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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf til þjónandi forystu (e. servant leadership) 

og vellíðan í starfi meðal starfsfólks öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Þættir sem skoðaðir 

voru til að meta vellíðan voru starfsánægja, sjálfræði í starfi og kulnun í starfi. Rannsóknin 

var framkvæmd með rafrænni spurningakönnun. Helstu mælitæki voru Servant 

Leadership Survey (SLS) sem mælir vægi þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni, Maslach 

burnout inventory (MBI) sem mælir kulnun í starfi og spurningar varðandi sjálfræði 

fengnar úr QPSnordic. Þátttakendur voru starfsmenn öldrunarheimila Akureyrar í mars 

2019. Niðurstöður sýna að starfsfólk öldrunarheimila Akureyrarbæjar upplifir næsta 

yfirmann sinn sýna frekar mikla þjónandi forystu. Meirihluti þátttakenda (70%) telja sig 

almennt nokkuð eða mjög ánægða í starfi, um 40-60% þátttakenda upplifa sjálfræði í 

starfi og svör 72% þátttakenda eru þannig að þeir sýna engin eða lítil merki um kulnun í 

starfi. Marktæk tengsl mældust milli þjónandi forystu og allra þátta sem skoðaðir voru til 

að meta vellíðan í starfi og er það í takt við niðurstöður fyrri rannsókna. Niðurstöður gefa 

vísbendingar um að styðja þurfi enn frekar við starfsánægju og sjálfræði í starfi og að 

leggja áherslu á forvarnir kulnunar. Líklegt má telja að heillavænlegt væri að 

mannauðsstjórnun öldrunarheimila Akureyrarbæjar notaðist við hugmyndafræði 

þjónandi forystu til að styðja við vellíðan starfsfólks með áherslu á að efla þá þætti sem 

sýndu jákvæð tengsl við vellíðan í þessari rannsókn. Rannsóknin gefur innsýn í mat á 

þjónandi forystu og líðan starfsmanna á öldrunarheimilum Akureyrar og jákvæð tengsl 

þar á milli en þar sem um er að þversniðskönnun með fáum þátttakendum er ekki 

möguleiki að yfirfæra niðurstöður á aðra hópa. Fáar rannsóknir liggja fyrir sem skoða 

þjónandi forystu og líðan starfsmanna á öldrunarheimilum og engin sambærileg rannsókn 

hefur verið birt hér á landi, því getur þessi rannsókn verið framlag til þróunar þekkingar á 

sviðinu. 

 

Lykilorð: Þjónandi forysta, starfsánægja, sjálfræði, kulnun í starfi, öldrunarheimili 
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Abstract 

The purpose of the study was to assess perception of servant leadership by staff working 

in nursing homes in Akureyri and its link to job satisfaction, job autonomy and burnout. 

The study was conducted with an online survey. Measuring instruments were Servant 

Leadership Survey (SLS) measuring participants' attitudes to their next superior, Maslach 

burnout inventory (MBI), questions from QPSnordic measuring job autonomy and a single 

item job satisfaction question. Participants were nursing home staff that were employed 

in Akureyri March 2019. Main results show that staff in nursing homes in Akureyri 

perceives servant leadership of their next superior being rather high. Majority of 

participants report being rather or very satisfied with their job (70%), 40-60% of 

participants report to have job autonomy and 70% of participants report having no or 

limited symptoms of burnout. Significant correlation was found between servant 

leadership and all variables measuring wellbeing at work and this is in line with findings 

from previous research. The findings indicate a need to further support job satisfaction 

and job autonomy and to further focus on burnout prevention. There are reasons to 

believe that servant leadership could serve well as an inspiration for the human resource 

management in the nursing homes in Akureyri to enhance wellbeing at work with focus 

on supporting those factors showing positive link to wellbeing at work in this study. The 

study sheds light on the perception of servant leadership and wellbeing at work in nursing 

homes in Akureyri and the link between, but given the cross-sectional design and limited 

number of participants it is not possible to generalize to a wider population. Limited 

research is available about servant leadership and wellbeing at work among staff in 

nursing homes and no similar study has been published in Iceland, therefore this study 

has the potential to contribute to knowledge development in the field. 

 

Keywords: Servant leadership, job satisfaction, job autonomy, burnout, nursing homes 
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1 Inngangur  

Samkvæmt mannfjöldaspám Hagstofunnar (2017) er þjóðin að eldast og frá árinu 2057 er 

búist við að yfir fjórðungur Íslendinga verði eldri en 65 ára. Nauðsynlegt er að huga að því 

að skapa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld og búa svo um að umönnun þeirra sé til 

fyrirmyndar síðustu æviárin. Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er kveðið á um að 

aldraðir eigi að geta notið jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna. Markmið laganna er 

meðal annars að aldraðir geti búið við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er en þeim sé 

jafnframt tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf.  

Stór partur af þessari stofnanaþjónustu eru öldrunarheimilin sem flest eru rekin af 

sveitafélögum, þó sjálfseignarstofnanir og einkaaðilar sjái um rekstur nokkurra. Rekstur 

öldrunarheimila hér á landi er fjármagnaður að mestu með daggjöldum úr ríkissjóði og 

greiðslum frá notendum þjónustunnar (Ríkisendurskoðun, 2013). 

Mannauðurinn er hjarta og sál heilbrigðis- og velferðarstofnanna (Bates, 2014). Með 

auknum fjölda aldraðra eykst þörfin fyrir mannafla. Rannsóknir hafa sýnt að ónæg 

mönnun hjúkrunarfræðinga í heilbrigðisþjónustu hefur verið tengd við verri gæði 

þjónustunnar. Einnig hefur verið sýnt að mannekla hefur slæm áhrif á starfsánægju og 

eykur áhættuna á kulnun meðal hjúkrunarfræðinga (Rafferty, o.fl.,2007; Aiken, Clarke, 

Sloane, Sochalski og Silber, 2002). 

Öldrunarheimili á Íslandi hafa árum saman verið rekin með halla. Lengi tíðkaðist að 

jafna hallann með viðbótafjárveitingum en vegna erfiðrar stöðu ríkisfjármála hefur verið 

komið í veg fyrir það síðustu ár. Mönnun hjúkrunarheimila hefur mest að segja um 

afkomu einstakra heimila en launakostnaður er tæp 80% af rekstargjöldum 

(Ríkisendurskoðun, 2014).  

Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis (2014) sýna þau öldrunarheimili 

sem komast af með færra starfsfólk á hvert rými almennt betri fjárhagsafkomu heldur en 

heimili með fleiri starfsmenn, en er það vegna þunga launakostnaðar og segir ekki til um 

gæði heimilanna. Einnig er tekið fram í skýrslunni að mikilvægt sé að stjórnendur hugi að 

launakostnaði og hagi starfsmannahaldi í samræmi við fjárhagslegt svigrúm, þótt gæta 

verði einnig að nauðsynlegum gæða- og öryggiskröfum.  
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Ríkið hefur ekki gert þjónustusamning við öldrunarheimilin í landinu þótt það sé almennt 

gert um aðra heilbrigðisþjónustu sem ríkið kaupir. Stjórnvöld hafa þó sett fram 

lágmarkskröfur til starfsemi þeirra en ekki kostnaðargreint þjónustuna. Embætti 

landlæknis og heilbrigðiseftirlitið á hverjum stað sjá um faglegt eftirlit (Ríkisendurskoðun, 

2014). 

Rannsóknir hér á landi á vinnuaðstæðum og líðan starfsfólks á sjúkrahúsum og á 

öldrunarheimilum hafa sýnt að álag í starfi er þar nokkuð mikið og jafnframt að hvatning 

og stuðningur frá næsta yfirmanni, jákvæð samskipti starfsfólks og hæfilegt álag tengjast 

vellíðan starfsfólks (Anna G. Gunnarsdóttir, Ása Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011; Guðbjörg Rafnsdóttir, Hólmfríður Gunnarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004; 

Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009; Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015) og tengjast einnig gæðum þjónustunnar 

(Gunnarsdóttir, o.fl., 2009; Hulda Rafnsdóttir, o.fl., 2015).  

