugleiðinga frá rannsakanda. 

 

 


