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Útdráttur 

Stjórnun mannauðs er ábyrgðasamt og oft á tíðum flókið hlutverk. Að líða vel í starfi 

er flestum hjartans mál og forystu- eða stjórnunarstíll getur haft mikið að segja um það 

hvernig hægt er að ná sem mestu út úr starfsfólki á sem jákvæðastan máta.   

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áherslur stjórnenda í frístunda-

miðstöðvum Reykjavíkurborgar til að efla og tryggja starfsánægju starfsmanna sinna. 

Ennfremur er markmið rannsóknarinnar að líta á áherslur stjórnenda og bera þær saman 

við hugmyndafræði þjónandi forystu. Unnin var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 

tólf hálfstöðluð viðtöl við stjórnendur frístundamiðstöðva sem fengið hafa 

viðurkenningu fyrir ánægju starfsfólks í könnuninni „Stofnun ársins - Borg og Bær“. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að ákveðnir forystustílar innan skipulagsheilda 

geta haft jákvæð áhrif á eflingu, traust, vöxt og þroska einstaklinga sem leitt getur til 

aukinnar ánægju í starfi. Flestar rannsóknir, sem gerðar hafa verið á samspili þjónandi 

forystu og starfsánægju, hafa verið mældar út frá afstöðu starfsmanna til síns næsta 

yfirmanns. Því gefa niðurstöður þessarar rannsóknarinnar innsýn í þær aðferðir sem 

stjórnendurnir sjálfir leggja áherslu á innan þeirra skipulagsheilda sem nú þegar er vitað 

að viss ánægja ríkir með meðal starfsmanna. 

         Niðurstöðurnar benda til þess að áherslur stjórnenda frístundamiðstöðva 

Reykjavíkurborgar litist af frelsi og trausti til starfsfólks síns, hvatningu, virðingu, 

auðmýkt og jafningjabrag. Niðurstöður benda einnig til þess að innan þeirra stofnana 

sé unnið ómeðvitað með miklum hætti í samræmi við hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Gefa niðurstöður vísbendingu um að stjórnunarhættir innan stofnananna séu eflandi og 

hvetjandi fyrir starfsfólk í átt að aukinni starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegla að miklu leyti fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á samspili þjónandi 

forystu og starfsánægju. Með niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að 

með stjórnun eftir hugmyndafræði þjónandi forystu innan skipulagsheilda megi auka 

þroska, árangur og starfsánægju fólks.  
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Abstract 

Human resource management is a responsible and often complex role. To feel good at 

work is important to most people and leadership- or management style can have a lot 

of impact on how to get the most out of the staff in as positive way as possible.  

The aim of the study is to examine the focus of management at the Reykjavík 

City recreational centres of how to promote and ensure job satisfaction of their 

employees. Furthermore, the aim of the study is to look at the management's priorities 

and compare them with the ideology of servant leadership. A qualitative study was 

conducted involving twelve semi-structured interviews with leisure center managers 

who were recognized for their employees satisfaction in the survey "Establishment of 

the Year - City and Community". 

Previous studies have shown that certain leadership styles, within 

organizational structures, can have a positive effect on the strengthening, trust, growth 

and development of individuals, which can lead to increased job satisfaction. Most 

studies, conducted on the interaction of servant leadership and job satisfaction, have 

been measured based on the position of employees to their immediate superior. Thus 

giving the results of this study an insight into the methods that the managers themselves 

emphasize within the organizational structure, where there is already known to be a 

certain job satisfaction among employees.  

The results indicate that the focus of the management of Reykjavík City 

recreational centres is characterized by freedom and trust to its staff, encouragement, 

respect, humility and peer power. The results also indicate that the institutions are 

unconsciously working to a high degree in accordance to the ideology of servant 

leadership. The results give a clue that management within the institutions are 

encouraging and motivating towards increased job satisfaction. The results of the study 

are largely reflected in previous studies on the interaction of servant leadership and job 

satisfaction The study therefore leads to a conclusion that management based on the 

ideology of servant leadership can increase the development, performance and job 

satisfaction of people.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MS-gráðu í Forystu og stjórnun með 

áherslu á mannauðsstjórnun við viðskiptasvið Háskólans á Bifröst.  

Verkefnið var unnið frá mars til desember 2018 undir leiðsögn dr. Sigrúnar 

Gunnarsdóttur. Sigrúnu færi ég þakkir, frá mínum dýpstu hjartarótum, fyrir faglega og 

uppbyggjandi leiðsögn. Handleiðsla hennar í gegnum verkefnið hefur verið 

óaðfinnanleg. 

Viðmælendur rannsóknarinnar fá mínar bestu þakkir fyrir þátttökuna, tímann 

sem þau gáfu, einlægnina, viskuna og reynsluna sem látin var í té. Yfirmanni mínum 

og samstarfsfólki þakka ég einnig fyrir gefna aðstoð, áhuga, hvatningu og sveigjanleika. 

Fjölskyldu minni þakka ég af öllu hjarta fyrir stuðning, þá endalausu þolinmæði, 

umburðalyndi og tillitsemi í gegnum vinnslu þessa verkefnis sem og annarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er tileinkuð föður mínum, Hallgrími Bogasyni (1954-2017). Mesta 

þjónandi leiðtoga sem á veg minn hefur ratað. Auðmjúkur leiðtogi sem efldi og sýndi í 

hvívetna einlægan áhuga á hag og hug annarra. 
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1   Inngangur 

Starfsánægja er mikilvægur þáttur innan hverrar skipulagsheildar. Hugtakið 

starfsánægja (e. job satisfaction) hefur verið tiltölulega mikið rannsakað, margar 

skilgreiningar á hugtakinu eru til og því má segja að um nokkuð vítt hugtak sé að ræða 

(Locke og Latham, 1990). Edwin Locke, bandarískur sálfræðingur, skilgreindi hugtakið 

starfsánægju á þann veg að það væri það mat manna á starfsreynslu eða starf þeirra sem 

skapaði það jákvæða og ánægjulega tilfinningalega ástand sem þeir finna fyrir (Locke, 

1969). Einnig má segja að starfsánægja snúist um það að hvaða marki starfsmaður sé 

ánægður í starfi, og er þar átt við jákvæð og neikvæð viðhorf eða upplifun starfsmanns 

til starfsins sjálfs, samstarfsmanna og stjórnenda sem og samskiptahátta þeirra á milli 

(Ásta Bjarnadóttir, 2000).  

Að stjórna fólki getur verið mjög flókið. Mannlegt eðli er margbreytilegt og 

getur því verið mjög snúið að finna hinn rétta stjórnunarstíl sem ber hinn mesta árangur 

í því að hrífa aðra með sér (Bracey, 2001). Mikið hefur verið rætt um hvaða eiginleikar 

prýða beri góðan stjórnanda í átt til farsældar í mannauðsmálum og Turner og Muller 

(2005) nefna í því samhengi heiðarleika, sjálfsöryggi, félagshæfni og tilfinningagreind 

sem lykilþætti í því að geta átt í árangursríkum samskiptum við samstarfsfólk. Þau 

árangursríku samskipti eru mikilvæg og um leið ein af stærstu áskorununum innan 

hvers fyrirtækis og stofnunar. Með góðum samskiptum aukast líkur á trausti meðal 

starfsmanna skipulagsheildar sem getur haft mikil og jákvæð áhrif á líðan starfsfólks í 

starfi (Jay, 2005).  Litið er á þjónandi forystu (e. servant leadership) sem 

hugmyndafræði fremur en stjórnunarstíl (Prosser, 2010) og hefur fjöldi rannsókna bent 

á að sú hugmyndafræði geti borið jákvæðan árangur í aukinni virkni og eflingu 

starfsfólks (Eva, Robin, Sendjaya, Dierendonck og Liden, 2018). Hugmyndafræði 

þjónandi forystu snýst um viljann til þess að þjóna öðrum. Með virkri hlustun, virðingu 

og jafningjabrag eykur þjónandi leiðtogi líkurnar á því að fylgjendur hans vaxi í starfi 

með meiri hvata og starfsánægju (Greenleaf, 2008).  

Með leiðtogafærni og réttum áherslum er hægt að auka ánægju starfsfólks til 

muna, sem síðan getur aukið framleiðni og haft jákvæð áhrif á samkeppnisstöðu 

skipulagsheilda (Landy og Conte, 2010). 
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1.1   Lýsing á viðfangsefni 

Viðfangsefni verkefnisins er að kanna þær áherslur stjórnenda frístundamiðstöðva 

„Stofnana ársins – Borg og Bær“ til að tryggja og efla starfsánægju starfsmanna sinna. 

Frá árinu 2011 hefur Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar (StRv) í samvinnu við SFR 

– stéttarfélag í almannaþjónustu, VR og fjármála- og efnahagsráðuneytið, veitt 

viðurkenningu þeim stofnunum sem skarað hafa fram úr í þáttunum; stjórnun, 

starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi, ímynd stofnana 

og jafnrétti (Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, e.d.). Veittar eru viðurkenningar til 

stórra stofnanna, þar sem starfa 50 manns eða fleiri og  minni stofnanna en það eru þær 

stofnanir sem hafa færri en 50 starfsmenn. Rannsóknin nær til yfir 50.000 starfsmanna 

en tekið er fram í kynningu niðurstaða í bæklingi SFR að: 

Tilgangur með vali á stofnun og fyrirtæki ársins er að taka eftir og 

verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri við stjórnun 

mannauðs. Þá veitir könnunin stjórnendum tæki til að vinna að 

umbótum í stjórnun og starfsumhverfi. Að lokum veitir könnunin 

aðhald til hagsbóta fyrir starfsfólk, skjólstæðinga, viðskiptavini og aðra 

hagsmunaaðila (SFR, 2017, bls 4). 

 

Einkar áhugavert þykir höfundi að líta nánar á þær aðferðir og áherslur sem stuðst er 

við í þeim stofnunum sem nú þegar er vitað að eru til fyrirmyndar í mannauðsmálum. 

Enn fremur er það trú höfundar að niðurstöður úr rannsókn, sem þessari, geti verið 

öðrum stofnunum til eftirbreytni ef niðurstöður verða á þann veg, að einhver ákveðinn 

stjórnunar- eða leiðtogastíll eða áherslur stjórnenda, tengist ánægju og líðan 

starfsmanna. Jafnframt telur höfundur mjög svo spennandi að reyna að finna út úr því 

hvort áherslur stjórnenda stofnananna samræmast á einhvern hátt hugmyndafræði 

þjónandi forystu. 

Eftir að hafa litið á þær rannsóknir sem unnar hafa verið á þessu sviði hérlendis 

og erlendis komst höfundur að því að margar af þeim rannsóknum, sem gerðar hafa 

verið á tengslum þjónandi forystu og starfsánægju, hafa sýnt fram á jákvæða fylgni þar 

á milli. Flestar hafa þær þó verið framkvæmdar með það markmið fyrir augum að skoða 

hvernig starfsmenn meta yfirmenn sína og fáar rannsóknir að finna þar sem litið er til 

þeirra meðvitaðra áherslna og aðferða stjórnenda til að ýta undir eða tryggja 

starfsánægju starfsmanna sinna. 



 

13 

 

1.2   Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

Megintilgangur rannsóknarinnar er, eins og fyrr segir, að líta á þær áherslur og aðferðir 

stjórnenda Reykjavíkurborgar, sem starfa við málefni frístunda, til að tryggja ánægju 

starfsfólks síns. Allar þær stofnanir, sem rannsóknin nær til, hafa komið vel út úr 

ánægjukönnuninni „Stofnun ársins - Borg og Bær“ og er markmið rannsóknarinnar að 

greina áherslur stjórnenda í starfi með sínu starfsfólki.  Markmið rannsóknarinnar er 

einnig að kanna það hvort, og þá að hvaða leyti, þær áherslur stjórnenda samræmast 

hugmyndafræði þjónandi forystu.   

Rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara með rannsókninni eru: 

❖ Hverjar eru áherslur stjórnenda í frístundamiðstöðvum „Stofnana ársins - Borg 

og Bær“ til að tryggja starfsánægju starfsmanna sinna? 

❖ Hvernig endurspeglast þær áherslur í hugmyndafræði þjónandi forystu? 

1.3   Fræðileg nálgun og helstu kenningar  

Fræðileg nálgun verkefnisins eru ýmsar kenningar út frá forystu og stjórnun sem 

stuðlað geta að bættri líðan starfsfólks í starfi. Starfsánægja hefur mikið verið 

rannsökuð í gegnum tíðina. Rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnendur geti haft mikil 

áhrif á ánægju starfsfólks síns og hafa fjölmargar kenningar verið smíðaðar um 

árangursríkustu leið stjórnandans í þeim efnum (Richmond, McCroskey og Davis, 

1986). Áður fyrr var talið að ánægja starfsfólks einskorðaðist við efnislega umbun sem 

það hlaut í starfi, eins og til dæmis laun. Á síðari árum, í kjölfar tíðari rannsókna, hefur 

þó aukin áhersla verið lögð á innri hvata sem geta skapað jákvætt tilfinningalegt 

viðbragð meðal starfmanna, eins og ábyrgð, viðurkenningu, hvatningu og persónulegan 

vöxt þeirra (Saari og Judge, 2004). 

Því hefur verið haldið fram að leiðtogar þurfi að búa yfir ákveðnum eiginleikum 

til að geta tekið forystu. Northouse (2016) bendir á að margir fræðimenn hafi reynt að 

skilgreina þá eiginleika sem greinir árangursríka leiðtoga frá öðru en ekki hafa þeir allir 

verið sammála um hvort um meðfædda eiginleika sé að ræða eða lærða hæfni. Þó má 

segja að rannsóknir hafi sýnt fram á að eiginleikar á borð við ákveðni, gáfur, 

félagshæfni, sjálfsöryggi og heiðarleika séu mikilvægir í fari hvers árangursríks 

leiðtoga. 
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Fræðilega nálgun þessa verkefnist byggist að miklu leiti á hugmyndafræði 

þjónandi forystu. Þjónandi forysta er frábrugðin flestum öðrum hugmyndum og 

kenningum leiðtogafræðinnar á þann hátt að áhersla þjónandi forystu er fyrst og fremst 

á fylgjendurna sjálfa (Greenleaf, 2008). Fræðimenn tala um þjónandi forystu sem 

hugmyndafræði en ekki kenningu (Prosser, 2010). Upphafsmaður hennar er Robert K. 

Greenleaf og hefur hann skrifað mörg rit um efnið. Í þjónandi forystu er áhersla lögð á 

þann einlæga áhuga leiðtogans til að þjóna fyrst og fremst. Hann er þjónn samferðafólks 

síns, hvetur, eflir og styður. Áhugi hans um velferð einstaklinga er skýr og sú áhersla 

hans á fylgjendur leiðir síðar til meðvitaðrar ákvörðunar hans til forystu (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011).  

 Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram um þá þætti eða lykilatriði sem 

nauðsynlegir eru til þjónandi forystu. Fræðilegur bakgrunur þessa verkefnis byggist að 

miklu leyti upp á þeim þáttum fjögurra fræðimanna sem allir byggðu skilgreiningar 

sínar á ritum Greenleafs. Það eru þeir Larry Spears (2004), Kent M. Keith (2008), Dirk 

van Dierendonck (2011) og Sigrún Gunnarsdóttir (2011). Ákveðin samhljóm má finna 

í greiningu þessara fræðimanna, sem allir lýsa því sem nauðsynlegt er að bera til 

þjónandi forystu. Greenleaf (2008) lagði til að mynda mikla áherslu á þætti eins og 

virka hlustun, eflingu, sjálfsvitund og jafningjabrag sem mikilvægar stoðir í 

hugmyndafræði þjónandi forystu og má sjá sambærilega þætti í greiningum 

fræðimannanna fjögurra. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) setti þætti hugmyndafræðinnar 

upp í öfugan pýramída til að undirstrika áherslur Greenleafs um jafningjabraginn. Innan 

þess öfuga pýramída má svo sjá þá þætti sem nauðsynlegir eru til að geta tileinkað sér 

þjónandi leiðtogamennsku og tengjast allir þeir þættir innbyrðis. 

1.4   Kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum tveimur var framkvæmd eigindleg 

rannsókn með rannsóknaraðferð fyrirbærafræðinnar en sú aðferð hentar vel þegar 

markmið rannsóknar er að ná sjónarhorni viðmælenda fram, þekkingu þeirra og reynslu 

(Bruyn, 1966). Tekin voru viðtöl við tólf viðmælendur. Allir starfa þeir í stöðu 

stjórnenda innan ákveðinna stofnanna Reykjavíkurborgar og var gögnum safnað með 

það að markmiði að draga fram þá reynslu og áherslur stjórnendanna í starfi hvað varðar 

starfsánægju og viðhorf starfsmanna þeirra til stofnunarinnar. Viðtöl henta einstaklega 

vel þegar skoða á til að mynda; reynslu, viðhorf og væntingar fólks til ákveðinna 



 

15 

 

fyrirbæra, eins og til dæmis samskipta (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru 

hálfstöðluð þar sem hluti spurninga var fyrirfram ákveðinn og því möguleikinn á að 

kafa dýpra í útskýringar, reynslu og frásagnir viðmælenda ávallt fyrir hendi (Bryman, 

2016). Viðtölin voru hljóðrituð, skrifuð upp orð af orði, kóðuð og þemagreind. 

1.5   Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis 

Höfundur er sjálfur starfandi innan stofnunar borgarinnar þó það sé ekki innan þeirra 

frístundamiðstöðva sem að rannsókninni koma. Hugtakið starfsánægja hefur honum 

ávallt verið hugleikið og þær væntingar og þrár sem við setjum okkur til góðrar líðanar 

í starfi. Stjórnendur spila stóran þátt í því að skapa það umhverfi og aðstæður til 

aukinnar ánægju og því þótti einkar áhugavert að líta á þær aðferðir sem stjórnendur 

stofnananna væru að notast við til tryggingar ánægju starfsfólks síns. 

 Höfundur sat áfanga í þjónandi forystu haustið 2017 við Háskólann á Bifröst og 

varð virkilega heillaður. Þjónandi forysta snýr, að mati höfundar, að mörgu leyti um 

það sem störf starfsmanna á sviði frístunda eigi hreinlega að vinna eftir. Sú áhersla 

hugmyndafræðinnar á að leiðtoginn eigi fyrst og fremst að vera þjónn með þeim 

einlæga áhuga hans á högum annarra, leiðbeiningu, virðingu, trausti og jafningjabrag, 

svo eitthvað sé nefnt, er að mati höfundar, leið sem starfsfólk, sem starfar við að tryggja 

velferð annarra, ætti ávallt að hafa í fararbroddi.   

 Þrátt fyrir aukna meðvitund um mikilvægi leiðtogafærnis stjórnenda í 

samfélaginu og ágætis og ávinnings hugmyndafræðinnar þjónandi forystu, hafa flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á samspili þeirra og starfsánægju verið mældar út frá 

afstöðu starfsmanna til síns næsta yfirmanns. Því telur höfundur rannsóknina vera 

áhugavert framlag við þær rannsóknir, sem fyrirliggjandi eru, með því að kanna þær 

áherslur sem notast er við á starfsstöðum sem nú þegar er vitað að fólk telst frekar ánægt 

í starfi. Vonast höfundur því til að niðurstöður þessarar rannsóknar verði ákveðin viðbót 

við fræðilega þekkingu um gildi þjónandi forystu og um leið öðrum stjórnendum 

stofnana sem hagnýtur vísir að þeim áherslum í stjórnun sem hafa jákvæðar afleiðingar 

á líðan fólks í starfi. 
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1.6   Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð upp á fimm köflum og verður þeim öllum lýst lítillega hér undir lok 

þessa fyrsta kafla sem inngangi ritgerðarinnar. 

Í kafla 2 verður farið yfir þann fræðilega bakrunn sem rannsóknin byggir á. Þar 

verða skilgreind helstu hugtök og kenningar um stjórnun og forystu sem höfundi þótti 

mikilvægt að byggja á. Þá verður hugmyndafræði þjónandi forystu lýst skilgreinilega, 

bakgrunni hennar og helstu þáttum hugmyndafræðinnar. Einnig er vísað í rannsóknir 

sem sýnt hafa fram á tengsl hugmyndafræðinnar þjónandi forystu við líðan í starfi á 

einhvern hátt. Hugtakið „starfsánægja“ verður útskýrt og litið örlítið á 

starfsmannakannanir og það svið frístundamála Reykjavíkurborgar sem rannsókn þessi 

byggir á.  

Í kafla 3 verður nákvæm lýsing á aðferðafræði rannsóknarinnar. Þá verður gerð 

grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem valin var, hvernig vali á viðmælendum var 

háttað sem og framkvæmd rannsóknarinnar. Farið verður yfir gagnagreininguna, 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Að lokum verða staða rannsakanda og 

siðferðileg álitamál útlistuð.  

Í kafla 4 má sjá niðurstöður rannsóknarinnar. Þar gefur að líta þau þemu og 

undirþemu sem úr gögnunum komu. Niðurstöðurnar eru settar fram út frá lýsingum og 

frásögnum viðmælenda og skiptast niður í þrjú meginþemu, samskipti stjórnenda og 

starfsfólks, hag starfsmanna og starfsumhverfi og stefnu. Undir hverju meginþema má 

síðan finna tvö til þrjú undirþemu sem greind voru. 

Í kafla 5 má að lokum finna umræður og ályktanir um framkvæmd og 

niðurstöður rannsóknar. Í kafla 5 verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum, 

niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna og niðurstöðurnar bornar saman við 

hugmyndafræði þjónandi forystu og þeirri spurningu svarað hvort og þá á hvaða hátt 

áherslur viðmælenda endurspeglast í hugmyndafræðinni.  
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2   Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar. Litið verður 

á hugtökin stjórnun og forysta því gerð skil sem aðgreinir þau hugtök. Þá verða nokkrar 

tegundir forystu útlistaðar sem og kenning um eiginleika leiðtoga. Farið verður yfir 

sögu og hugmyndafræði þjónandi forystu, hún útskýrð eftir fremsta megni, auk þeirra 

þátta sem prýða þjónandi leiðtoga. Þá verður litið til hugtaksins starfsánægja og þeirra 

fyrri rannsókna sem tengja má þjónandi forystu við líðan fólks í starfi. Í lok kaflans 

verður fjallað stuttlega um starfsmannakannanir og þá könnun sem Starfsmannafélag 

Reykjavíkurborgar (StRv) stendur fyrir og tengist þessari rannsókn á stofnun ársins.   

2.1   Stjórnun og forysta  

Í hugum margra eru hugtökin stjórnun (e. management) og forysta (e. leadership) sama 

fyrirbærið. Að stjórnendur ættu í raun að vera leiðtogar, einfaldlega starfsheitis síns 

vegna (Sigurður Ragnarsson, 2011). Forysta og stjórnun eru að mörgu leyti lík. Þau fela 

bæði í sér mikilvægi þess að hafa áhrif, að vinna í samstarfi með öðru fólki og að ná 

settum markmiðum með skilvirkum hætti (Northouse, 2016). Það hefur lengi þótt afar 

erfitt að skilgreina muninn á þessum tveimur fyrirbærum og nefnir Yukl (2010) það til 

að mynda í bók sinni Leadership in Organizations að það, að ætla að skilgreina forystu 

og stjórnun sem tvo aðskilda hluti, sé mun líklegra til að geraþað ferli erfiðara en að 

hjálpa til við þaðenda séu til jafn margar skilgreiningar á forystu og fjöldi þeirra 

fræðimanna er, sem fjallað hafa um hana.  

Margt er þó ólíkt með hugtökunum tveimur og hafa fræðimenn nefnt að 

meginhlutverk stjórnenda sé að leysa úr óreiðu, skipuleggja, gera áætlanir, útdeila 

verkefnum, stjórna, sinna eftirliti og samræma. Hlutverk leiðtogans sé hins vegar að 

koma í veg fyrir óreiðuna, hvetja og leiða fylgjendur sína í átt að ákveðnu markmiði, 

hvetja til nýsköpunar og jákvæðra breytinga. Það er meðal annars sú mótun 

framtíðarsýnar sem greinir að hugtökin tvö (Bateman og Snell, 2007; Kotter, 1990). 

Lengi var því haldið fram að nánast ógerlegt væri fyrir sömu manneskjuna að 

vera í senn stjórnandi og leiðtogi. Í bók sinni A force for change: How Leadership 

Differs From Management fer John P. Kotter (1990) yfir þá þætti sem hann telur 

aðgreina hlutverk stjórnenda frá hlutverkum leiðtoga (sjá töflu 1). Samkvæmt Kotter 

(1990) eru bæði fyrirbærin mikilvæg og bæta hvort annað upp. Á meðan stjórnandi er 
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meira í því að skipuleggja og áætla, koma á reglum og útdeila verkefnum þá felst 

hlutverk leiðtogans fremur í að hvetja, veita innblástur, setja stefnur og skapa 

framtíðarsýn. 

Tafla 1: Samanburður á hlutverkum stjórnanda og leiðtoga skv. Kotter (Kotter, 1990, bls.6) 

Hlutverk stjórnandans Hlutverk leiðtogans 

Áætlanir og fjármagn 

● Deila verkefnum 

● Setja tímaáætlanir 

● Úthluta auðlindum 

 

Skipulags- og starfsmannamál 

● Koma á skipulagi 

● Verkefnaúthlutun 

● Koma á reglum og ferlum 

 

Stjórnun og lausn vandamála 

● Hvataþróun 

● Myndun skapandi lausna 

● Grípa til réttra aðgerða til úrbóta 

 

Stefnumótun 

● Skapa framtíðarsýn 

● Skýra heildarmyndina 

● Setja stefnur í átt að markmiðum 

 

Samstilling heildarinnar 

● Miðlun og samskiptamarkmið 

● Vilji til skuldbindingar 

● Byggja liðsheild og samvinnu 

 

Hvatning  

● Veita innblástur, hvetja og fylla 

af krafti 

● Efla fylgjendur 

● Fullnægja ófylltum þörfum 

 

Simonet og Tett (2012) nefna að þó svo þættir stjórnanda og leiðtoga séu ólíkir, megi 

ekki gera ráð fyrir því að annar þeirra sé betri en hinn og báðir séu nauðsynlegir ef 

fyrirtæki eða stofnun á að vaxa og dafna. Nauðsynlegt getur verið fyrir stjórnendur 

skipulagsheilda að vera einnig leiðtogar við ákveðnar aðstæður enda séu fjölmargir 

hæfnisþættir sem nauðsynlegir séu bæði leiðtogum sem og stjórnendum (Simonet og 

Tett, 2012). Ef skipulagsheild inniheldur sterka stjórnun án forystu getur niðurstaðan 

orðið stíf og stofnanaleg. Að sama skapi; ef skipulagsheild hefur sterka forystu án 

stjórnunar getur hún orðið stefnulaus (Northouse, 2016).  

Stjórnendur geta vel búið yfir leiðtogafærni og öfugt, þó svo ekkert 

samasemmerki sé þar á milli. Enn fremur getur það því verið mikilvægt fyrir 

stjórnendur að finna út hver sé leiðtogi innan fyrirtækjanna og fá hann í lið með sér. 

Stundum er talað um að stjórnendur fáist við það sem þarf og á að gera á meðan 

leiðtoginn fáist þá meira við það af hverju og hvernig hlutirnir eru gerðir og taki forystu 
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að því marki. Þó hefur verið sýnt fram á að starfsfólk sé oft ánægðara með góðan 

leiðtoga við forystu sem hvetji þá og laði með sér í gegnum starfið (Landy og Conte, 

2010). 

Þegar litið er til forystu og stjórnunar hafa samskipti milli einstaklinga verið ein 

af stærstu áskorunum sem einstaklingar takast á við. Með góðum og áhrifaríkum 

samskiptum má öðlast traust heildarinnar og það eykur líkurnar á að ná fram settum 

markmiðum og möguleikarnir á að ná að mynda sterka liðsheild aukast til muna. Sýnt 

hefur verið fram á að árangursrík samskipti leiðtoga eða stjórnanda við samstarfsfólk 

geta haft mjög jákvæð áhrif á starfsánægju (Hughes, Ginnett og Cuphy, 2006; Jay, 

2005). Ánægt starfsfólk er það sem oft hefur einkennt farsælar skipulagsheildir og spila 

þar samskipti einstaklinga á milli stórt hlutverk. Gæði samskipta, allra innan 

skipulagsheildarinnar, skipta máli hvort sem um er að ræða milli stjórnanda eða 

leiðtoga og undirmanna eða þá þeirra sem fyrirtækið eða stofnunin þjónar (Matthew og 

Gupta, 2015). 

Moorhead og Griffin (2004) nefna að oft sé litið til kenningar Henry Mintzberg 

(1989) þegar hlutverk stjórnenda eru skoðuð. Eftir að hafa fylgst grannt með störfum 

stjórnenda innan stórra stofnanna og fyrirtækja, komst Mintzberg að því að meira en 

helmingur alls þess tíma sem fer í að stjórna snúist að einhverju leiti um samskipti við 

samstarfsmenn. Mintzberg setti því fram nýja kenningu um þau hlutverk sem stjórnandi 

gegnir og skipti hann þeim hlutverkum niður í þrjá þætti. Þættirnir eða hlutverkin sem 

hann taldi einkenna störf þeirra eru samskiptahlutverk (e. interpersonal roles), 

upplýsingahlutverk (e. informational role) og ákvörðunarhlutverk (e. decisional role). 

Hvert þessara hlutverka inniheldur svo þrjú til fjögur undirhlutverk en undir hlutverki 

samskipta má líta á þau hlutverk að vera fyrirmynd, leiðtogi og tengiliður. Mikilvægt 

er þó að hafa í huga tengingu allra þeirra yfirhlutverka þar sem þau eru öll innbyrgðis 

tengd. Góður stjórnandi þarf, þar af leiðandi, að eiga í góðum samskiptum til þess að 

geta veitt og móttekið upplýsingar sem að lokum geta leitt til sameiginlegrar 

ákvarðanatöku (Mintzberg, 1989). 

Ákveðinn hæfileika þarf til að fá aðra einstaklinga til þess að fylgja sér í átt að 

fyrirfram ákveðnum markmiðum og laða þá til virkrar þátttöku. Ekki eru allir sammála 

um það hvort leiðtogafærni (e. leadership competence) sé meðfæddur eiginleiki 

einstaklinga eða hvort hún sé þjálfuð færni. Þó er talið að mótun í bernsku í átt að 

sjálfsþekkingu, sjálfsmynd, vitund og að bera ábyrgð á eigin tilfinningum auki líkur á 
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að einstaklingur beri með sér leiðtogafærni og geti þannig aukið líkurnar á að hafa 

leiðandi áhrif á aðra (Turner og Muller, 2005). 

2.1.1   Eiginleikar leiðtoga 

Margir hafa skilgreint hvaða kostir eða eiginleikar (e. traits) henta best til forystu og 

hvað það felur í sér að vera farsæll leiðtogi. Þegar átt er við einstaklingsbundna 

eiginleika er um að ræða þætti tengda persónuleikagerð og greind. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar til að útlista þessa leiðtogaeiginleika (Bryman, 1992). Í rannsókn sem 

Stogdill (1948) framkvæmdi kom fram hvaða eiginleikar það væru sem skilgreindu 

leiðtoga frá öðrum. Kom þar einnig fram að einstaklingur varð ekki leiðtogi einungis 

fyrir það að hafa ákveðna eiginleika heldur skipta eiginleikar leiðtogans og 

kringumstæður máli sem ákvarðar svo leiðtogahæfnina við vissar aðstæður.  

Kirkpatrick og Locke (1991) héldu því fram að árangursríkir leiðtogar væru í 

raun ekki eins og flest annað fólk. Leiðtogar skera sig úr fjöldanum með sex 

eiginleikum; dugnaði, hvatningu, heiðarleika, sjálfsöryggi, vitsmunahæfni og 

þekkingu. Samkvæmt þeim þá getur einstaklingur fæðst með þessa eiginleika, lært þá 

eða bæði. Telja þeir að þetta sé „rétta blandan“ (e. right stuff) fyrir árangursríka 

leiðtoga. Flestir fræðimenn eru sammála því að einstaklingur þurfi að búa yfir fimm 

eiginleikum til að vera álitinn leiðtogi. Eiginleika á borð við gáfur, ákveðni, heiðarleika, 

félagsfærni og sjálfsöryggi (Northouse, 2016). Zaccaro (2007) taldi tilfinningagreind 

(e. emotional intelligence) vera eina af mikilvægustu eiginleikum árangursríkrar 

leiðtogamennsku. Samkvæmt Goleman (1998) er tilfinningagreind hæfileiki til að 

stjórna tilfinningum og samböndum sínum við aðra og er sú hæfni eitt helsta einkenni 

árangursríkra leiðtoga. Tilfinningagreind er skipt upp í fimm þætti: sjálfsvitund (e. self-

awereness), sjálfsstjórn (e. self-regulation), hvatningu (e. motivation), samúð (e. 

empathy) og félagshæfni (e. social skills) (Goleman, 2000; Goleman, 1998). 

Morris, Brotheridge og Urbanski (2005) nefna í grein sinni Bringing Humility 

to leadership: Antecedents and consequences of leader humility að auðmýkt sé einn 

þeirra mikilvægustu þátta í fari stjórnanda og leiðtoga. Með því að sýna auðmýkt í starfi 

auka stjórnendur líkurnar á því að eiga í persónulegum samskiptum við samstarfsfólk 

sitt. Auðmýkt getur ýtt undir hvatningu fólks til virkrar þátttöku, eflingu og aukið traust. 