Erlendar rannsóknir hafa gefið svipaðar niðurstöður og sýnt að vinnuaðstæður 

heilbrigðisstarfsfólks, þar á meðal samskipti starfsfólks og stjórnenda, tengjast vellíðan 

starfsfólks og gæðum þjónustunnar (Newman og Lawler, 2009; Dellve, Strömgren, 

Williamsson, Holden og Eriksson, 2018).  

Akureyrarbær hefur fengið Símey: Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar (2013) í tvígang til 

að leggja viðhorfskannanir fyrir starfsfólk á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. Þær voru 

framkvæmdar árin 2011 og 2013. Eftir fyrri könnunina var gerð þarfagreining og farið af 

stað með fræðslustarf til að gera úrbætur á því sem niðurstöður könnunarinnar sýndu að 

mætti bæta. Fræðslan var meðal annars í formi námskeiða um vinnuvernd og 

líkamsstellingar, geðraskanir og andleg vandamál, þjónustustjórnun og sálræna 

skyndihjálp. Heildarniðurstaðan eftir seinni könnunina 2013 var að fræðslan hefði leitt til 

jákvæðrar niðurstöðu. Á milli þessara tveggja mælinga hækkuðu þættir er snéru að 

almennri starfsánægju, umhyggju og samskiptum á milli starfsmanna. Starfsmenn 

svöruðu því einnig til að streita og líkamlegt og andlegt álag hefði minnkað. Einu þættirnir 

sem komu verr út 2013 en 2011 voru upplýsingaflæði og hrós á milli starfsmanna. 

Fáar rannsóknir liggja fyrir hér á landi um líðan starfsfólks á öldrunarheimilum, en fyrri 

rannsóknir á sviðinu benda til þess að starfsfólk búi við mikið álag í starfi og að þar hafi 

aðstæður í starfi áhrif. Þá benda fyrri rannsóknir til þess að áherslur stjórnenda, einkum 
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hvatning og stuðningur í starfi hafi marktæk og jákvæð tengsl við betri líðan starfsfólks. 

Þessa vegna er áhugavert og mikilvægt að kanna líðan starfsfólks á öldrunarheimilum og 

að kanna viðhorf þeirra varðandi stjórnun og forystu.  

Áhugavert er í þessu sambandi að kanna viðhorf til þjónandi forystu þar sem 

rannsóknum um þjónandi forystu hefur fjölgað og sýnt að valdeflandi áherslur í þjónandi 

forystu, stuðningur og auðmýkt leiðtoga, skýr framtíðarsýn og tækifæri starfsfólks til 

áhrifa tengist á marktækan og jákvæðan hátt starfsánægju og minni líkum á kulnun í starfi 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Hugmyndin um þjónandi forystu var sett fram af Robert Greenleaf árið 1970 og snýst 

um að þjónn verður leiðtogi og markmiðið er að mæta mikilvægum þörfum einstaklinga, 

gefa hverjum og einum tækifæri til að vaxa og stefna þannig að sameiginlegu markmiði 

(Greenleaf, 2018). Hugmyndin felur annars vegar í sér þjónustu-vídd um að mæta 

mikilvægum þörfum og snýr að framkvæmd þjónandi forystu og að gera hlutina á réttan 

hátt. Hins vegar felur hugmyndin í sér forystu-vídd sem snýst um framsýni, tilgang og 

stefnumótun og að gera réttu hlutina (Blanchard, 2018).  

Trastek, Hamilton og Niles (2014) benda á að margir eiginleikar hins þjónandi leiðtoga 

rími vel við hlutverk heilbrigðisstarfsmanna. Líkt og heilbrigðisstarfsmaður þarf hinn 

þjónandi leiðtogi að setja þarfir annarra framar sínum, virkilega hlusta og sýna öðrum 

hluttekningu. Hinn þjónandi leiðtogi er þjónn fyrst en heilbrigðisstarfsfólk hefur helgað líf 

sitt því að þjóna skjólstæðingum sínum. Rannsókn Garber, Madigan, Click og Fitzpatrick 

(2009) bendir til þess að þjónandi forysta geti greitt götu þess að skapa menningu innan 

heilbrigðisstofnanna, þar sem bæði er lögð áhersla á gæða þjónustu fyrir skjólstæðinga 

og merkingarbært vinnuumhverfi fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Rannsóknir hér á landi og 

erlendis, m.a. innan velferðarþjónustu, sýna að með auknu vægi þjónandi forystu hjá 

næsta yfirmanni aukast líkurnar á vellíðan starfsfólks (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013; Jenkins og Stewart, 2010). Margt bendir til þess að áherslur 

þjónandi forystu gætu hentað vel til að efla vellíðan starfsfólks og árangur á 

öldrunarheimilum og þess vegna er áhugavert að skoða þjónandi forystu á 

öldrunarheimilum og hugsanleg tengsl hennar við vellíðan starfsfólks sem þar starfar. 
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1.1 Sveitafélagið Akureyrarbær sem vinnustaður  

Akureyrarbær er stór vinnustaður þar sem starfa um rúmlega 2.300 manns og á sumrin 

er starfsmannafjöldinn 3.700 vegna sumarafleysinga og starfa í vinnuskóla. Starfsfólk 

Akureyrarbæjar vinnur flest á leik – eða grunnskólum, öldrunarheimilum, sambýlum, við 

rekstur mannvirkja eða í stjórnsýslunni (Akureyrarbær, 2017). 

Með fjölmennari vinnustöðum Akureyrarbæjar eru öldrunarheimilin. Þar starfa um 

260 manns í tæplega 220 stöðugildum. Öldrunarheimilunum hefur haldist vel á starfsfólki 

í gegnum tíðina og hafa flestir starfsmenn starfað þar árum saman (Akureyrarbær, 

2018b). 

1.1.1 Öldrunarþjónusta hjá Akureyrarbæ 

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar eru á tveimur stöðum og eru íbúarnir alls 182. 

(Akureyrarbær, 2018b). Samkvæmt heimasíðu Akureyrarbæjar eru öldrunarheimili 

bæjarins fyrir þá einstaklinga sem ekki geta lengur búið heima með viðeigandi stuðningi. 

Markmið öldrunarheimilanna er að tryggja öldruðum vistlegt heimili, þjálfun, hjúkrun og 

aðhlynningu eftir þörfum hvers og eins (Akureyrarbær, 2018c). 

Öldrunarheimili Akureyrabæjar starfa samkvæmt Eden hugmyndafræðinni (Þóra Sif 

Gunnarsdóttir, Helga G. Erlingsdóttir og Halldór S. Guðmundsson, 2018). Eden 

hugmyndafræðin er bandarísk hugmyndafræði sem byggir á þeim grunni að íbúar á 

öldrunarheimilum séu oft einmana og þjáist af vanmáttarkennd og leiða (Andersen og 

Spiers, 2015). Til þess að vinna gegn þessu er markmið Eden hugmyndafræðinnar að 

breyta viðhorfi og menningu og skapa heimili og vinnustaði fyrir starfsfólk þar sem fólki 

líður vel, finnur fyrir nærveru og viðurkenningu og finnst það eiga heima (Andersen og 

Spiers, 2015; Eden Alternative Ísland, e.d.). Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á 

þátttöku íbúa í sem flestum málum, að umhverfið sé heimilislegt og að íbúar búi heimili 

sitt með sínum munum (Þóra Sif Gunnarsdóttir, o.fl., 2018). Samkvæmt 

hugmyndafræðinni á umhverfið einnig að vera hlýlegt og íbúar í snertingu við náttúruna 

í gegnum plöntur og dýr (Andersen og Spiers, 2015). Samkvæmt Eden hugmyndafræðinni 

eiga allir rétt á lífsgæðum, óháð aldri og búsetu, færniskerðingu og fötlun. Maðurinn á að 

hafa tækifæri til að vaxa og þroskast út ævina (Eden Alternative Ísland, e.d.). 

Hin hugmyndafræðin sem öldrunarheimili Akureyrarbæjar styðjast við kallast Þjónandi 

leiðsögn (e. gentle teaching) og var hún þróuð í Bandaríkjunum á níunda áratugnum af 
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John McGee. Samkvæmt þeirri hugmyndafræði eiga öll samskipti að byggja á virðingu og 

umhyggju og skapa traust á milli einstaklinga. Refsingar, líkamlegar eða andlegar eru 

aldrei notaðar til að ná fram breytingum (Akureyrarbær, 2018a). Fjórar stoðir þjónandi 

leiðsagnar eru 1) Að upplifa öryggi, 2) Að upplifa umhyggju, 3) Að veita umhyggju og 

kærleika og 4) Að vera þátttakandi. Þjónandi leiðsögn notast við einföld tól sem eru 

hendur, augu, orð og nærvera (van de Siepkamp, 2010). Þjónandi leiðsögn leggur áherslu 

á að mæta einstaklingum af virðingu og skilyrðislausri umhyggju og einblína á styrkleika 

einstaklinga frekar en veikleika (Akureyrarbær, 2018a).   

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf til þjónandi forystu og vellíðan í starfi 

meðal starfsfólks öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: 

1. Hvert er mat starfsfólks á vægi þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni? 

2. Hvert er viðhorf starfsfólks til starfsánægju, sjálfræðis og einkenna um kulnun? 

3. Hver eru tengsl þjónandi forystu við starfsánægju, sjálfræði og einkenni um 

kulnun? 

Ákveðið var að kanna þessa þætti með spurningalistakönnun sem lögð var fyrir 

starfsfólk á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. Notað var mælitækið Servant Leadership 

Survey (SLS) til að mæla þætti þjónandi forystu, mælitækið Mashlach Burnout Inventory 

(MBI) var notað til að meta einkenni um kulnun í starfi, lagðar voru fyrir spurningar um 

starfsánægju og sjálfræði í starfi auk spurninga um bakgrunn þátttakenda.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Inngangur 

Eftirfarandi kafli inniheldur fræðilega umfjöllun um stjórnun, forystu og 

mannauðsstjórnun auk umfjöllunar um þætti sem tengjast vellíðan í starfi. Sérstaklega 

verður fjallað um hugmyndafræði þjónandi forystu, þætti sem tengjast vellíðan í starfi, 

einkum starfsánægju, sjálfræði og kulnun í starfi og kynntar rannsóknir um tengsl 

þjónandi forystu og vellíðan starfsfólks. 

2.2 Stjórnun og forysta  

Hugtökin um stjórnun og forystu eru oft skilgreind á svipaðan máta og fyrir mörgum eru 

þau í eðli sínu það lík að litið er á að um einn og sama hlutinn sé að ræða (Azad, Anderson, 

Brooks, Garza, O‘Neil, Stutz og Sobotka, 2017). Samkvæmt Northouse (2013) skiptast 

helstu þemun í skilgreiningum á stjórnun í fjóra flokka a) stjórnun er ferli, b) stjórnun felur 

í sér áhrif, c) stjórnun kemur fyrir í hópum og d) stjórnun felur í sér sameiginleg markmið. 

Því má líta svo á að stjórnun sé ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp af 

einstaklingum í þeim tilgangi að ná sameiginlegum markmiðum.  

Forysta hefur einnig verið skilgreind á marga mismunandi vegu. Samkvæmt Parris og 

Peachey (2013) er forysta hæfni sem leiðtogar nota til að hafa áhrif á starfsmenn á þann 

hátt að þeir vilji vinna að ákafa að vel skilgreindum markmiðum í hag heildarinnar. Þau 

segja frábæra leiðtoga skapa sýn fyrir skipulagsheildina, deila þeirri sýn með starfsfólki, 

skapa leið til að ná þeirri sýn og leiða skipulagsheildirnar á nýjar slóðir. 

Kotter (1990) lítur svo á að forysta og stjórnun sé ekki sama fyrirbærið heldur tveir 

aðgreindir hlutir sem þjóna mismunandi tilgangi og bæta hvorn annan upp. Hann segir 

forystu ekki nauðsynlega vera betri en stjórnun og einnig virki hún ekki sem staðgengill 

hennar. Kotter segir bæði stjórnun og forystu vera nauðsynlega til að ná árangri í 

viðskiptaumhverfi sem verður sífellt flóknara og óstöðugra. Alvöru áskorunin felst í því að 

sameina sterka forystu og sterka stjórnun og hafa jafnvægi þar á milli.  

Margir aðrir taka undir þessar skoðanir Kotter og stjórnendum er stundum lýst sem 

þeim sem sjá um að gera viðskipta– og fjárhagsáætlanirnar og fylgjast með árangri. 

Leiðtogum er þá lýst sem þeim sem stuðla að breytingum hjá starfsmönnum og 
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fyrirtækjum í heild. Stjórnun þarf að vera til staðar í hvaða rekstri sem er, en einnig forysta 

sem snýr að sambandinu á milli leiðtoga og undirmanna, því hún er nauðsynleg til að 

valdefla starfsfólk í að vinna að hag fyrirtækisins (Maccoby, 2000). 

Til að skerpa enn fremur á þessum mun á milli stjórnunnar og forystu telur Kotter 

(1990) gott að taka dæmi um það hvernig fyrirtæki takast á við breytingar eða aðrar 

flóknar aðstæður. Þegar litið er til stjórnunnar þá stjórna fyrirtæki flóknum aðstæðum 

með því að gera áætlanir varðandi fjárhag og viðskipti og setja markmið (fyrir næsta 

mánuð, eða næsta ár). Einnig greina þau hvaða skrefum þau þurfa að fylgja til að ná 

þessum markmiðum og hvernig ráðstafa eigi auðlindum til að þessar áætlanir gangi upp. 

Ef hins vegar er litið til forystu þá er fyrsta skrefið að uppbyggjandi breytingum að ákveða 

hvert fyrirtækið er að stefna. Síðan er þróuð framtíðarsýn (oft langt fram í tímann) og 

markað hvaða stefnubreytingar séu nauðsynlegar til að fyrirtækið nái að raungera þessa 

sýn. 

Stjórnun og forysta eru þau fyrirbæri sem hvað mest hafa verið rannsökuð. Ástæða 

þess er að árangur allra kerfa, hvort sem þau snúast um skipulag, pólitík eða efnahag, 

veltur á því hversu afkastamiklir og árangursríkir leiðtogar þessara kerfa eru (Parris og 

Peachey, 2013). Árangur stjórnunnar og forystu er síðan algerlega háður þeim mannauði 

sem fyrirtækið býr yfir. Þar kemur mannauðsstjórnun til sögunnar sem kjarni fyritækisins 

og ómissandi hlekkur í árangri með því að finna rétta starfsfólkið með réttu hæfileikana 

og með því að þróa og efla mannauðinn (Suriyamurthi, Velavan og Radhiga, 2013).  

2.3 Mannauðsstjórnun 

Til eru fjölmargar skilgreiningar á því hvað felist í mannauðsstjórnun. Ein þeirra er að 

mannauðsstjórnun megi skilgreina sem safn aðferða og vinnubragða sem hafa það að 

markmiði að hámarka frammistöðu og starfsánægju starfsfólks og skilvirkni 

starfsheildarinnar (Ásta Bjarnadóttir, 1994). Dave Ulrich (1996) segir hlutverk 

mannauðsstjórnunnar felast í að samstilla mannauðinn og stefnu fyrirtækisins, 

endurhanna ferla, stýra breytingum og hlusta á starfsmenn og bregðast við þörfum þeirra. 