Aðrir eiginleikar geta haft áhrif eða ýtt undir þá getu fólks að sýna auðmýkt og má þar 

nefna þætti eins og tilfinningagreind og sjálfsvitund (Nielsen, Marrone og Slay, 2010; 
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Morris, Brotheridge og Urbanski, 2005). Hayes og Comer (2010) taka fram að það sé 

mikilvægt að líta ekki á auðmýkt sem veikleika í fari einstaklings. Þó svo of hátt eða 

lágt sjálfsálit sé ekki vænlegt til auðmýktar þá þarf að finna þar ákveðinn milliveg. 

Auðmýkt sýnir manneskjulegheit og er mikilvæg á milli leiðtoga og fylgjenda og tengir 

þá saman í kjarnanum. Auðmjúkum leiðtogum er annt um fylgjendur sína og þeir setja 

þarfir annarra framar sínum. Það getur leitt til þess að fylgjendum líður vel með sjálfan 

sig, finnst þeim vera treyst og skoðanir þeirra og persónur virtar sem skilað getur 

auknum afköstum og ánægju til skipulagsheildarinnar  (Hayes og Comer, 2010). 

Kenningin um eiginleika tekur á hvaða eiginleika leiðtogar ættu að þróa með 

sér ef ekki eru meðfæddir en tekur ekki á kringumstæðum (e. situation) eða fylgjendum 

(e. followers). Eiginleikanálgunin er notuð til að mynda við að meta leiðtogahæfni 

innan skipulagsheilda en einnig er hægt að meta leiðtogahæfileika og nýta sem 

leiðbeinandi í eigin þróun á vinnumarkaði (Derue, Nahrgang, Wellman og Humphrey, 

2011).  

Styrkleikar eiginleikanálgunarinnar eru til að mynda aðlaðandi innsæi, þ.e. hún 

ýtir undir hina einföldu sýn að leiðtogar séu sérstakir einstaklingar, með meðfædda 

hæfileika til að leiða. Við erum fædd til að trúa á ofurhetjur, æðri mátt og því fellur 

kenningin vel að mannlegum gildum. Kenningin er styrkt af fjölda rannsókna í gegnum 

árin sem gefur henni vigt, gildi og trúverðugleika. Síðast en ekki síst þá gefur hún 

núverandi og tilvonandi leiðtogum leiðarvísi til að gera betur, ná lengra og bæta sig, 

þekkja sína veikleika sem og styrkleika (Northouse, 2016). 

Helstu veikleikar nálgunarinnar eru að listi eiginleika er nánast endalaus, þrátt 

fyrir að hafa verið rannsökuð í yfir hundrað ár. Annar veikleiki er að kenningarnar taka 

ekki mið af kringumstæðum eða fylgjendum, þar sem leiðtogi stendur og fellur með 

ákvörðunum sem teknar eru í tilteknum kringumstæðum og miðar þær einnig út frá 

sínum fylgjendum. Einnig má nefna að rannsóknir, sem gerðar hafa verið, eru ekki 

byggðar á útkomu þess sem leiðtogarnir eru að fást við, þ.e. er fyrirtækið farsælt, líður 

fylgjendum vel og hvernig kringumstæðum er háttað (Northouse, 2016).   

Megináhersla verkefnisins er á aðferðir til forystu og stjórnunar innan þeirra 

skipulagsheilda sem rannsóknin nær til. Í næstu köflum má líta á fjórar af þeim 

hugmyndum um forystu sem hafa fengið aukinn áhuga fræðimanna undanfarin ár. 

Notkun aðferðar umbreytingaforystu, sannrar forystu, siðferðilegar forystu og þjónandi 
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forystu hafa allar sýnt fram á möguleika aukinnar eflingar, jákvæðs viðhorfs 

starfsmanna og trausts (Hoch, Bommer, Dulebohn og Wu, 2016).   

2.1.2   Umbreytingaforysta 

Ein af þeim kenningum sem notið hvað mestra vinsælda innan leiðtogafræðinnar 

síðustu ár er kenningin um umbreytingaforystu (e. transformational leadership) (Smith, 

Montagno og Kuzmenko, 2004). Segja má að kenningar um umbreytingaleiðtoga sé á 

einhvern hátt framhald af kenningum um eiginleika leiðtogans en það var James 

MacGregor Burns sem kom fram með kenninguna í bók sinni Leadership árið 1978 

(Yasir og Mohamad, 2016). Auk þess að leggja áherslu á leiðtogann sjálfan þá leggur 

Burns áherslu á það ferli sem forystan er í átt til umbreytinga á viðhorfi fylgjenda. 

Umbreytingaleiðtogi veitir umboð til athafna, er hvetjandi, skapandi og hefur skýra 

framtíðarsýn (Burns 1978).  

Persónutöfrar (e. charisma) eru áberandi hjá umbreytingaleiðtogum. Þeir eru 

sterkar fyrirmyndir fylgjenda, siðferðilega þenkjandi, dreifa valdi og hvetja fylgjendur 

sína í þá átt að þroskast og láta ljós sitt skína. Umbreytingaleiðtogi blæs lífi í 

sköpunarhæfni fylgjenda sinna og hvetur þá til að finna þær leiðir sem henta þeim best 

við að ná fram sínum markmiðum. Umbreytingaforysta byggir á ávinningi allra aðila, 

leiðtoga, fylgjenda og skipulagsheilda (Yukl, 2010).  

Bass (1999) tekur það fram í grein sinni að kvenkyns leiðtogar séu líklegri til 

að sýna umbreytingaforystu heldur en karlar. Hann nefnir einnig að hagmunir 

skipulagsheildar og allra starfsmanna hennar þurfa að slá í takt, og það sé einmitt 

verkefni sem umbreytingaleiðtogi getur leyst af hendi. Sannur umbreytingaleiðtogi 

setur þarfir fylgjenda sinna framar sínum eigin, hvetur þá og örvar og er umhugað um 

hvern og einn fylgjenda sinna. 

2.1.3   Sönn forysta 

Á undanförnum árum, á tímum óvissu, umbyltinga og síbreytilegs samfélags, hefur 

verið þörf á góðri forystu sem hægt er að treysta á. Þörfin fyrir leiðtoga sem eru 

réttsýnir, sannir, heiðarlegir og góðir eykst til muna á tímum þar sem stríð geysa og 

efnahagskerfi hrynja. Þörfin fyrir nýrri kenningu innan leiðtogafræðinnar, sannri 

forystu (e. authentic leadership) hafi því verið komið fram með von um að glæða fólki 

bjartsýni í brjósti (Avolio og Gardner, 2005).  
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Fræðimönnum virðist erfitt að skilgreina kenninguna um sanna forystu og því 

engin ein skilgreining til á kenningunni. Hún á þó rætur að rekja til annarra kenninga 

leiðtogafræðinnar og þá sérstaklega umbreytingaforystunnar sem og 

hugmyndafræðinnar um þjónandi forystu, sem rekin verður hér á eftir (Bass, 1990). Það 

sem fræðimenn hafa þó margir verið sammála um er að það sem einkennir sanna 

leiðtoga sé sá siðferðislega sterki grunnur einstaklingsins og þekking hans á sjálfum sér 

sem geri hann að svo ósviknum leiðtoga sem fylgjendum finnst þeir geta treyst (Yasir 

og Mohamad, 2016).  

Þó kenningin um sanna forystu sé ekki langt á veg komin innan 

leiðtogafræðinnar þá á hugtakið sannur eða ósvikinn djúpar rætur að rekja í heimspeki 

og sálfræði. Sá sem er sannur býr yfir ákjósanlegu sjálfstrausti, hann þekkir sjálfan sig, 

styrkleika sína sem og veikleika. Sannir leiðtogar eru opnir, heiðarlegir og hreinskilnir 

og búa yfir þeirri hæfni og getu sem þarf til að mynda náið samband við aðra 

(Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, og Peterson, 2008). 

Eins og fyrr segir getur verið erfitt að setja fram ákveðnar aðferðir sem 

einkennir sanna leiðtoga. Hver sannur leiðtogi þarf því að þróa með sér sinn eigin 

leiðtogastíl, þekkja kosti sína og galla. Bill George (2004) lítur svo á að sannir leiðtogar 

vinni sér inn traust fylgjenda sinna með því að hvetja til opinna samskipta. Þeir eru 

sjálfum sér samkvæmir og sínum eigin gildum. Þeir deila verkefnum og eru reiðubúnir 

til að fylgja sínum eigin hugsjónum eftir og hvetja fylgjendur sína til þess sama. Sannir 

leiðtogar setja hagsmuni allra aðila jafn framarlega og jafnvel framar sínum eigin 

(George, 2004).  

Í því skyni að auka skilning manna á sannri forystu, framkvæmdu Walumbwa  

(2008) og samstarfsmenn hans greiningu á áður útgefnu efni sannrar forystu. Þeir komu 

fram með líkan þar sem finna má fjóra lykilþætti sem þeir telja að sönn forysta 

samanstandi af. Fyrst ber að nefna þáttinn sjálfsvitund (e. self-awarenes) sem vísar til 

þess skilnings leiðtogans á sér sjálfum, kostum sínum og göllum, tilfinningum og 

gildum. Annar þátturinn er hið siðferðislega sjónarmið (e. internalised moral 

perspective) en það vísar til þess að leiðtoginn lætur ekki undan utanaðkomandi 

þrýstingi, heldur fer hann fram með sín eigin siðferðislegu sjónarmið og hefur stjórn á 

þeim. Þriðji þátturinn vísar til þess að leiðtoginn taki tillit til ólíkra skoðana, ekki 

einungis sínum eigin, og beitir faglegri greiningu (e. balanced processing). Hann býr 

þá yfir þeirri stjórn að geta tekið tillit til og virt ólík sjónarmið og um leið sýnir hann 
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getuna til að greina á faglegan máta. Fjórði lykilþátturinn bendir til gagnsærra 

samskipta (e. relational transparency), en þau má greina þegar leiðtoginn opinberar sig 

fyrir þeim sem hann starfar með, sýnir heiðarleika og er tilbúinn til að deila tilfinningum 

sínum, gildum og ástríðu með öðrum (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, og 

Peterson, 2008). 

2.1.4   Siðferðileg forysta 

Í yfirlitsgrein þeirra Michael E. Brown og Lindu K. Trevino (2006) um siðferðilega 

forystu (e. ethical leadership) fjalla þau um það hvað leiðtogar eigi að gera og hvað þeir 

eigi að standa fyrir samkvæmt siðferðislegri forystu. Það skiptir máli hvernig leiðtogar 

hegða sér og hvernig dyggð þeirra er gagnvart allri ákvörðunartöku og þá hvernig 

siðvenja þeirra er í öllu því ferli (Brown og Trevino, 2006).  

Walumbwa (2011) og samstarfsmenn hans taka það fram í rannsókn sinni að 

siðferðileg forysta fari fram í gegnum persónulegar aðgerðir og mannleg samskipti. Þar 

sé reynt að hvetja til og stuðla að hegðun fylgjenda sem byggð eru á trausti og 

heiðarleika í gegnum gagnkvæm samskipti, ákvarðanatöku og styrkingu.  

Þær kenningar um siðferði leiðtoga má flokka í tvo meginþætti. Annars vegar 

þær sem snúa að persónugerð leiðtoga (e. character) og svo hins vegar um hegðun eða 

aðgerðir (e. conduct) leiðtoga (Northouse, 2016). Ekki er til neinn altækur listi yfir þær 

persónugerðir sem siðferðilegir leiðtogar þurfa að bera með sér en segja má, að til þess 

að leiðtogi geti kallast siðferðilegur, þurfi hann þó að búa yfir ákveðnum siðferðilegum 

dyggðum. Þar ber helst að nefna þá þætti sem taldir eru hafa mest áhrif á siðferðilega 

leiðtogamennsku en það er að vera með opið og vingjarnlegt hugarfar. Í því má meðal 

annars segja að leiðtoginn þurfi að vera traustvekjandi, samvinnuþýður og óeigingjarn. 

Siðferðilegur leiðtogi ber með sér nokkur lykilatriði en hann virðir aðra, þjónar öðrum, 

sýnir réttlæti og heiðarleika og byggir samfélag með því að taka tillit til fylgjenda sinna, 

samfélagsins og skipulagsheildar (Brown og Trevino, 2006).  

Mögulegur ávinningur fyrir siðferðislega leiðtogahæfni er meðal annars að vera 

heiðarlegur leiðtogi gagnvart fylgjendum sínum, fyrirtæki eða samfélagi. Að leiðtogi 

hugsi þannig að hann sé sáttur við það sem hann geri eða segi og að það sé birtingarhæft. 

Að þessi leiðtogi geti haft aðrar fyrirmyndir til samanburðar fyrir sig og geti leitað eftir 

ráðum og þegið þau frá öðrum. Að ástunda betra siðferði er ávinningur fyrir alla en það 

krefst þess að allir hjálpi hver öðrum og í því felst að maður verður að vera auðmjúkur 
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til að geta kallað eftir aðstoð og einnig að þiggja aðstoð (Brown, Trevino og Harrison, 

2005).  

2.2   Þjónandi forysta 

Í þessum kafla verður litið til hugmyndafræði þjónandi forystu. Vinsældir 

hugmyndafræðinnar hafa aukist mjög svo á undanförnum árum og enn fleiri eru 

meðvitað farnir að vinna eftir aðferðum og áherslum þjónandi leiðtogamennsku (Parris 

og Peachey, 2013; Dierendonck, 2011;). Litið verður til upphafs hugmyndafræðinnar, 

helstu þátta sem og skilgreininga nokkurra fræðimanna á innihaldi fyrirbærisins.   

2.2.1   Bakgrunnur 

Hugtakið sjálft, þjónandi forysta, var fyrst sett fram og skilgreint af Robert K. Greenleaf 

(1904-1990), en það gerði hann í ritgerð sinni The Servant as Leader eða „Þjónn verður 

leiðtogi” árið 1970 (Greenleaf, 2018/1970; Dierendonck, 2011). Greenleaf hafði starfað 

hjá AT&T fjarskiptafyrirtækinu í tæp 40 ár en þegar hann fór á eftirlaun helgaði hann 

tíma sínum í skrif og fræðslu á hugmyndafræði þjónandi forystu. Árið 1964 stofnaði 

hann Center for Applied Ethics sem nú er þekkt sem þekkingarsetrið Greenleaf Center 

for Servant Leadership sem vinnur að skrifum og rannsóknum tengdum þjónandi 

forystu (Northouse, 2016; Spears, 1996). Hugmynd Greenleafs af ritgerðarsmíð hans 

The Servant as Leader kviknaði meðal annars eftir lestur hans á bók Hermann Hesse, 

Journey to the East eða „Ferðin til austurlanda“ og má segja að hún sé upphafið af 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Í sögunni er þjónninn Leó með hópi manna á dulrænu 

ferðalagi í andlegri leit. Leó sem hefur einstaka nærveru þjónar hópnum á ýmsa vegu á 

ferðalagi þeirra auk þess að vefja þá umhyggju, syngja fyrir þá og skemmta. Einn 

daginn hverfur þjónninn Leó, og á meðan hann er ekki meðal þeirra, á hópurinn mjög 

svo erfitt með að spjara sig. Einn af hópnum finnur þó Leó aftur eftir langan tíma og 

tekur hann aftur með sér í þá reglu sem ferðalagið skipulagði. Þar komast meðlimir 

hópsins að því að Leó, sem þeir þekktu sem þjón hópsins var miklu meiri en bara þjónn, 

hann var mikill og þjónandi leiðtogi (Greenleaf, 2018/1970). 

Greenleaf skrifaði á síðustu áratugum lífs síns margar greinar og bækur í 

kjölfarið um þjónandi forystu. Hugmyndafræði hans um þjónandi leiðtoga hefur haft 

mikil og jákvæð áhrif á hugmyndir manna um forystu og stjórnun. Vinsældir 

hugmyndafræðinnar hafa vaxið síðustu áratugi og í dag eru fjöldinn allur af fyrirtækjum 
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og stofnunum sem vinna eftir hugmyndafræðinni. Miðstöðvar sem kenndar eru við 

Greenleaf hafa verið settar á fót um víða veröld, svo sem í Evrópu, Bandaríkjunum og 

Asíu og hefur Greenleaf þekkingarsetur verið starfrækt á Íslandi frá því árið 2010 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

2.2.2   Hugmyndafræði þjónandi forystu 

Oft hefur því verið haldið fram að lítill munur sé á hugmyndafræði 

umbreytingarforystunnar og þjónandi forystu sem eru að mörgu leyti líkar aðferðir til 

forystu. Það sem greinir hugmyndafræði þjónandi forystu þó frá flestum öðrum 

kenningum leiðtogafræðinnar er sú áhersla hennar á fylgjendurna sjálfa fyrst og fremst 

(Hoch, Bommer, Dulebohn og Wu, 2016). Vissulega leggja umbreytingarleiðtogar 

mark sitt á hvatningu, þróun og stuðning við fylgjendur sína og er það gert með það að 

markmiði að ná settum markmiðum skipulagsheildarinnar sjálfrar (Dierendonck, Stam, 

Boersma, Windt og Alkema, 2014). Samkvæmt Smith, Montagno og Kuzmenko (2004) 

er það hinn einlægi áhugi leiðtogans á fylgjendur sína áður en meðvituð ákvörðun til 

forystu er tekinn sem skilur hugmyndafræðirnar að. (Smith, Montagno og Kuzmenko, 

2004).  

Einnig er margt líkt með hugmyndafræði þjónandi forystu og siðferðilegri 

forystu og má þar nefna þá áherslu sem lögð er á að leiðtogar hugi vel að þörfum 

fylgjenda sinna (Yukl, 2010). Samband milli leiðtoga og fylgjenda er mikilvægt þar 

sem leiðtoginn er með skýra framtíðarsýn og leiðir fylgjendur sína með sér í átt að 

sameiginlegu marki (Greenleaf, 2008). Í samanburðargrein þeirra Yasir og Mohamad 

(2016), Ethics and Morality: Comparing Ethical Leadership with Servant, Authentic 

and Transformational Leadership Styles, taka þeir fram að munurinn á 

forystuaðferðunum tveimur sé sá að megináhersla þjónandi leiðtoga sé að stuðla að 

þroska og eflingu fylgjenda sinna og vernda þá. Áhersla siðferðilegrar leiðtogamennsku 

sé hins vegar að koma fram og taka ákvarðanir á siðferðislega réttan hátt. Þá nefna þeir 

að þjónandi forysta leggi áherslu á þroska og eflingu fylgjenda til að þeir geti náð sínum 

eigin markmiðum á meðan siðferðileg forysta leggi áherslu á þá siðferðislegu þætti í átt 

að markmiðum en ekki eingöngu markmiðum fylgjenda heldur einnig 

skipulagsheildarinnar sjálfrar (Yasir og Mohamad, 2016).    

Prosser (2010) og Stone, Russell og Patterson (2004) benda á að þjónandi 

leiðtogar þurfa ekki að gegna stjórnendastöðum, heldur sé það á færi hvers einstaklings 
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að taka að sér hlutverk þjónandi leiðtoga. Það er sú heilshugar áhersla á fylgjendur, að 

efla þá og styðja, sú auðmýkt og sú framtíðarsýn sem í henni felst sem gerir þjónandi 

forystu svo einstaka. Með þjónandi forystu er mikilvægt að leiðtoginn sé leiðandi í því 

að vera fyrirmynd og sýni gott fordæmi með áherslu á gott siðferði. Hann er sýnilegur 

í öllum starfsháttum, fer á undan og siðar sína fylgjendur á þeim forsendum. Hann hefur 

hagsmuni annarra í huga á undan sínum og tekur tillit til allra. Þegar hugað er að velferð 

fólks eða fylgjenda, er það allra hagur og þannig verða til sannir leiðtogar (Barbuto og 

Wheeler, 2006).  

Greenleaf (2018/1970) nefnir að það séu til tvær útgáfur af leiðtogum. Annars 

vegar sá leiðtogi sem fyrst og fremst sé leiðtogi, sem hrífur aðra með sér á þann hátt, 

og hins vegar sá leiðtogi sem er framar öðru þjónn. Greenleaf telur það nauðsynlegt að 

sá sem er þjónandi leiðtogi sé alltaf fyrst og fremst þjónn. Að það sé hans einlægi áhugi 

á að vilja þjóna fyrst og fremst, sem leiðir síðar til þeirrar meðvituðu ákvörðunar 

viðkomandi til forystu. Þjónandi forysta birtist í þeirri umhyggju um velferð annarra og 

hagsmunum þeirra framar eigin völdum og vegsauka. Leiðtoginn er þjónn 

samstarfsfólks síns, sem hvetur, styður og eflir en samstillt þátttaka starfsfólks, 

jafningjabragur og samfélagsleg ábyrgð grundvallast í þjónandi forystu (Parris og 

Peachey, 2013; Dierendock, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

Það sem einkennir hugmyndafræði þjónandi forystu er sú umhyggja fyrir 

hagsmunum og velferð annarra og kemur hún framar völdum og vegsemd leiðtogans. 

Hún felur í sér mannúð og siðgæði og grundvallast á jafningjabrag, samstilltri þátttöku 

og samfélagslegri ábyrgð. Þrír meginþættir mynda hugmyndir um þjónandi leiðtoga en 

það er sá einlægi áhugi sem hann sýnir á högum annarra, hans innri styrkur og hæfni 

hans til að sjá til framtíðar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Greenleaf nefndi að í 

hugmyndum hans um þjónandi forystu mætti lesa margt sem mótsagnakennt. Hann 

sagði það einmitt vera kjarni hugmyndafræðinnar að tefla saman aðferðum við viðhorf 

sem í fyrstu gætu virst andstæðar. Í hnotskurn lýsti Greenleaf hugmyndum sínum um 

þjónandi leiðtoga á þann hátt að: 

Þjónandi leiðtogi er fyrst þjónn, eins og persónan Leó. Þetta hefst með 

þeirri náttúrulegu kennd að vilja þjóna, þjóna fyrst. Síðan veldur 

meðvitað val því að maður vill taka forystu. Gera verður skarpan 

greinamun á þessari manneskju og þeirri sem er fyrst leiðtogi, ef til vill 

vegna þarfarinnar til að svala óvanalega mikilli valdalöngun eða til að 
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komast yfir efnisleg gæði. [...] Þetta eru tvær andstæðar manngerðir, 

sá sem er fyrst leiðtogi og sá sem er fyrst þjónn. [...] Greina má muninn 

á manngerðunum í því hversu mikið sá sem er fyrst þjónn leggur upp 

úr því að komið sé til móts við þær þarfir fólks sem mestu skipta. Bestu 

prófsteinarnir – sem þó er erfitt að beita – eru þessir: Vaxa þeir, sem er 

þjónað, sem manneskjur? Verða þeir, á meðan verið er að þjóna þeim, 

heilbrigðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og sjálfir líklegri til að verða 

þjónar? Og hver eru áhrifin á þá sem síst njóta forrréttinda í 

samfélaginu? Munu þeir njóta góðs af eða verða að minnsta kosti ekki 

verr settir en áður? (Greenleaf, 2018/1970, bls. 21-22).  

Að hlusta á aðra er eitt af grunnstefum þjónandi forystu. Það er eitt skýrasta merki um 

einlægan áhuga á öðrum, hugmyndum þeirra og hagsmunum. Það þýðir þó ekki að 

þjónandi leiðtogar þurfi alltaf að vera sammála því sem rætt er um heldur er það merki 

um mikilvægi þess að sýna öðrum samstarfsaðilum, yfir- og undirmönnum þá virðingu 

að beitt sé einbeittri hlustun af áhuga og virðingu. Þjónandi leiðtogi er næmur á að 

hlusta og greina þarfir annarra en með þeirri virðingu sem hann sýnir eflir hann 

persónulegan styrk fylgjenda sinna. Þjónandi leiðtogi kallar eftir og hlustar á skoðanir 

og hugmyndir annarra. Með því tekur hann eftir einstaklingum og margbreytileika 

þeirra og hugmynda. Hann tekur vel eftir og greinir samhengi hlutanna, hefur yfirsýn 

og leitast við að sjá fyrir atburðarás sem er forsenda fyrir því að hann geti veitt forystu  

(Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

Efling er nátengd hlustuninni og er hún því einn af hornsteinum þjónandi 

forystu. Með góðri hlustun, virðingu, hvatningu og frelsi er hægt að efla persónulegan 

styrk þeirra sem starfað er með. Greenleaf álítur eflingu eina af þungamiðju þjónandi 

forystu. Ef fólki er gefið frelsið til að koma fram með hugmyndir sínar, þeim er sýnd 

virðing með því að hlustað sé á skoðanir þeirra, ýtt undir frumkvæði þeirra og fólk hvatt 

til að taka ákvarðanir erum við líklegri til að sjá þau vaxa í starfi. Í þjónandi forystu er 

jafningjabragur einn af mikilvægustu þáttunum. Þannig er litið á, að í stað þess að 

þjónandi leiðtogar hugi að sínum eigin hagsmunum séu það hagsmunir samstarfsfólks, 

fylgjenda og samfélagsins sem þarf fyrst og fremst að hafa að markmiði (Greenleaf, 

2008).  

Greenleaf (2008) talar um að til séu þrjár tegundir valds sem nota má til að laða 

fram hæfileika annarra. Það er þó aðeins ein tegund valds sem talin er nothæf til gagns 

í þjónandi forystu. Þvingandi- og stýrandi vald eru þær tegundir valds sem gagnlausar 

eru í hugmyndafræði þjónandi forystu. Aftur á móti er það sannfæringarkrafturinn, eða 
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hið sannfærandi vald, það vald sem sannarlega getur laðað fram krafta og hæfileika 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Kent M. Keith nefnir meðal annars í bók sinni The case 

for servant leadership hvernig sumir leiðtogar spyrji sig að því, hvernig þeir geti öðlast 

frekari völd og sú þrá í að verða valdameiri geti oftar en ekki leitt til meiri óhamingju. 

Hins vegar vinni þjónandi leiðtogar fremur að því að meta og greina þarfir annarra, 

aðstoða fylgjendur eða skipulagsheildir í að finna leiðir til að finna það sem leitað er 

að. Þjónandi leiðtogar geta vel öðlast vald án þess að vera að sækjast eftir því. Það 

birtist í því trausti fylgjenda á leiðtoganum þar sem honum er treyst til að nota vald sitt 

á jákvæðan hátt, heildinni til góðs (Keith, 2008). 

Í yfirlitsgrein sinni, sem ber heitið Servant Leadership: A Review and Synthesis,  

tekur Dirk van Dierendonck (2011) það fram að  með breyttum tímum og áherslum í 

stjórnunar og leiðtogafræðum gæti hugmyndafræði þjónandi forystu vel verið sú 

hugmyndafræði sem margar skipulagsheildir ættu að líta til í dag. Enn fremur nefnir 

Dierendonck að kjarninn í sambandi þjónandi leiðtoga og fylgjenda hans sé sú trú 

þjónandi leiðtoga á getu og innri gilda hvers einstaklings. Hann tekur fram að eitt af 

megineinkennum þjónandi leiðtoga snúist um þekkingu og viðurkenningu. Að átta sig 

á hæfni einstaklingsins og getu hans til að þróast og þroskast. Leiðtogar sem sýna 

auðmýkt, með því að viðurkenna til að mynda að þeir viti ekki öll svör og eru trúir 

sjálfum sér, eru líklegri til að skapa með því um leið starfsumhverfi þar sem fylgjendum 

finnst þeim vera treyst, þeir verða öruggari og ánægðari í starfi (Dierendonck, 2011).  

2.2.3   Þættir þjónandi forystu 

Þjónandi forysta hefur iðulega verið skilgreind sem hugmyndafæði en ekki kenning 

(Prosser, 2010). Í yfir þrjá áratugi, frá skrifum Greenleafs á hinu áhrifamiklu ritgerð 

sinni Servant as Leader (1970), voru þeir þættir og hugmyndir fyrirbærisins lauslega 

skilgreindir, þó svo fyrirbærið hafi vissulega almennt verið viðurkennt sem árangursrík 

forystuaðferð (Parris og Peachey, 2013). Greenleaf setti hugmyndir sínar aldrei upp í 

ákveðið skipulagt form og hafa því margir fræðimenn gert tilraunir til þess síðan, og 

þannig reynt að smíða í kringum þær kenninguna um þjónandi forystu (Guðjón Ingi 

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). Van Dierendonck (2011) tekur í sama 

streng og nefnir að sá skortur á eiginlegri skilgreiningu á þjónandi forystu hafi gert það 

að verkum að hinir ýmsu fræðimenn leiti þeirra þátta sem einkenna hugmyndafræði 

þjónandi forystu á sem besta hátt. 
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Hægt er því að segja að eitt af helstu rannsóknarefnum þjónandi forystu síðari 

ára hafi verið að skilgreina þá þætti sem einkenna hugmyndafræðina (Barbuto og 

Wheeler, 2006). Margir fræðimenn hafa lagt fræðunum lið í þeim efnum með því að 

rýna í rit Greenleafs. Hér á eftir verður þó einungis látið nægja að líta lítillega til þátta 

fjögurra af þeim fræðimönnum en það eru þau Larry Spears (2004), Kent M. Keith 

(2007), Dirk van Dierendonck (2011) og Sigrún Gunnarsdóttir (2011). Ástæðan fyrir 

vali á þeim fræðimönnum er að þau eiga það öll sameiginlegt að hafa gert greiningar 

sínar út frá ritum Greenleafs. Hvert og eitt þeirra hefur skilað mikilvægu framlagi til 

aukins skilnings á hugmyndafræði þjónandi forystu og er það mat höfundar að þau 

einkenni og þættir, út frá greiningum höfundanna, séu tengd og sett fram á þann hátt að 

auðvelt sé að tengja þá við starfsemi skipulagsheilda.  

Larry Spears (2004) var framkvæmdastjóri Greenleafs miðstöðvarinnar og sá 

um útgáfu á mörgum ritum Greenleafs. Í tilraun sinni til að skýra þjónandi forystu 

skoðaði hann gaumgæfilega þau rit og komst hann að því að tíu þættir eða einkenni 

einkenndu fyrirbærið þjónandi leiðtogi. Spears taldi þessa tíu meginþætti þó ekki vera 

tæmandi en komi þó inntaki hugmyndarinnar til skila (Spears, 2004).  

Þau tíu einkenni sem einkenna þjónandi leiðtoga samkvæmt Spears (2004) eru: 

1. Virk hlustun (e. listening) - Samskipti milli leiðtoga og fylgjenda eru gagnkvæm 

sem fela í sér að senda frá sér skilaboð og móttaka þau, hlusta og tjá sig. 

Þjónandi leiðtogar eiga í árangursríkum samskiptum með því að hlusta fyrst. 

Þeir vita að hlustun er lærð hegðun sem felur í sér að heyra og taka við því sem 

aðrir hafa að segja en einnig því sem ósagt er. Þjónandi leiðtogar þurfa einnig 

að læra að hlusta vandlega á sínar eigin raddir og bregðast við þeim á réttan hátt. 

2. Samhygð (e. empathy) - Þjónandi leiðtogar geta sýnt öðrum skilning og 

virðingu. Þeir eru færir um að sjá hlutina frá sjónarhorni annarra og geta sett sig 

spor þeirra. Þeir sýna fram á að þeir skilji fullkomlega hvað fylgjendur þeirra 

skynja og hugsa, og þær tilfinningar sem þeir bera í brjósti. Þegar þjónandi 

leiðtogi sýnir samhygð eykur það líkur á að fylgjendur upplifi  að þeir séu 

einstakir. 

3. Græðir (e. healing) - Að græða þýðir það sama og að gera einhvern eða eitthvað 

heilt. Einn af styrkleikum þjónandi leiðtoga er hæfni hans í að græða hluti, 
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málefni, fylgjendur sína  sem og sjálfan sig. Þjónandi leiðtogi ber hagsmuni 

annara fyrir brjósti sér og lætur persónuleg mál þeirra sig varða. 

4. Meðvitund (e. awareness) - Almennur skilningur og sjálfsvitund sem felst í því 

að horfast í augu við hlutina og sjá heildarmyndina. Þjónandi leiðtogi býr yfir 

þeirri hæfni að skilja sjálfan sig og þau áhrif sem hann hefur á aðra. Með 

meðvitund er leiðtoginn opinn og fær um að stíga til hliðar og sjá sjálfan sig og 

sjónarhorn frá víðara samhengi. 

5. Sannfæringarkraftur (e. persuasion) -  Þjónandi leiðtogar nota sannfæringarkraft 

sinn í stað valds. Sannfærandi samskiptamáti er notaður til að ná samstöðu 

hópsins og byggja upp einingu án þvingunar.  

6. Hugmyndaafl (e. conceptualization) - Með hugmyndaafli nær þjónandi leiðtogi 

að leyfa sér að dreyma um það sem jafnvel nær út fyrir þau daglegu 

viðfangsefni. Hann ber með sér hæfnina í að sjá hlutina í öðru ljósi fyrir 

heildina, og gefur skýra mynd af þeim markmiðum og leiðum til að fara eftir. 

Hann getur séð hlutina í víðara samhengi heldur en einungis að 

skammtímamarkmiðum og finnur ákveðið jafnvægi milli þeirra, daglegra 

viðfangsefna og framtíðarsýnar. 

7. Að sjá til framtíðar (e. foresight) - Framsýni nær yfir þá hæfni þjónandi leiðtoga 

að sjá til framtíðar. Það er sú hæfni hans að spá fyrir um það sem koma skal, 

byggt á því sem er að gerast í nútíðinni og því sem gerst hefur í fortíðinni. Þessi 

hæfni leiðtogans byggir á innsæi leiðtogans og sá leiðtogi sem ekki hefur 

framsýni er í raun ekki að leiða heldur einungis að bregðast við atburðum 

líðandi stundar. 

8. Ráðsmennska (e. stewardship) - Þjónandi leiðtogi ber ábyrgð á hlutverki sem 

felst í því að leiða aðra. Hann gengst við þeirri ábyrgð sem honum er falin í að 

leiða fólk og skipulagsheild á varfærnislegan hátt. Ráðsmennska hvílir á trausti 

og skuldbindur sig til að þjóna þörfum annarra. 