Mannauðsstjórnun kom fyrst fram á sjónarsviðið snemma á tuttugustu öldinni þegar 

farið var að rannsaka leiðir til að auka hagnað fyritækja með því að marka stefnu fyrir 

vinnuaflið. Í byrjun fólst mannauðsstjórnun aðallega í almennu starfsmannahaldi eins og 

launa og kjaramálum. Hlutverk mannauðsstjórnunnar hefur þó breyst töluvert í gegnum 
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tíðina vegna tilkomu hnattvæðingar, þróunnar innan fyrirtækja, tækniframfara og frekari 

rannsókna á sviðinu. Í dag er mannauðsstjórnun mun stefnumiðaðri og hlutverk hennar 

verður sífellt mikilvægara (Obedgiu, 2017).  

Áhrifamestu mannauðsfulltrúarnir auka virði fyrirtækja með því að tengja saman fólk, 

stefnu, gildi og frammistöðu. Þetta skiptir sífellt meira máli þar sem fyrirtæki þurfa í auknu 

mæli að reiða sig á frumkvæði, sköpunargáfu og helgun starfsmanna til að ná árangri 

(Caldwell, Truong, Linh og Tuan, 2011). Fyrirtæki munu ekki njóta velgengni í langan tíma 

nema þau búi að afburðar mannauði. Undirstaða þess að verkferlar og kerfi séu 

árangursrík er að fólkið sem vinnur að þeim sé skilvirkt. Vel þjálfaður mannauður sem 

hvattur er til dáða leggur grunninn að því að hvaða skipulagsheild sem er geti skilað 

góðum afköstum og náð markmiðum sínum (Das, Rao og Reddy, 2014). 

Það er ýmislegt sem fellur undir mannauðsstjórnun eins og hún er iðkuð í dag og mörg 

hlutverk sem þarf að sinna. Ulrich, Younger, Brockbank og Ulrich (2013) hafa skipt þeirri 

þekkingu og færni sem góðir mannauðsráðgjafar ættu að búa yfir niður í sex hlutverk. 

1) Stefnumiðaður (e. Strategic Postitioner): Þekkir viðskiptin og tungumál þeirra. 

Tekur þátt í að móta stefnu fyrirtækisins. Kemur auga á lykilviðskiptavini 

fyrirtækisins og þarfir þeirra. Setur sig inn í nýjustu strauma og stefnur sem hafa 

áhrif á fyrirtækið eins og tækni og umhverfismál. 

2) Trúverðugur aðgerðarsinni (e. Credible activist): Kemur fram af heiðarleika, byggir 

persónuleg sambönd og sýnir að hægt sé að treysta honum. Kemur skoðunum 

sínum á framfæri og hlutum í verk.  

3) Styrkleika smiður (e. Capability builder): Finnur styrkleika fyririrtækisins og hvað 

það stendur fyrir og byggir á þeim grunni. Einn aðal styrkleiki fyrirtækja sem ganga 

vel er að starfsmönnum finnist vinnan þjóna tilgangi og vera merkingabær. 

4) Breytinga meistari (e. Change champion): Þróar hæfni fyrirtækisins til að takast á 

við breytingar og býr til ferla og áætlanir því til stuðnings. Útskýrir af hverju 

breytinganna er þörf, kemst í gegnum mótstöðu við breytingum og ræðir 

breytingar við hagsmunaaðila. Gengur úr skugga um að nægur tími, mannauður 

og fjármagn sé til staðar fyrir breytingarnar. 

5) Frumkvöðull í mannauðsmálum (e. Human resource innovator): Þekkir nýjustu 

rannsóknir í mannauðsmálum. Getur beitt skapandi lausnum í mannauðsmálum 
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til að leysa vanda sem upp kemur. Stillir mannauðsstefnuna í takt við markmið og 

gildi fyrirtækisins í stað þess að freistast til að stökkva á tískustrauma í 

mannauðsmálum.  

6) Talsmaður tækninýjunga (e. Technology proponent): Áttar sig á því að tæknin 

hefur áhrif á stjórnun og stefnumótun í mannauðsmálum. Notar tæknina og 

samskiptamiðla til að hjálpa starfsfólki að tengjast hvor öðru. Leggur sitt af 

mörkum til að nota tæknina til að koma upplýsingum á rétta staði. 

Crisp (2002) bendir á að færa megi rök fyrir því að forysta sé mikilvægasti þáttur 

viðskipta núna á 21. öldinni. Það fellur í hlut mannauðsstjórnunnar að hjálpa fyrirtækjum 

að koma auga á, laða að sér og þróa starfsfólk sem mun veita þessa mikilvægu forystu. 

Því má segja að mannauðsstjórnun sé það afl innan fyrirtækja sem best er fallið til að 

kljást við nýja og breytta tíma. Mannauðsdeildir verða þar af leiðandi að vera tilbúnar að 

sinna mikilvægara hlutverki innan fyrirtækja og setja sig í áður óþekkt leiðtogahlutverk til 

að stýra breytingum (Crisp, 2002). Fyrirtæki eru einnig að verða nátengdari og háðari hvor 

öðru í alþjóðlegum tæknivæddum heimi og þurfa þess vegna að færa sig nær 

hugmyndafræðum sem tengja saman alla hlutaðeigandi. Forysta snýr ekki lengur bara að 

hefðbundnu sambandi milli yfirmanns og undirmanna. Leiðtogar dagsins í dag þurfa að 

vera sameiningarafl og rækta sambönd við mismunandi hagsmunaaðila (Gond, Igalens, 

Swaen og Akremi, 2011). 

Ulrich og Brockbank (2005) segja það vera grunn mannauðsstjórnunnar að sýna 

starfsfólki umhyggju og að hlusta á þarfir þess og bregðast við þeim. Þær hugmyndir falla 

vel að hugmyndafræði þjónandi forystu og því má ætla að það gæfi góða raun að 

mannauðsstjórnun væri innblásin af þjónandi forystu. Rannsókn Rozika, Dharma og 

Sitorus (2018) rennir undir það styrkum stoðum, en niðurstöður hennar voru að því meira 

sem forystan var í anda þjónandi forystu, því betri var framkvæmd 

mannauðsstjórnunarinnar og starfsánægjan meiri. Tilgangur rannsóknarinnar var að þróa 

líkan um áhrif þjónandi forystu á starfsánægju með því að leggja til að aðferðir 

mannauðsstjórnunar og vinnustaðamenningu sem millilið. Þátttakendur voru 685 

miðbæjarlögreglur frá Sout Jakarta í Indónesíu. 
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2.4 Þjónandi foyrsta 

Das, Rao og Reddy (2014) færa rök fyrir því að í gegnum tíðina hafi leiðtogar veitt forystu 

með ýmsum hætti og hafa áskoranir hvers tíma og breytt samfélagssýn oft kallað á nýjar 

áherslur í stjórnun. Krafa nútímans er í auknu mæli sú að leiðtogar séu ekki skipandi 

heldur styðjandi og aðstoði starfsfólk við að ná árangri í starfi og úr þessum jarðvegi rís 

þjónandi forysta. Þjónandi forysta er frekar nýleg hugmyndafræði sem hefur verið tengd 

við siðfræði, gildi og dyggðir (Parris og Peachey, 2013). 

Þjónandi forysta felst í sérstöku samspili þjónustu og forystu. Ken Blanchard lýsir 

þjónandi forystu á þann veg að í henni felist þjónustu vídd sem snúi að því að mæta 

mikilvægum þörfum, framkvæmd og að gera hlutina á réttan hátt. Hins vegar feli 

hugmyndin líka í sér forystu vídd sem snúist um framsýni, tilgang og stefnumótun og að 

gera réttu hlutina. Blanchard segir fólk stundum vilja tileinka leiðtogum þá vídd sem snýr 

að því að mæta þörfum starfsmanna en stjórnendum framkvæmdahliðina sem snýr að 

stefnumótun. Samkvæmt honum er þó best að hugsa um báðar þessar víddir sem 

hlutverk leiðtoga en ekki ólík hlutverk (Blanchard, 2018). 

Nýrri hugmyndir um stjórnun taka í auknu mæli mið af því flókna ferli sem forysta er. 

Þó þjónandi forysta sé frekar nýleg hugmyndafræði hefur hún fengið aukið brautargengi 

á undanförnum árum, vegna áherslu hennar á starfsmenn og gott siðferði. Margar 

leiðtogakenningar fjalla um svipuð málefni og þjónandi forysta en það sérstaka við 

þjónandi forystu er áherslan á að leiðtogi þjóni starfsmönnum og efli vöxt þeirra. Þjónandi 

leiðtogar vinna að því að efla jákvæðni í garð vinnunnar með því að sinna sálfræðilegum 

þörfum starfsmanna. Mæla má árangur þjónandi forystu með því að nýta hugmyndir 

Robert Greenleaf (2018) um prófsteina þjónandi forystu sem snúa að því hvort 

starfsmennirnir vaxi sem manneskjur, verði heilbrigðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og 

líklegri til að verða þjónar sjálfir (van Dierendonck, 2011). 

Þrátt fyrir að þjónandi forysta hafi komið fram á sjónarsviðið fyrir fjörutíu árum og 

fræðilegum rannsóknum um hana hafi fjölgað mjög undanfarin áratug eru fræðimenn 

ekki enn sammála um skilgreiningu og fræðilegan ramma fyrir þjónandi forystu 

(Thompson, Buch og Glasø , 2019). Fræðimenn eins og Prosser (2010) hafa þó bent á að 

þjónandi forysta sé ekki leiðtogakenning né partur af neinni leiðtogakenningu. Þjónandi 

forysta sé fyrst og fremst hugmyndafræði. Þjónandi leiðtogar geti í raun aðlagað gildi 
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þjónandi forystu að flestum stjórnunarstílum. Einnig geta flestir leiðtogar orðið þjónandi 

leiðtogar og ennfremur geta flestir starfsmenn orðið þjónandi leiðtogar án þess að sinna 

í raun leiðtogastöðu innan fyrirtækisins. Þjónandi forysta snýst ekki um völd og starfstitla 

heldur þá framkomu sem einstaklingar temja sér, hvernig þeir gefa sig að öðrum, skapa 

merkingabær tengsl og hvernig þeir iðka forystu . 

Til að skilja betur þjónandi forystu getur þó verið gagnlegt að bera hana saman við 

algengar kenningar á sviði stjórnunnar. Í grein Akdol og Arikboga (2017) bera þeir 

þjónandi forystu saman við þrjár vel þekktar leiðtogakenningar, alræðis stjórnunarstíl (e. 

autocratic leadership), föðurlega stjórnun (e. paternalistic leadership) og 

umbreytingastjórnun (e. transformational leadership) (sjá töflu1). Alræðis stjórnun er í 

raun alger andstæða við þjónandi forystu og allar áherslur ólíkar (Akdol og Arikboga, 

2017). Í alræðis stjórnun er ákvörðunarvaldið allt hjá einum ráðandi leiðtoga og áhersla 

er lögð á miðstýringu ákvarðanna og stigveldi (De Hoogh, Greer og Den Hartog, 2015). 

Akdol og Arikboga (2017) halda því fram að flest fyrirtæki í dag séu samt ekki rekin með 

alræðis stjórnunarháttum heldur sé algengara að leiðtogarnir notist við föðurlega 

stjórnun. Föðurlegir stjórnunarhættir eru ólíkir bæði alræðisstjórnun og þjónandi forystu. 

Þegar leiðtogi stjórnar á föðurlegan máta myndar hann samband við starfsfólkið og lætur 

sig hagsmuni þeirra varða líkt og þjónandi leiðtogi. Ólíkt þjónandi forystu leggur þó 

föðurlegi stjórnandinn aðal áherslu á þarfir fyrirtækisins en ekki þarfir og óskir 

starfsmannanna (sjá töflu 1). Í fyrirtækjum með föðurlega stjórnun er stigveldi og ætlast 

er til þess að starfsmenn séu hlýðnir og sýni hollustu (Akdol og Arikboga, 2017). 

Rannsóknir í hinum vestræna heimi telja föðurlega stjórnun oft vera hindrun fyrir 

þjónandi forystu og aðra nýlegri hugmyndafræði um samband leiðtoga við undirmenn. 

Vegna þess að samband starfsmanna við hin föðurlega stjórnanda er á þann veg að þeir 

reiða sig á hann líkt og foreldri og fylgja hans valdboðum (Pellegrini og Scandura, 2006). 

Akdol og Arikboga (2017) benda á að í sumum löndum austur Evrópu er þó uppi sá 

misskilningur að föðurleg stjórnun og þjónandi forysta séu nánast sami hluturinn því 

báðar leggja þær áherslu á tengsl við fylgendur. 

Umbreytingastjórnun er síðan sú leiðtogakenning sem á flest sameiginlegt með 

þjónandi forystu. Umbreytingaleiðtogar fylla starfsmenn sína af eldmóði með því að 

leggja áherslu á gildi starfsmannanna og hjálpa þeim að samstilla hana gildum 
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fyrirtækisins (sjá töflu 1) (Akdol og Arikboga, 2017). Umbreytingaleiðtogar hvetja 

starfsmenn til að ná betri árangri fyrir fyrirtækið, fyrirtækisins vegna. Þjónandi leiðtogar 

leggja hinsvegar meiri áherslu á hag starfsmannanna og treysta því að starfsmenn muni 

þannig einnig skapa fyrirtækinu bestan árangur. Þetta er stærsti munurinn á þjónandi 

forystu og umbreytingastjórnun, aðal hagsmunaraðili umbreytingaleiðtoga er fyrirtækið 

en ekki starfsmennirnir því er efling starfsmanna einungis gerð í þeim tilgangi að þjóna 

fyrirtækinu (Dierendonck, 2011; Akdol og Arikboga, 2017). 

Tafla 1 Samanburður á stjórnunarstílum 

 Alræðis stjórnun Föðurleg stjórnun Umbreytingasstjórnun Þjónandi forysta 

Athygli 
leiðtoga 

Verkefni Þarfir fyrirtækis Kerfisbundin markmið Þarfir starfsmanna 

Hlutverk 
leiðtoga 

Að skipa 
starfsmönnum að 
ljúka verkefnum 

Að koma fram við 
starfsmenn eins og 

börn 

Að fylla starfsmenn 
andargift til að uppfylla 

markmið fyrirtækis 

Að þjóna 
starfsmönnum 

Hlutverk 
starfsmanna 

Að hlýða 
skipunum, 

boðunum, reglum 
og reglugerðum 

Að vera hlýðnir 
Að keppast að því að ná 

markmiðum fyrirtækisins 

Að verða vitrari, 
frjálsari og fá aukið 

sjálfræði 

Væntanleg 
útkoma 

Tilsettur árangur í 
verkefnum og 
markmiðum 

Hollusta og 
skuldbinding við 

leiðtogann og 
fyrirtækið 

Aukin viðleitni, framleiðni 
og ánægja. Framfarir og 
hagnaður fyrir fyrirtækið 

Ánægja starfsmanna, 
þróun, efling. 

Skuldbinding að þjóna. 
Samfélagslegar 

endurbætur. 

(Akdol og Arikboga, 2017, bls: 528) 

2.4.1 Saga, bakgrunnur og hugmyndafræði þjónandi forystu 

Hugtakið þjónandi forysta kom fyrst fram árið 1970 í ritinu „The Servant as a leader“ eftir 

Robert K. Greenleaf og hann er talinn vera upphafsmaður hugmyndafræðinnar. Greenleaf 

segir að hugmyndina að þjónandi forystu hafi hann meðal annars fengið úr skáldsögunni 

„The Journey to the East“ eftir Herman Hesse. Í þeirri sögu er sagt frá hópi ferðalanga á 

dulrænu ferðalagi. Aðalpersóna sögunnar er þjónninn Leó sem nærir aðra ferðalanga með 

andríki sínu og söng. Þegar Leó hverfur spjarar hópurinn sig ekki án hans og ferðin fær 

skjótan endi. Sögumaður sögunnar sem er einn af ferðalöngunum hittir síðan Leó löngu 

seinna og uppgötvar þá að Leó sem hann hafði fyrst þekkt sem þjón var mikill og göfugur 

leiðtogi og í raun höfuð reglunnar (Greenleaf, 2018).  