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

growth of people) - Þjónandi leiðtogi kemur fram við hvern og einn fylgjenda 

sem einstaka manneskju. Hann hefur trú á getu, verðleikum og hæfni hvers og 
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eins innan skipulagsheildarinnar og skuldbindur sig til þess að stuðla að vexti 

og þroska hvers fylgjanda.   

10. Samfélagskennd  (e. building community) - Þjónandi leiðtogar byggja upp 

samfélag til að veita fólki stað þar sem það getur fundist það öruggt á og tengst 

öðrum. Á sama tíma, að byggja stað þar sem fólki er frjálst að vera það sjálft. 

Með byggingu samfélags býður þjónandi leiðtogi hópi einstaklinga upp á að 

mynda tengsl og skapa liðsheild. 

 

Kent M. Keith er annar bandarískur fræðimaður sem hefur langa reynslu af þjónandi 

forystu. Árið 2007 varð Keith framkvæmdastjóri miðstöðvar um þjónandi forystu í 

Indiana í Bandaríkjunum og síðar tók hann við annarri slíkri í Asíu. Keith skrifaði 

bókina The Paradoxical Commandments árið 1968 og má í henni sjá sterk tengsl við 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Í þeirri bók, sem hann skrifar ungur að árum, skrifar 

hann meðal annars um mikilvægi þess að að halda í gildi sín, sannfæringu og markmið 

þrátt fyrir viðbrögð samferðafólks af öðrum meiði (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Í bók 

sinni The Case for Servant Leadership fer Keith (2008) yfir þá lykilþætti sem hann telur 

vera stoðir þjónandi forystu. Bókin byggist fyrst og fremst á rýni hans í rit Greenleafs 

þó svo hans eigin hugrenningar sem og annara fræðimanna megi þar einnig finna.  

Keith (2008) bendir á að þjónandi forysta sé kannski ekki eins ný og menn vilja 

meina, og tekur hann fram að Jesú Kristur hafi til að mynda verið mikill og þjónandi 

leiðtogi. Þjónandi leiðtoga er annt um einstaklinga og samfélag. Hann kemur auga á 

þarfir annarra og leggur áherslu á að þjóna þeim og hjálpa (Keith, 2008). 

Kent M. Keith (2008) setti fram þær sjö meginstoðir sem hann taldi vera lýsandi fyrir 

þjónandi forystu, en þær eru: 

1. Sjálfsvitund (e. self-awareness) - Þjónandi leiðtogar verða að vera meðvitaðir 

um sína eigin styrk- og veikleika og  óhræddir við að viðurkenna þá. Hinn 

þjónandi leiðtogi ígrundar og íhugar til að öðlast aukna vitund á sjálfi sínu. Hann 

er meðvitaður um að gjörðir hans í verki og orði hafi áhrif. 

2. Hlustun (e. listening) – Til þess að átta sig á því hvers heildin þarfnast þarf virk 

hlustun að vera til staðar. Þjónandi leiðtogi hlustar í samtali, spyr, tekur 

umræður og kallar eftir áliti fylgjenda sinna. Innileg og einlæg hlustun er eitt af 
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aðaleinkennum þjónandi leiðtoga og hann tekur við hugmyndum annarra af 

alúð. 

3. Breyta pýramídanum (e. changing the pyramid) - Í skipulagsheildum er það ekki 

neinum til góðs að stilla einhverjum á topp pýramída. Hver einstaklingur innan 

heildarinnar þarf leiðsögn, aðstoð og samstarfsmenn. Hræðslan við þann sem 

trónir á toppnum gerir það að verkum að einstaklingar eigi erfitt með að tjá sínar 

raunverulegar skoðanir vegna hræðslu við þá sem á toppinum tróna. Því er 

mikilvægt að snúa pýramídanum á hlið eða jafnvel á hvolf. Þannig auðveldar 

það teymum að veita þá forystu sem þörf er á og leiðtoganum að vera fremstum 

á meðal jafningja. 

4. Efla þroska samstarfsfólks (e. developing your colleagues) - Þjónandi leiðtogar 

ýta undir þá þörf samstarfsfólks síns til að efla sinn persónulega og faglega 

þroska. Það gerir hann með því að hvetja fylgjendur sína til að koma sínum 

hugmyndum á framfæri og býr þeim til þær aðstæður til þess. Hann skapar þeim 

tækifæri og vettvang til að vaxa og dafna, hvort heldur sem er faglega eða 

persónulega. 

5. Leiðbeina fólki, ekki stjórna því (e. coaching not controlling) - Þjónandi leiðtogi 

skipar fólki ekki að gera ákveðna hluti. Hann leiðbeinir því í rétta átt að skilningi 

verkefna þegar þess þarf. Fylgjendur sjá tilgang með verkefnum, upplifa frelsi 

sitt til að sinna þeim og eru þannig mun líklegri til framkvæmda. 

6. Laða fram orku og vitsmuni annarra (e. unleashing the energy and intellegence 

of others) - Þjónandi leiðtogar eru fyrst og fremst þjónar fylgjenda sinna. Hann 

leiðbeinir og hvetur einstaklinga til að nota sína eigin hæfni, orku og vitsmuni 

á þann hátt sem einstaklingnum hentar hvað best. Hann veitir frelsi og hvetur til 

ákvarðanatöku og setur þarfir annarra framar sínum eigin. 

7. Að sjá til framtíðar (e. foresight) - Einn af helstu kostum þjónandi leiðtoga er 

hæfni hans til framsýnar. Hann notar innsæi sitt til að nota allt í senn, nútíð og 

fortíð og tengja þær við komandi tíð. Framsýni þjónandi leiðtoga veitir honum 

forskot leiðtogans. Með framsýni áttar hann sig betur á því sem hugsanlega gæti 
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orðið og getur þar með brugðist við með fyrirbyggjandi aðgerðum, starfsfólki 

og skipulagsheildum til heilla. 

Sjá má að þeir þættir sem fræðimennirnir Keith og Spears draga fram hér að ofan 

tengjast að mörgu leiti. Báðir byggðu þeir útskýringar sínar á rýni í rit Greenleafs og 

því er ekki að furða að margir þeir þættir sem settir voru fram séu keimlíkir. Báðir nefna 

mikilvægi hlustunarinnar í fari þjónandi leiðtoga sem og þess að bera kennsl á og 

viðurkenna sína styrkleika og veikleika. Hins vegar má sjá á lista Keith að hann leggur 

meiri áherslu á samstarfsfólk og skipulagsheildina heldur en Spears gerir. Þegar rýnt er 

í þætti þessara tveggja fræðimanna má þó sjá að þótt orðalag sé mismunandi er hugsun 

þeirra á þeim þáttum svipuð. Báðir leggja áherslu á stuðlun þroska og færni 

einstaklinga, sannfæringu og leiðsögn, sjálfsvitund og mikilvægi framsýnar. 

Í Evrópu hefur Dirk van Dierendonck verið mikill forsvarsmaður þjónandi forystu. 

Dierendonck, sem stýrir rannsóknum á efninu í háskóla í Rotterdam í Hollandi, byggir 

sína greiningu á þáttum þjónandi forystu einnig á ritum Roberts K. Greenleafs 

(Dierendonck, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Van Dierendonck (2011) reynir í 

yfirlitsgrein sinni um þjónandi forystu, Servant Leadership: A Review and Synthesis, 

að leysa úr þeirri flækju sem fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu þjónandi forysta 

getur skapað. Dierendonck sem sjálfur hefur þróað mælitæki til að meta og rannsaka 

þjónandi forystu, Servant Leadership Survey eða SLS mælitækið, tekur fram að 

þjónandi forysta snúist um hag heildar. Hann segir þjónandi forystu hafa tvær forsendur 

sem eru mikilvægar en þær eru löngunin til að þjóna og hvatann til að veita forystuna. 

Þessar tvær forsendur eru síðan tengdar tveimur þáttum sem bæði eru persónulegir og 

menningarbundnir. Að lokum er niðurstaðan starfsandi sem byggður er á mannlegum 

samskiptum og valddreifingu en árangurinn felst í uppbyggilegum samskiptum, 

árangri, og aukinni starfsánægju (Dierendonck, 2011). 

Þau sex lykileinkenni sem lýsa þjónandi leiðtoga samkvæmt Dierendonck eru: 

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

eflir einstaklinga með því að hlusta á hvern og einn af alúð og ýta undir 

sjálfsöryggi þeirra og frumkvæði. Það er gert með því að hvetja fylgjendur til 

að finna og nýta sinn eigi persónulega kraft og þeirra hæfni. Þjónandi leiðtogar 
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hvetja til persónulegs þroska annarra með frelsi til ákvarðanatöku og hvatningu 

í að deila og taka við upplýsingum í uppbyggilegum samskiptum. 

2. Auðmýkt (e. humility) - Með auðmýkt lætur þjónandi leiðtogi lítið fyrir sér fara. 

Hann veit hvenær rétt er að halda sig til hlés og leyfa þekkingu annarra að njóta 

sín. Hann viðurkennir og sýnir að hann hafi ekki alltaf bestu svörin og leitar 

eftir þekkingu og framlagi annarra. Þjónandi leiðtogi setur annarra hagsmuni 

framar sínum eigin og sýnir ábyrgðakennd gagnvart fylgjendum sínum. 

3. Falsleysi (e. authenticity) - Þjónandi leiðtogi er siðferðisleg fyrirmynd fylgjenda 

sinna. Hann er sýnilegur innan skipulagsheildarinnar, heiðarlegur og opinn. 

Þjónandi leiðtogi tjáir sínar raunverulegar skoðanir og hugsanir og mætir 

fylgjendum á sínum eigin forsendum en ekki endilega fosendum 

skipulagsheildarinnar. Hann stendur við orð sín og er fylgjendum traustsins 

verður. 

4. Gagnkvæm viðurkenning (e. interpersonal acceptence) - Með gagnkvæmri 

viðurkenningu hafnar þjónandi leiðtogi ekki öðrum þrátt fyrir mismun á 

skoðunum eða gerðum mistökum. Hann skilur afstöðu annarra, skoðanir þeirra 

og tilfinningar. Hann er ekki langrækinn og skapar traust og hlýtt andrúmsloft. 

5. Skýr stefna (e. providing direction) - Eitt af verkum þjónandi leiðtoga er að 

skapa aðstæður þar sem fylgjendur viti hvers er ætlast til af þeim og ávinningur 

af því er bæði starfsmanna sem og skipulagsheildarinnar. Hann býr til 

sveigjanleika svo þörfum, hæfni og framlagi fylgjenda sé mætt. Fylgjendur bera 

ábyrgð á verkum sínum og eru sjálfir kallaðir til ábyrgðar gagnvart þeim.  

6. Ráðsmennska (e. Stewardship) - Þjónandi leiðtogi ber vilja með sér til að þjóna 

í stað stýringar. Hann setur hagsmuni annarra framar sínum eigin. Þjónandi 

leiðtogi sýnir vilja til að bera ábyrgð á skipulagsheildinni í heild sinni, gagnvart 

samstarfsfólki og samfélagi. Hann er góð fyrirmynd sem leggur áherslu á 

samvinnu að sameiginlegum hagsmunum. 

Þegar litið er hingað til lands er það Sigrún Gunnarsdóttir sem leitt hefur rannsóknir á 

sviði þjónandi forystu. Sigrún hefur setið sem formaður framkvæmdarteymis 

þekkingarseturs Greenleaf Center Iceland sem stofnað var árið 2010. Markmið 



 

36 

 

þekkingarsetursins hér á landi er að miðla þekkingu á þjónandi forystu. Fjölmörg 

námskeið, ráðstefnur og kynningar hafa verið haldnar öðrum til upplýsinga um 

fyrirbærið auk þess sem ráðgjöf er veitt til áhugasamra einstaklinga, stofnanna og 

fyrirtækja. Árið 2014 hófst samstarf milli þekkingarseturs þjónandi forystu á Íslandi og 

Háskólans á Bifröst og felur það samstarf í sér kennslu á háskólastigi á hugmyndafræði 

þjónandi forystu (Þjónandi forysta, e.d.). 

Eftir ítarlegar rannsóknir og skoðanir á verkum Greenleafs setti Sigrún 

Gunnarsdóttir (2011) fram þriggja þátta líkan sem byggt er á skrifum Greenleafs um 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Líkanið byggist á þremur meginþáttum en þeir eru 

áhugi á velferð og hugmyndum annarra, innri styrkur og að sjá til framtíðar. Allir 

þættirnir eru innbyrðis tengdir og styðja hvern annan. Sigrún setti þá þætti inn í 

þríhyrning, sem öfugan pýramída. Þannig undirstrikar hún þann jafningjabrag sem 

umlykur hugmyndafræði þjónandi forystu. Viljinn til að þjóna, fyrst og fremst, 

einkennir hugmyndafræði þjónandi forystu og með auðmýktinni mótar það grunn fyrir 

sameiginlega ábyrgð og hugsjón (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 

2013). 

 

 

Mynd 1: Líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur af lykilþáttum þjónandi leiðtoga (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013, bls. 434). 
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Þeir þrír þættir sem einkenna þjónandi forystu að mati Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) 

eru:  

 

1. Einlægur áhugi á högum annarra - er grunnstef þjónandi forystu. Þjónandi 

leiðtogar þjálfa færni sína í að hlusta á einlægan hátt á hugmyndir og eftir 

högum annarra. Slík hlustun endurspeglar virðingu og bætir traust þeirra sem 

upplifa hana. Næmni leiðtoga við að greina þarfir annarra er mikilvæg. 

Virðingin sem fylgjendur upplifa eykur frelsi þeirra og tilfinningin fyrir því 

frelsi eflir styrk þeirra persónulega. Einlægur áhugi þjónandi leiðtogans ýtir 

undir skoðanaskipti og flæði sem eflt getur persónulegan þroska og hæfni 

fylgjenda. 

2. Innri styrkur - Sjálfsþekking er einn af grunnþáttum þjónandi forystu. Þjónandi 

leiðtogar þekkja sína eigin styrk- og veikleika. Hann gerir sér grein fyrir áhrifum 

orða sinna og gjörða og þekkir sín markmið og hugsjónir. Sjálfsþekkingin eykst 

með ígrundun og hugleiðslu og því þarf leiðtoginn að vera óhræddur við að 

draga sig í hlé og styrkja þannig eigin vitund og innsæi. Samtal þjónandi 

leiðtoga við aðra er einnig mikilvægt. Í gegnum samtalið kemur leiðtoginn 

hugmyndum sínum á framfæri og hvetur fylgjendur til þess sama. Þekking á 

eigin markmiðum, innri styrkur og hugsjón er lykill að árangri skipulagsheilda 

og einstaklinga. 

3. Að sjá til framtíðar - Hugsjón og tilgangur er leiðarljós þjónandi leiðtoga. 

Hugmyndir sameina fólk og þjónandi leiðtogi hefur skýra sýn á þær hugmyndir 

og hugsjónir. Sú sameiginlega hugsjón kemur fram í daglegu tali innan 

skipulagsheildar. Ein af skyldum leiðtoga er að vera opinn fyrir möguleikum og 

nýjum tækifærum. Þjónandi leiðtogi gerir starf merkingarbært, mótar 

framtíðarsýn og eflir. Hann nýtir innsæi sitt og sannfæringu til að skapa 

framtíðarsýn. Hæfnin til að skapa þá sýn til framtíðar veitir forskot sem er 

forsenda forystu. 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 248-251).  
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Þegar þættir þeirra Dirk van Dierendoncks (2011) og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) 

eru bornir saman má sjá mikinn samhljóm í greiningum þeirra. Bæði nefna þau 

mikilvægi hlustunar, hvatningu og virðingu fyrir einstaklingnum. Dierendock nefnir 

þann þátt að efla og þroska fólk og Sigrún að sýna einlægan áhuga á högum annara. 

Með einlægri hlustun og áhuga á öðrum kristallast sá jafningjabragur og gagnkvæma 

virðing sem litar hugmyndafræði þjónandi forystu (Greenleaf, 2008). 

Jafningjabragurinn felur í sér að geta skilið tilfinningar, skoðanir og afstöðu annarra og 

um leið skapast andrúmsloft sem einkennist af hlýju og trausti. Innri styrkur þjónandi 

leiðtoga er einnig mikilvægur samkvæmt báðum fræðimönnum. Dierendonck (2011) 

nefnir það falsleysi en í því felst til að mynda að þjónandi leiðtogi komi fram á eigin 

forsendum, sé sýnilegur, heiðarlegur og standi við orð sín. Sigrún (2011) nefnir 

mikilvægt að þjónandi leiðtogar geri sér grein fyrir áhrifum orða sinna og gjörða og 

geti komið fram sem þeir sjálfir enda sé mikilvægt að þeir þekki sína styrkleika sem og 

veikleika. Með næmni og sjálfsþekkingu öðlast þjónandi leiðtogi færni auðmýktar. 

Auðmýkt er áberandi í þáttum Dierendoncks sem og líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur. 

Með auðmýkt lætur þjónandi leiðtogi lítið fyrir sér fara og heldur sig til hlés þegar 

hæfir. Hann viðurkennir að geta notið þekkingar annarra og auðveldar þannig öðrum 

að eflast og þroskast. Þjónandi leiðtogar eru opnir fyrir hugmyndum og tækifærum. Þeir 

gera störf sveigjanleg þannig að það henti hæfileikum og þörfum starfsmanna. 

Hugmyndir sameina fólk og þjónandi leiðtogi er þjónn þeirra sameiginlegu hugmynda. 

Þetta kallar Sigrún Gunnarsdóttir (2011) að sjá til framtíðar og Dierendock (2011) skýra 

stefnu. 
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Þegar þættir allra fræðimannanna fjögurra eru bornir saman sést að margt er líkt í þeirra 

greiningum. Í töflu 2 má sjá þá þætti sem einkenna þjónandi leiðtoga að mati Spears 

(2004), Keith (2007), Dierendonck (2011) og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011). 

Tafla 2: Samanburður á lykilþáttum þjónandi leiðtoga 

Spears (2004) 

 

Keith (2008) Dierendonck 

(2011) 

Sigrún Gunnarsdóttir 

(2011) 

Virk hlustun Sjálfsvitund Efla og þroska 
Einlægur áhugi á högum 

annarra 

Samhygð Hlustun Auðmýkt Innri styrkur 

Græðir 
Breyta 

pýramídanum 
Falsleysi Að sjá til framtíðar 

Meðvitund 
Þroska 

samstarfsfólk 

Gagnkvæm 

virðing 
 

Sannfæringarkraftur Leiðbeina Skýr stefna  

Hugmyndaafl Laða fram orku Ráðsmennska  

Sjá til framtíðar Sjá til framtíðar   

Ráðsmennska    

Stuðla að vexti og 

þroska 
   

Samfélagskennd    

 

Þó að orðalag og efnistök séu ekki alltaf þau sömu hjá þeim fræðimönnum sem teknir 

voru til umræðu hér að ofan má þó lesa úr þeim þann samhljóm. Skýrt mikilvægi virkar 

hlustunar má greina hjá öllum fræðimönnum og þann áhuga á einstaklingnum sjálfum 

sem leitt getur til aukins þroska og eflingar viðkomandi. Framsýni er áberandi sem 

mikilvægur þáttur rétt eins og hinn einlægi vilji til að þjóna öðrum. Að breyta 

pýramídanum og jafningjabrag má einnig sjá sem mikilvægan þátt í greiningunum 

öllum. Meðvitund, falsleysi og innri styrkur getur leitt til auðmýktar sem er mikilvægur 

þáttur í átt að sameiginlegri hugsjón (Greenleaf, 2008).  
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Eins og fyrr segir byggðu fræðimennirnir fjórir greiningar sínar á ritum 

Greenleafs og því ekki að undra að ákveðna líkingu megi finna innan greiningar þeirra. 

Þættir þjónandi leiðtoga tengjast innbyrðis og hafa áhrif á hvern annan. Því má segja 

að þáttunum í greiningum fræðimannanna, sem getið var í kaflanum, sé lýst vel í 

samantekt Sigrúnar Gunnardóttur (2011). Þeir þrír þættir einkenna þjónandi forystu og 

greina hana frá öðrum kenningum leiðtogafræðinnar, hinn einlægi áhugi á högum 

annarra, innri styrkur og að sjá til framtíðar.  

2.3   Líðan og ánægja í starfi  

Einstaklingar eyða að jafnaði löngum tíma við vinnu hverja viku og því er það vissulega 

flestum hjartans mál að líða vel í þeim athöfnum sem svo mikill tími fer í af lífi fólks. 

Mikið hefur verið rætt um starfsánægju (e. job satisfaction) í gegnum tíðina (Locke og 

Latham, 1990). Þó fjölmargar skilgreiningar sé að finna af hugtakinu starfsánægja þá 

virðast flestir fræðimenn nokkuð sammála um að starfsánægja sé tilfinningalegt 

viðbragð starfsmanna á því starfi sem hann gegnir. Þessi tilfinningalegu viðbrögð ráðast 

svo af þeim samanburði hans á því sem hann fær úr starfinu sjálfu og þess sem hann 

óskar eða ætlast til að fá úr úr því (Riggio, 2008; Ásta Bjarnadóttir, 2000; Landy og 

Conte, 2010; Locke, 1969).  

Samskipti á einhvern máta skipa stóran sess innan flestra stofnana og fyrirtækja 

í dag. Góð samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna eru einn af þeim þáttum sem 

jákvæð áhrif getur haft á starfsánægju og er þá átt við alla, óháð því hvaða hlutverki 

þeir gegna innan skipulagsheildar. Sýnt hefur verið fram á að starfsmenn séu ánægðari 

þegar samskipti milli þeirra og yfirmanna hafa verið opin og byggð á trausti og að sama 

skapi má sjá að þau samskipti hafi áhrif á ánægju stjórnendanna sjálfra (Richmond, 

McCroskey og Davis, 1986). 

Segja má að líta megi á starfsánægju á tvenna vegu. Annars vegar á það almenna 

viðhorf (e. global satisfaction) starfsmanna til starfsins sjálfs. Sá þáttur nær þó eingöngu 

til þess almenna viðhorfs starfsmanns um hvort hann sé ánægður í starfi sínu í heild og 

er þessi þáttur oft mældur með einni spurningu. Hins vegar er sú mæling á sértækum 

þáttum starfsins (e. facet satisfaction) sem gefur vísbendingar um það, hvað það er 

innan starfsins, sem veitir starfsmönnum ánægju. Þar eru þættir eins og samstarfsfólk, 

hegðun eða framkoma yfirmanns, launakjör, möguleikar til stöðuhækkunar sem og 

starfið sjálft skoðaðir (Riggio, 2008). Eins og fyrr segir hentar hin almenna aðferð 
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ágætlega til að sjá hvort starfsmenn séu ánægðir í starfi sínu en ef skoða á þá þætti sem 

fólk er ánægt með sérstaklega, eða þá þætti sem valda jafnvel óánægju, er þörf fyrir að 

skoða báðar aðferðirnar (Riggio, 2008; Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Samkvæmt Locke og Latham (1990) hafa margar kenningar komið fram á 

yfirborðið síðustu áratugi sem fjalla um starfsánægju. Það var í kringum árið 1900 sem 

Frederick Taylor kom með þá kenningu að umbun í starfi hafi jákvæðar afleiðingar á 

framleiðni starfsmanna og var sú kenning kölluð vísindaleg stjórnun (e. scientific 

management). Sú kenning gekk út frá því að hvatning starfsmanna og ánægja þeirra í 

starfi stýrðist eingöngu af efnislegri umbun. Það að starfsmenn fengju laun greidd í 

samræmi við afköst og að aðbúnaður og umhverfi starfsmanna væri gott myndi leiða 

til aukinnar ánægju starfsmanna (Landy og Conte, 2010; Locke, 1969). 

Lawler (1983) nefnir það að síðar var farið að líta meira til þeirra félagslegu 

þátta sem uppfylltu þarfir starfsmanna. Það gerðist engu að síður nokkuð óvænt með 

framkvæmd svokallaðar Hawthorne-rannsóknar upp úr árinu 1930. Þær rannsóknir 

snerust að mestu leiti um það, að athuga hvort afköst starfsmanna myndu aukast með 

hinum ýmsu þáttum starfsumhverfisins, eins og til að mynda lýsingu. Það var þá, fyrir 

tilviljun, að rannsakendur komust að því að með aukinni athygli yfirmanna, endurgjöf 

og hvatningu jókst starfsánægja og framleiðni starfsfólks. Upp úr því var meiri áhersla 

lögð á að kanna hvað það væri, sem hægt væri að gera, svo þörfum, ánægju og hvötum 

starfsmanna væri frekar fullnægt (Landy og Conte, 2010). 

Abraham Maslow fylgdi í kjölfarið með kenningu sína um þarfapýramídann. 

Samkvæmt líkani Maslow er fólk drifið áfram af fimm þörfum og þarf einstaklingur að 

ná að uppfylla þarfir fyrri þreps áður en hægt er að komast upp á það næsta. Því ofar 

sem komist er í pýramídann því erfiðara er að fullnægja þörfum hvers þreps. Fyrstu 

þrjú þrep pýramídans innihalda grunnþarfir einstaklings, en það eru líkamlegar þarfir, 

öryggisþarfir og félagsþörf. Næst koma svo vaxtaþarfir einstaklings en það er þörfin 

fyrir viðurkenningu og á toppi pýramídans stendur svo þörfin fyrir sjálfsþroska 

(Blanchard og Thacker, 2013). 

Árið 1959 kom Herzberg fram með kenningu um þá þætti sem hann taldi hafa 

megináhrif á starfsánægju fólks. Kenningin, sem kölluð hefur verið tveggja þátta 

kenning (e. two factor theroy) Herzbergs, er þarfakenning (e. need theory) sem byggir 

að hluta á þarfapýramída Maslows (Alshmemri, Akl og Maude, 2017). Herzberg 

skoðaði hvaða þættir í starfsumhverfinu hefðu áhrif á líðan starfsfólks og komst að því 
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að skipta mætti þáttunum upp í tvo flokka. Hann kallaði þessa þætti annars vegar 

viðhaldsþætti (e. hygienes), oft kallaðir ytri hvatar, og á hinn bóginn hvatningaþætti (e. 

motivators), eða innri hvata. Viðhaldsþættirnir eru þeir þættir sem snúa að starfinu 

sjálfu, eins og til að mynda staða, laun og stefna starfstaðarins á meðan 

hvatningarþættirnir er þeir þættir sem snúa að vexti einstaklingsins sjálfs. Má þar nefna 

þætti eins og viðurkenningu, ábyrgð og persónulegan vöxt einstaklinga. Herzberg 

komst að því að það væru hvatningaþættirnir sem hefðu í raun bein áhrif á starfsánægju 

starfsmanna. Ekki mætti þó líta á þættina tvo sem andstæður heldur væru þeir tvær 

sjálfstæðar aðskildar víddir þar sem huga verði meðal annars vel að viðhaldsþáttunum 

til að ýta undir hvatningaþættina (Blanchard og Thacker, 2013; Herzberg, 1968). 

Eins og áður hefur komið fram geta þær áherslur og aðferðir leiðtoga og 

stjórnenda, er varða samskipti við samstarfsmenn, haft jákvæð áhrif á líðan fólks í starfi. 

Madlock (2008) tekur það fram í grein sinni The link between leadership style, 

communicator competence and employee satisfaction að samskiptastíll sem snýr að því 

að setja fókus á starfsmennina sjálfa í forgrunn, skoðanir þeirra og hæfni, sé 

samskiptastíll sem vænlegur sé til ánægju. Að veita frelsi og byggja samskiptin á 

heiðarleika og virðingu, með sýnileika og trausti gefi starfsfólki aukinn möguleika á að 

þróast í starfi. Gott og tryggt upplýsingaflæði þarf að vera til staðar sem og stuðningur, 

hvatning, hrós og hlustun fyrir hugmyndum og skoðunum allra starfsmanna.   

Að efla eða ýta undir ánægju starfsmanna í starfi má ekki líta á sem einhverja 

skammtímalausn, heldur þarf að vinna stöðugt að því að með góðum samskiptum og 

vönduðum stjórnunaraðferðum. Með réttum handbrögðum getur ávinningurinn varað í 

langan tíma fyrir alla hlutaðeigandi, starfsmanninn, yfirmann sem og skipulagsheildina 

þar sem ánægt starfsfólk leggur sig jafnan meira fram í starfi (Herzberg, 1968). 
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2.4   Tengsl þjónandi forystu og líðan í starfi 

Hér í þessum kafla verður farið yfir nokkrar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið 

í tengslum þjónandi forystu og líðan fólks í starfi. Eins og fram hefur komið hafa 

vinsældir hugmyndafræðinnar um þjónandi forystu færst mikið í aukana undanfarin ár 

og hefur töluvert mikið verið rannsakað tengsl hugmyndafræðinnar við starfsánægju. 

Flestar hafa rannsóknirnar verið framkvæmdar í Bandaríkjunum og hafa þessi tengsl 

verið skoðuð út frá starfsfólki í skólum, sjúkrahúsum og kirkjum svo eitthvað sé nefnt 

(Parris og Peachey, 2013; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Í rannsókn þeirra Milton Sousa og Dirk van Dierendonck frá 2015 sem bar heitið 

Servant Leadership and the Effect of the Interaction Between Humility, Action, and 

Hierarchical Power and Follower Engagement var þjónandi forysta skoðuð og áhrif 

sambands milli auðmýktar, hegðunar og virðingar. Rannsóknin náði til 236 stjórnenda 

víða um Portúgal og SLS (e. Servant Leadership Survey) mælikvarðinn notaður til 

greininga á þessum þáttum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom það skýrt fram að 

auðmýkt og efling stjórnenda hafi mikil áhrif á áhuga, ánægju og vilja starfsmanna til 

skuldbindingar (Sousa og Dierendonck, 2015). Enn fremur sýndi rannsókn þeirra 

Marjorie Jenkins og Alice C. Stewart frá árinu 2010 The importance of a servant leader 

orientation, fram á að þjónandi forysta og jafningjabragur hefur bein áhrif á 

starfsánægju starfsfólks. Rannsóknin var gerð í Bandaríkjunum þar sem 210 

hjúkrunarfræðingar voru spurðir 23 spurninga um viðhorf, og tengsl þeirra skoðuð til 

þjónandi forystu, skuldbindingar, hlutverks og starfsánægju. Í niðurstöðum má sjá bein 

tengsl milli þess að yfirmenn mæti starfsfólki sínu með jafningjabrag, að þeir leggi sig 

fram um að þjóna starfsfólki sínu frekar en öfugt, og aukinnar starfsánægju 

hjúkrunarfræðinganna (Jenkins og Stewart, 2010). 

James Alan Laub þróaði OLA (Organizational Leadership Assessment) 

mælitækið árið 1999. Mælitækið samanstendur af lista sex atriða sem lýsa þjónandi 

forystu, 60 spurningum sem falla inn í þau atriði auk spurninga um starfsánægju 

(Dierendonck og Nuijten, 2011; Laub, 1999).  

Yusuf Cerit (2009) kannaði hvort stjórnendastíll skólastjóra hefði áhrif á líðan 

kennara í starfi. Í úrtaki voru 700 kennarar sem störfuðu í 29 mismunandi barnaskólum 

í Tyrklandi og svöruðu 595 kennarar könnuninni sem gerir 85% svörun. Rannsóknin 

sem byggð var á OLA mælitækinu samanstóð af 60 spurningum varðandi þjónandi 
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forystu og átta spurningum um starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram 

á marktæka fylgni milli þjónandi forystu skólastjórnenda og starfsánægju kennara og 

að hegðun þeirra stjórnenda hefði bein áhrif á líðan kennara í starfi. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á það að ein leið til þess að bæta starfsánægju kennara er að hvetja 

stjórnendur til þess að ýta undir vöxt og þroska kennara og skapa umhverfi þar sem 

starfsmenn gætu auðveldlega átt samskipti sín á milli (Cerit, 2009). Árið 2004 

framkvæmdi Sharon Drury rannsókn þar sem markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. 

Henni var ætlað að kanna hvort tengsl væru milli þjónandi forystu og tryggð 

starfsmanna við skipulagsheild og hvort tengsl væru á milli þjónandi forystu og ánægju 

starfsfólks í starfi. Rannsóknin sem framkvæmd var með OLA mælitækinu náði til 170 

starfsmanna í bandarískum háskóla. Svörun var nokkuð góð eða 75,5% og sýndu 

niðurstöður fram á jákvæð tengsl þjónandi forystu og ánægju starfsmanna í starfi 

(Drury, 2004). Kelly Anderson framkvæmdi rannsókn árið 2005 sem einnig byggðist á 

OLA spurningalista. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tengsl þjónandi forystu 

við starfsánægju kennara og stjórnenda í skóla í Bandaríkjunum. Þátttakendur voru 430 

talsins og var svörun mjög góð, 78%. Í niðurstöðum rannsóknar Anderson má sjá 

jákvæða fylgni á þjónandi forystu og starfsánægju. Í niðurstöðum rannsóknar er það þó 

tekið fram að niðurstöður skuli vera teknar með fyrirvara, þar sem þátttakendur sem 

svöruðu könnuninni voru að langmestu karlmenn, eða 96% þátttakenda (Anderson, 

2005).    

Töluverður fjöldi af rannsóknum um þjónandi forystu hefur verið framkvæmdur 

hér á landi síðustu ár, meðal annars innan heilbrigðisstofnanna, skóla, stjórnsýslu og 

fyrirtækja. Rannsóknirnar hafa bæði verið framkvæmdar með eigindlegum sem og 

megindlegum rannsóknaraðferðum þó svo þær síðarnefndu hafa verið töluvert vinsælli. 

Þær hafa sýnt fram á töluverða fylgni á milli þeirra þátta þjónandi forystu og 

starfsánægju og hafa þættirnir efling og ábyrgðaskylda fengið mest vægi (Guðjón Ingi 

Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013).  

Meðal íslenskra rannsókna má nefna rannsókn þeirra Huldu Rafnsdóttur, 

Ragnheiðar Hörpu Arnarsdóttur og Sigrúnar Gunnardóttur (2015). Þær skoðuðu meðal 

annars starfsánægju hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu á Akureyri og hvort niðurstöður 

mælinga tengdust á einhvern hátt þjónandi forystu í framkomu yfirmanna. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir 259 starfsmenn og svöruðu 149. Helstu niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýndu fram á að 96% svarenda upplifðu ánægju í starfi og mátti tengja 

það við mikinn stuðning frá öðru starfsfólki sjúkrahússins og stjórnunarháttum 

yfirmanna (Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015). Guðjón Ingi Guðjónsson rannsakaði tengsl þjónandi forystu og 

starfsánægju innan fræðasviða Háskóla Íslands. Starfsánægja var mæld með einni 

spurningu og voru þáttakendur 269 talsins og svöruðu 265 þeirra spurningunni um 

starfsánægjuna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má lesa að 82,6% aðspurðra sögðust 

ánægðir í starfi og í ljós kom marktæk jákvæð fylgni þjónandi forystu og ánægðar í 

starfi. Tveir þættir sem mældir voru sérstaklega sýndu jákvæða fylgni við ánægju þeirra 

í starfi og voru það þættirnir hugrekki og efling (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014). 

Þá framkvæmdu þær Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir (2015) 

rannsókn á líðan þjónustustarfsmanna upplýsingatæknifyrirtækja og könnuðu þar hvort 

einhver tengsl væru á þjónandi forystu og líðan þeirra starfsmanna. Rannsóknin var í 

formi könnunar og voru þátttakendur 94 talsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á sterk jákvæð tengsl þjónandi forystu og jákvæðrar líðanar í starfi. Sá þáttur 

þjónandi forystu sem bar af í fylgni við ánægju í starfi var þátturinn efling (Sólveig 

Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015)  

Flestar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið til að mæla starfsánægju, með 

tilliti til tengsla við hugmyndafræði þjónandi forystu, hafa verið framkvæmdar með 

megindlegum aðferðarfræðum og lagðar fyrir starfsmennina sjálfa. Þeir hafa þá metið 

stjórnunarhætti næsta yfirmanns og þeir svo bornir saman við hugmyndafræðina. Þær 

Birna Gerður Jónsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir (2013) tóku saman í grein þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi á tengslum þjónandi forystu á árunum 

2009-2013. Þar má sjá að í flestum þeim rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið má 

sjá marktæk tengsl starfsánægju og ýmissa þátta þjónandi forystu. Því þótti höfundi afar 

spennandi og mikilvægt að blanda saman þátttakendum og skoða hverjar helstu áherslur 

stjórnenda séu og hvaða aðferðir eru nýttar til að ýta undir starfsánægju starfsmanna 

sinna út frá sjónarhorni stjórnendanna sjálfra.  

2.5   Frístundamiðstöðvar Reykjavíkurborgar 

Rannsókn þessi snýr að forystu og stjórnun stjórnenda frístundamiðstöðva 

Reykjavíkurborgar. Í Reykjavík eru reknar fimm frístundamiðstöðvar sem hver og ein 
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sér um rekstur frístundaheimila og félagsmiðstöðvar innan síns hverfis. Starfsemi 

miðstöðvanna fer að mestu leiyti fram í gegnum barna- og unglingastarf en þó má segja 

að undir starfssemi frístundamiðstöðvanna falli sú ábyrgð að kynna borgarbúum öllum 

fyrir mikilvægi þess að nota frítíma sinn á uppbyggilegan og jákvæðan hátt 

(Reykjvíkurborg, 2017).  

Frístundamiðstöðvarnar falla undir skóla- og frístundasvið borgarinnar. Innan 

frístundamiðstöðvanna fimm, sem eru Ársel, Gufunesbær, Kringlumýri, Miðberg og 

Tjörnin, eru meðal annars starfrækt 39 frístundaheimili fyrir börn á aldrinum 6-9 ára og 

24 félagsmiðstöðvar fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára. Mikill fjöldi ungra 

borgarbúa nýtir sér þjónustu frístundamiðstöðvanna en gera má ráð fyrir að um það bil 

4.000 börn nýti sér þau frístundaheimili sem í boði eru og telja heimsóknir í 

félagsmiðstöðvarnar um 175.000 á ári (Reykjvíkurborg, e.d.) 

Ný frístundastefna Reykjvíkurborgar (2017) var samþykkt árið 2017. Í þeirri 

stefnu er áhersla lögð á þá þætti sem starfsfólki beri að vinna eftir. Þar má sjá áherslu á 

að veita fólki tækifæri til að hæfni þess og geta fái að blómstra, virkja fólk, hvetja og 

styðja svo eitthvað sé nefnt. Segja má að þeir þættir samrýmist að mörgu leyti við þau 

hlutverk árangursríkrar leiðtogamennsku og þætti þjónandi forystu og því þykir höfundi 

spennandi að líta nánar á þær áherslur sem unnið er eftir innan miðstöðvanna og bera 

þær saman við áðurnefndar kenningar og hugmyndafræði.  

2.6   Starfsmannakannanir 

Starfsmannakannanir geta gefið bæði stjórnendum sem og starfsmönnum vísbendingar 

um stöðu mála innan stofnunar eða fyrirtækis. Þær geta verið mikilvægur liður fyrir 

stjórnendur til að sjá hvað það er, að mati starfsfólks, sem vel er gert og hvað betur 

mætti fara (Mullins, 2010). 

Starfsmannakannanir ná oft til margra þátta eins og starfsánægju, 

vinnuaðstæðna, launakjara og fleira og geta oft á tíðum hvatt starfsfólk til virkari 

þátttöku. Slíkar kannanir geta gefið innsýn í hvernig ástandið innan stofnunarinnar er 

hverju sinni, gefa tækifæri til að fagna því sem vel er gert en um leið lagfæra það sem 

lagfæra þarf. Starfsmannakannanir ættu að vera framkvæmdar með það að markmiði 

að gera gott starf enn betra, auka árangur og líðan starfsfólks þar sem það er jú ánægt 

starfsfólk sem vinnur sína vinnu á sem farsælastan máta (Mullins, 2010).   
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2.6.1   Stofnun ársins - Borg og Bær 

Í þessari rannsókn var litið til þeirra stofnanna, sem þátt tóku í könnuninni „Stofnun 

ársins - Borg og Bær“ og starfa að frístundamálum innan Reykjavíkurborgar en það eru 

niðurstöður þeirra félaga sem eiga aðild að StRv (Starfsmannafélags 

Reykjavíkurborgar). 

Könnunin um „Stofnun ársins - Borg og Bær“ er samstarfsverkefni StRv, SFR 

(stéttafélags í almannaþjónustu), VR og fjármála- og efnahagsráðuneytisins og er hún 

ein stærsta vinnumarkaðskönnun sem unnin er hérlendis. Könnunin nær til yfir 50.000 

starfsmanna innan félaganna, sem gefur möguleika á mjög svo mikilvægum 

upplýsingum um stöðu starfsfólks innan fyrirtækja og stofnanna (Starfsmannafélag 

Reykjavíkurborgar, e.d.).  

Árið 2018 var könnunin framkvæmd í áttunda sinn innan stofnanna StRv. SFR 

hefur þó valið stofnun ársins síðustu 12 ár og VR hefur valið fyrirtæki ársins í 21 ár. 

Markmiðið með þessum könnunum er að gefa innsýn í innri þætti starfsumhverfanna 

og veita mikilvægan samanburð milli þeirra stofnanna og fyrirtækja sem þátt taka í 

könnuninni. Þá er þeim fyrirtækjum og stofnunum, sem ná framúrskarandi árangri í 

málefnum stjórnunar mannauðs, veittar viðurkenningar. Á sama tíma gefur hún 

stjórnendum vísbendingar hvar þeir standa og um leið tækifæri til umbóta við umhverfi 

og stjórnun (Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, 2018).  

Stofnun ársins er valin í tveimur flokkum, þ.e. stærri stofnanir þar sem starfa 50 

einstaklingar eða fleiri og minni stofnanir sem hafa í starfi 5-49 starfsmenn. Könnunin 

mælir mat starfsfólks á níu þáttum í starfsumhverfi þeirra en þeir þættir eru stjórnun, 

starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd 

stofnunarinnar, ánægju eða stolt starfsmanna og jafnrétti (Starfsmannafélag 

Reykjavíkur, 2018).  
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3   Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst mun hér á eftir 

verða fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við gagnasöfnun og ástæðu fyrir 

vali aðferðar gerð skil. Að því loknu verður skilgreint hvernig val á viðmælendum var 

háttað sem og framkvæmd rannsóknarinnar og greiningu gagna sem aflað var. Undir 

lok kaflans má síðar finna þær útlistingar á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

auk stöðu rannsakanda og mögulegum siðferðilegum álitamálum. 

3.1   Rannsóknaraðferð 

Við leitun svara við rannsóknarspurningum var framkvæmd eigindleg rannsókn. Með 

eigindlegri (e. qualitative) aðferðafræði eru meiri líkur á að kafa dýpra í reynsluheim, 

upplifanir og viðhorf viðmælenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsóknin er 

svokölluð útskýrandi rannsókn (e. explanatory research) en þá er reynt að skilja 

samband milli mismunandi breyta. Hún leitar útskýringa á fyrri rannsóknum sem gerðar 

hafa verið og oft er gerð eigindleg rannsókn eftir að megindlegum (e. quantitative) 

rannsóknaraðferðum hefur þegar verið beitt. Í því samhengi voru nýttar þær niðurstöður 

úr könnuninni um stofnun ársins og útskýringa leitað á þeim þáttum sem þar komu 

fram. Við rannsóknina var aðferð fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) notuð. 

Aðferð fyrirbærafræðinnar leggur áherslu á reynslu og viðhorf hvers þátttakanda og 

hans eigin upplifanir og byggir því ekki á útskýringum út frá ákveðnum kenningum 

(Nelson, 1989). Segja má að kjarninn í aðferðinni sé upplifun þátttakenda og nefnir 

Orbe (1998) að með aðferðinni sé áhersla lögð á viðmælendur sem persónur fremur en 

einstaklinga og reynsla þeirra og skoðanir eru mikilvægur þáttur. Þegar notast er við 

aðferðir fyrirbærafræðinnar skiptir miklu máli að hlustað sé á viðmælendur með opnum 

huga og rannsakandi verður að vera reiðubúinn að leggja til hliðar allar þær fyrirfram 

gefnu hugmyndir sem hann kann að hafa um viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

 Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandinn þátttakandi í ferlinu. Hann 

aflar gagna og les í aðstæður. Út frá þessari tegund rannsókna er markmiðið ekki að 

alhæfa um niðurstöður en þó er hægt að álykta að álíka niðurstöður fáist við álíka 

aðstæður (Bryman og Bell, 2007). 
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Notast var við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews). Viðtalsrammi 

(sjá viðauka 1) var hannaður miðað við rannsóknarviðfangsefnið og í samvinnu við 

leiðbeinanda. Með hálfstöðluðum viðtalsramma eru spurningar opnar og ráð gert fyrir 

nýrri nálgun miðað við viðhorf og reynslu þátttakenda (Bryman, 2016). Í hálf- 

stöðluðum viðtölum er hluti spurninga fyrirfram ákveðinn en rými til ákveðins frelsis 

til að fara út fyrir spurningarammann alltaf til staðar. Þannig gefst tækifæri til að grafa 

dýpra í viðfangsefnið, ná fram sérþekkingu, viðhorfum, reynslu og upplifunum 

viðmælanda og líkurnar á meiri gagnaöflun og nýjum sjónarmiðum aukast (Helga 

Jónsdóttir, 2013; Kvale og Brinkman, 2009). Það ber þó að varast að hleypa 

viðmælendum ekki langt út fyrir viðfangsefnið þar sem sjónarmið á 

rannsóknarspurningum á ávallt að vera í forgrunni (Smith, Flowers og Larkin, 2009).  

3.2   Val á viðmælendum rannsóknar 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru tólf talsins. Fjöldi viðmælenda réðst af þeim 

upplýsingum sem skiluðu sér í gagnasöfnunina. Talað er um að það sé undir dómgreind 

og mati rannsakanda hverju sinni, hversu marga talað er við. Of lítið úrtak getur leitt til 

þess að of lítið af upplýsingum náist til þess að rannsóknin verði trúverðug. Of stórt 

úrtak geti hins vegar orðið til þess að rannsakandi nái ekki að greina gögnin og 

margbreytileika þeirra. Þess vegna er mikilvægt að fjöldi viðtala sé í samræmi við 

mettun. Þegar ákveðinni mettun er náð, þarf ekki lengur að bæta við viðmælendum 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Við val á þátttakendum rannsóknarinnar var notast við tilgangs- (e. purposive) 

og snjóboltaúrtak og (e. snowball sampling). Með tilgangsúrtaki eru þátttakendur 

sérstaklega valdir með það í huga að geta svarað spurningum á besta máta, þekkingar 

og reynslu sinnar vegna (Bryman, 2016). Með snjóboltaúrtaki bendir einn þátttakandi 

á annan sem hann telur hafa þá reynslu og þekkingu sem nýtist til rannsóknarinnar, sá 

viðmælandi bendir síðan á annan og svo koll af kolli (Bryman, 2016; Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sömu leið var notast við til að nálgast alla 

viðmælendur. Þeim var sendur tölvupóstur (sjá viðauka 2) og tilgangur rannsóknarinnar 

útskýrður og staða rannsakanda. Öll gagnaöflun byggðist á sjálfboðinni þátttöku 

viðmælanda. 
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 Markmið rannsóknarinnar er að kanna þær aðferðir sem stjórnendur 

frístundamiðstöðva „Stofnana ársins – Borg og Bær“  nota til að tryggja og efla 

starfsánægju starfsmanna sinna og því var leitað sjálfboðaliða úr þeim hópi. 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar (e.d.) birtir á vefsíðu sinni heildarlista yfir 

útkomu könnunarinnar svo auðvelt er að komast að því hvaða stofnanir hafa fengið 

viðurkenningu hvert ár fyrir sig. Eins og áður hefur komið fram eru viðurkenningar 

veittar í tveimur stærðarflokkum, stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri eru 

skilgreindar sem stórar stofnanir en ef starfsmenn eru færri en 50 talsins fara þær í hóp 

minni stofnana (Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, e.d.). Rannsakandi hafði því 

samband við tólf þátttakendur rannsóknarinnar í gegnum netföng þeirra og útskýrði 

tilgang rannsóknarinnar og stöðu rannsakanda. Þátttakendur tóku vel í fyrirspurnina og 

voru reiðubúnir að veita viðtal.  

Flestar stofnanir hafa framkvæmdarstjóra, deildarstjóra, forstöðumenn, 

verkefnastjóra og leiðbeinendur. Það var því mat rannsakanda að til þess að fá sem 

heildrænasta sýn á stjórnun starfsfólks þyrfti að ræða við bæði efstu stjórnendur 

stofnananna sem og millistjórnendur. Viðmælendur rannsóknarinnar voru tólf talsins, 

sex konur og sex karlar. Allir viðmælendur gegna stjórnendastöðum innan þess sem 

telst til stórra stofnana þar sem starfsmenn eru fleiri en 50 talsins. Umfang hverrar 

frístundamiðstöðvar er mismikið en þær hafa á að skipa allt að 200 starfsmönnum og 

15 starfseiningum. Fjórir viðmælenda gegndu stöðu framkvæmdastjóra sinna 

frístundamiðstöðva, þrír deildarstjórar og fimm forstöðumenn. Aldur þátttakanda var 

frá 25 árum og upp í  52 ára. Starfsreynsla viðmælenda í stjórnunarstörfum innan 

borgarinnar dreifðist einnig töluvert eða frá þremur árum upp í tuttugu og eitt ár. Allir 

viðmælendur eru með háskólamenntun og tæplega helmingur viðbótarmenntun á 

háskólastigi. Allir viðmælendur eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Vegna meðferðar 

á trúnaðarupplýsingum treystir höfundur sér ekki í nánari lýsingu á þátttakendum. 

3.3   Framkvæmd rannsóknar 

Eins og fyrr segir voru viðmælendur rannsóknarinnar tólf talsins og við þá tekin hálf- 

stöðluð viðtöl. Viðtölin voru tekin frá mars til október 2018. Í sjö af tólf viðtölum fór 

rannsakandi á starfsstað viðmælanda, en í öðrum voru viðtölin tekin á hlutlausum 

stöðum. Viðmælendur völdu allir þann tíma sem þeim hentaði best og hvar viðtalið yrði 

tekið. Viðmælendur fengu allir útskýringar á tilgangi rannsóknarinnar, þeim var tjáð að 
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fyllstu nafnleyndar yrði gætt og að gögnin yrðu geymd á öruggum stað og þeim yrði 

síðan öllum eytt að lokinni rannsókn. Réttur þeirra til að svara ekki ákveðnum 

spurningum var tekinn fram sem og að hætta í viðtalinu ef þeim þóknaðist svo. Allir 

þátttakendur fengu í hendurnar bréf um upplýst samþykki (sjá viðauka 3) sem þeir 

skrifuðu undir og hélt hver sínu eintaki. 

         Leitast var við, eftir bestu getu, að hafa spurningarammann opinn og spurningar 

sem minnst leiðandi. Leitað var svara við spurningum sem ramminn innihélt en um leið 

reyndi rannsakandi að vera opinn fyrir og ýta undir það að viðmælendur tjáðu sína 

reynslu og kæmu þekkingu sinni sem best á framfæri. Gögnin voru hljóðrituð á forritið 

“Recorder” og síðan afrituð orðrétt í tölvu.  

3.4   Greining gagna 

Eins og fyrr segir var hvert viðtal ritað orðrétt upp í skjal. Viðtölin tólf tóku frá 43 

mínútum upp í 98 mínútur en algengast var að viðtölin voru rétt rúmlega klukkustund 

að lengd. Samtals skiluðu viðtölin af sér 719 mínútum af hljóðrituðu efni eða rétt um 

12 klukkustundum. Eftir hvert viðtal, sem tekið var, skrifaði rannsakandi niður 

athugasemdir og þær hugleiðingar sem vöknuðu meðan á viðtölunum stóð. 

Gagnagreining, eða hin formlega greining, hófst svo þegar öll orð voru orðin að 

rituðum texta. Farið var eftir aðferðum fyrirbærafræðinnar við greiningu gagnanna en 

þau skiptast niður í þrjú stig, lýsingu (e. description), ígrundun (e. reflection) og túlkun 

(e. interpretation) (Orbe, 1998).  

Sigríður Halldórsdóttir (2013) nefnir það mikilvægi að gögn séu lesin yfir í tví- 

eða þrígang án þess að unnið sé frekar í þeim. Gögnin voru því lesin yfir tvisvar sinnum, 

án þess að nokkuð væri gert við þau en þá reynir rannsakandi að átta sig á viðhorfum 

og upplifunum viðmælenda sinna. Í þriðja skipti var merkt við hvert og eitt atriði í 

skjölunum sem rannsakanda þótti koma efninu við og þannig voru skjölin kóðuð með 

opinni kóðun (e. coding). Ígrundun átti sér svo stað þegar hverjum kóða var gefið nafn 

sem lýsti frásögn viðmælenda og þemagreind með mismunandi litum. Í túlkuninni voru 

litirnir síðan flokkaðir, velt fyrir sér merkingu þeirra og þeim gefið ákveðið heiti sem 

lýsti viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Bryman 2016). Úr gögnunum komu 

að lokum þrjú meginþemu sem lýsa niðurstöðum rannsóknarinnar en undir hverju þema 

eru síðan tvö til þrjú undirþemu.  
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3.5   Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er stundum talað um rannsakandann sem mælitæki. 

Hægt er að segja að mikið velti á nákvæmni, næmleika og þekkingu rannsakanda um 

hverjar niðurstöður rannsóknar eru. Engir tveir upplifa eigindleg viðtöl á sama hátt og 

þótt þeir rannsaki sama efni eru allar líkur á því að þeir muni fá mismunandi niðurstöður 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi er vel meðvitaður um þau vönduðu vinnubrögð sem viðhafa 

verður í gegnum allt rannsóknarferlið. Réttmæti og áreiðanleika má til að mynda tengja 

við gagnagreiningu, söfnun ganga og val á úrtaki. Líta má á nokkur viðmið sem aukið 

geta réttlæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum en þau eru til að mynda 

trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og staðfestanleiki (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Viðmælendur hafa allir mikla reynslu og þekkingu í störfum sínum sem 

stjórnendur og því er gengið að því að frásögn þeirra sé trúverðug og lýsandi yfir það 

hvað er að ganga vel inn á þeirra vinnustað. Rannsakandi er þó meðvitaður um það 

hversu mismunandi upplifanir hvers og eins geta haft áhrif á þeirra skoðanir og sýn 

þeirra til að tryggja starfsánægju. Það er því mikilvægt að rannsakandi beiti opinni 

hlustun, forvitni og ekki síður metnaði við öll stig rannsóknarinnar. 

Viðmælendur eru allir stjórnendur stórra stofnanna innan Reykjvaíkurborgar. 

Þeir eru því í tengslum við sína nánustu undirmenn en eru ekki endilega allir í beinum 

tengslum við starfsfólk á gólfi. Þess vegna var ákveðið að rannsóknin næði til 

stjórnenda á mismundi stjórnendastigum stofnananna og reyna að greina hvort áherslur 

milli stiga séu áþekkar. Það er því ekki hægt að vera fullviss um að sömu 

stjórnunaraðferðum eða áherslum sé beitt á alla starfsmenn innan stofnananna. 

3.6   Staða rannsakanda og siðferðileg álitamál 

Rannsakandi er sjálfur starfandi innan stofnunar á höfuðborgarsvæðinu sem getur bæði 

talist sem kostur og galli við framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsakandi gæti þannig 

mögulega átt auðveldara með að setja sig í spor viðmælanda og átt þannig auðveldara 

með að skilja og setja sig í þær aðstæður og aðferðir sem nefndar eru. Hins vegar er 

aukin hætta á því að reynsla rannsakanda hafi þau áhrif að fyrirframgefnar hugmyndir 

þvælist fyrir honum við vinnslu og greiningu gagnanna. Það er því mjög mikilvægt að 

rannsakandi taki sína stöðu út fyrir rannsóknina. Einnig þekkir rannsakandi til nokkurra 
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viðmælanda sem tóku þátt í rannsókninni og því verður að passa sérstaklega vel upp á 

að þau tengsl hafi ekki nokkur áhrif á greiningu gagna né niðurstöður rannsóknarinnar. 

Hverjum þátttakanda var gerð grein fyrir þeim trúnaði sem rannsakandi væri 

bundinn og að öll gögn sem af rannsókninni kynnu að koma væru nafnlaus og algjörlega 

ópersónugreinanleg. Gögnin væru öll varðveitt í læstri tölvu sem rannsakandi hafði 

einn aðgang að og þeim yrði eytt við lok rannsóknar. Hver þátttakandi fékk í hendurnar 

skjal um upplýst samþykki sem undirritað var af öllum þátttakendum og rannsakanda. 

Einnig var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar (sjá viðauka 4).  

  



 

54 

 

4   Niðurstöður 

Hér í þessum niðurstöðukafla verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem settar voru fram í upphafi ritgerðar: 

❖ Hverjar eru áherslur stjórnenda í frístundamiðstöðvum „Stofnana ársins - Borg 

og Bær“ til að tryggja starfsánægju starfsmanna sinna?  

❖ Hvernig endurspeglast þær áherslur í hugmyndafræði þjónandi forystu?  

Eins og fyrr segir voru gögnin greind með þemagreiningu og mikil áhersla lögð á að 

niðurstöður væru í takt við tjáðar frásagnir stjórnendanna og að reynsla þeirra kæmi 

sem skýrast fram. Við úrvinnslu gagnanna komu í ljós þrjú meginþemu sem 

endurspegla frásagnir þátttakenda og áherslur þeirra í átt að aukinni starfsánægju 

starfsmanna. Þau þrjú meginþemu eru: Samskipti stjórnenda og starfsfólks, hagur 

starfsmanna og í þriðja lagi, starfsumhverfi og stefna. Undir hverju þessara þriggja 

þema voru greind tvö til þrjú undirþemu sem lýsa niðurstöðum á orðum og upplifunum 

viðmælanda (sjá nánar í töflu 3).  

 Undir meginþemanu um „samskipti milli stjórnenda og starfsmanna“ mátti 

greina mikilvægi stjórnenda fyrir því að störf allra innan skipulagsheildarinnar séu 

unnin á jafningjagrundvelli. Auðmýkt, traust og opin samskipti eru annað undirþemað 

sem greint var, þar sem áhersla er lögð á einlægni, heiðarleika og gagnkvæma virðingu. 

Tengist það undirþema undirþemanu um jafningjabraginn. Hrós er þáttur sem kom víða 

fram í gögnunum þegar hvatning og endurgjöf voru til umræðu og er því upplifunum 

og áherslum stjórnenda á hvatningu, ásamt umbun, gerð skil í niðurstöðum þriðja 

undirþema.  

Þemað um „hag starfsfólks“ inniheldur síðan tvö undirþemu. Fyrra þemað snýr 

að því að veita starfsfólki sínu frelsi til að sinna sínum störfum en í því felst þó um leið 

mikilvægi samvinnu og stuðnings. Það síðara lítur til stolts og ánægju starfsfólks sem 

ávinnings af áherslum stjórnenda og menningu starfsstaðanna. 

Þriðja meginþemað inniheldur að lokum samantekt á greiningu 

“starfsumhverfis og stefnu”. Þar mátti sjá skýra áherslu stjórnenda á mikilvægi góðrar 

aðstöðu, aðbúnaðar og umhverfis þegar kemur að ánægju starfsfólks. Niðurstöður um 

álag í starfi mynda annað  undirþema hér og þriðja undirþemað snýr að áherslum 

stjórnenda um mikilvægi framtíðarsýnar og stefnu.  
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Tafla 3: Meginniðurstöður rannsóknar - meginþemu og undirþemu  

Meginþemu     Undirþemu 

Samskipti stjórnenda og starfsfólks  Jafningjabragur 

 Auðmýkt, traust og opin 

samskipti 

 Hvatning og umbun 

Hagur starfsmanna  Frelsi til athafna 

 Stolt og ánægja starfsfólks 

Starfsumhverfi og stefna  Aðbúnaður og umhverfi  

 Álag 

 Stefnumótun og framtíðarsýn 

 

Í niðurstöðum er vísað í orð viðmælenda og þau birt í tengslum við viðkomandi þema. 

Tilvitnanir eru ritaðar orðréttar frá viðmælendum sjálfum og ekki gerðar neinar 

breytingar á því málfari. Þegar um tilvitnanir er að ræða eru þær settar fram inn í texta 

í gæsalöppum eða birtar í séstakri málsgrein, sem er inndreginn, allt eftir lengd 

tilvitnanna. 

Eins og fyrr segir voru viðtöl tekin við 12 stjórnendur í frístundamiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar. Allar þær frístundamiðstöðvar hafa fengið góðar einkunnir í 

könnuninni um „Stofnun ársins- Borg og Bær“ þegar starfsánægja hefur verið metin. 

Stjórnendurnir koma af mismunandi stjórnendastigum og viðmælendur voru sex karlar 

og sex konur. Vegna smæðar og mikillar nándar starfsmanna frístundamiðstöðvanna, 

virðingar við viðmælendur og meðferð persónulegra trúnaðargagna hefur nöfnum allra 

viðmælenda verið breytt og ekki er gerð grein fyrir stöðu þeirra innan sinna stofnanna.  

Þegar niðurstöður hafa verið kynntar eru þær skoðaðar í ljósi niðurstaðna fyrri 

rannsókna og síðan skoðaðar miðað við rannsóknarspurningarnar með sérstakri áherslu 

á síðari rannsóknarspurninguna. Niðurstöður um áherslur stjórnendanna verða bornar 

saman við hugmyndafræði þjónandi forystu og þá þætti og eiginleika þjónandi leiðtoga 

sem nefndir voru í kafla 2.2.3. 



 

56 

 

4.1   Samskipti stjórnenda og starfsfólks 

Þó svo að engir tveir einstaklingar séu eins og aðferðir hvers stjórnanda mismunandi 

við leiðbeiningu sinna starfsmanna mátti sjá mikinn samhljóm í gögnum 

rannsóknarinnar um megináherslur þeirra í starfi. Allir viðmælendurnir tólf lögðu mikla 

áherslu á að virkja kraft hvers og eins í starfi og reyna að fá starfsfólk til að nýta þá 

hæfileika sem hver og einn býr yfir. Hver og einn stjórnandi lýsir þeim áherslum sem 

þeir notast við í sínum dagsdaglegu störfum og var áhugavert að sjá hvernig sumir 

viðmælendur höfðu greinilega mikið hugsað út í sínar áherslur á meðan aðrir þurftu að 

grafa aðeins dýpra í viðtölunum. Einkar áhugavert þótti rannsakanda að heyra að flestir 

viðmælendur litu ekki á sig á einhverjum hærri stalli en starfsmenn sína og notuðu orð 

eins og samstarfsmenn í mun meiri mæli en yfir- og undirmenn. Hér að neðan gefur að 

líta þau undirþemu sem greind voru með tilliti til samskipta milli stjórnenda og 

starfsfólks. 

4.1.1   Jafningjabragur - Að leiða en ekki stýra 

Eins og fram kom lögðu viðmælendur ekki áherslu á að setja sjálfa sig í flokka sem 

yfirmenn og starfsfólk þeirra sem undirmenn. Flestir voru þeir sammála um að starf 

þeirra snerist að mestu leyti um að leiða hóp fólks áfram í átt að sameiginlegu markmiði 

þeirra í stað þess að stýra ákveðnum starfseiningum. Hjá mörgum var þetta algjörlega 

meðvituð aðferð þar sem fram kom að stjórnendahópur innan viðkomandi 

frístundamiðstöðvar var markvisst að nota þá aðferð. Björk tekur það fram að innan 

hennar starfstöðvar hafi þau ákveðið að nota „svona dálítið eins og coaching aðferðir. 

Við einbeitum okkur að því að koma fram við hvert annað sem jafningja og vinnum 

eftir því, við leiðbeinum hvert öðru“. Hún tekur það einnig fram að það sé mikilvægt 

að allir séu samtaka í þeirri aðferð sem notuð er innan stofnunarinnar og geti stutt hvert 

annað og segir það vera „ofboðslega mikill svona jafningjastuðningur í öllum hópnum. 

Þetta er dálítið svona þó strúktúrinn sé kannski ekki alveg flatur þá reynum við að vinna 

þannig að við séum jöfn hér“.  

Að vinna á jafningjagrundvelli er eitthvað sem allir viðmælendur þessarar 

rannsóknar voru búnir að tileinka sér. Flest nefndu þau einnig mikilvægi trausts og 

virðingar gagnvart hverju öðru og það að þegar þetta þrennt er til staðar þá verði erfiðari 

mál sjálfkrafa auðveldari úrlausnar. Rétt eins og Jóhann orðaði það „þá er auðveldara 
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fyrir stjórnanda, sem er jafningi, með að koma með vondar fréttir heldur en hann sem 

er á stalli, er grunaður um að vera óheiðarlegur og kannski ekki treyst“.  

Í áframhaldandi umræðum um aðferðir viðmælanda til stjórnunar voru allir 

sammála um að einn af mikilvægu þáttum stjórnunarinnar væri að samstarfsmenn 

upplifi ekki að innan stofnunarinnar sé lagskipting á starfsfólki. Innan stefnu 

stofnananna sjálfra, meðal stjórnenda og starfsfólks sé fólk í raun búið að venjast því 

að innan starfsstaðanna ríki mikill jafningjabragur þar sem leiðbeining sé mun frekar 

við lýði þegar þess þarf og ekki á vilja neins að fara úr því aftur. Friðrik nefnir þá að: 

þetta er í raun og veru ekki beint lengur einhver stjórnun. Þetta er 

miklu meira í því að búa til einhvers konar form á starfsemina, með 

og fyrir jafningja. Og síðan er þetta leiðbeining. Þannig hefur þetta 

verið bara í langan tíma. Þá er ég að meina svolítið að… að hérna, þú 

búir til, eða búir þannig í haginn að fólk þekki sitt hlutverk og viti 

hvað það á að gera, starfslýsingar og verkferlar eru skýrir og svo 

framvegis. Og þá eru það samræður frekar heldur en það séu einhver 

bein skilaboð frá stjórnendum og þannig hefur þetta verið í langan 

tíma og þannig vill maður að þetta sé (Friðrik). 

Sú meðvitaða ákvörðun að starfa á jafningjagrundvelli er ekki einungis til þess fallin 

að starfsfólk upplifi sig meira metið. Viðmælendur tóku það fram að það væri í raun og 

veru ekkert sjálfsagðara en að líta á alla sem jafningja og sinna störfum sínum eftir því 

og það gerði störf þeirra sjálfra bæði ánægjulegri og árangursmeiri. Dóra tók fram að 

„við erum samstarfsaðilar en ekki yfirmenn og undirmenn. Ég held við komum öll fram 

við hvert annað sem jafningja. Við erum ekkert að setja okkur á misháa hesta og það er 

bara eitthvað svo við erum löngu búin að sjá að skili sér í ánægju fólks“. Fleiri 

viðmælendur tóku fram mikilvægi þess að setja sig ekki í hásæti og Gunnar vill meina 

að til þess að skapa traust og gott andrúmsloft á milli stjórnenda og starfsmanna sé 

mikilvægt  „að vera jafningjar, tvímælalaust. Vera opinn og tilbúinn til að hlusta. Koma 

til móts við mismunandi þarfir fólks og taka því eins og það er. Vera bara mannlegur 

og setja sig ekki i eitthvað hásæti“.  
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Fleiri taka undir það hversu mikilvægt það er fyrir alla að líta á heildina sem jafningja. 