Greenleaf vann í tæp 40 ár hjá fyrirtækinu AT&T en eftir að hann komst á eftirlaun hóf 

hann að birta rit sín um innviði fyrirtækja og það hvernig þau gætu betur þjónað 
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samfélaginu. Honum voru völd og sjálfræði sérlega hugleikin og það hvernig starfsmenn 

innan fyrirtækis gætu stutt hvern annan. Hann var á móti þvingandi stjórnunarháttum og 

sá frekar fyrir sér að ákvarðanir væru teknar með því að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu í gegnum samræður (Northhouse, 2013). Árið 1964 stofnaði Greenleaf 

miðstöð um hagnýta siðfræði (e. Center for Applied Ethics) sem fékk síðar nafnið 

Greenleaf Center for Servant Leadership. Starf miðstöðvarinnar hefur eflst með árunum 

og felst aðallega í ráðgjöf, fræðslu og útgáfu rita um þjónandi forystu (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). 

Fyrstu þrjú rit Greenleaf um Þjónandi forystu voru „The Servant as a leader“ (1970), 

„The Institution as Servant“ (1972) og „Trustees as Servants“ (1972). Þar kom 

hugmyndafræði hans um Þjónandi forystu fram, sem hann sagði vera óvanalega og að 

bækur hans væru hvorki fræðirit né beinn leiðarvísir, heldur kveikja að því ævilanga 

ferðalagi inn á við sem fælist í lífsstíl þjónandi leiðtoga (Parris og Peachey, 2013). 

Þjónandi leiðtogi samkvæmt Greenleaf er einhver sem vill fyrst og fremst þjóna. Hann 

hefur þá náttúrulegu kennd að vilja þjóna, þjóna fyrst. Síðan velur hann meðvitað að taka 

forystu (Greenleaf, 2018, bls:21). Hinn þjónandi leiðtogi er þannig andstæða þess sem er 

fyrst og fremst leiðtogi (e. leader first) vegna eftirsóknar í efnisleg gæði og valdafíkn. 

Munurinn á þeim sem er þjónn fyrst og leiðtogi fyrst sést glögglega í því að sá sem 

síðarnefndi gaumgæfir það að mikilvægustu þörfum annarra sé sinnt (Greenleaf, 2018; 

Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). Þjónandi leiðtogar stuðla þannig 

að því að ná því besta fram frá hverjum og einum starfsmanni. Þetta gera þeir með því að 

vera fyrirmyndir með hátt siðgæði sem veita stuðning og byggja upp sjálfstraust (Miao, 

Newman, Schwarz og Xu, 2014). 

Þjónandi forysta leggur áherslu á að þjóna öðrum og byggir á þeirri hugmynd að 

hlutverk fyrirtækja sé að skapa fólk sem getur byggt betri framtíð. Þessi áhersla höfðar 

vel til fræðimanna og sérfræðinga sem eru að leita leiða til að bregðast við áskorunum 

21. aldarinnar og þeim vanda að leiðtogar fyrirtækja virðast í auknu mæli vera orðnir 

sjálfselskir (Parris og Peachey, 2013). 

Líkt og áður kom fram er frekar litið á þjónandi forystu sem hugmyndafræði fremur en 

kenningu í stjórnun (Prosser, 2010). Því til stuðnings er bent á að þjónandi forysta feli í 

sér dýpt og margbreytileika. Það að áherslan sé á þjónustu sem mikilvægan kjarna kallar 



 

23 

á sérstök viðhorf og hugarfar. Þjónandi leiðtogar nýta sér þætti ýmissa kenninga um 

forystu og stjórnun en þjónustan er grundvallaratriði (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Samkvæmt van Dierendonck og Patterson (2010) eru það einkum tveir mikilvægir 

áhersluþættir sem skilja þjónandi forystu frá öðrum kenningum um stjórnun. Sá fyrri er 

að ólíkt flestum leiðtogakenningum þá er þjónusta við starfsfólk sett í forgang. Æðsta 

takmarkið er ekki bara að fyrirtækinu gangi vel heldur að þjóna starfsmönnum þannig að 

það virki hvetjandi fyrir þá að gera sitt besta. Síðari áhersluþátturinn er að leiðtoginn á að 

vera fremstur meðal jafningja og hafa hag starfsmanna að leiðarljósi frekar en eign 

hagsmuni.  

Sem tilraun til að skýra betur hvað fælist í þjónandi forystu tók fræðimaðurinn Spears 

(1998) saman tíu þætti úr skrifum Greenleafs sem hann taldi einkenna þjónandi forystu. 

Þessir þættir eru: 

1. Hlustun (e. Listening): Samskipti á milli leiðtoga og fylgjenda eru gagnvirkt ferli. 

Þjónandi leiðtogi hlustar af athygli og er móttækilegur fyrir því sem aðrir hafa að 

segja. Í gegnum virka hlustun ná þjónandi leiðtogar að sjá og skilja ólík sjónarmið. 

Þjónandi leiðtogi áttar sig á því að hlustun er hæfileiki sem hægt er að þjálfa.  

2. Hluttekning (e. Empathy): Þjónandi leiðtogi setur sig í spor annarra og sýnir að 

hann skilji tilfinningar og hugsanir annarra. Þegar þjónandi leiðtogi sýnir 

hluttekningu og trúir á hið góða í fólki líður starfsmönnum frekar eins og þeir séu 

sérstakir og mikilvægir. Þjónandi leiðtogi hafnar ekki fólki þó hann geti neitað að 

samþykkja hegðun þess eða frammistöðu.  

3. Græðing (e. Healing): Einn helsti styrkleiki þjónandi forystu er möguleikinn á að 

græða eigið sjálf og samband sitt og samskipti við aðra. Þjónandi leiðtogar láta sig 

varða heilsu starfsmanna sinna og hjálpa þeim að græða andleg sár og að komast 

yfir persónulega erfiðleika.  

4. Vitund (e. Awareness): Samkvæmt Greenleaf styrkir vitund hinn þjónandi leiðtoga 

og felur í sér að átta sig á umhverfinu, en þó ekki síst á sjálfum sér. Vitund eykur 

skilning á gildum, valdi og siðferði. Leiðtoginn áttar sig betur á heildarsamhenginu 

og næmni hans og athygli fyrir umhverfinu eykst.   

5. Sannfæring (e. Persuasion): Sannfæring er eiginleiki þjónandi leiðtoga. Hann reiðir 

sig frekar á sannfæringarkraft sinn en vald þegar kemur að ákvarðanatöku og að 
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koma sínu til leiðar. Hann reynir að sannfæra aðra um afstöðu sína frekar en að 

þvinga fram hlýðni. Þessi þáttur er einn augljósasti munurinn á þjónandi forystu 

og hefðbundnum valdboðsstjórnunarháttum.  

6. Hugmyndaafl (e. Conceptulization): Þjónandi leiðtogar rækta þann hæfileika sinn 

að dreyma stóra drauma. Þeir hugsa til lengri tíma en raunveruleika hversdagsins 

og einblína frekar á stóru myndina.  

7. Framsýni (e. Foresight): Framsýni er náskyld hugmyndaaflinu . Framsýni felur í sér 

að þjónandi leiðtogi skilur lærdóm fortíðar, raunveruleika nútíðar og metur 

líklegar afleiðingar ákvarðanna á framtíðina (Northouse, 2013 ; Spears, 1998). 

8. Samfélagsleg ábyrgð (e. Stewardship): Samfélagslega ábyrgðin felur í sér að gæta 

fyrirtækis eða stofnunnar fyrir samfélagið. Stjórnendur og starfsfólk stofnunnar 

hafa öll mikilvægu hlutverki að gegna við að annast stofnunina með hagsmuni 

samfélagsins að leiðarljósi.  

9. Ræktasemi við framfarir fólks (e. Commitment to the growth of people): Þjónandi 

leiðtogar trúa því að fólk hafi gildi sem eru óháð framlagi þeirra sem starfsmanna. 