Til að ná góðum árangri þurfa samskipti að vera góð og því má fólk ekki vera hrætt við 

að leita til stjórnenda einungis starfsheitisins vegna.  

Sko, ég vinn svolítið svoleiðis sem yfirmaður að ég.. ég er kannski 

yfirmaður en við eru miklir jafningjar. það er engin áhersla lögð á að 

ég sé eitthvað yfir skilurðu. Og alveg eins þegar við erum komin á 

gólfið með öllum starfsmönnunum þá erum við bara öll að vinna 

saman. Við sem stýrum erum kannski meiri svona viskubrunnur fyrir 

þau til að sækja í upplýsingar, að aðstoða og leiðbeina þeim. Ég er 

meira eins og leiðbeinandi þeirra frekar en einhver stjórnandi. [...] Við 

erum rosalega miklir jafningjar á mínum vinnustað og við göngum 

bara öll jafnt þannig (Rannveig). 

Þó mikilvægi þess að starfa samkvæmt þessum hætti hafi verið á allra viðmælenda 

vörum, voru þeir meðvitaðir um að vitaskuld þyrfti að halda ákveðinni línu. Fjórir af 

viðmælendunum nefndu mikilvægi þess að starfsmenn upplifðu þennan jafningjabrag 

bæði innan sem og utan vinnustaðarins og mikilvægt væri fyrir starfsfólk að upplifa 

umhyggju og kærleika þrátt fyrir ákveðin starfheiti. Flestir þeirra viðmælenda sem 

nefndu þau mörk sem yrðu að vera til staðar töldu sig vera nokkuð færa í að halda þeim. 

Vissulega væri ábyrgð sem hvíldi á þeim við það eitt að vera stjórnandi og nefnir Karen 

að „ég verð auðvitað að taka á því ef eitthvað fer ekki vel og svona. Það hefur aldrei 

vafist neitt fyrir mér að halda þessari línu sko. Get alveg verið vinur og líka tekið á 

málum þegar það þarf sko. Af því maður getur líka bara tekið á málunum vinalega sko“. 

Gunnar heldur áfram og nefnir:  

Æ, svo finnst mér þetta líka ekki eiga að vera þannig að ég sé 

stjórnandi og þeir starfsmennirnir mínir.. við erum bara öll á sama 

báti. Svona vinna… vinna með fólki má ekki vera einhver 

pýramídavinna. Við verðum öll að geta verið á sama leveli þó svo 

auðvitað mörk verði að vera skýr. Ég vil líka að þau viti að þó ég sé 

ekki alltaf á gólfinu þá er alltaf opið til mín og aðgangurinn þeirra að 

mér er alltaf fyrir hendi. Hvort sem það sé á vinnutíma eð... já eða 

bara í þeirra persónulega lífi (Gunnar). 



 

59 

 

Þó unnið sé á jafningjagrundvelli töluðu viðmælendur um að fagmennskan þyrfti að 

vera í fyrirrúmi. Það sé alls ekki nóg að vera einungis vinur eða félagi heldur væru 

ákveðin verkefni sem ávallt verður að vinna og þau þurfi að vera í fyrirrúmi. 

Viðmælendur voru flestir sammála um það, að í starfi sem þessu, þar sem unnið er náið 

með öðrum einstaklingum, sé oft nauðsynlegra að vera meiri leiðtogi heldur en 

stjórnandi. Traust og umhyggja sé eitthvað sem verður að vera til staðar og sú 

gagnkvæma virðing sem umlykja þarf starfsemina alla.  Dóra nefnir það þannig að 

„maður þarf að vera leiðtogi frekar en stjórnandi finnst mér. Við verðum að geta treyst. 

Eins langan tíma og það getur tekið leiðtoga að ávinna sér traust þeirra sem fylgja 

honum þá getur hann misst það á augabragði“. 

4.1.2   Auðmýkt, traust og opin samskipti 

Viðmælendur virtust allir vera sammála því, að einn af hornsteinum góðs samastarfs sé 

að þar ríki traust og virðing og samskipti sem allra flestra innan einingarinnar séu með 

opnasta móti. Þeir lýstu mikilvægi þess að leggja sig fram við að hlusta á það sem 

starfsfólk hefur fram að færa og búa þannig um að rödd hvers og eins fái að koma fram 

í hinum ýmsu málum. Nátengt þeim jafningjabrag, sem ræddur var í kaflanum hér á 

undan, eru það traust og opin samskipti sem stjórnendur sögðu aðferðir heildarinnar 

byggjast á. Erfitt væri að halda tilætluðum jafningjagrundvelli ef traust væri ekki til 

staðar sem og öfugt.  

 Flestir stjórnendur nefndu það sérstaklega hversu mikilvægt það væri í störfum 

með öðru fólki að vera fær í mannlegum samskiptum. Gunnar nefnir það hversu 

mikilvægt það sé að kunna að hlusta, það væri ekki endilega eins auðvelt fyrir alla og 

það hljómar og mikilvægt fyrir alla stjórnendur að æfa sig í því. Það þarf ekki bara að 

hlusta á sína undirmenn heldur sé einnig mikilvægt að temja sér þá hlustun þegar átt er 

í samskiptum við yfirmenn og þá sem nýta sér þjónustu stofnananna, börn, unglinga, 

foreldra og samfélagið. Gunnar heldur áfram og segir: 

Samskipti eru eina verkfærið sem við höfum þegar við erum að vinna 

með fólki... já ok, kannski ekki eina en það er allavega það allra 

mikilvægasta. Þess vegna verður fólk að geta talað saman. Innan um 

suma hópa er það auðveldara en aðra en við verðum að sýna hvert 

öðru virðingu með því að hlusta.. þessi hlustun eins og ég sagði skiptir 

ótrúlegu máli og það þarf virkilega að æfa hana. [...] En það verður þá 
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líka alltaf að að vera þessi virðing á milli allra aðila. Þannig að fólk 

geti tjáð sig án þess að vera dæmt þú skilur (Gunnar).  

Til þess að geta átt í árangursríkum samskiptum við samstarfsfólk sitt þarf ákveðið 

traust að ríkja milli einstaklinga. Traustið verður ekki til af sjálfu sér og skiptir það, að 

mati viðmælenda, miklu máli að eiga samtalið um mikilvægi þess að fólk geti treyst 

hvert öðru. Bragi segir að „það er mjög mikilvægt að byggja upp traust fyrst og fremst. 

Fólk þarf að kynnast til þess að það geti haft innistæðu til að eiga í jákvæðum og góðum 

samskiptum“. Hann nefnir einnig að það sé hlutverk stjórnenda að búa til þessa 

innistæðu og einfaldasta leiðin til þess sé „að vera dugleg að tala saman og hlusta 

innilega á það sem fólk hefur fram að færa og kemur með til þín“. Þá skipti það miklu 

máli að vera reiðubúin að deila upplýsingum og búa til vettvang fyrir starfsfólk að koma 

skoðunum sínum á framfæri óhindrað. Björk tekur fram að viðmótið innan 

vinnustaðarins skipti máli í því samhengi og nefnir „sko við reynum að hafa svona 

jákvætt viðhorf, traust og virkt upplýsingastreymi… þú veist, hafa allt upp á borðinu. 

[...] Já, og ef það eru einhverjar breytingar framundan eða bara eitthvað, þá viljum við 

hafa það upp á borðinu og fólk fær að hafa skoðun á því“. 

 Þegar samskipti eru opin og byggð á trausti, er ávinningurinn að mati 

viðmælenda margvíslegur og einn af þeim sé þegar leysa þarf erfiðari mál eða verkefni. 

Það gefi bæði stjórnendum sem og starfsmönnum greiðari leið á að taka strax á þeim 

málum sem upp koma án þess að leyfa þeim að vaxa eða grassera eins og viðmælendur 

orðuðu það.  

Ég bara þreytist ekki á því að segja fólkinu mínu það, þegar við erum 

að byrja að tala um svona hluti, hvað traust skiptir miklu máli og að 

svona mál leysast nánast aldrei af sjálfu sér. Það þarf að stíga inn og 

því fyrr sem maður stígur inn því meiri líkur á að maður geti leyst 

málin. Og hérna, og það sem ég er líka að leggja mikla áherslu á er að 

þeirra helsta stjórnatæki gagnvart starfsfólki er samtalið. Það er í 

rauninni það sem við höfum og því fyrr sem við grípum inn því betra 

(Jóhann). 

Viðmælendur voru flestir sammála um að ef það væri eitthvað þá væri það stór hluti af 

þeim málum sem þurfi að leysa innan starfsmannahópanna sem tengjast samskiptum á 

einhvern hátt. Að vinna náið saman getur vitaskuld reynt á, á margan hátt og nefnir Ása: 
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Þetta er auðvitað náin vinna, það er erfitt. Og það er erfitt að líka illa 

við einhvern á starfsstaðnum því þetta snýst svo mikið um að vera í 

miklum og góðum samskiptum við allt samstarfsfólkið. Ef það kemur 

eitthvað upp í einhverjum hópunum sem unnið er með þá þarf að vera 

í rosalega góðum, traustum og miklum samskiptum við 

samstarfsfólkið til að leysa þau mál (Ása).  

Samskiptin skipa einnig gríðarlega mikilvægan sess þegar ákveðin ígrundun á sér stað 

innan starfsstaðanna. Þegar verkefnum er lokið og staða þeirra skoðuð með tilliti til 

hvernig hlutirnir hafa gengið. Þá skiptir traustið og um leið stuðningur miklu máli og 

að hlutirnir séu ræddir á gagnrýninn máta. Daníel tekur þá fram að „svo gerast alls konar 

hlutir og maður stígur í drullupolla og það verður vesen. Og þá er það akkúrat þetta, ég 

er ekki einn, við erum ekki ein, við erum stærri hópur sem styður hvert annað“. Það sé 

einstaklega mikilvægt að í gegnum þetta traust og með opnum samskiptum þá sé það 

hópurinn sem ígrundar saman hvernig hlutirnir hafa gengið, hvað fór vel og hvað hefði 

einstaklingur eða hópurinn í sameiningu getað gert betur. 

 Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þessara þátta. Þegar umræðan 

snerist að því hvernig best væri að skapa þetta traust og opna á þau samskipti sem 

byggjast á virðingu og heiðarleika voru flestir viðmælenda búnir að leiða þetta 

markvisst inn í stjórnendahátt sinn. Það þurfi stöðugt að vera að vinna í mannlegum 

samskiptum og töluðu þau um mikilvægi þess að vera sjálf starfsfólki sínu og 

samstarfsmönnum fyrirmynd og nefnir Tryggvi: 

Þetta er ekki eitthvað sem á bara að koma einu sinni á ári og koma 

með fyrirlestur um jákvæð samskipti sko. Það á stöðugt að vera að 

minna fólk á þetta og sýna fordæmi. Við erum auðvitað, eða eigum að 

vera fyrirmyndir í starfinu og ef við erum ekki hæf til að eiga í eða 

sýna jákvæð samskipti þá er erfitt að ætlast til þess af starfsfólkinu 

mínu (Tryggvi).  

Daníel nefnir það að samskipti séu í raun forsenda alls í vinnu sem þessari. Þá skipti 

miklu máli að vanda sig á allan máta og gera sér fyllilega grein fyrir því hversu mikil 

fyrirmynd hver einstaklingur sé. Stjórnendur eru vissulega miklar fyrirmyndir en það 
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séu allir starfsmenn einnig og mikilvægt að hafa það í huga í átt að árangri. „Ef við 

vöndum okkur ekki öll í samskiptum að þá ber það bara einfaldlega ekki ávöxt“.  

 Margir töluðu um að nota starfsmannafundi til að minna á og ræða mikilvægi 

traustra og opinna samskipta. Það skiptir viðmælendur miklu máli að hver og einn 

starfsmaður sé meðvitaður um þær samskiptaaðferðir sem ætlast er til af honum innan 

starfsstaðarins og tekur Karen það fram að frá fyrsta degi starfsmanna í starfi sé reynt 

að gera fólki grein fyrir því hvernig þau vilja hafa þessi mál: 

Við reynum að hafa þetta alltaf upp á borðunum þegar fólk byrjar í 

vinnunni að það verði að vera óhrætt við að tjá sig og svona. Fyrir 

marga tekur tíma að átta sig á því að það megi segja sína skoðun og 

við þurfum að búa til þann vettvang. Að það sé skilningur fyrir því að 

við séum ekki öll sammála og megum ræða málin, en geta svo haldið 

áfram án þess að það hafi einhver áhrif áfram (Karen). 

Í áframhaldandi umræðu um hvernig best sé að byggja upp þessa menningu innan 

eininganna nefndu stjórnendur rannsóknarinnar einnig mikilvægi þess að gera eitthvað 

saman sem hópur til að byggja upp traust. Þau tóku fram hversu mikil og jákvæð áhrif 

það gæti haft að taka starfshópinn út fyrir sitt venjulega umhverfi og vinna og skemmta 

sér saman. Fara jafnvel út úr bænum „til að þétta hópinn og svona. Það er svo mikilvægt 

að fólk viti með hverjum það er að vinna og treysti þá hverju öðru betur og treysti sér 

til að ræða hlutina“ segir Karen. 

 Eins og fyrr segir skipti það þátttakendur rannsóknarinnar miklu máli að þau 

sjálf væru fyrirmyndir starfsmanna sinna. Í því felst, að þeirra mati, einnig sá eiginleiki 

að geta viðurkennt sín eigin mistök, vera auðmjúkur og reiðubúinn til að sýna það að 

stjórnandi hafi kannski ekki alltaf öll svör á hendi sér. Að mati viðmælenda er það mjög 

mikilvægt að þeir sem stjórnendur þekki sig sjálfa sem allra best. Þeir þurfi að þekkja 

sína styrkleika sem og veikleika, markmið og hugsjónir. Viðmælendur voru vel 

meðvitaðir um notagildi ígrundunar og töldu flestir þá sjálfa vera færa til að ígrunda 

sjálfa sig sem stjórnendur og störf sín. Að mati viðmælenda spilar tilfinningagreind 

einnig stórt hlutverk í þróun samskipta innan staðarins og nefnir Bragi að 

„tilfinningagreind spili risastóran þátt í því að geta metið hvernig fólki líður og eiga 

þetta góða samtal og samskipti. Þarf að vera mjög umburðarlyndur og skilningsríkur 
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gagnvart ólíkum starfsmönnum og skjólstæðingum auðvitað, og vera óhræddur við að 

sýna það“. 

 Úr gögnunum má greina mikilvægi þess að fólk fái að segja sínar skoðanir 

óheflaðar. Um leið þurfa stjórnendur rétt eins og aðrir starfmenn að geta tekið því þegar 

þeim er bent á mistök eða hugmyndir aðrar en þeirra eigin. Ása nefnir það að „stundum 

þarf maður að biðja fólk að hinkra bara aðeins á meðan maður finnur eða leitar annarra 

leiða við að tækla vandamálin en yfirleitt eru þau svona leyst með samtali bara. Við 

finnum bara lausnir á vandanum saman“. Gunnar segir traust og virðingu vera 

undirstöðu þess að geta sýnt auðmýkt í starfi og meðal þess sem hann nefnir er:  

Þessi gagnkvæma virðing sem er á milli okkar. Það verður að búa til 

vettvang þar sem fólki finnst það vera frjálst að segja það sem því 

finnst. Og að skoðanir þeirra já eða spurningar eigi fullkomlega rétt á 

sér. Oft verð ég líka að játa mig sigraðan ef ég kem með eitthvað og 

starfsmaður segir hugmynd mína bara ekki vera góða. Ég á engan 

einkarétt á réttum og góðum hugmyndum sko, ég hef oft rangt fyrir 

mér… það er bara þannig (Gunnar).  

Þegar allt kemur til alls eru hlustun, virðing, samskipti og traust þættir sem 

viðmælendur nefna vera grunn að góðum starfsanda. Vinna sem þessi, vinna sem snýr 

að því að starfa náið með öðrum manneskjum verður að innihalda opin og heiðarleg 

samskipti þar sem fólki er frjálst að segja sína skoðun. Í rauninni þótti flestum 

viðmælendum þetta vera sjálfsagt mál í starfi sem þessum og rétt eins og Daníel orðaði 

það „þú lifir ekki í þessu starfi nema þú treystir fólki“. 

4.1.3   Hvatning og umbun 

Margar stofnanir starfa innan þröngs ramma og viðmælendur tóku fram að það getur 

verið erfitt að veita starfsfólki sínu þá hvatningu og ennfremur þá umbun sem þeir 

jafnframt vildu að þeir gætu veitt. Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þess 

að starfsfólk fengi staðfestingu á því að þeir væru að skila góðu starfi. Allir tólf 

viðmælendur notuðu orðið hrós sem hvatningu til sinna starfsmanna og sögðu það vera 

gríðarlega mikilvægt verkfæri. Nokkrir viðmælendur nefndu einnig að þeir litu á hrós 

sem umbun starfsfólks þar sem það gæti leitt til aukinnar vellíðunar starfsmanna.  
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Einnig nefndu viðmælendur mikilvægi traustra og opinna samskipta þegar 

hvetja þarf starfsfólk á einhvern hátt. Verkefni geta farið vel og þau geta farið illa og 

þess vegna er mikilvægt að geta talað um hlutina á einlægan hátt og hvatt hvert annað 

áfram til að komast á þá braut sem vænlegast er að starfa eftir. Hér á eftir verður litið á 

þættina hrós og umbun til hvatningar sem kom í miklum mæli fram hjá öllum 

viðmælendum rannsóknarinnar. 

4.1.3.1   Hrós  

Hrós og almenn endurgjöf fyrir störf starfsmanna er eitthvað sem allir leggja mikið upp 

úr. Allir þátttakendur nefndu starfsmannafundi og starfsþróunarsamtöl sem vettvang til 

að nota hrósið og veita ákveðna endurgjöf en á sama tíma fannst flestum það ekki vera 

nóg. Karen tekur fram að: 

Mér finnst rosalega mikilvægt að reyna að temja mér að hrósa fyrir 

vel unnin störf. Stundum er það markvisst ef mér hefur fundist það 

vanta. [...] Það eru stöðusamtöl sem við tökum tvisvar sinnum á 

önn með hverjum og einum þar sem við förum yfir hvað er búið að 

vera í gangi og hvað gengur vel og eitthvað sem betur má fara og 

ég gef endurgjöf á þeirra störf. Og ég hef alveg upplifað það frá 

sumum í gegnum tíðina, frá fyrrum yfirmönnum að það séu einu 

skiptin sem maður fær einhvers konar feedback sko. Mér finnst það 

bara ekki nóg. Við notum það markvisst en svo reyni ég bara að 

nota svona manneskjulegu hliðina, segja fallega hluti þegar þeir 

gerast (Karen).   

Nokkrir viðmælenda sögðu það ekki vera sína sterkustu hlið að hrósa starfsmönnum 

sínum þá tekur Tryggvi undir það með Karen að ekki sé nóg að ræða það sem vel eða 

miður hefur farið á fundum sem gæti verið eftir einhverja daga. Hann nefnir að „Maður 

reynir að opna á eitthvað og hrósa fyrir vel unnin störf. Starfsmannafundirnir eru oft 

notaðir í þetta en það er ekkert alltaf gott að bíða fram að þeim og frábært að taka það 

fram um leið og það gerist“.  

Það sem virtist einkenna umræðu viðmælenda um málefnið var að máli skiptir 

hvernig hrós og önnur endurgjöf eru borin fram. Friðrik nefnir það skipta miklu máli 

að hlutirnir komi fram á réttum tímum og við réttar aðstæður. Hann segir að það „getur 
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verið tvíbent hvernig hlutirnir eru lagðir fram en þetta er líka samt sem áður ákveðinn 

hlutur sem við höfum líka hugsað út í. Hvernig á maður í raun og veru að hrósa“. Hann 

tekur þá einnig fram að það sé ekki bara bundið við þann sem kemur hrósinu frá sér 

heldur sé það einnig persónubundið hvernig starfsfólk taki því. Rannveig tekur undir 

þetta og segir: „mér finnst stundum hrós fara út í öfgar. Maður er líka með starfmenn 

sem eru kannski ekkert að standa sig vel, á maður þá að hrósa þeim líka eða bara benda 

á þann sem er að standa sig og hrósa bara honum“. Dóra tekur fram það mikilvægi að 

passa upp á að fólki finnist það ekki verða að hrósa þó svo það hafi verið rætt innan 

hennar vinnustaðar að mikilvægt sé að hrósa fyrir vel unnin störf. Hún bætir við að: 

Svo verður hrós að koma á réttum tíma líka. Þetta er nefnilega ekkert 

auðvelt í stórum hópi, þar er heldur ekkert frábært við það að labba 

um og kasta hrósum fyrir hvað sem er út um allt. Við reynum nú samt 

í framhaldi af umræðum um verkefni að kasta fram því sem var vel 

gert og látum vita að við séum ánægð með hvert annað. Það verður 

auðvitað að hafa merkingu og meiningu, annars er það ekki á réttum 

forsendum og ég held að fólk finni og fatti það alveg (Dóra). 

Það sem viðmælendur virðast vera sammála um, er að ef hrós á að skila sér á réttan 

stað, þurfi það að vera vel tímasett og einlægt. Fólk geti oft á tíðum átt auðvelt með að 

skynja tilgerðarlega hvatningu. Það sé góð tilfinning sem fylgir því að fá alvöru hrós 

sem og að veita það. Bragi nefnir í þessu samhengi að: 

Maður finnur það alltaf þegar vel er gert, fólk er ánægt. Maður finnur 

líka að hrósin sem koma eru ekki bara til að tikka í einhver box. Það 

er einlægt og alvöru. Það er ekki tilgerðalegt skilurðu, maður finnur 

það. Og svo er maður sjálfur að deila því niður í hina starfsmennina 

þegar maður finnur vellíðanina sem fylgir og er því duglegri að hrósa 

fyrir vel unnin störf og svoleiðis sko (Bragi). 

Öllum sem rætt var við, var ljóst mikilvægi þess að hrósa starfsfólki sínu. Sumir áttu 

erfiðara með að beita því, sem og þiggja það en aðrir. Allir voru þó sammála því að, 

hrós sem borið er upp af einlægni og sagt til að staðfesta vel unnin störf gætu leitt af 

sér mikla ánægju starfsfólks eða þess sem hrósið þiggur. Þess vegna er svo mikilvægt 

að nota það, eða eins og Gunnar orðaði það „Ef maður gerir aldrei mistök þá lærum við 
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bara alls ekki neitt. Og ef við fáum ekki að vita þegar við gerum vel þá lærum við heldur 

ekki neitt um það. Þetta er bara mikilvægt fyrir alla“. 

4.1.3.2   Umbun 

Þegar umræðan snerist um umbunina eina og sér voru nokkrir þættir sem rannsakanda 

þóttu vera afar áhugaverðir. Eins og fyrr segir notuðu viðmælendurnir hrós sem umbun 

en um leið var nefnt að mikilvægt væri að reyna að ganga eins langt og mögulegt er til 

að veita starfsfólki þá umbun sem völ er á. Allflestir viðmælendur töluðu um þröngan 

ramma Reykjavíkurborgar sem gerir það verkum að höndum þarf að halda að sér oft á 

tíðum. Gunnar tekur það fram að „við erum ekkert að ná að gera nærri því nóg fyrir 

fólkið okkar. En við reynum alveg að gera eitthvað gott, eins gott og hægt er“. Þessi 

orð Gunnars virðast endurspegla þann vilja allra viðmælenda að gera enn betur við 

starfsfólk sitt. Flest nefndu það þó að þau væru að gera marga góða hluti þessu tengt og 

voru nokkuð ánægð með það sem gert er. Ýmsar leiðir eru farnar til að veita starfsfólki 

umbun fyrir störf sín og það sem kom rannsakanda hvað mest á óvart var hvernig flestir 

virtust vera að nota sömu aðferðirnar. 

Þættir sem stjórnendur stofnananna gátu nýtt sér við umbun starfsmanna var 

meðal annars að halda þeim veglegar árshátíðir og jólaskemmtanir. Þá væri kostnaður 

niðurgreiddur svo sem allra flestir sæju sér fært að mæta. Óvissuferðir á starfsdögum 

voru einnig vinsælar , þar sem markmiðið er að skemmta sér saman sem hópur.  

Öll þessi hvatning snýst um það að gera eitthvað sem hópur saman. 

Svona hugsunin að geta verið öll að verðlauna okkur og hafa gaman 

saman, stóri hópurinn. Ekki bara eitthvað gjafakort í Kringluna 

skilurðu mig. Gera eitthvað sem hópur saman (Jóhann). 

Friðrik tekur undir mikilvægi þess að gera hlutina saman sem hópur. Reynslan hafi 

kennt þeim að nota þær aðferðir sem hægt er að nota og hafa séð að starfsfólk er ánægt 

með þeirra aðferðir. 

Það bara gerir ótrúlega mikið. Maður safnar svolítið í sarpinn af 

ákveðnum hlutum sem hægt er að gera. Við notumsko… þú blandar 

svolítið saman vinnu og skemmtun. [...] óvissuferðir virka ótrúlega 

vel skilurðu, þar sem starfsmenn vita ekki hvað eða hvert þau eru að 

fara. Stundum er þetta bland af bara skemmtun og stundum er þetta 
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bland af fræðslu og skemmtun. En þetta verður líka að vera 

skemmtilegt (Friðrik).  

Innan starfsmanna- og stéttarfélaganna má einnig finna hluti sem viðmælendur voru 

duglegir að aðstoða sitt starfsfólk við að nýta sér. Nokkrir viðmælendur sögðust vera 

virkir í að benda starfsfólki sínu á námskeið til sí- eða endurmenntunar og aðstoða þau 

við það að komast í gegnum slíkt. Ása segir: 

Ég hef verið að reyna að hvetja þau til að nýta sér allt sem er í boði 

innan borgarinnar. Það eru svo margir styrkir sem hægt er að sækja 

um. Farðu í líkamsrækt og þú færð það endurgreitt. Hentu þér á 

eitthvað námskeið sem þig langar að fara á og kostar mikið en þú færð 

rosalega mikið af þessu endurgreitt, skólagjöldin í háskólanum og 

svona. Þetta er bara hluti af því að vera starfsmaður hjá borginni að 

nýta sér það sem hægt er að nýta sér (Ása).  

Til þess að geta hvatt fólk til að nýta sér þau tækifæri, sem í boði eru, töldu margir 

viðmælendur sveigjanleikann vera ákveðið tól sem það gæti nýtt sér til umbunar. 

Sveigjanleika sé unnt að veita starfsfólki til að sækja sér menntun eða til þess jafnvel 

að verðlauna fyrir unnin störf.  

Við höfum líka reynt... eða ekkert reynt, við leggjum mjög mikla 

áherslu á það að vera sveigjanleg. Ég þreytist ekki á því að segja það 

þegar ég útskýri sveigjanleika að hann er eitthvað sem gengur í báðar 

áttir. Við þörfnumst sveigjanleika frá okkar starfsfólki og við leggjum 

líka mikla áherslu á að gefa fólki sveigjanleika (Jóhann). 

Viðmælendur nefndu einnig sveigjanleika sem mikilvægt tæki í starfi sínu. Oft á tíðum 

þyrfti sveigjanleika frá starfsfólki þegar einhverju þarf að sinna, að vinna lengur eða 

álíka. Einnig notuðu þau sveigjanleikann til að bjóða fólki að sækja námskeið eða 

viðburði eins og lýst var hér að ofan eða til þess að sinna persónulegum erindum sem 

alls ekki sé sjálfsagt að ná að sinna á vinnutíma. 

Það sem allir viðmælendur voru sammála um að nota sem umbun til síns 

starfsfólks og skilaði hvað mestum árangri var matur. Hver og einn stjórnandi nefndi 

það að ánægju fólks má auka til muna með því að bjóða því eitthvað að borða. Dóra 
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nefnir það „fyrir marga sem starfa ekki í þessum geira ætti það kannski að vera sjálfsagt 

en það er það bara alls ekkert í okkar umhverfi. Það er samt alveg heilmikið sem það 

gerir fyrir hópinn að borða saman“. Gunnar tekur undir orð Dóru og segir það gera 

mikið fyrir móralinn í hópnum. „Við borðum oft saman. Það er ekki inn í neinu 

skipulagi hjá okkur en það bara virkar hjá okkur. Ég held það virki hjá flestum, að hafa 

eitthvað gott með kaffinu“.  

Heyra mátti á viðtölum við stjórnendur stofnananna að reynslan hafi sýnt þeim 

að það að gefa starfsfólkinu að borða sé bæði auðveld lausn í framkvæmd sem og 

áhrifamikil. Sú leið hafi verið farin í mörg ár og kannski einfalt að réttlæta fæði innan 

ramma borgarinnar. Karen nefnir: 

Það er svona smá polisía hjá okkur að við reynum að gefa 

starfsfólkinu svolítið að borða. Ef það eru einhverjir fundir eða við 

erum lengi eða eitthvað mikið að þá er alltaf matur. Það er svolítið 

leiðin að hjartanu hjá fólki og það bara virkar. Það er svona eins og 

það sé einhver að hugsa um mig og passa upp að mér líði vel og 

svona. Og þótt það hugsunarferli eigi sér aldrei stað þá kemur einhver 

svona hlýja, að gefa fólki að borða þegar það er að hamast  í vinnunni 

og það er bara eitthvað sem kemur frá mínum yfirmönnum og við 

höfum bara haldið því alla leið (Karen). 

Eins og Karen nefnir, er þetta augljóslega leið sem ekki er ný af nálinni. Hún hafi tekið 

þetta upp eftir sínum yfirmönnum og það sama má segja um Björk. Hún nefnir að þar 

sem ekki sé mötuneyti á starfsstaðnum sé mikilvægt að vera með mat í boði fyrir 

starfsfólk annað slagið. og bætir við að forveri hennar hafi kennt henni þetta. „Ég tók 

einmitt við af henni hér sem forstöðumaður, hún sagði alltaf: passaðu þig á að leiðin að 

fólkinu er alltaf í gegnum magann á því, passaðu þig á því að gefa fólkinu að borða“.   

Eitt af því sem fram kom í viðtölum við viðmælendur, og vakti mikla eftirtekt 

rannsakanda, voru þær aðferðir sem stjórnendur fóru oft á tíðum til þess að umbuna 

starfsfólki sínu. Reynsla þeirra og hæfni hafði skilað sér á þann hátt að þau voru búin 

að finna nokkurn veginn út hvað það væri sem mögulegt væri að gera án þess að 

athugasemdir yrðu við það gerðar. Friðrik lýsir því þannig:  
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Já við bara reynum að fara eftir bara… öllum þeim aðferðum sem bara 

við finnum. Og ég held við séum orðin miklir snillingar í þvi, í þessu 

kerfi sem við erum í. Og við notum… við notum.. hérna, svona 

kannski út frá fjármálastjórnun þá reynum við bara að ganga eins langt 

og við megum. Já svolítið þangað til það er slegið á puttann á okkur 

sko. Og hérna… og jafnvel umfram það (Friðrik).     

Rannveig nefnir að ánægja fólks sé framar mörgu öðru. Hún notar svipaðar aðferðir og 

Friðrik og bætir við að: 

Fólk verður rosalega ánægt þegar við gerum það og það skiptir svo 

miklu máli. Maður var alltaf að fá nei þegar maður spurði hvort það 

mætti gera eitthvað fyrir starfsfólkið, svo bara hætti ég að spyrja. Ég 

bara geri þetta þangað til ég verð þá bara skömmuð. Ég er bara búin 

að tileinka mér þá aðferð, ég hef aldrei verið skömmuð hingað til 

allavega (Rannveig).  

Það má segja að þær aðferðir, sem notaðar eru til umbunar og hvatningar innan 

frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, séu mjög líkar. Athyglisvert þykir hversu mikil 

virðing og vilji er fyrir því að hvetja og styðja starfsfólk sitt áfram með öllum þeim 

leiðum sem mögulegt er að fara í þeim málum innan annars frekar þröngs ramma 

stofnananna. 

4.2   Hagur starfsmanna 

Annað af þremur meginþemum sem greind voru úr gögnum rannsóknarinnar snýr að 

högum starfsfólks sjálfs. Vitaskuld má með sanni segja að þeir þættir sem fram komu í 

fyrsta þema, s.s. jafningjabragur, traust og opin samskipti sem og hvatning og umbun 

séu allt þættir sem eru starfsfólki til hagsbóta. Litið var svo á að þeir þættir snúi að 

samskiptum á milli stjórnenda og þeirra starfsmanna. Hér í þessu þema verður hins 

vegar fjallað um þá þætti sem starfsmenn geta hagnast af, vaxið, dafnað og þroskast, og 

þá kannski sem einhvers konar afleiðing af  þáttunum sem á undan voru ræddir. Hér í 

þessum kafla verður fjallað um undirþemun sem greind voru úr gögnunum, frelsi til 

athafna og ánægju og stolt starfsfólks. 



 

70 

 

4.2.1   Frelsi til athafna  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar tóku skýrt fram það mikilvægi að veita starfsfólki 

sínu sem víðast umboð til athafna og að hlutir væru unnir í sameiningu. Hvort sem það 

sé meðvituð aðferð til stjórnunar eða ávinningur í kjölfars traustra og opinna samskipta 

með gríðarlegri áherslu á jafningjabrag þá er það vissulega leið að aukinni ábyrgð og 

þroska starfsmanna stofnananna. Það er vissulega ákveðinn rammi sem vinna þarf eftir 

en innan þess ramma er ákveðið rými til að virkja fólk og hugmyndir. Mikilvægt er þó 

að hafa í huga að ákveðnum línum þurfi að fylgja og nefnir Friðrik af því tilefni að „við 

leggjum áherslu á það að láta fólk fá skýran ramma… skýra svona sýn á þau verkefni 

sem starfsfólkið eigi að vinna og þau geta síðan útfært það að þeirri vild sem það vill 

gera. Það á bara þetta frjálsa umboð“. Daníel tekur í sama streng og nefnir að fylgja 

verði ákveðinni áætlun. „Við viljum að þau séu sjálfstæð í starfi þó svo við leggjum 

auðvitað út vissa starfsáætlun og borgin leggur út áætlun sem við eigum auðvitað að 

starfa eftir. En svo er  það nálgunin sem við göngum út frá með þetta frelsi innan þess“. 

Þegar litið er til aðferða við útdeilingar verkefna þá kemur það skýrt fram í 

samtali við stjórnendur að mikilvægt sé að hlutirnir séu ákveðnir í sameiningu. Karen 

nefnir í þessu samhengi að: 

Við reynum að hafa það svolítið sem reglu að ég kem ekki og ákveði 

eitthvað ein og segi hópnum að gera það. Heldur, ef það er eitthvað 

sem við þurfum að ákveða þá gerum við það í sameiningu, sem er þó 

pínulítið búið að ákveða fyrir okkur en þá eigum við umræðurnar um 

það. [...] Við erum að sinna ólíkum hlutverkum og við erum bara öll 

manneskjur svo við þurfum að tala saman af virðingu og hlýju. Og 

mikilvægt að deila ábyrgð og gefa fólki ábyrgðarhlutverk eftir 

áhugasviðum þeirra og nýta styrkleika fólks (Karen). 

Samtalið spilar stórt hlutverk þegar vinna á ákveðin mál innan hverrar stofnunar. Allir 

viðmælendur tóku það fram að þeir notuðu fundi með sínum samstarfsmönnum til að 

fara yfir mál sem ganga þurfi í. Þar sé samtalið tekið um verkefni sem unnin hafa verið, 

verið sé að vinna að og þurfi að vinna. Þau verkefni séu rædd og nefnir Dóra að „við 

erum ekki að setja bara einhver nöfn á verkefnin sem þarf að vinna heldur reynum við 

að vinna verkefni sem höfða til okkar hverju sinni“. Stjórnendur töldu það ekki vera 

vænlegt til árangurs að setja fólk sjálft reglulega niður á ábyrgð verkefna. Það væri 
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vænlegast til árangurs að leyfa fólki í samvinnu að komast að því hver hefur viljann og 

getuna til að leysa ákveðin verkefni á sem bestan máta.   

Það er rosalega lítið eitthvað svona “heyrðu, við þurfum að deila 

þessari ábyrgð hérna”. Við viljum ekki hafa það þannig að á vöktum 

þar sem eitthvað þarf að gera að við séum að hólfa niður ábyrgð á 

fólk. Við spurjum þau bara, hvernig lýst ykkur á þetta? og við þurfum 

samtal. Þau þurfa að ræða saman, hver ætlar að gera hvað hverju sinni 

og með hverjum (Tryggvi).  

Ávinningurinn af því að veita fólki frelsi til athafna getur verið mikill. Það að 

starfsmenn sinni þeim störfum sem þeir virkilega hafa áhuga á að sinna þar sem hæfni 

þeirra og sköpunarkraftur fá að njóta sín getur skilað einstaklega jákvæðri niðurstöðu. 

Að treysta starfsfólki sínu fyrir þeirri vinnu sem þau eru að sinna skiptir einnig miklu 

máli að mati viðmælanda. Það séu starfsmennirnir sem mesta þekkingu bera þegar út á 

gólf er komið og nefnir Gunnar einmitt að: 

Við reynum náttúrulega öll að veita fólki svona frelsi til að vinna 

vinnuna sína, frelsi til athafna. Leyfa þeim að vinna þá vinnu sem þau 

eru best í að gera og vera ekki að blanda okkur of mikið í það.. eða 

vera ekki að segja þeim hvað það er sem þau eiga að vera að gera. 

Frekar að þeirra þekking og kunnátta fái þá algjörlega að njóta sín. 

Þau eru líka bara miklu betri að vinna vinnuna sína heldur en við að 

vinna vinnuna þeirra.. þau þekkja sína starfsmenn og þeirra styrkleika 

og starfið sitt og börn og unglinga sem sækja starfið svo ég treysti 

þeim algjörlega 100% (Gunnar).   

Þó svo stuðningurinn við starfsfólk sé mjög mikilvægur þá nefndu viðmælendur að með 

því að veita frelsi til athafna þá sé um leið mikilvægt að vera ekki að hanga á öxlunum 

á viðkomandi. Dóra tekur það fram að hún gefi fólki „sveigjanleika og frelsi til að vinna 

vinnuna sína eins og því hentar og á meðan er ég meira svona tilbúin ef eitthvað er. Þau 

geta auðvitað alltaf leitað til mín en ég er ekki alltaf að anda eitthvað ofan í hálsmálið 

á starfsfólkinu mínu, það vill það enginn“. Björk bætir því við að „rannsóknir hafa bara 

sýnt að það ber árangur. Við erum ekki... við treystum. Við erum ekki á öxlunum á 
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þeim. Við erum samt með virkt eftirlit, tökum svona stöðufundi og ef það kemur í ljós 

að það er eitthvað sem þarf að stíga inn í þá gerum við það“. 

Flestir af viðmælendum rannsóknarinnar töldu það vera ljóst að með því að gefa 

fólki frelsi til sinna athafna í vinnunni myndi það auka ánægju starfsfólksins og það 

kunni sjálft vel að meta það frelsi. Viðmælendur voru allir sammála um það að með því 

að veita fólki frelsi til athafna sé um leið verið að veita því tækifæri til aukins þroska í 

gegnum ábyrgð þeirra. Starfsfólk geti haft mikil áhrif á sín störf og það hvernig 

vinnudegi þeirra er háttað. Jóhann nefnir að „það er ekkert sjálfsagt að vera rétt rúmlega 

tvítugur, sitja á starfsmannafundi og geta bara komið með fullt af hugmyndum um það 

hvernig starfsemin eigi að fara fram og það er bara hlustað á mann og það er 

framkvæmt. Það eiga allir rödd“.  

Mikilvægt er að hlusta á þessar raddir starfsmanna, hvað það er sem þeir vilji 

gera og hvernig þeir vilji gera það. Starf sem unnið er af starfsmönnum, án þeirra 

samráðs, verði í raun ekki eins vel unnið verk. Karen nefnir við þetta tilefni að: 

Það er reynt að taka sem allra fæstu ákvarðanir bara sem stjórnendur 

sko. Af því það bara, hefur sýnt okkur að það er ekkert gaman og fólk 

framfylgir því ekkert sem er ákveðið án þeirra. [...] Það er galdurinn 

við að innleiða þetta í starfið og út á gólfið er að fólk á að vera með 

passion fyrir því sem það er að gera og það gerist ekkert ef einhver 

annar segir mér beint hvað ég á að gera (Karen). 

Bragi tekur undir þetta og nefnir einmitt að ef verkefni eiga að vera vel unnin þá þurfi 

starfsfólki að líða vel. 

Ég held þetta snúist svolítið um að reyna að.. eða að búa þannig um 

að allt starfsfólk hafi pláss innan stofnunarinnar og frelsi. Að öllum 

líði vel í vinnunni og sinni verkefnum sem það hefur áhuga á að sinna. 

Ef fólki líður vel í vinnunni þá stendur það sig vel í vinnunni svo mér 

finnst það vera svolítið mitt hlutverk að vera svona með skilning og 

umhyggju gagnvart starfsfólkinu, hlusta á það sem þau hafa fram að 

færa og vill gera (Bragi).  
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Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að veita fólki frelsi og ábyrgð en 

um leið að vera viðbúnir til stuðnings ef þess þyrfti. Flestir áttu auðvelt með aðferðina 

en tveimur af viðmælendum þótti þetta erfitt í fyrstu. Ása lýsir því einmitt þannig að: 

það tók mig alveg smá tíma, að útdeila verkefnum og gefa þeim 

eignarhald yfir eigin hugmyndum. Það tók mig tíma en ég er að verða 

mjög góð í því núna held ég. Mér fannst best að hafa þetta bara fyrir 

mig en það er algjört rugl sko. Maður vill svo mikið standa sig fyrir 

sínum yfirmönnum en svona brennur maður bara út, það er ekki hægt. 

Ég involvera þau meira í þeim hlutum sem ég er að pæla í og leyfi 

þeim að taka virkan þátt í öllu... og bara gef þeim ráðrúm til að móta 

þær hugmyndir sem þau vilja (Ása).  

Helena lýsir því einnig á svipaðan hátt og segir það ekki hafa verið sína sterkustu hlið 

að deila verkefnum og ábyrgð. Ástæðan hafi alls ekki verið sú að hún treysti ekki sínu 

samstarfsfólki, heldur hafi oft þurft að vinna verkefni hratt og henni hafi þá oft þótt hún 

vera fljótari að vinna verkefnin sjálf. Hún er þó full meðvituð um mikilvægi þess að 

veita starfsfólki sínu umboð til athafna og ábyrgðar. Í seinni tíð sé hún orðin mun betri 

í því og segir hún „ég þarf þó oft ennþá að minna mig á það því þau vilja alveg ábyrgð 

sko og fá lang mest út úr því“.  

Skýrt kom fram í gögnunum að passa þarf vel upp á það að verkefni skiptist 

nokkuð jafnt yfir starfsmannahópinn en falli ekki öll á hendur fárra aðila. Það þarf að 

fylgja því mikið traust þegar fólki er gefið frelsi til að sinna verkefnum sínum og 

mikilvægt að geta rætt stöðu þess fyrir, á meðan verkefni eru unnin og ígrundað þau 

vel á eftir. Stundum þarf að leyfa fólki að reka sig á veggi á meðan verkefni eru 

framkvæmd enda muni mikill lærdómur eiga sér stað.Tryggvi nefnir að: 

Við verðum að leyfa fólki að fá hugmyndir og framkvæma þær. 

Stundum langar manni að bíta í varirnar þegar einhver kemur með 

hugmynd og þá hugsar maður, úfff ég er búinn að prófa þetta, en 

maður segir bara já prófaðu þetta. Svo lengi sem þetta stofnar ekki 

einhverjum í hættu þá endilega bara. Svo má bara ræða hvernig það 

gekk. En starfsmaðurinn allavega fékk að framkvæma sína eigin 

hugmynd og stundum gengur það og stundum klikkar það. Samtalið 

á eftir getur skipt miklu máli (Tryggvi).  



 

74 

 

Það skiptir stjórnendur allra stofnana miklu máli að þeirri aðferðafræði, að veita fólki 

frelsi til athafna, sé fylgt eftir. Allir stjórnendur voru fullvissir að sú aðferð væri vænleg 

til árangurs þegar kemur að vexti og þroska einstaklinga og ánægju þeirra í starfi. 

Rannveig nefnir að einn af lykilþáttum í átt að ánægðu starfsfólki sé að „taka 

starfsfólkið með í ákvarðanatöku og veita frelsi til að koma með hugmyndir og 

framkvæma þær og gefa þeim eignarhald í þeim. Treysta þeim fyrir vinnunni og sýna 

þeim það, þá upplifa þau traustið og með því aukna starfsánægju með“. 

4.2.2   Stolt og ánægja starfsfólks 

Segja má að einn af ávinningum þessa samskiptamáta stjórnenda við starfsmenn sína sé 

sú ánægja og stolt sem fyllt geti starfsfólk. Viðhorf starfsfólks til starfs síns og 

starfsstaðarins skiptir miklu máli, hvort sem það birtist innan vinnustaðarins eða utan 

hans. Viðmælendum fannst því mikilvægt að vera meðvitaðir um það hvernig starfsfólki 

líður innan eininganna og hvernig sú líðan birtist í starfinu.  

Regluleg starfsmannaviðtöl eru, samkvæmt viðmælendum, þægileg leið til að 

heyra álit fólks og með trausti og jákvæðum samskiptum, sem iðulega er reynt að búa 

til, gefur það tækifæri til að vera vel upplýst með mun stöðugri hætti. Samkvæmt Dóru 

þá „verðum við að vera dugleg að hlusta eftir þeirra viðhorfum og líðan. Við reynum 

alltaf að tryggja það að fólk sé reiðubúið að láta okkur vita ef eitthvað er að og að sama 

skapi að láta okkur vita ef allt er frábært. Og þau eru alveg að gera það“. Helena tekur 

það einnig fram að hennar fólk sé duglegt að láta sig vita um líðan sína. Einnig sé hægt 

að skoða litla starfsmannaveltu sem ætti að segja til um það að fólk sé frekar ánægt í 

starfi.  

Ég fæ alveg að heyra það mjög oft og innilega. Að hérna... að hérna 

þeim líði vel að vinna hjá mér sem er bara æðislegt og ekkert smá 

hrós. En hérna, og líka kannski sér maður það á því að maður er búin 

að halda í sama starfsfólkið mjög lengi og það er ekki sjálfgefið og 

sérstaklega ekki í þessum geira. Þau ræða það að þau séu ánægð og 

þeim finnst þau vera að gera gagn (Helena). 

Flestir viðmælendur tóku það fram að starfsfólk upplifði sig vera að gera gagn með 

vinnu sinni, það væri stolt og ánægt með það sem það væri að gera.  
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Þeim finnst gott að vinna hérna. Þeim finnst þetta skemmtilegt og 

þeim finnst þetta gefandi starf og það er ekkert bara mín upplifun af 

því, þau segja það. Þau eru að gera gagn og finna það í starfinu og 

það er eitthvað sem gefur þeim bara mikið. Það skilar sér svo í enn 

betra starfi fyrir okkur og þeim enn ánægðari í vinnunni, svona „win 

– win“ dæmi (Gunnar). 

Bragi nefnir það að um leið og fólk er komið með ábyrgð og skýrt hlutverk þá byrji 

starfsfólk oftast sjálfkrafa að njóta sín betur í starfi. Það finni fyrir því að það sjálft sé 

mikilvægt, að sinna mikilvægu starfi og fyllist því stolti, sem síðan skilar sér inn í 

starfsemina. Í flestum tilfellum voru viðmælendur sammála um að starfsmenn væru 

stoltir af vinnunni sinni. Fjórir af tólf viðmælendum nefndu þó að í ákveðnum tilfellum 

gæti það reynst erfitt að meta hvað það væri sem fólk væri að fá út úr starfinu. Það sé 

minna mál með þá starfsmenn sem eru í fullu starfi en í meirihluta starfanna innan 

frístundamiðstöðvanna sé starfsfólk í hlutastörfum, oft með skóla, sem staldri stutt við. 

Ása nefnir að hún upplifi mikla ánægju innan síns starfshóps en það séu vitaskuld ekki 

allir, þar sem „sum eru vissulega að stefna á þennan geira en sum eru kannski bara í 

lögfræði eða eitthvað svo þau stefna ekkert endilega á svona vinnu, þeim er þá bara 

nokkuð sama“. Bragi heldur áfram en tekur þó fram að fólki finnist skemmtilegt á 

meðan það er í starfi: 

Þetta er náttúrulega vinsælt starf með skóla og stundum er fólk bara.. 

um leið og það klárar skólann þá hættir það. En svo hafa líka verið 

dæmi um að hlutastarfsmaður er orðinn aðstoðarforstöðumaður núna 

svo það er líka möguleiki á, þú veist.. að vinna sig upp í starfi sko. 

Þannig að það er mjög skemmtilegt og það finnst öllum skemmtilegt.. 

eða maður finnur það að starfsmannabragurinn er mjög góður (Bragi) 

Samstarfsfólkið getur haft gríðarlega mikið um það að segja hvort starfsmaður sé 

ánægður í starfi eða ekki. Það getur verið allt frá því að móttaka þeirra inn á 

vinnustaðinn hafi verið góð eða verkefni starfsfólks við hæfi. Nokkrir af viðmælendum 

nefndu einmitt hvernig hluti af ánægjunni væri í höndum starfsmannahópsins í heild 

sinni og nefnir Rannveig að: 
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Ég get alveg trúað því að það sé mikil starfsánægja. En ég held að 

fólk sé ekkert endilega að taka mið af starfinu sjálfu heldur kannski 

félagsskapnum.[...] Þetta eru rosalega góðir vinir allir og þeir taka 

nýju stafsfólki rosalega vel inn í hópinn. Og þó það sé ekki skipulagt 

starfsmannadjamm þá eru þeir með Facebooksíðu og Snapchat og 

svona. Þannig að það eru kannski bara starfsmennirnir sem smita og 

þeir eru líka eitthvað lím fyrir hina starfsmennina. Svo vil ég samt 

alveg trúa því að þeim líði vel, út af því að við vinnum svona sem 

jafningjar og ég veit það alveg (Rannveig).  

Störf sem þessi gætu oft flokkast sem láglaunastörf. Það að sjá fólk haldast í störfum í 

langan tíma innan frístundageirans er að mati viðmælenda viss staðfesting á ánægju í 

starfi. Tryggvi tekur það fram að allir starfsmenn, hvort sem er hlutastarfmenn eða 

starfsfólk í fullu starfi geti öðlast mikinn þroska í störfum með öðrum einstaklingum.  

Tilfinningin mín er algjörlega þannig að þau séu ánægð í starfi, held 

ég bara almennt, maður veit náttúrulega aldrei með vissu sko. Og 

hérna, já ég held þau séu stolt af vinnustaðnum sínum, jú alveg klárt 

mál.. það skín alveg í gegn í starfinu. Þau tala líka um að það komi 

þeim á óvart hversu mikil vinna þetta er [...] og þú veist hversu djúpt 

hópastarf okkar er. Það eru auðvitað margir sem halda að bara, 

geggjað að fara að spila borðtennis í félagsmiðstöðinni í vinnunni 

sko. Ég held að fólk sem er að vinna í þessum geira, þau eru öll stolt 

af sinni vinnu sko. Stolt af… annars væri það ekki að vinna hérna. 

Það gæti bara sótt um í búðinni og fengið hærri laun sko. Ég held þau 

séu öll stolt af vinnunni sinni (Tryggvi).  

Niðurstöður kannanna hafa einnig sýnt fram á að starfsfólk frístundamiðstöðvanna sé 

ánægt með störf sín. Þegar stjórnendur voru í framhaldi spurðir að því hvað það væri 

að þeirra mati sem gerði fólk ánægt í starfi þá var það mat viðmælenda að það væri til 

að mynda það stolt sem starfsfólkið fyllist. Það að finna að það hafi áhrif á aðra, geti 

átt í uppbyggilegum samskiptum sem fyrirmyndir og sú viðurkenning sem það fær. 

Skýring Gunnars á þessu er: 
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Bara þessi almenna jákvæðni. Þessi virðing og traust og… já 

viðurkenning sem þau fá. Ég held að þau séu líka ánægð með að 

lagskiptingin hjá okkur… æ þú veist, stjórnendur versus starfsmenn, 

er ekkert sýnileg. Fólk upplifir okkur öll á sama ferðalagi með sömu 

markmið og það er bara eitthvað sem við viljum halda áfram að halda 

í (Gunnar). 

Viljinn til að gera vel og fá viðurkenningu fyrir störf sín, er að mati viðmælenda 

mikilvægur þáttur í ánægju starfsfólks. Dóra er þess fullviss að starfsfólk hennar sé 

ánægt í starfi og segir:  

Annars held ég að við myndum sjá það á fólki eða starfseminni bara 

yfir höfuð. Ég held að fólki finnist það vera að gera gagn og það er 

stolt og ánægt með það sem það gerir og fyrir hverja það vinnur. Það 

fær líka endurgjöf frá unglingunum, börnunum og foreldrum sem 

koma til þeirra og ræða við þau og okkur (Dóra). 

Samkvæmt viðtölum þá er það ekki sjálfsagt að starfsstaður stjórnendanna sé fullur af 

góðu fólki. Nóga vinnu er að fá í dag fyrir ungt fólk og möguleikinn á mun betri kjörum 

víða. Það góða við það árferði er þó, samkvæmt viðmælendum, að í störf kemur fólk 

sem hefur gaman að því að vinna með fólki. Friðrik nefnir að: „Það fer í þennan bransa 

af því að það hefur gaman af mannlegum samskiptum. Hefur gaman af því að vinna 

með börnum og unglingum.. Og þetta er skemmtilegt starf og.. og gefandi og það er 

bara hluti af þessu líka sko“. Fleiri viðmælendur voru sömu skoðunar og nefnir Dóra 

að „þeir sem virkilega vilja vinna þessa vinnu eru að fá svo mikið út úr vinnunni, ef 

þeir auðvitað vilja það. Og það skilar sér held ég í því að fólki finnst það vera að gera 

gagn, sé stolt sem gerir það síðan ánægt í starfi“. 

4.3   Starfsumhverfi og stefna 

Í þessum kafla verður fjallað um þriðja þema í niðurstöðum rannsóknarinnar sem snýr 

að ytri þáttum skipulags, áherslum, aðferðum og áhyggjum stjórnenda í þeim málum. Í 

gögnunum mátti greina þrjá þætti sem viðmælendur töldu geta haft mikil áhrif á ánægju 

starfsfólks síns í starfi. Þessir þættir snúa að aðstöðu og öðru umhverfi starfsstaðanna, 

álagi sem fylgt getur þeim störfum sem rætt var um sem og stefnu skipulagsheildarinnar 

og framtíðarsýn. 
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4.3.1   Aðstæður 

Umræður um aðstæður og mikilvægi góðs vinnuumhverfis kom upp í viðtölum við 

viðmælendur. Viðmælendur voru þess fullvissir að miklu máli geti skipt að búa fólki 

góða aðstöðu til að sinna vinnu sinni. Friðrik nefnir að „vinnuaðstaðan og 

vinnuumhverfið hefur skipt til dæmis gríðarlega miklu máli hjá okkur að.. að við 

reynum að byggja upp hvort sem það er út frá starfsstöðunum sjálfum eða á 

skrifstofunni, að vinnuaðstaðan sé bara góð“. Það skiptir máli að fólk hafi aðgang að 

öllu sem nauðsynlegt er til að geta sinnt starfinu á sem skilvirkasta hátt. Hér spilar margt 

inn í og getur verið mjög flókið að hafa þá yfirsýn sem nauðsynlegt er að hafa á stórum 

vinnustöðum. Dóra nefnir í því samhengi að: 

Þetta getur verið ótrúlega flókið en samt er þetta svo mikilvægt. Við 

erum með margar starfsstöðvar sem eru að sinna mismunandi 

málaflokkum. Hver og ein þarf mismunandi útbúnað og aðstöðu til 

að starfið blómstri á sem bestan hátt, já og bara starfsfólkið. Við 

verðum að búa vel um starfsfólkið og passa upp á að því líði vel í 

vinnunni og geti virkilega unnið sína vinnu (Dóra). 

Ábyrgð hvers viðmælanda er mismikil og þeir sem hærra eru settir í skipuritum 

stofnananna bera vissulega meiri ábyrgð í þeim málum vinnuumhverfisins en aðrir. Sá 

mikli fjöldi starfsmanna og starfseininga kom höfundi á óvart en frístundamiðstöðvar 

innihalda hver allt að 200 starfsmönnum og 15 starfseiningum sem þarf að huga að. 

Allar þessar einingar sinna sínum hópum og þurfa því ákveðið magn af tólum og 

tækifærum til að sinna vinnunni. 

Þetta er oft snúið. Við verðum auðvitað fyrst að passa upp á það að 

starfsfólkið okkar hafi allt sem það þarf til að geta unnið. Þá erum við 

að tala um allt frá skrifborði, skriffærum og upp í kaffivél. Svo 

þurfum við auðvitað að passa upp á að innan stöðvanna sé rými og 

þess háttar sem gefur starfsfólki okkar tækifærið á að vinna faglegt 

starf í þágu þjónustuþegana. Húsnæði sem sniðið er að þörfum 

starfsins. Við viljum helst ekki þurfa að breyta starfinu og sníða það 

allt að einhverju húsnæði sem við erum kannski ekkert ánægð með 

(Gunnar). 
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Í gögnum kom fram það mikilvægi að stjórnendur hefðu góða yfirsýn og væru færir um 

að hlusta á það sem starfsmenn hefðu fram að færa í sambandi við starfsumhverfið. 

Viðmælendur töldu það vera forstöðumanna að kalla eftir áliti og hlusta á sína 

verkefnastjóra og starfsfólk, deildarstjóra að tryggja forstöðufólki sínu það aðgengi sem 

það þyrfti og framkvæmdastjóra að fylgjast með og vera í nánum tengslum varðandi 

þessi mál í gegnum deildarstjóra sína. Eins og fram kom er ábyrgðin mismikil. Tveir af 

viðmælendum töldu það alls ekki eiga að vera í þeirra verkahring að sjá um þessi mál, 

þó að þeir sannarlega væru að því. Tíminn sem fer í að leysa húsnæðismál væri til að 

mynda allt of mikill og að sá tími bitnaði einungis á öðrum mikilvægum störfum. 

Ég er allt of mikið í verkefnum sem snúa, hvað á maður að segja, ég 

er að vesenast í því að húsnæði sé í lagi. Það fer ótrúlega mikill tími 

í þessi húsnæðismál og jafnvel þó ég sé að deila því með öðrum þá er 

það svolítið mitt að draga vagninn þar. Og bara, allt of mikill tími fer 

í þetta (Jóhann). 

Töldu viðmælendur að það ætti að vera innan annars sviðs innan Reykjavíkurborgar að 

sinna þessum málum. Það að hafa húsnæðismálin í lagi sé lykilatriði og starfsfólk getur 

fljótt orðið mjög þreytt á því að þurfa endalaust að vera að vinna í lélegri aðstöðu. „Svo 

er að myndast alls konar svona barátta innan stofnunarinnar. Ég er alltaf að hringja í 

fasteignasvið borgarinnar til að láta laga eitthvað og það stendur ekki neins staðar í 

starfslýsingunni minni að ég eigi að vera standa í einhverju svona rugli“ tekur Ása fram. 

Aðstaðan og starfsumhverfið allt getur að mati viðmælanda haft mikil áhrif á 

líðan starfsfólks á vinnustaðnum. Fólk eyðir miklum tíma í vinnunni og því töldu þeir 

mikilvægt að starfsaðstaða væri þægileg og sinnti öllum þörfum starfsfólks sem sinna 

þarf. Friðrik vill meina að það þurfi að bregðast við ummælum starfsmanna sinna þegar 

einhverju er ábótavant í málefnum húsnæðis eða umhverfis, hann segir: 

Það er stór partur af þessu, þetta er bara eins og heimili. Maður byggir 

aðstöðuna þannig upp að það sé þessi sama líðan í vinnunni og á 

heimilinu. Já þó þetta sé auðvitað ekki það sama þá vill maður að 

manni líður svo vel í vinnunni og aðstöðunni sem maður kemur sér 

upp. Við þurfum að reyna að koma því þannig fyrir að fólki líði 

þannig (Friðrik). 
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Húsnæðisaðstaða og vinnuumhverfi skiptir viðmælendur miklu máli til þess að unnt sé 

að vinna á faglegan máta, bæði með samstarfsmönnum sem og þjónustuþegum. Það 

þurfi að vera gott samtal milli aðila um hvers konar rými, tækjabúnaðar og annarra 

verkfæra er þörf innan hverrar einingar. Mikilvægt sé að fara reglulega í nokkurs konar 

þarfagreiningu þar sem starfsfólk og þjónustuþegar starfseininganna, koma sjálf fram 

með það sem þarf á hverjum stað enda sé það gríðarlega mismunandi eftir starfsstöðum. 

Það er svo misjafnt hvað það er sem þarf á hvern stað. Við þurfum að 

hafa sal sem hægt er að vinna með hópana okkar, græjur og dót. Við 

þurfum eldhús svo við getum eldað með þeim, við þurfum góða 

skrifstofu svo hægt sé að vinna í næði, klósett með aðgengi fyrir 

fatlaða og svo mætti lengi áfram telja. En við verðum að gera þetta, 

eða finna út úr því sem vantar, í samtali við starfsfólkið okkar og 

vinnu með krökkunum. Ég er ekkert að fara að segja bara, „hérna, þið 

verðið hér og notið það sem er í þessum kössum sko“ (Dóra).   

Þó allir viðmælendur hafi tekið fram mikilvægi þess að húsnæðismál séu í lagi þá er 

það að mati þeirra síður en svo innan margra stofnanna frístundamiðstöðva 

Reykjavíkurborgar. Gríðarlega athygli rannsakanda vakti það ástand sem myndast 

hafði á nokkrum af skrifstofum stofnananna. Þrjár af þeim fimm stofnunum, sem farið 

var í heimsókn til, höfðu þurft að flytja úr húsnæði vegna myglusvepps. Þetta eru þá 

einungis skrifstofurnar, sem um er að ræða, en ástandið á húsnæði þeirra starfseininga, 

sem sinna störfum sínum með börnum og unglingum borgarinnar, var á mörgum 

hverjum einnig skelfilegt að mati viðmælanda. Daníel segir: „starfsaðstæðurnar okkar 

eru hræðilegar. Við þurfum að laga það. Sums staðar er varla að þau komist á klósettið 

sko“. Í einungis einni af þeim fimm stofnunum sem rætt var um var mikil ánægja með 

húsnæði skrifstofunnar. Þrjár þeirra voru, eins og fyrr segir, fluttar út úr sínu umhverfi 

og ein þeirra var eins og viðmælandi lýsti, „á mjög gráu svæði“.  

Aðstaða starfsfólks getur haft mikil áhrif á ánægju þess og því skipta þessir 

hlutir miklu máli innan hverrar skipulagsheildar. Ákveðinn núningur getur einnig orðið 

ef starfsfólki finnst ekki vera nóg gert til að tryggja því öruggt starfsumhverfi sem 

jafnvel gæti verið heilsuspillandi. Viðmælandi hafði á orði að það væri ekki nóg að vera 

í litlum viðgerðum sem gera jafnvel illt verra þegar lengra er litið og finnst ekki vera 

nægilegt tillit tekið til heilsu annarra. Ásu þykir ákveðin og furðuleg forgangsröðun 
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verið og nefnir „eins og húsnæðismál, skrifstofan er flutt strax á brott ef það kemur 

mygla. En ef mygla kemur upp á staðnum þar sem börn eru allan daginn þá á bara að 

plástra skemmdirnar“. 

Þátttakendur töldu mikilvægt að reyna að tryggja öllu sínu starfsfólki besta 

mögulega vinnuumhverfi sem völ er á. Það þarf að eiga gott samtal um það sem þarf 

að bæta og hvernig unnt sé að gera það. Húsnæði, aðstaða og vinnuumhverfi getur haft 

mikil áhrif á ánægju eða óánægju starfsfólks innan staðanna og því er mikilvægt að leita 

allra leiða til að bót verði á, þó svo að vissulega sé það ekki alltaf á færi þeirra stjórnenda 

sem um ræðir. „Það er eitthvað sem tekur okkur alltaf niður í könnunum en við höfum 

allt of lítil völd yfir því. Það er bara eitthvað hjá borginni“ segir Daníel að lokum. 

4.3.2   Álag 

Viðmælendurnir tólf tóku það allir fram að ef eitthvað ætti að varst innan þeirra 

starfsstaða þá væri það álagið sem starfsfólk fyndi fyrir í störfum sínum. Álag í starfi 

frístundamiðstöðvanna sé sá þáttur sem stjórnendur finni að hafi neikvæðustu áhrifin á 

starfsánægju starfsmanna auk launa og vinnuskilyrða. Þegar umræðan snerist um hvað 

það væri sem valdi álagi í starfinu voru nokkrir þættir sem komu til greina. Mismunandi 

svör komu fram, eftir því á hvaða stjórnendastigum viðmælendur voru, en greina mátti 

í gögnum þætti allt frá ákveðnum þrýstingi frá borgaryfirvöldum til náins samstarfs 

starfsfólks með mikið aðgengi að hverju öðru.Vinnan á sumum starfstöðum fer fram í 

skipulagi að degi til og vinnu með þjónustuþegum á kvöldin. Þetta getur tekið á og lýsir 

Tryggvi því þannig að: 

Þetta er svo mikil tarnavinna. Á haustin þá á bara allt að gerast. Það 

á að byrja starfið, nýtt starfsfólk, starfdagar, Samfés, Landsmót og 

gistinætur og bekkjarferðir... og byrja kennslu inn í skólum og svona. 

Maður er bara á einhvers konar “auto-pilot” sko. Þangað til um 

miðjan október þá getur maður allt í einu horft á starfið og sjálfan sig 

og metið aðeins fyrir næsta skref. (Tryggvi). 

Bragi tekur undir það að álagið í starfi geti verið mikið. Það sé sá þáttur sem fær einna 

lökustu einkunina á ánægjuvog starfsfólks en að álagið komi þó í ákveðnum bylgjum. 