Þessir leiðtogar átta sig á þeirra ábyrgð varðandi það að styðja einstaklingsþroska 

starfsmanna og framfarir þeirra í starfi.  

10. Samfélagsmyndun (e. Building community): Þjónandi leiðtogi reynir að finna leiðir 

til að mynda raunverulegt samfélag innan vinnustaðarins. Hann áttar sig á því 

hversu mikilvægt þetta er nú í dag þegar stórar stofnanir hafa tekið við 

staðbundnum samfélögum sem mótandi afli í lífi fólks (Spears, 1998).  

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) formaður Þekkingarseturs um þjónandi forystu á 

Íslandi hefur sett fram þriggja þátta líkan um Þjónandi forystu sem byggir á hugmyndum 

Greenleaf. Hún lýsir þjónandi forystu sem samspili þriggja meginstoða sem mynda eina 

heild og tengjast allar innbyrðis: 

 Fyrsta stoðin er Einlægur áhugi á högum og hugmyndum annarra: Áhugi þjónandi 

leiðtoga beinist fyrst og fremst að velferð starfsfólks en ekki að eigin hagsmunum eða 

valdi. Einlægur áhugi birtist fyrst og fremst í hlustun og vilja til að efla hag annarra og 

kynnast hugmyndum þeirra. Þetta er eitt aðaleinkenni þjónandi leiðtoga og oft það 

mikilvægasta sem þjónandi leiðtogi getur þjálfað til að ná góðum árangri í störfum sínum. 



 

25 

Einbeitt hlustun og alúð skapar traust og virðingu og eykur skilning leiðtogans á 

hugmyndum og þörfum samstarfsfólks  

Önnur stoðin er innri styrkur: Sjálfsþekking er afar mikilvæg fyrir þjónandi leiðtoga. 

Þeir þurfa að þekkja eigin styrkleika og veikleika, markmið og hugsjónir og áhrif eigin 

athafna og orða. Góður undirbúningur og ígrundun eru nauðsynleg til að ná árangri með 

þjónandi forystu. Hugmyndir annarra og stöðug þekkingarleit eru mikilvægur grunnur 

fyrir leiðtoga en ígrundun og sjálfsvitund eru jafn nauðsynleg. Með samspili þessara þátta 

getur þjónandi leiðtogi skilið og greint fortíð og nútíð og eflt færni sína í að sjá hvað 

framtíðin ber í skauti sér. Innri styrkur og vitund um eigin markmið og hugsjónir eru lykill 

að árangri einstaklinga og fyrirtækja  

Þriðja stoðin er að sjá til framtíðar: Hugsjón og tilgangur eru leiðarljós þjónandi 

leiðtoga. Forskot leiðtogans felst ekki síst í því að hafa tilfinningu fyrir framtíðinni, greina 

hvers má vænta, hafa forgöngu um hlutina og leiða fólk áfram að settu marki. Skylda 

leiðtogans og alls starfsfólks í þjónandi forystu er að vera opið fyrir möguleikum og 

tækifærum og sjá hvað hver og einn getur gert til að láta hinn sameiginlega draum rætast 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Van Dierendonck (2011) samtvinnaði hugtök þjónandi forystu og niðurstöður 

rannsókna síðasta áratuginn og setti fram sex einkenni þjónandi leiðtoga. Í framhaldinu 

þróaði hann og Inge Nuijten (van Dierendonck og Nuijten, 2011) mælitækið SLS sem mælir 

vægi þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni og byggir á þessum sex einkennum þjónandi 

leiðtoga. 

1. Valdefling starfsfólksins : Þjónandi leiðtogi ýtir undir frumkvæði og sjálfsöryggi og 

hvetur fólk til að taka ákvarðanir í eigin málefnum. Hann virðir einstaklinga og getu 

þeirra en kemur einnig auga á vaxtartækifæri, býður upp á þjálfun og ýtir undir 

nýbreytni.   

2. Auðmýkt: Getan að sjá eigin hæfni og afrek í réttu ljósi. Þjónandi leiðtogi 

viðurkennir að hann getur notið góðs af þekkingu annarra og sækist eftir framlagi 

frá öðrum. Hann auðveldar öðrum að standa sig og veitir þeim nauðsynlegan 

stuðning. Þjónandi leiðtogi er hógvær og setur þarfir annarra framar sínum eigin.  

3. Falsleysi: Þjónandi leiðtogi er falslaus og kemur til dyranna eins og hann er 

klæddur. Hann tjáir sig í samræmi við raunverulegar hugsanir og skoðanir og er 



 

26 

heiðarlegur. Hann heldur sig við ákveðnar siðferðisreglur og stendur við gefin 

loforð. Þjónandi leiðtogi er sýnilegur innan fyrirtækisins, heiðarlegur og 

berskjaldaður. Þjónandi leiðtogi kemur fram á eigin forsendum frekar en 

forsendum stöðunnar sem hann gegnir.   

4. Gagnkvæm viðurkenning: Að geta skilið og upplifað tilfinningar og afstöður 

annarra og sett sig í spor þeirra. Þjónandi leiðtogi þarf einnig að geta gleymt ósætti 

og forðast langrækni. Hann þarf að fyrirgefa þrátt fyrir misgerðir, mistök eða 

skoðanaágreining. Einnig þarf þjónandi leiðtogi að stuðla að því að skapa 

andrúmsloft sem einkennist af trausti og hlýju, þar sem fólki er tekið á eigin 

forsendum og veit að því er ekki hafnað þó það geri mistök.  

5. Skýr stefna: Það að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim þjónar bæði 

hagsmunum þeirra og fyrirtækisins. Þegar þjónandi leiðtogi markar stefnu 

einblínir hann á leiðir sem gera vinnuna hvetjandi og sniðna að hæfileikum, 

þörfum og framlagi hvers starfsmanns. Með þessu móti er hver starfsmaður með 

hæfilega ábyrgð. 

6. Samfélagsleg ábyrgð: Þjónandi leiðtogi þarf að vera viljugur til að taka ábyrg á 

fyrirtækinu gagnvart samfélaginu og velja þjónustu umfram stjórnun og eigin 

hagsmuni. Þjónandi leiðtogi á ekki einungis að vera einskonar umsjónaraðili 

heldur einnig góð fyrirmynd fyrir aðra. Með því að setja gott fordæmi getur 

leiðtogi hvatt aðra áfram í áttina að sameiginlegu markmiði (van Dierendonck, 

2011; van Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Samkvæmt Nothouse (2013) hefur helsta gagnrýnin á þjónandi forystu verið að ekki sé 

til neinn algildur kenningarammi eða ein algild skilgreining á því hvað felist í þjónandi 

forystu. Einnig nefnir hann að vissulega sé göfugt markmið að leiðtogar setji aðra framar 

sér en mögulega sé það of draumkennd sýn á stjórnun sem gæti stangast á við 

framleiðslu, markmiðasetningu og sýn fyrirtækisins. 
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2.4.2 Rannsóknir á þjónandi forystu 

Rannsóknum á þjónandi forystu hefur farið fjölgandi á undanförnum árum. Niðurstöður 

hafa sýnt að þjónandi forysta hefur jákvæð áhrif á ýmsa þætti bæði fyrir einstaklinga 

innan fyrirtækja og stærri hópa. Má þá nefna jákvæð tengsl þjónandi forystu við 

starfsánægju, nýsköpun, jafnvægi milli vinnu og einkalífs, hjálpsemi, helgun í starfi, aukna 

þegnhegðun í starfi, bætta frammistöðu í starfi, aukið traust, meiri trú á eigin getu og 

meiri sanngirni í verklagi og ferlum (Coetzer, Bussin og Geldenhuys, 2017a; Miao, o.fl., 

2014; Thompson, o.fl., 2019; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt neikvæð tengsl á milli þjónandi forystu og kulnunar í starfi og 

aukinnar starfsmannaveltu (Coetzer, Bussin og Geldenhuys, 2017b). 