Bragi nefnir að: „það er líka svolítið árstíðarbundið hjá okkur. Stundum er álagið mikið 

og fólk þreytt og pirrað. Við náum þó alltaf að ræða það og það lagast oft fljótt“.  
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Greina má, að samkvæmt viðmælendum, þá eru störf þeirra og starfsmanna 

unnin af mikilli hugsjón. Fólk vill gera vel og er því oft komið með meiri vinnu og fleiri 

verkefni í hendurnar en það ætlaði í raun að gera. Karen segir að „fólk vinnur alveg 

myrkrana á milli og allar tilfinningarnar þínar eru að segja þér að það sé hægt að gera 

betur. Við þurfum að gera hitt og þetta betur og bætum við okkur þremur verkefnum, 

þá væri starfið okkar ennþá flottara“. Hún nefnir einnig að innan hennar vinnustaðar sé 

starfsfólk orðið mjög náið og mikill vinskapur hafi náð að myndast. Hún nefnir að það 

geti einnig orðið til þess, að um leið og til að mynda hugmynd kvikni, sem tengist 

vinnunni, sé möguleiki á að nota samskiptamiðla til að nálgast vinnufélagana. „Við 

þurfum alveg að halda í okkur að vera ekki að senda hvert öðru á kvöldin þegar fólk er 

komið heim og svona. Af því þetta verður svo mikill lífstíll. Fólk er að hugsa um 

vinnuna allan sólarhringinn sem er ekkert endilega hollt heldur“. 

Viðmælendur nefndu aukið aðgengi, sem fólk hefur að hverju öðru, sem einn 

þátt í því að vinnudeginum sé ekki endilega lokið þegar hann á í raun að vera búinn. 

Það skipti þá ekki málið hvort þú sért stjórnandi eða annar starfsmaður, með tækninni 

í dag er hægt að ná í fólk nánast hvenær sem er. Nokkrir tóku fram að áreitið frá tölvum 

og símum gæti haft veruleg áhrif á aukið álag fólks, það lengi vinnudaginn og tekur 

Jóhann fram að: 

Dagskráin er oft þannig að ég er á fundi eftir fund og koma svo heim 

og þá þarf að fara að vinna. Vinnudagurinn er oft langur og krefjandi 

og einhvernveginn kannski þarf ég að athuga aðgengið sem ég er að 

mér. Símann, fartölvu sem ég fer með heim, tölvupósturinn kemur í 

símann og það er stundum bara rétt á meðan maður sefur að maður er 

áreitislaus (Jóhann). 

Þegar álag er í vinnu getur það bitnað á faglegu starfi sem vinna á innan hvers 

starfsstaðar. Álag getur vitaskuld einnig haft mikil áhrif á persónulegt líf fólks, ánægju 

þess og jafnvel tækifæri til þróunar í starfi. Björk tekur fram að „á tímabili var ég mjög 

dugleg að sækja bæði hjá stjórnvísi og dokkunni svona örfyrirlestra. En núna bara, í 

þessu árferði og mönnunarvanda sem er búinn að vera hjá okkur þá hefur þetta bara 

ekki gengið“.  

Það eru þó ekki allir sem kunna illa við álag í starfi. Viðmælendur voru 

vissulega sammála því að, ef álag í starfi starfsmanna þeirra sé farið að hafa neikvæð 



 

83 

 

áhrif á starfsmennina sjálfa, persónulega eða faglega, þá vissulega þurfi að grípa inn í. 

Þeir nefna að þetta snúist svolítið um að setja sjálfum sér mörk og virða mörk 

starfsmanna sinna. Björk segist reyna að passa vel upp á sitt starfsfólk. Það að geta rætt 

við starfsfólk sitt og hlustað eftir líðan þess og álagi í starfi, tengist vissulega þeim 

aðferðum sem ræddar voru í niðurstöðum hér að ofan. Sjálf segist hún þó njóta 

vinnunnar sinnar mikið og nefnir: 

Ég er nefnilega vinnufíkill skilurðu, ég get bara verið hérna og gleymt 

mér. En ég er að reyna að skrá mig í leikfimi og svona, þú veist 

kannski klukkan 6 eða eitthvað, svo ég þurfi að standa upp og fara. 

Ég er að vinna í því að ramma mig aðeins betur inn af því að ég er 

bara ánægð og hef gaman að því sem ég er að gera en ég bara verð að 

setja sjálfri mér mörk. Þannig að ég er kannski svolítið að vinna í því 

núna, að setja sjálfri mér mörk skilurðu. Til að ég geti verið betri 

fyrirmynd (Björk). 

Friðrik nefnir einnig að honum líki vel við, og þyki það kostur, að geta tekið vinnuna 

með sér heim. „Mér finnst bara ágætt að þegar ég er búinn að koma börnunum niður að 

taka tölvuna og fara að stússast. Það hentar mér ágætlega“. Hann nefnir þó að vissulega 

sé það misjafnt hvað hentar hverjum og einum og því sé mikilvægt að vera upplýstur 

og virða tíma annarra. Karen segist hafa upplifað og fundið fyrir því álagi sem starfinu 

getur fylgt. Bæði hjá starfsfólki sínu og sjálfri sér. Hún telur mikilvægt að huga vel að 

því að álagi sé jafnt dreift yfir starfsmenn, þó svo vissulega séu sumir þeirra drifnir 

áfram af meiri ástríðu en aðrir. 

Það sem við verðum öll að gera betur, ekki bara hér heldur alls staðar 

í þessum geira, er að passa upp á álagið. Og reyna að skilja vinnuna 

eftir í vinnunni ef við getum því ég held að fæst okkar séu góð í því. 

Við vinnum allt of mikið og ég svara póstum á nóttunni, af því ég fæ 

þá á nóttunni eða seint á kvöldin. [...] Þetta er eitthvað passion sem 

rekur mann áfram og á líka eftir að koma manni um koll ef maður 

passar sig ekki (Karen).  

Eins og fram hefur komið þykir stjórnendum vissulega vera ástæða til að huga vel að 

því að álagi sem starfsfólk þeirra upplifir. Það sem um helmingur þeirra viðmælanda, 
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sem tóku málefnið upp ræddu, var að það þyrfti stundum að leita innar í 

borgarskipulagið til að koma í veg fyrir að fólk brenni út undan álaginu. Þeir nefndu að 

álagið og ábyrgðin sé oft á tíðum allt of mikil miðað við þau laun sem starfsfólk er að 

fá og þótti einum viðmælanda það vera hrein lítilsvirðing. Friðrik nefndi það umhverfi, 

sem stóra samhengið Reykjavíkurborg er, mætti vera auðveldara viðfangs og segir að 

það „getur þetta verið mjög þreytandi… ekki vinnan sjálf [...] það pirrar mann dálítið 

að vera að vinna í þessu borgarapparati. Mér finnst það vera afskaplega þungt í högum 

og getur verið mjög… sko frústerandi að vinna í“.  

Á meðal stjórnenda getur það oft verið flókið að huga vel að því að starfsfólk 

þeirra sé ekki að verða fyrir of miklu álagi en finna á sama tíma að hann sjálfur nái ekki 

að sinna störfum sínum sem stjórnandi. Jóhann nefnir að „ég fæ stundum allt of lítinn 

tíma til þess að stjórna“, allt of mikill tími  fari oft í að sitja á fundum, vera í starfshópum 

og í þverfaglegri vinnu. Stjórnendur verði að geta hugað að sér sjálfum sem 

stjórnendum til þess að vera færir um að geta leitt sitt starfsfólk áfram. Jóhann heldur 

áfram og tekur fram: „Ég vildi stundum óska þess að í dagbókinni minni stæði stundum 

bara að í dag ætla ég að vera stjórnandi, svona öðru hvoru. Maður er allt of mikið að 

afgreiða verkefni og verkefni og verkefni“. 

4.3.3   Stefnumótun og framtíðarsýn 

Þegar vinna að stefnumótun og framtíðarsýn starfseininga stjórnendanna var rædd 

virtust flestir viðmælendur hafa nokkuð jákvæða upplifun af þeirra vinnu sem átt hefur 

sér stað. Aftur voru upplifanir stjórnenda, af mikilvægi og aðferðum, þó af misjöfnum 

toga þegar litið er til þeirra stjórnendastiga sem þeir gegna.  

Allir viðmælendur tóku þátt í stefnumótunarvinnu. Algilt var það meðal 

stofnana stjórnendanna að einungis 100% starfsmenn tóku þátt í þeirri vinnu en þó að 

einni frístundamiðstöð undanskildri. Þeirri starfseiningu þótti mikilvægt að fá alla að 

borðinu og vann þá vinnu mjög markvisst með öllu sínu starfsfólki. 

Allir viðmælendur voru einnig meðvitaðir um að vissulega kæmi hluti af 

stefnunni frá borginni sjálfri en það væri svo í höndum starfsmanna að móta sína stefnu 

innan þess ramma sem birtur er. Dóra talaði um mikið tækifæri starfsmanna til að fá að 

móta starfið innan sinnar starfsstöðvar og nefnir að „við erum auðvitað með ramma sem 

við þurfum að fylgja að mestu en við fáum mikið að segja um það hvernig starfið er 

byggt upp innan þess ramma“. Jóhann heldur áfram á svipuðum nótum og segir:  
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Hluti af stefnumótuninni kemur ofan frá, frá pólitíska umhverfinu. 

Forgangur verkefna og svoleiðis. En við förum líka, við gerð 

starfsáætlunar hvers árs, þá erum við með starfsdag þar sem í rauninni 

þessi kjarni.. þessir 100% starfsmenn og eyðum einum eða tveimur 

starfsdögum þar sem við erum bara á fullu í því að móta verkefnin að 

þeim tillögum eða ramma sem pólitíkin hefur sett okkur. Auðvitað 

leyfum við okkur líka að fara aðeins út fyrir það (Jóhann). 

Algengt var að sú vinna sem unnin er að stefnumótun fari fram á einum til tveimur 

starfsdögum þar sem allt starfsfólk í fullu starfi þ.e. framkvæmdastjóri, fjármálastjóri, 

deildarstjóri, forstöðumenn, aðstoðarforstöðumenn og oft verkefnastjórar eru með í 

ráðum. Stjórnendur töldu þetta vera mikilvægt fyrir hvern og einn starfsmann. „Það 

borgar sig að vinna stefnumiðað og borgar sig að leggja dálítið svona árið öll saman. 

Spá í hvað við ætlum að gera því þá líður öllum betur því þá vita allir hvert næsta skref 

er“ segir Björk. Fleiri stjórnendur taka undir það mikilvægi að sem allra flestir 

stjórnendur innan frístundamiðstöðvanna viti hvert stefnt er og að það sé einungis hagur 

allra að vinna að því í sameiningu. Daníel nefnir í þessu samhengi: 

Að hafa yfirsýn er eitthvað sem verður alltaf að vera og þessi 

stefnumótun, að þú vitir alltaf hvert er verið að stefna og hafir 

framtíðarsýn. Ég á ekki að byggja hana og búa hana til einn heldur að 

við ætlum að búa hana til saman hvert við ætlum að fara. Ef fólk veit 

ekki hvert við erum að fara þá erum við ekki að skila eins góðu starfi 

frá okkur. Þess vegna, fyrir stjórnandann, þarf hann að vita hvert við 

erum að fara, fyrir hvað við stöndum og hvers vegna (Daníel). 

Þó hlutastarfsmenn taki ekki markvissan þátt í því að móta stefnu skipulagsheildarinnar 

þá þýðir það ekki að þeir hafi ekki neitt að segja um hana. Nokkrir viðmælendur tóku 

fram það mikilvægi að bera stefnuna undir alla starfmenn og bjóða þeim að setja mark 

sitt á hana hverju sinni. Þegar umræðan snerist að því hvers vegna fleiri starfsmenn 

komi ekki að gerð stefnumótunar starfsstaðanna voru svör viðmælenda flest á svipaða 

leið.   

Ef ég á að segja þér alveg eins og er þá erum við með starfsfólk í 

hlutastörfum og lágum prósentum oft og ég myndi ekki vilja bjóða 
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þeim upp á þetta, ef ég á að vera fullkomlega hreinskilinn. Maður er 

sjálfur stundum bara úff, hvað þá ef það á að taka þau inn í þetta 

greyin (Tryggvi). 

Fleiri tóku undir lýsingar Tryggva og mátt sjá mikinn samhljóm um að oft væri verið 

að sleppa hlutastarfsfólki við eitthvað sem þau líklegast hefðu engan áhuga á. Um væri 

oft að ræða ungt fólk sem starfar með skóla, tvo til þrjá daga í viku, örfáa klukkutíma í 

senn. Dóra nefndi einmitt að „ég hef spurt þau hvort þetta sé eitthvað sem þau vilja taka 

þátt í og ég fékk bara, nei takk til baka. Fyrir marga er vinnan bara svona millilending 

með skóla og þau nenna þessu ekkert“. Rannveig tekur í sama streng:  

Þau eru ekkert hérna til að móta stefnu Reykjavíkurborgar á skóla og 

frístundasviði. Þau eru mörg bara á einhverju millibilsástandi með 

skóla og þeim er oft bara skítsama hvernig menntastefna eða 

frístundastefna er. Þau vilja bara mæta í vinnunna og fá útborgað. Ef 

það er pizza á fundi eða partý þá er það bara geggjaður bónus. Ég skil 

það bara vel, þau eru ekkert að spá í þessu sko (Rannveig). 

Þrátt fyrir þá vissu flestra stjórnenda, að hlutastarfsfólk hefði ekki áhuga á þessu þá 

voru flestir sammála um mikilvægi þess að taka þátt í myndun framtíðarsýnar og stefnu. 

Að mati nokkurra viðmælenda eru þetta kannski ekki skemmtilegustu vinnudagarnir og 

nefndi Tryggvi að „oft er þetta bara eins og það sé verið að haka í box, eitthvað sem á 

að gera bara. Stundum koma þó einhverjar hugmyndir hjá manni sjálfum út frá þessu 

sko“. Dóra tók einmitt fram að stundum þætti henni eins og þetta færi beint ofan í skúffu 

að loknum starfsdegi en tók þó fram að þau hafi með þessu gríðarleg áhrif á það hvernig 

starf þeirra er unnið. Gunnar lýsir þessari vinnu þannig að: 

Það finnst ekkert öllum þetta vera skemmtilegasti dagurinn í vinnunni 

en þetta er samt mikilvægt. Við þurfum kannski að finna nýjar leiðir 

við að gera þessa vinnu skemmtilega. En það þurfa samt allir að vita 

hvert við erum að fara… stefna og af hverju við erum að stefna 

þangað. Það verður líka að vera skýrt (Gunnar). 

Umræður um myndun framtíðarsýnar voru mismiklar á meðal stjórnenda. Á meðan 

helmingi viðmælenda þótti einstaklega mikilvægt að vinna að og skýra framtíðarsýn 

með starfsmönnum sínum þá voru aðrir sem gera þetta fyrir sína starfsmenn. Jóhann 
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segir að „framtíðarsýnin getur verið svolítið flókin í þessu pólitíska umhverfi. Við 

höfum kannski svolítið kosið það að horfa svolítið á það... jú það er auðvitað þessi 

framtíðarsýn sviðsins og borgarinnar en meira svona hvaða framtíðarsýn við innan þess 

ramma höfum“. Athygli vakti sú skoðun viðmælanda að það væri hagur annarra 

stjórnenda að þurfa ekki að taka þátt í myndun framtíðarsýnar. Friðrik tekur fram 

varðandi framtíðarsýnina að: 

Þá er meira það að við höfum verið svona svolítið að upplýsa 

starfsfólk um það hvaða áherslur við erum að leggja og það er ekki 

þannig að það sé.. að enginn hafi einhverjar skoðanir á því eða geti 

komið sínum skoðunum til skila skilurðu hvað ég meina. En við erum 

einfaldlega að létta fólki lífið svo það sé ekki í öllu, það ræður ekkert 

við það… eða það er nógu mikið af miðlægum verkefnum sem að 

forstöðumenn eru í, þannig að framtíðarsýn pælingin hefur verið 

meira á höndum mínum, [...] og síðan [...] (Friðrik). 

Dóra leit á þessa hluti með öðrum augum og nefnir til að mynda að: 

Við höfum líka talað um það að framtíðarsýnin er okkur mjög 

mikilvæg. Við verðum einhvern veginn að vita hvert við ætlum að 

fara og af hverju til þess að geta gengið fram á veginn. Þó svo sumt 

sé unnið aftur og aftur á líkan hátt og hefur verið gert þá þurfum við 

að setja okkur svona leiðarljós til að ganga eftir og það er það sem ég 

held að geri starfið okkar að því sem það er (Dóra).  

Sjá má í gögnunum að álíka aðferðum innan flestra stofnana sé beitt við að móta stefnu 

og framtíðarsýn. Allir reyna þeir að virkja alla sína starfsmenn í fullum störfum á meðan 

einungis stjórnendur einnar stofnunar tóku það fram að virkja ætti alla. Sjá má 

töluverðan mun á aðferðum, upplifunum sem og trú á notagildi þeirra eftir því hvar í 

hinum svokallaða stjórnendastiga hinir ýmsu stjórnendur eru staddir. Áherslur þeirra 

eru mismunandi og hjá nokkrum viðmælendum kom fram að umræða um framtíðarsýn 

er fyrirferðarlítil í starfinu.  
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5   Umræður og ályktanir 

Í þessari rannsókn var leitast við að varpa ljósi á þær áherslur stjórnenda 

frístundamiðstöðva Reykjvíkurborgar. Niðurstöður sýna að áherslur þeirra stýrist af 

virðingu, jafningjabrag, frelsi og trausti. Samskipti skipa stóran þátt í áherslum þeirra 

og má sjá skýrann vilja viðmælenda til að sjá starfsfólk sitt eflast, þroskast og vaxa í 

starfi.  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og skoðaðar 

með hliðsjón af rannsóknarspurningunum tveimur og niðurstöður speglaðar í ljósi 

fræðilegrar þekkingar á sviðinu. Kaflinn skiptist í sjö undirkafla og snúa fyrstu fjórir 

kaflarnir að fyrri rannsóknarspurningunni, þ.e. að áherslum stjórnenda, sem þátt tóku í 

rannsókninni, og þær niðurstöður eru skoðaðar í tengslum við fræðilega þekkingu og 

bakgrunn rannsóknar. Í fimmta kafla verður síðari rannsóknarspurningunni svarað, 

hvort og hvernig áherslur stjórnendanna endurspeglast í hugmyndafræði þjónandi 

forystu. Í sjötta undirkafla er samantekt og sjöundi og síðasti kafli snýr að styrkleikum 

og takmörkunum þessarar rannsóknar sem og tillögum höfundar að frekari 

rannsóknum. 

5.1   Árangursrík samskipti 

Rauður þráður í gegnum samtöl við viðmælendur er sú áhersla sem hver og einn leggur 

á samskipti innan síns vinnustaðar. Í hverri skipulagseiningu fyrir sig er áhersla lögð á 

að byggja upp ákveðið traust allra innan heildarinnar og greiða fyrir þeim möguleika 

að eiga í opnum samskiptum. Samskipti eru oft helsta áskorunin sem stjórnendur eiga 

við og voru viðmælendur allir meðvitaðir um mikilvægi þess að eiga í árangursríkum 

samskiptum og nefndu það vera einn mikilvægsta þátt í ánægju starfsfólks. Tóku þeir 

fram að árangursríkir samskiptahættir myndu ekki bara koma að sjálfu sér en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að með samstilltum áherslum í samskiptum og markmiðum myndu 

líkurnar á trausti og sterkri liðsheild aukast með aukinni ánægju starfsfólks (Hughes, 

Ginnett og Curphy, 2006; Jay, 2005; Richmond, McCroskey og Davis, 1986).  

 Viðmælendur voru sammála um það að heiðarleiki, virðing, hreinskilni og það 

að vera reiðubúinn að hlusta á aðra, séu eiginleikar sem mikilvægir eru til árangursríkra 

samskipta innan stofnananna. Einhugur var um mikilvægi þess að deila upplýsingum 

um leið og þær berist og að hafa allt uppi á borðum. Þeir leggja mikla áherslu á að 
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raddir, skoðanir og viðhorf allra fái að heyrast og virðing sé borin fyrir þeim og 

samræmast þær aðferðir að miklu leyti við aðferðir sem skilgreina sanna (e. authentic) 

og þjónandi (e. servant) leiðtoga. Þeir setja hagsmuni annarra ofar sínum eigin, eru 

opnir og heiðarlegir og búa yfir hæfni og getu til að mynda náið samband við þá sem 

þeir starfa með (Greenleaf, 2008; Walumba, Avolio, Gardner, Wernsing og Peterson, 

2008; George, 2004).  

 Áherslur viðmælenda um mikilvægi samskipta innan vinnustaðanna samræmast 

að mestu leyti við kenningu Mintzberg (1989) um samskipti. Allir viðmælendur nefndu 

að stærsti hluti þeirra starfa fari fram í gegnum samskipti og tók Mintzberg það einmitt 

fram að yfir helmingur af tíma stjórnenda fari í samskipti á einhvern hátt. Viðmælendur 

tóku einmitt allir fram þá þætti, sem Mintzberg nefnir sem undirhlutverk samskiptanna 

og töldu viðmælendur þá einstaklega mikilvæga í sínum störfum. Viðmælendur nefndu 

mikilvægi þess að vera fyrirmyndir annarra, að leiða í stað þess að stýra og að vera 

tengiliður.  

Í viðtölunum má greina mikla áherslu viðmælenda á að öll samskipti og vinna 

innan stofnananna sé unnin á jafningjagrundvelli. Reynt er að leysa sem flest verkefni 

í sameiningu og ákvarðanir eru flestar teknar í samvinnu stjórnenda og starfsmanna. 

Sjaldan heyrast viðmælendur nota orðin yfir- og undirmaður heldur var áhersla þeirra 

á samvinnu skýr og notuðu þeir ítrekað þess í stað orðið samstarfsmenn. Allir 

viðmælendur lögðu mikla áherslu á að allt starfsfólk innan staðanna upplifði sig sem 

jafningja og þó svo ákveðinn rammi ætti ávallt að vera skýr þá væri jafningjabragur það 

sem litaði allt starfið með virðingu og samstilltri þátttöku. Flestir viðmælendur upplifðu 

sig meira sem leiðtoga heldur en stjórnendur og töldu hlutverk sitt mun fremur vera að 

leiða hóp af fólki í átt að ákveðnu marki en að stjórna. Hugmyndir viðmælanda um 

jafnræði innan stofnananna samræmast að miklu leyti hugmyndum Roberts Greenleafs 

(2008) og skilgreiningu Kent M. Keith (2008) um helstu stoðir þjónandi forystu. Þar 

taldi Keith (2008) það vera eina af meginstoðum þjónandi leiðtoga að breyta hinum 

almenna valdapýramída. Hver einstaklingur þurfi leiðsögn og það sé ekki neinum til 

góðs að stilla fólki upp í pýramída heldur eigi leiðtoginn að vera fremstur meðal 

jafningja. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar notuðu leiðbeiningu á jafningjagrunni. Þeir 

voru allir meðvitaðir um ágæti þeirrar aðferðar og vildu ekki breyta neinu í þeim 

efnum.Viðmælendur voru þess fullvissir að þær aðferðir hefðu jákvæð áhrif á líðan 
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starfsfólks innan síns starfsstaðar og starfsfólk hafi látið ánægju sína í ljós í þeim 

málum. Fyrri rannsóknir renna stoðum undir þær tilgátur stjórnenda 

frístundamiðstöðvanna að með áherslu á stjórnun á jafningjagrundvelli og um leið 

stuðningi stjórnenda og samstarfsfólks má auka líkurnar á aukinni starfsánægju 

starfsmanna sinna (Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015; Jenkins og Stewart, 2010). 

Hvatning til starfsmanna skipti alla viðmælendur mikla máli. Úr gögnunum má 

lesa þann vilja stjórnenda til að fara jafnvel enn lengra en rammi þeirra leyfir til að veita 

sínu starfsfólki einhverskonar hvatningu. Allir notuðu þeir markvisst aðstæður eins og 

starfsmannafundi og starfsþróunarsamtöl til að hvetja einstaklinga og hópinn áfram. 

Hver og einn viðmælandi taldi mikilvægt að hrósa starfsfólki sínu fyrir vel unnin störf. 

Hrósið þarf að vera einlægt og koma á réttum tímum svo það sé merkingarbært. Fyrir 

nokkra af viðmælendum getur það þótt erfitt að hrósa en allir voru þeir sammála um 

mikilvægi þess og nota hrós reglulega. Áherslur viðmælenda samræmast niðurstöðum 

rannsóknar Ali Usman (2010) þar sem hann skoðaði áhrif hvatningar og viðurkenningar 

á starfsánægju. Hann komst að því að mismundi þættir henta starfsmannahópum til 

hvatningar en þættir á borð við það að eiga í góðu sambandi við samstarfsfélaga, hrós 

og að fá eitthvað umfram hefðbundin verðlaun fyrir störf sín hefði jákvæð áhrif á 

starfsánægju starfsmanna (Usman, 2010).  

 Hvatningin felur einnig í sér stuðning og innblástur. Innan traustra og opinna 

samskipta viðmælenda skapast rúm til að hvetja fólk áfram með trú og trausti á getu 

þess á að sinna sínum verkefnum vel. Samkvæmt Kotter (1990) er hvatning ein af þeim 

hlutverkum sem prýðir góðan leiðtoga. Hann fyllir fylgjendur krafti og innblæstri og 

hvetur í gegnum verkefni. Viðmælendur nefndu að hluti af samskiptum, sem þeir vildu 

sjá innan sinna starfseininga, væri það traust til að ræða hlutina á opinn hátt hvort sem 

þeir hafa gengið vel eða illa. Í sameiningu er mikilvægt að finna þær leiðir sem þarf að 

fara. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að þörfum hvers og eins starfsmanns yrðu 

mætt í átt til þroska og vaxtar. Það er vissulega mismunandi hvað það er sem hver og 

einn starfsmaður þarfnast svo aðferðir til hvatningar verða ólíkar á milli starfmanna. 

Leiðir viðmælenda til hvatningar starfsmanna sinna samræmast að mörgu leyti 

hugmyndum Bass (1999) um mikilvægar áherslur leiðtoga. Stjórnandinn setur þarfir 

fylgjenda sinna framar sínum eigin og er umhugað um hvern og einn sem einstakling. 
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Hann hvetur þá og örvar á sem bestan hátt til að ná sínum markmiðum og tryggja 

ánægju þeirra í starfi.  

Hvatningu má líta á sem mikilvægan þátt til eflingar starfsmanna, sem síðan 

hefur verið sýnt fram á að sé mikilvægur þáttur í ánægju þeirra í starfi (Sólveig 

Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015; Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014). Niðurstöður rannsóknar Huldu Rafnsdóttur, Ragnheiðar Hörpu 

Arnarsdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2015) styðja við þær áherslur viðmælenda 

rannsóknarinnar og taka fram að þættir á borð við hrós og viðurkenningar fyrir störf sín 

hafa áhrif á eflingu og starfsánægju starfsmanna.    

5.2   Efling starfsmanna 

Skýrt má sjá í niðurstöðum að hver og einn stjórnandi innan stofnananna, sem um ræðir, 

leggur gríðarlega áherslu á að starfsmaður fái að þroskast og vaxa í gegnum starfið. 

Viðmælendur telja mikilvægt að hlustað sé á hugmyndir hans af alúð og honum veitt 

vítt umboð til athafna. Allir viðmælendur voru sammála um að sú aðferð sem beitt er, 

að veita starfsfólki frelsi til að sinna þeim verkefnum sem höfða til þess, skili sér í enn 

öflugra starfsfólki. Efling er sá þáttur sem fyrri rannsóknir sýna fram á að hafi hvað 

mesta fylgni við starfsánægju (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015; 

Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014).  

 Viðmælendur tóku fram að þó þeir þættir, sem nefndir voru hér á undan og 

tengjast samskiptaháttum, hafi vitaskuld gríðarleg áhrif í átt að virkni, sjálfstæði og 

frelsisveitingu þá er það hin raunverulega framkvæmd verkefna sem leiðir til aukinnar 

eflingar starfsmanna. Skýr rammi og stuðningur þurfi að vera til staðar en þegar öllu er 

á botninn hvolft er það traustið sem lagt er í hendur starfsfólks sem hvetur til þess 

persónulega þroska þess. Að efla og þroska samstarfsfólk er einn af þeim þáttum sem 

flestir fræðimenn hafa verið sammála um að sé einn lykilþátturinn í hugmyndafræði 

þjónandi forystu. Að koma fram við hvern einstakling sem einstaka manneskju, mæta 

þörf þeirra til að efla sinn persónulega sem og faglega þroska með því að hlusta og ýta 

undir sjálfsöryggi þeirra og frumkvæði. Margt er sameiginlegt með lýsingum 

viðmælenda og þeim þáttum sem Spears (2004), Keith (2008) og Dierendock (2011) 

telja vera lykileinkenni þjónandi leiðtoga en þeirra greiningar eru að mestu byggðar á 

skrifum Roberts K. Greenleafs. Viðmælendur nefndu þá mikilvægi þess að hvetja 

fylgjendur til að finna sinn persónulega kraft og veita þeim það frelsi til að nýta hann. 
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Trú á getu og hæfni starfsmanna sinna er mikilvæg þegar frelsi er veitt til að 

sinna ákveðnum verkefnum. Í niðurstöðum má sjá mikilvægi stjórnenda til að treysta 

því að starfsfólk muni sinna þeim störfum sem það tekur að sér og því þýði ekki að vera 

að hanga á öxlum þeirra. Þó sé mikilvægt að sýna að stuðningurinn sé til staðar ef þörf 

er fyrir og halda áfram að hvetja í gegnum traust og opin samskipti. Viðmælendur nefna 

að verkefni sem unnin eru af áhuga og vilja starfsmanna séu oft unnin betur en önnur. 

Þetta er í samræmi við  rannsókn Sousa og Dierendonck (2015) sem sýndi einmitt fram 

á að með eflingu og auðmýkt stjórnenda væri ánægja starfsmanna meiri sem og áhugi 

þeirra og vilji til skuldbindingar.  

5.3   Viðhorf og vöxtur starfsmanna 

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu mikilvægt að viðhorf starfsmannanna sjálfra 

gagnvart starfi sínu fái að koma sem skýrast fram. Flestir viðmælendur nota niðurstöður 

kannanna líkt og könnunina um “Stofnun ársins - Borg og Bær” til að fá upplýsingar 

um líðan starfsmanna sinna en einnig þykir þeim mikilvægt að eiga í samskiptum við 

starfsmenn sína um líðan þeirra í starfi. Í þessum kafla verður farið yfir þær upplýsingar, 

hugmyndir og tilfinningar sem viðmælendur höfðu um þroska og vöxt sem starfsmenn 

sjálfir telja sig ávinna í starfi.   

Úr gögnunum má sjá að viðhorf starfsmanna til starfsins, sem og starfsstaðanna 

í heild sinni, skiptir stjórnendur miklu máli. Í gegnum þau samskipti sem stjórnendur 

eiga við starfsmenn sína hefur þeim í mörgum tilfellum orðið það ljóst að starfsfólk 

þeirra sé ánægt í starfi sínu. Þau lýsa gleði og stolti yfir störfum sínum og starfstöðum 

og finnst þau vera að gera gagn í samfélaginu. Þau fá viðurkenningu fyrir störf sín frá 

yfirmönnum, samstarfsfélögum og þjónustuþegum og líta á sig sem fyrirmyndir. 

Samkvæmt Riggio (2008) þá er starfsánægja tilfinningalegt viðbragð við starfinu og 

þeim samanburði starfsmanns á því sem hann óskar eftir að fá út úr starfinu og fær í 

raun út úr því. 

Viðmælendur nefna að sú ábyrgð og frelsi, sem starfsfólk fái, geri það að 

verkum að það njóti sín betur í starfi. Ef þær aðferðir, sem viðmælendur lýstu í 

viðtölunum, til samskipta og eflingar starfsfólks síns, eru settar inn í þarfapýramída 

Maslow má sjá að aðferðirnar ættu að reynast vel til að uppfylla efstu þrep pýramídans. 

Á toppnum tróna vaxtaþarfir einstaklings, þörfin fyrir viðurkenningu og þörfin fyrir 

sjálfsþroska (Blanchard og Thacker, 2013).  
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Reglulegir starfsmannafundir eru hverjum viðmælanda rannsóknarinnar 

mikilvægir til að vera í nánum samskiptum við alla sína starfsmenn. Á þessum fundum 

þykir þeim mikilvægt að traust sé til þess að skoðanir fólks fái að koma fram í dagsljósið 

hvort sem það eru hlutir sem fólk er ánægt með eða það sem má bæta. Mikil ábyrgð er 

sett á herðar hvers starfsmanns og frelsi hans til að þróa og sníða starf eftir sínum vexti 

töluvert mikið. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þættir eins og viðurkenning í starfi, 

traust, ábyrgð, hvatning og tækifæri til persónulegs þroska séu þeir þættir sem helst geta 

ýtt undir starfsánægju fólks (Dierendonck, 2011). 

Samkvæmt gögnum eru áherslur stjórnenda frístundamiðstöðvanna að miklu 

leyti að mæta þörfum starfsfólks síns, efla það og styrkja í átt til þroska og ánægju. Það 

má því segja að þær aðferðir ættu að vera einstaklega hentugar til að meta hvort þær 

samræmist að einhverju leyti hugmyndafræði þjónandi forystu. Greenleaf (2008) taldi 

það vera hinn þyngsta prófstein þjónandi forystu hvort þeir, sem þjónað væri, myndu 

vaxa sem einstaklingar, fá meiri visku, frelsi og sjálfstæði og verða líklegri til að verða 

sjálf þjónandi leiðtogar? (Greenleaf, 2008, bls 15) 

5.4   Sjálfsvitund stjórnenda 

Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má greina það mikilvægi stjórnenda að þekkja þá 

eiginleika sem hann sjálfur býr yfir. Til að geta ýtt undir ánægju starfsmanna í starfi og 

viðhaldið henni þarf hver stjórnandi að vera fær um að greina sína styrkleika sem og 

veikleika, markmið sín og hugsjónir. Sjálfsvitund er ein af forsendum þess að hægt sé 

að vinna að því að efla og þroska aðra einstaklinga og töldu flestir viðmælendur 

rannsóknarinnar ígrundun vera mikilvæga leið í átt til bættrar vitundar. Fram kemur í 

niðurstöðum að viðmælendur töldu tilfinningagreind vera eina af mikilvægari 

eiginleikum í sínu starfi. Umburðalyndi og skilningur þurfi að ríkja og stjórnendur þurfa 

að vera óhræddir við að sýna sínar eigin tilfinningar og samræmast þær skoðanir 

hugmyndum Goleman (2000) um áhrifamikla leiðtoga.  

Auðmýkt var eiginleiki sem viðmælendur voru sammála um að nauðsynlegt 

væri að bera í störfum sínum innan stofnananna. Með auðmýktinni töldu stjórnendur 

mikilvægt að drag sig til hlés og leyfa starfsfólki að njóta sín. Einnig kom það skýrt 

fram að til að skapa traust, telja stjórnendur að mikilvægt sé að viðurkenna að þeir hafi 

ekki öll svör á hendi sér, sýni tilfinningar og séu reiðubnir að leita eftir ráðum, áliti og 

stuðningi annarra og samræmist það lýsingum Morris, Brotheridge og Urbanski (2005) 
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á jákvæðum afleiðingum auðmýktar í forystu. Áherslur stjórnenda um að sýna auðmýkt 

í störfum sínum tengjast með beinum hætti við hugmyndir og áherslur 

hugmyndafræðinnar þjónandi forystu og aðrar kenningar leiðtogafræðinnar 

(Dierendonck, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Brown, Trevino og Harrison, 2005). 

Viðmælendur tóku það einnig fram að til þess að geta leitt hóp af fólki þurfi 

þeirra eigin markmið og sýn að vera skýr. Það er meðvituð áhersla stjórnenda að leiða 

fylgjendur sína af hreinskilni, virðingu og heiðarleika, með hvatningu og auðmýkt en 

þær aðferðir eru hvorki auðveldar öllum né meðfæddar. Mikilvægt sé að leiða hugan 

að því hvernig hægt sé að styrkja sig sem stjórnenda og nefndu þeir þekkingu sína á 

sjálfum sér aukast við hugleiðslu og í gegnum samskipti við samstarfsmenn. Þessi sýn 

viðmælenda samræmist að miklu leyti áherslum Daniel Goleman (2013) en hann nefnir 

það í grein sinni The Focused Leader að tilfinningagreind byrji með sjálfsvitund. 

Leiðtogar þurfi að þekkja sínar tilfinningar og hvata, þeir eru meðvitaðir um það 

hvernig aðrir sjá þá og skynja og skilja þarfir annarra. Með aukinni vitund á sjálfum sér 

eykst möguleikinn á að að skilja aðra og veröldina í kringum þá (Goleman, 2013).   

Viðmælendur tóku fram að þeir gerðu sér grein fyrir því að þeir væru 

fyrirmyndir samstarfsfólks síns. Áhrifaríkir leiðtogar þekkja sína styrkleika og 

veikleika. Þeir eru sterkar fyrirmyndir sem dreifa valdi og hvetja fylgjendur sína til að 

vaxa og þroskast í starfi, í átt sameiginlegu markmiði (Yukl, 2010). Sjálfsvitund 

stjórnendanna var mislangt á veg komin en flestir voru þeir þó meðvitaðir um það, að 

með góðum skilningi á sjálfum sér, hæfni sinni, hegðan og tilfinningum, væru þeir mun 

betur í stakk búnir að veita fylgjendum sínum árangursríka leiðsögn.  

5.5   Endurspeglun áherslna í þjónandi forystu 

Eftir að hafa litið á áherslur stjórnenda til að tryggja starfsánægju starfsmanna sinna 

mun síðari rannsóknarspurningu ritgerðarinnar verða hér svarað, þ.e. hvernig 

endurspeglast þær áherslur í hugmyndafræði þjónandi forystu? Vert er að taka fram að 

einungis einn viðmælenda nefndi sérstaklega að hugmyndir  þjónandi forystu væru 

honum ofarlega í huga í stjórnun sinni í viðtölum svo áhugavert er að bera frásagnir 

þeirra og áherslur saman við hugmyndafræðina.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar verða hér teknar saman og skoðaðar miðað við 

þætti og eiginleika þjónandi forystu sem fjallað var um í kafla 2.2.3, en þar var fjallað 

um hugmyndir upphafsmannsins Robert Greenleaf (2008) og greiningar 
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fræðimannanna Larry Spears (2004), Kent M. Keith (2007), Dirk van Dierendonck 

(2011) og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) á hugmyndafræði þjónandi forystu útskýrðar. 

Eins og fram hefur komið byggja ofantaldir fræðimenn greiningar sínar á skrifum 

upphafsmannsins Roberts K. Greenleafs og verða greiningar tveggja þeirra fræðimanna 

einkum hafðar til hliðsjónar í þessum kafla, þeirra Dirk van Dierendonck (2011) og þá 

aðallega Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) en þau tvö hafa, að mati höfundar náð að fanga 

efnisþætti hugmyndafræðinnar og útskýra á mjög svo árangursríkan máta. 

5.5.1   Einlægur áhugi á högum annarra  

Einlægur áhugi á öðrum er grunnstef þjónandi forystu (Greenleaf, 2008). Viðmælendur 

rannsóknarinnar lýstu ítrekað mikilvægi þess að hlusta á samstarfsmenn af alúð. Hlusta 

eftir hugmyndum þeirra, þörfum og efla þannig sjálfsöryggi þeirra og frumkvæði til 

starfa. Traust og opin samskipti voru þeim ofarlega í huga og markvisst reynt að stuðla 

að styrkingu hvers samstarfsmanns. Það frelsi til athafna sem þátttakendur lýstu sem 

einni af þeirra meðvituðu stjórnunaraðferðum gefur um leið starfsfólki tækifæri á að 

sinna vinnu sinni með því að nýta sína hæfni og persónulega krafta í átt til aukins 

þroska.  

Viðmælendum þótti mikilvægt að veita persónulega lífi starfsfólks síns áhuga. 

Áherslur stjórnenda, sem lýst var í niðurstöðum, samræmast lykileinkennum þjónandi 

forystu samkvæmt ritum Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) og Dierendoncks (2011). Þau 

nefna að sú hlustun, sem lýst hefur verið, endurspegli þá virðingu sem ríki milli 

starfsmanna og stjórnenda og bæti traust þeirra sem hlustað er á með auknu sjálfsöryggi 

og frumkvæði. Einnig ber að nefna áherslur stjórnenda við að ýta undir og búa til 

aðstæður þar sem fólk getur átt í skoðana- og hugmyndaskiptum. Það að hvetja fólk til 

að eiga í árangursríkum og traustum samskiptum og veita því frelsi til ákvarðanatöku 

er vissulega árangursrík leið til að efla og þroska samstarfsfólk (Sigrún Gunnarsdóttir 

2011;  Dierendonck, 2011). 

5.5.2   Jafningjabragur 

Hver og einn viðmælandi taldi einstaklega mikilvægt að allt þeirra starf væri unnið á 

jafningjagrundvelli. Flestum var þeim illa við að stilla fólki á mismunandi stalla með 

yfirskriftunum yfirmenn og undirmenn og lögðu áherslu á að nota orð og hugsa um 

heildina sem samstarfsmenn. Viðmælendur töldu mikilvægt að starfsfólk þeirra 

upplifði sig ekki sem minni máttar og öll samskipti grundvölluðust af gagnkvæmri 
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virðingu. Áherslur stjórnenda til jafningjabrags endurspegla áherslur sem fram koma í 

lykilþáttum þjónandi forystu í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur og líkani Kent M. Keith 

þar sem tenging lykilþátta endurspeglar öfugan pýramída til að undirstrika að ekki er 

um að ræða hefðbundinn valdapýramída og sýnir jafningjagrundvöll sem störf þjónandi 

leiðtoga kristallast í (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013; Keith, 

2008). 

 Viðmælendur álitu sig sem leiðtoga fremur en sem stjórnanda og lögðu áherslu 

á að þeirra starf væri ekki endilega að stjórna heldur meira að leiða samstarfsfólk áfram. 

Töldu viðmælendur að jafningjabragur grundvallaðist í traustum samskiptum innan 

heildarinnar þar sem heiðarleiki, traust, sýnileiki og virðing væru í hávegum höfð. Þær 

aðferðir samræmast þeim aðferðum sem Jenkins og Stewart (2010) fundu út að höfðu 

bein tengsl við starfsánægju fólks í sinni rannsókn. Hugmyndir, tilfinningar og skoðanir 

hvers og eins eru metnar að verðleikum og má sjá þær áherslur og aðferðir 

endurspeglast í hugmyndum þeirra Dierendock (2011) um gagnkvæma virðingu og 

jafningjabrag sem einum lykilþátta þjónandi leiðtoga Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011). 

5.5.3   Vilji til að þjóna 

Vilji þjónandi leiðtoga til að þjóna samferðafólki sínu kemur í kjölfar einlægs áhuga 

hans á hag og hug annarra (Greenleaf, 2008). Viðmælendur sýndu með sér á nokkurn 

hátt vilja til að þjóna samstarfsmönnum sínum og lýsir hann sér kannski einna best í 

áherslum og vilja þeirra til að leiðbeina í stað þess að stýra.  

 Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar má segja að vilji til að þjóna sé til staðar 

innan frístundamiðstöðvanna. Að hvetja starfsfólk sitt áfram og veita því þann stuðning 

sem þarf til að starfsfólk vaxi og dafni innan starfsstaðarins bar oft á góma í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Stjórnendur lýstu því einnig hversu miklu máli það skipti 

að starfsmenn finndu þann stuðning sem ætti að vera til staðar frá þeim sjálfum og buðu 

upp á aðgengi að sér innan vinnustaðarins sem og utan. Einnig kom fram vilji 

stjórnenda til að ganga eins langt og mögulegt væri og jafnvel lengra en reglur gerðu 

ráð fyrir þegar kemur að hvatningu og umbun starfsmanna.Niðurstöður rannsóknar 

Usman (2010) sýndu fram á að slíkur vilji stjórnenda gæti til að mynda aukið 

starfsánægju starfsmanna. Viðmælendur nefndu mikilvægi þess að veita starfsfólki 

tækifæri og aðstæður svo það geti sjálft þróað sitt starf. Vilji viðmælenda til að þjóna 

samferðafólki sínu birtist vitaskuld í því frelsi til athafna sem þeir veita starfsfólki sínu 
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og um leið stuðningur þeirra við það frelsi sem veitt er. Áhugi þátttakenda til að sjá 

starfsmenn sína vaxa í starfi í kjölfar hvatningar og frelsis lýsir svo sannarlega vilja 

stjórnenda til að þjóna starfsfólki sínu. Þessar áherslur viðmælenda má setja inn í þær 

hugmyndir Roberts K. Greenleafs um þjónandi leiðtoga þar sem áhersla er á að koma 

til móts við þær þarfir fólks sem mestu skipta í átt að því að fylgjendur sjálfir vaxi í 

starfi  (Greenleaf, 2018/1970, bls 21-22).  

5.5.4   Innri styrkur 

Að þekkja sinn innri styrk kom víða fram í viðtölum rannsóknarinnar. Sjálfsþekking og 

vitund er einn af grunnþáttum þjónandi forystu (Greenleaf, 2008) og má sjá í 

niðurstöðum skýra meðvitund nokkurra viðmælenda um mikilvægi þess. Tóku 

viðmælendur fram hversu mikilvægt það er fyrir stjórnendur að þekkja sína kosti, 

þekkja sína styrkleika og veikleika og vera óhræddir við að viðurkenna þá. 

Viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að orð þeirra og gjörðir hafa áhrif, að þeir séu 

fyrirmyndir og þurfi að haga sér í samræmi við það. Að sögn nokkurra viðmælenda er 

ígrundun aðferð sem notast er við til þess að styrkja eigin vitund og líta til þeirra þátta 

sem tekist er á við og samræmast þær hugmyndir viðmælenda hugmyndum Greenleafs 

(2008) um mikilvægi þess að draga sig í hlé og auka þannig líkurnar á að efla eigin 

styrkleika með ígrundun. Reynsla og frásagnir viðmælenda má tengja við lýsingar 

Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) á innri styrk og sjálfsþekkingu þjónandi leiðtoga. 

 Samkvæmt niðurstöðum eru viðmælendur meðvitaðir um þá styrkleika sem 

þarfir eru til að sinna því starfi sem þeir sinna. Sú þekking á sér sjálfum, tilfinningum, 

þörfum, hæfni og getu nýtist við að leiðbeina öðrum í átt til farsældar.  

5.5.5   Auðmýkt 

Innri styrkur og sjálfþekking eru undirstaða auðmýktar. Með auðmýkt er sá, sem leiðir, 

næmur á að greina þarfir annarra og setur þær framar sínum eigin (Hayes og Comer, 

2010). Nokkrir viðmælendur nefndu auðmýkt sem mikilvægan eiginleika í störfum 

sínum sem stjórnendur. Í gegnum auðmýkt er nauðsynlegt að stjórnandinn haldi sig til 

hlés þegar við á og viðurkenni að þekking annarra og hæfni sé stundum betur til þess 

fallin að leysa ákveðin verkefni (Dierendonck, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá það mikilvægi þátttakenda að leyfa öðrum að njóta 

sín. Fram kemur að það sé einlægur ásetningur stjórnenda að treysta á það að 

starfsmenn séu í mörgum tilfellum mun hæfari í að sinna ákveðnum verkefnum. 
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Þátttakendur lýstu einnig auðmýkt sem sýnir sig í því að viðurkenna að þeir hafi ekki 

alltaf svörin eða lausnir við öllu og leitast fremur við að þekking og framlag 

starfsmanna komi fram og samræmast þær niðurstöður hugmyndum Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011) um mikilvægi auðmýktar í þjónandi forystu. 

 Með auðmýkt töldu stjórnendur sig eiga auðveldara með að byggja upp traust 

og áhrifarík samskipti innan heildarinnar. Viðmælendur rannsóknarinnar tóku fram 

mikilvægi þess að vera auðmjúkur stjórnandi fyrir framan alla. Þegar unnið er að opnum 

og traustum samskiptum þarf starfsfólk á stjórnanda að halda sem getur verið falslaus 

og auðmjúkur. Viðmælendur tóku fram mikilvægi þess að innan þeirra starfsstaða sé í 

lagi að gera mistök. Hlutirnir verða þá ræddir á auðmjúkan hátt og reynt að draga af 

þeim lærdóm. Stjórnendurnir töluðu um mikilvægi þess að vera fyrirmynd og skiptir þá 

miklu máli að það séu þeir sem setja línuna með falsleysi og auðmýkt innan 

vinnustaðarins. Gögnin sýna fram á að viðmælendur töldu auðmýkt vera mikilvægan 

þátt í starfi sínu. Störfin, sem unnin er af umhyggju, eins og viðmælendur nefndu það, 

þurfa að litast af einlægni, falsleysi, auðmýkt og heiðarleika þeirra sem vinna þau. 

Samhljóm má finna í áherslum viðmælenda og hugmyndum Dirk van Dierendonck 

(2011) þar sem hann nefnir auðmýkt vera eina af mikilvægum stoðum þjónandi forystu. 

Með auðmýkt má auka lýkur á trausti innan heildarinnar. Samkvæmt Dierendonck þá 

eiga leiðtogar, sem færir eru um, að sýna auðmýkt með því að viðurkenna að þeir hafi 

ekki öll svör á hendi sér, eru trúir sér sjálfum og samþykki ólíka einstaklinga líklegri til 

að skapa starfsumhverfi sem starfsfólki finnist það öruggt í og því vera treyst 

(Dierendonck, 2011). 

5.5.6   Framtíðarsýn 

Þegar rýnt er í niðurstöður viðtalanna má segja að allir viðmælendur hafi í raun og veru 

haft framsýni í störfum sínum. Allir viðmælendur töldu það mjög mikilvægt að skapa 

aðstæður þar sem hver og einn starfsmaður vissi til hvers er ætlast af honum. Þeir búa 

þannig allir í haginn til að hæfileikar, þarfir og hagur hvers og eins fái að njóta sín og 

sveigja fyrirfram ákveðna ramma í þær áttir. Viðmælendur tóku fram að innan þeirra 

starfsstaða væri mikilvægt að eiga í góðum samskiptum um það hvert verið sé að stefna 

og í sameiningu sé unnið að því að ná fyrirfram settum markmiðum. Í reglulegum 

samtölum er tilgangi starfanna gerð skil og hann gerður merkingarbær. Samræmast 
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ofangreindar lýsingar stjórnenda umræddra frístundamiðstöðva að miklu þeirri 

meginstoð þjónandi forystu í skilgreiningu Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011). 

Greenleaf (2008) taldi hæfileikann til að hafa framsýni vera einn af 

mikilvægustu einkennum þjónandi forystu. Í einu af lykileinkennum þjónandi forystu 

nefnir Dierendock (2011) það „að veita leiðsögn eða stefnu” (e. providing direction). 

Það sé eitt af hlutverkum þjónandi leiðtoga að skapa aðstæður þar sem fylgjendur viti 

til hvers er ætlast af þeim og leiðtoginn búi til sveigjanleika svo hæfni og þörfum 

fylgjenda sé mætt. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) telur framtíðarsýn einnig vera eina af 

meginstoðum þjónandi forystu. Í framtíðarsýninni hafi leiðtoginn tilgang og hugsjónir 

að leiðarljósi. Það sé í hlutverki leiðtogans að hafa yfirsýn og hvetja og styðja 

fylgjendur til nýrra hugmynda og tækifæra. Hann gerir starfið merkingarbært, eflir og 

mótar framtíðarsýn.  

5.6   Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa skýra mynd af áherslum stjórnenda 

frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, sem rannsóknin náði til. Áherslur 

stjórnendanna einkennast af áhuga á velferð starfsfólks, áherslu á sjálfsþekkingu og 

auðmýkt og áhuga á umhverfi og aðbúnaði starfsfólks. Þessar áherslur endurspegla 

megináherslur hugmyndafræði þjónandi forystu og gefa vísbendingar um að 

þátttakendur rannsóknarinnar hafi tileinkað sér aðferðir og áherslur þjónandi forystu, 

líklega með ómeðvituðum hætti. Niðurstöðurnar eru að miklu leiti í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hér á landi á tengslum þjónandi forystu og 

líðan fólks í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).   

Af niðurstöðum má sjá að stjórnendur frístundamiðstöðva notast við álíka 

aðferðir við að nálgast sitt starfsfólk. Samskipti spila stóran þátt í daglegum störfum 

þeirra og þeir leggja allir upp með að samskipti allra innan skipulagsheildanna geti 

orðið á sem jákvæðastan og uppbyggilegastan máta. Með góðum samskiptum er byggt 

upp traust meðal aðila og samskipti sem byggjast á virðingu og trausti eru líkleg til 

aukinnar ánægju starfsfólks (Hughes, Ginnett og Cuphy, 2006).  

 Ákveðnir eiginleikar voru nefndir meðal þátttakenda sem nauðsynlegt er að 

bera með sér í stjórnun mannauðs. Þættir eins og ákveðni, hreinskilni, sjálfsöryggi, 

auðmýkt, að vera opinn, þekking og hvatning eru allt þættir sem mikilvægir eru 

einstaklingum þegar leiða á hóp af fólki. Tilfinningagreind er nauðsynleg þegar byggja 
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á samfélag innan vinnustaðarins að mati viðmælenda, og þættir hennar á borð við 

sjálfsvitund, samúð, félagshæfni og hvatningu eru áhrifaríkir þættir í að mynda náin 

sambönd við aðra og byggja upp þau áhrifaríku samskipti sem hver sjórnandi lagði 

áherslu á (Goleman, 2000). 

 Þátttakendur lögðu mikla áherslu á að til þess að ná árangri með starfsfólki sínu 

og tryggja ánægju þess væri mikilvægt að vera leiðandi fremur en stýrandi. Leiðir þeirra 

viðmælenda samræmdust á margan hátt skilgreiningu á leiðtoga fremur en stjórnanda í 

skilningi Kotters (1990), þó viðmælendur leggðu vissulega áherslu á að ákveðinni 

stjórnun þyrfti einnig að beita. Aðferðum þeirra má þá á margan hátt líkja við kenningar 

umbreytinga- og sannra leiðtoga þar sem áhersla þeirra á dreifingu valds og hvatningu 

fylgjanda var þeim ofarlega í huga (Hoch, Bommer, Dulebohn og Wu, 2016; Yukl, 

2010). Hver og einn viðmælandi nefndi það mikilvægan þátt í ánægju starfsfólks að fá 

visst frelsi til athafna. Nefndu þeir að það frelsi hafi vissulega sýnt þeim að það geti 

leitt til aukins þroska starfsmanna þeirra og ábyrgðar sem síðar meir veiti þeim ánægju.  

Hugmyndafræði þjónandi forystu er svo sannarlega að finna innan 

stjórnunarhátta hvers og eins viðmælanda. Einungis einn viðmælenda nefndi 

hugmyndafræðina á nafn svo gera má ráð fyrir að flestir vinni eftir henni ómeðvitað. 

Áhersla stjórnenda á fylgjendur sína lýsir þeim áhuga sem viðmælendur hafa á högum 

mannauðs síns. Vilji þeirra til leiðsagnar í stað stýringar í átt að auknum vexti 

starfsmanna er einfalt dæmi um þjónandi forystu (Prosser, 2010). Jafningjabragurinn 

kristallast í þeirri einbeittu hlustun sem viðmælendur lögðu mikla áherslu á. Með 

jafningjabrag að grundvelli reyna stjórnendur og aðrir starfsmenn síðan að vinna í átt 

að sameiginlegu markmiði heildarinnar og framsýni (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Í 

þjónandi forystu er innri styrkur leiðtogans mjög svo mikilvægur. Viðmælendur tóku 

fram mikilvægi þess að þekkja sína kosti og galla og sýna auðmýkt í verki og að leyfa 

öðrum að njóta sín, viðurkenna það þegar þeir höfðu ekki öll svör á hendi við lausnir 

verkefna. Stjórnunarstíll viðmælenda snerist að miklu leyti um eflingu samstarfsfólks. 

Það að veita þeim tækifæri til tjá skoðanir sínar og hugmyndir, að taka að sér verkefni 

sem hæfni þeirra og áhugi snýr að og veita þeim þá hvatningu og stuðning sem til þarf 

eflir persónulegan styrk þeirra og ánægju (Greenleaf, 2008).  
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5.7   Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar felst í eigindlegri aðferðafræði hennar, þar sem leitað var 

reynslu og viðhorfa viðmælenda, með sérstakri áherslu á að raddir allra þátttakenda 

kæmu skýrt fram. Annar styrkleiki hennar er að hún nær til stjórnenda allra 

frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, fjöldi viðmælenda var tólf sem telst í meira lagi 

og gaf því mikið magn af gögnum til að rýna í. Lögð var áhersla fjölbreytilegan hóp 

stjórnenda og á að fá viðhorf og útskýringar frá sem flestum stjórnunarstigum 

vinnustaðanna. Einnig getur það talist kostur að rannsakandi er ágætlega kunnugur 

innan þess geira sem starfar að frístundamálum borgarinnar og því gæti traust í þeim 

viðtölum sem tekin voru  boðið upp á dýpri frásagnir úr reynsluheimi viðmælenda. Að 

sama skapi var mikilvægt að rannsakandi gerði ráðstafnir til þess að þekking hans hefði 

ekki neikvæð áhrif í rannsókninni. 

Rannsóknin er líka takmörkum háð. Niðurstöðurnar lýsa eingöngu reynslu, 

hugmyndum, viðhorfum og þekkingu viðmælenda. Þó orð þeirra hafi lýst áherslum og 

aðferðum til að tryggja jákvæða líðan starfmanna þeirra í starfi er aldrei hægt að alhæfa 

um að það séu raunverulega þær leiðir sem gefið hafa þær niðurstöður kannanna um 

starfsánægju starfsmanna þeirra. 

Athyglisvert væri að bera saman áherslur stjórnenda við upplifanir starfsmanna 

þeirra. Þó svo að flestir viðmælendur hafi tekið fram að svipuðum stjórnunaraðferðum  

væri beitt á öllum þeim stjórnunarstigum stofnananna þá vantar inn í jöfnuna, 

staðfestingu þeirra starfsmanna sem stjórnunina hljóta. 

Allir viðmælendur þessarar rannsóknar hafa mikla reynslu af störfum sem 

stjórnendur innan stofnana Reykjavíkurborgar. Ástæða fyrir vali á viðfangsefni er sú 

að mögulegt var að ná að kanna áherslur innan allra frístundamiðstöðva borgarinnar 

sem þátt taka í könnuninni um „Stofnun ársins - Borg og bær“ og hafa stjórnendur 

hverrar stofnunar náð ágætis árangri þegar metin hefur verið starfsánægja innan þeirra 

starfsmannaraða. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem kynntar hafa verið, gætu því reynst 

öðrum til eftirbreytni og draga má lærdóm af þeim áherslum sem stjórnendur beita. 

Ekki er þó hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en álykta má þó að þær 

aðferðir, sem eiga sér samhljóm innan allra frístundamiðstöðva, geti vel nýst innan fleiri 

stofnana þar sem sinnt eru álíka störfum.  

Eins og áður hefur komið fram hafa flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

hérlendis á þjónandi forystu verið rannsakaðar með megindlegum aðferðafræðum þar 
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sem viðhorf starfsmanna til síns næsta yfirmanns eru metin. Líta má á niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem viðbót við fræðilega þekkingu þjónandi forystu hér á landi og 

ákveðið framlag til þekkingar mannauðsstjórnunar þar sem grein var gerð fyrir 

áherslum stjórnenda skipulagsheilda sem nú þegar er vitað að innihalda fremur ánægt 

starfsfólk. 
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6   Lokaorð 

Í hverri stofnun og fyrirtæki er mannauðurinn eitt það dýrmætasta sem skipulagsheild 

býr yfir. Það að fólki líði vel í starfi sínu og því umhverfi sem starfsmann umlykur ætti 

því að vera hverjum stjórnanda ofarlega í huga. Stjórnendur fyrirtækja og stofnana hafa 

gríðarlega mikil áhrif hvað varðar vellíðan starfsfólks á vinnustöðum og er ábyrgð 

þeirra falin í því að tileinka sér þá þætti sem ákjósanlegastir eru til leiðbeiningar 

mannauðs í átt til farsældar, starfsmönnum og skipulagsheildinni til heilla. 

 Starfsfólk frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar sinnir mikilvægri velferða- 

þjónustu fyrir borgarbúa. Að sinna störfum sem snúa að öðrum einstaklingum krefst 

umhyggju og þess að aðferðum sé beitt sem virkja, hvetja, efla og styðja og því ætti 

hugmyndafræði líkt og þjónandi forysta að eiga einstaklega vel við á slíkum stöðum. 

Þjónandi forysta lýsir aðferðum við að setja aðra einstaklinga í forgrunn, þjóna þeim, 

efla, hvetja og leiða í átt til vaxtar og velfarnaðar. Ef rétt er að staðið má sjá þá 

einstaklinga sem þjónað er vaxa, það má sjá þá verða heilsuhraustari, það má sjá þá 

öðlast meiri visku, frelsi og sjálfstæði og líklegra er að þeir verði sjálfir þjónandi 

leiðtogar, sjálfum sér, samferðafólki og samfélagi til heilla. 
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Viðaukar   

Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

1. Mætti ég byrja á því að biðja þig um að segja mér örlítið frá 

sjálfri/sjálfum þér? (hvaðan þú kemur, menntun, fyrri reynsla og staða 

innan stofnunarinnar) 

  

2.   Getur þú sagt mér örlítið frá stofnuninni? (fyrir hverja vinnur hún og 

hver er fjöldi og bakgrunnur starfsmanna)? 

  

3.  Hverjar myndir þú segja að væru helstu stjórnunaraðferðir/áherslur 

sem þú notast við innan stofnunarinnar? 

  

4.   Getur þú lýst þeim aðferðum sem notaðar eru við að deila verkefnum 

og ábyrgð á starfsmannahópinn? 

  

5.   Hvernig eru erfið mál eins og samskiptavandamál, fjarvistir eða annað 

slíkt leyst á milli stjórnenda og starfsmanna? (Hver eru erfiðu málin 

til að leysa) 

  

6.  Eru einhverjar sérstakar aðferðir sem notaðar eru við hvatningu og 

endurgjöf til starfsmanna? (dæmi)? 

  

7.   En í sambandi við umbun, náið þið að umbuna starfsmönnum ykkar á 

einhvern hátt? Hvernig þá? 

  

8.   Eru starfsmenn teknir með í stefnumótun eða myndun framtíðarsýnar 

stofnunarinnar? Ef já, hvernig þá? 

  

9.   Hvernig upplifir þú viðhorf starfsfólks til starfsstaðarins sjálfs? 

  

10. Hver er þín upplifun af starfsánægju innan stofnunarinnar? 

  

-   Hvað telur þú vera það helsta í stjórnuninni sem hefur skapað svo 

jákvætt viðhorf og ánægju starfsmanna? Ef hægt er, hvernig mætti 

bæta hana enn frekar? 

  

11. Gætir þú sagt mér hvernig þú telur best að byggja upp jákvæð og góð 

samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna? 
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12. Hvert telur þú vera megin hlutverk stjórnanda í dag? 

  

13. Hverjir myndir þú telja að væru mikilvægir eiginleikar í fari góðs 

stjórnenda? 

  

14. Myndir þú telja að sömu stjórnunaraðferðum sé bætt á öllum 

stjórnendastigum stofnunarinnar?  

  

15. Ert þú á einhvern hátt markvisst að vinna í því að styrkja sjálfan þig 

sem stjórnanda? Hvernig þá? 

  

16.  Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki 2 - Póstur til viðmælenda 

Góðan daginn. 

Bogi Hallgrímsson heiti ég og er nemandi í Forystu og stjórnun með áherslu á 

mannauðsstjórnun við Háskólann á Bifröst. Ég er að hefja vinnu við meistararitgerð 

mína sem felst í því að skoða þær stofnanir sem lent hafa ofarlega á lista og/eða fengið 

viðurkenningu „Stofnun ársins – Borg og Bær“. 

Markmið verkefnisins er að kanna þær aðferðir stjórnunar sem notaðar eru innan 

stofnunarinnar til  þess að efla og tryggja starfsánægju starfsmanna. Ætlunin er að taka 

viðtöl við stjórnendur stofnananna, greina þá lykilþætti og aðferðir sem fram koma og 

borið hafa sem mestan árangur og setja niðurstöður saman í rannsóknarskýrslu.   

Umsjón með rannsókninni og ábyrgðaraðili á Íslandi er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, 

dósent við Háskólann á Bifröst og Háskóla Íslands. Rannsakandi er eins og fyrr segir 

Bogi Hallgrímsson, meistaranemi í Forystu og Stjórnun með áherslu á 

mannauðsstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Þessi hluti rannsóknarinnar felst í viðtölum sem taka um 60-90 mínútur, þau verða 

hljóðrituð og síðan skráð. Allar viðkvæmar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og mun nafn þátttakenda hvergi koma fram. Þátttakendur verða upplýstir 

um niðurstöður rannsóknarinnar en rannsakandi einn hefur aðgang að frumgögnum en 

þeim mun verða eytt að rannsókn lokinni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Í ljósi árangurs ykkar stofnunar langar mig því að biðja um að fá að taka viðtal við 

stjórnenda innan stofnunarinnar um þá þætti sem nefndir eru hér að ofan. Þátttaka ykkar 

myndi hafa mikla þýðingu fyrir rannsóknina. 

Ef einhverjar spurningar vakna getur þú haft samband við mig í gegnum netfangið 

bogih17@bifrost.is eða síma 695-5103 eða leiðbeinanda minn Sigrúnu Gunnarsdóttur 

sigrungu@bifrost.is 

  

Með fyrirfram þökk og yndis kveðjum, 

Bogi Hallgrímsson 
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Viðauki 3 - Upplýst samþykki vegna viðtals 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með þátttöku í viðtali sem er hluti af 

rannsókninni – Hvernig reyna stjórnendur „Stofnana ársins- Borg og Bær“ að efla 

starfsánægju starfsmanna? 

Umsjón með rannsókninni og ábyrgðaraðili á Íslandi er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, 

dósent við Háskólann á Bifröst og Háskóla Íslands. Rannsakandi er Bogi 

Hallgrímsson, meistaranemi í Forystu og Stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun 

við Háskólann á Bifröst. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þær stjórnunaraðferðir sem stjórnendur 

„stofnanna ársins“ notast við, til að efla og tryggja starfsánægju starfsmanna sinna. 

Þessi hluti rannsóknarinnar felst í viðtölum sem taka um 60 – 90 mínútur, þau verða 

hljóðrituð og síðan skráð. Allar viðkvæmar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og rannsakandi einn hefur aðgang að þeim. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar.  

Þátttakendur verða upplýstir um niðurstöður rannsóknarinnar en rannsakandi einn 

hefur aðgang að frumgögnum. 

Ég geri mér grein fyrir að mér er frjálst að neita að taka þátt í þessari rannsókn en ef 

ég tek þátt í henni ákveð ég sjálf/ur hverju ég svara eða segi frá.  Mér er einnig heimilt 

að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Hafi ég einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða rétt minn sem þátttakandi í 

henni, er mér heimilt að leita til Sigrúnar Gunnarsdóttur ábyrgðarmanns 

rannsóknarinnar í síma 699-0560, netfang sigrungu@bifrost.is og / eða Boga 

Hallgrímsson rannsakanda í síma 695-5103, netfang bogih17@bifrost.is, hvenær sem 

er.                         

 

Staður og dagsetning: 

 

 

Undirskrift þátttakanda:                      Undirskrift rannsakanda: 

                              

mailto:sigrungu@bifrost.is
mailto:bogih17@bifrost.is
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Viðauki 4 - Tilkynning persónuverndar 

 

 

 

 

 