2.4.2.1 Þjónandi forysta og opinberar stofnanir 

Vinnumarkaðnum á Íslandi er oft skipti í tvennt, hið opinbera og einkafyrirtæki. Skipting 

þessi endurspeglar tvennskonar vinnuumhverfi sem eru að mörgu leyti ólík hvað varðar 

t.d. löggjöf, laun, hlunnindi og starfsöryggi. Opinberar stofnanir hafa verið skilgreindar 

sem opinberar skipulagsheildir og fyrirtæki sem eru í eigu stjórnvalda. Á Íslandi skiptist 

opinberi geirinn niður í ríki og sveitafélög (Hlín Kristbergsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson 

og Arney Einarsdóttir, 2008). Opinberar stofnanir sjá um fjölbreytta þjónustu við 

samfélagið, eins og heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og menntun á bæði grunn- og 

leikskólastigi. Starfsmenn ríkis og sveitafélaga eru um 23% af heildarfjölda 

vinnumarkaðarins hér á landi. Hjá sveitafélögum störfuðu árið 2015 um 25.000 manns og 

21.200 hjá ríkinu en margir eru í hlutastörfum og því ársverk töluvert færri (Gylfi Dalmann  

Aðalsteinsson, 2015). 

Samkvæmt Miao, o.fl., (2014) hefur þjónandi forysta fengið litla athygli í rannsóknum, 

ritum og fræðigreinum um opinbera stjórnsýslu. Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt að 

opinberi geirinn laðar frekar til sín leiðtoga sem eru áhugasamir um almanna þjónustu en 

einkageirinn. Þó svo þann áhuga sé ekki algerlega hægt að leggja að jöfnu við það að vera 

þjónandi leiðtogi þá virðast þó vera líkar áherslur í ýmsum málefnum, sem dæmi er 

útgangspunkturinn hjá báðum hagsmunir annarra. Út frá því má draga þá ályktun að fleiri 

þjónandi leiðtoga sé jafnvel að finna í opinberum fyrirtækjum en einkareknum (Miao, 

Newman, Schwarz og Xu, 2014). 
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Í rannsókn Das, Rao og Reddy frá árinu 2014 skoðuðu þeir hvort munur væri á því hvernig 

þjónandi forysta væri iðkuð í einkageiranum og hinum opinbera í Indlandi. Þeir notuðust 

við mælitæki sem kallast OLA – Organizational Leadership Assessment og var þróað af 

James Alan Laub. Þeir lögðu þetta mælitæki sem er í formi spurningarlista fyrir starfsmenn 

fjögurra framleiðslufyrirtækja. Tvö þeirra voru rekin af hinu opinbera en hin einkarekin. 

Niðurstaðan var sú að þjónandi forysta fannst á báðum stöðum þó leiðtogar 

einkafyrirtækjanna virtust vera örlítið meira þjónandi en þeir opinberu. Þátttakendur 

þessarar rannsóknar voru þó einungis 40, 20 frá einkageiranum og 20 frá hinum opinbera  

Thompson, Buch og Glasø (2019) rannsökuðu nýlega þjónandi forystu hjá opinberum 

stofnunum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 237 starfsmenn á sveitastjórnarstigi í 

Noregi, þar af voru 31 með stjórnunarábyrgð. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

tengsl milli starfsánægju og þjónandi forystu og kanna hvort starfsmannafjöldi á hvern 

leiðtoga hefði áhrif á þau tengsl. Niðurstaðan var sú að því fleiri undirmenn á hvern 

þjónandi leiðtoga því veikara urðu tengslin við starfsánægju og góða frammistöðu í starfi. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist þjónandi forysta því aðeins auka 

starfsánægju þegar leiðtogi hefur hæfilega marga starfsmenn og getur sýnt þörfum allra 

athygli og myndað við þá náið samband. Höfundar þessarar rannsóknagreinar setja í 

kjölfarið stórt spurningarmerki við það að fyrirtæki séu í auknu mæli að taka upp flatt 

skipulag sem felur í sér aukinn fjölda undirmanna á hvern leiðtoga.  

2.4.2.2 Þjónandi forysta á öldrunarheimilum 

Til eru nokkrar rannsóknir á áhrifum þjónandi forystu í heilbrigðisþjónustu (Aij og 

Rapsaniotis, 2017; Parris og Peachey, 2013) en ekki hefur verið mikið skrifað um þjónandi 

forystu á öldrunarheimilum. Tilviksrannsókn Vanderpyl (2012), frá Kanada lýsir þó árangri 

leiðtoga sem gjörbreytti stöðu og gengi öldrunarheimilisins St Michaels‘s Health Centre 

sem barðist í bökkum, starfsfólk var afar óánægt, fyrirtækjamenningin var mjög slæm og 

í ofanálag var fyrirtækið nánast gjaldþrota. Fenginn var inn nýr leiðtogi, maður að nafni 

Kevin Cowan og á tæplega sjö árum tókst honum með þjónandi forystu að gjörbreyta 

bæði fjármálum fyrirtækisins og að græða sambönd bæði við starfsmenn og aðra 

hagsmunaaðila. Cowan réð ekki sérfræðinga sér til aðstoðar, heldur notaði fjórar 

sértækar stefnur í anda þjónandi forystu til að ná fram þeim breytingum sem hann vildi 

sjá: 
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1) Samtöl auglitis til auglitis (e. „Get in their face“). Cowan lagði áherslu á góð 

samskipti og hlustaði á hvað samstarfsfólk hans hafði að segja. Hann myndaði bandalag 

við starfsfólk með því að setjast niður með þeim yfir kaffibolla og virkileg hlusta. Cowan 

forðaðist ekki þá sem gagnrýndu hann eða voru fjandsamlegir, heldur gaf hann þeim tíma 

og hlustaði á þeirra hlið. Cowan passaði meðvitað að þessi samtöl sem hann átti við 

samstarfsaðila snérust 95% um einstaklinginn sem hann var að ræða við og þarfir hans. 

Hann rökræddi aldrei eða andmælti, heldur hlustaði bara og bauð í lokin fram sína aðstoð.  

2) Bjóða fram þjónustu, frekar en að láta þjóna sér (e. „offer to serve, rather than 

be served“). Cowan áttaði sig á því að stjórnendur öldrunarheimilisins höfðu gert kröfur 

á sveitastjórn bæjarins varðandi fjármagn og fleira árum saman án þess að mynda 

bandalag og nálgast hlutina sem samstarf. Hann trúði því að samstarf væri lykillinn að 

árangri og spurði á næstum hverjum fundi með stjórnarmeðlimum „Hvað get ég gert til 

að gera líf ykkar auðveldara?“  

3) Grisja garðinn (e. „weed the garden“). Þjónandi forysta krefst þess að tekið sé 

á erfiðum starfsmannamálum af hreinskilni og sanngirni. Þjónandi leiðtogar átta sig á að 

stundum þarf að færa starfsfólk til eða láta þá starfsmenn fara sem passa illa inn eða 

standa sig ekki.  

4) Gefðu öðrum viðurkenninguna (e. „give the credit away“). Aðalsmerki 

leiðtogastíls Cowen var að hann þakkaði frekar öðrum fyrir vel unnin störf heldur en að 

eigna sjálfum sér heiðurinn. Hann var stoltur af því góða starfi sem unnið var á 

öldrunarheimilinu en eignaði starfsfólkinu heiðurinn að því hversu vel gekk en ekki 

sjálfum sér. 

Við leit kom ekki fram nein önnur rannsókn sem fjallaði um þjónandi forystu á 

öldrunarheimilum en til eru þó nokkrar rannsóknir um tengda forystuhætti á 

öldrunarheimilum. Ein af þessum rannsóknum skoðaði tengsl umbreytingastjórnunar við 

starfsánægju og velferð starfsfólks í öldrunarþjónustu. Þátttakendur í rannsókninni voru 

starfsmenn ríkisrekinnar öldrunarþjónustu í Danmörku, alls 447 einstaklingar, sem sinntu 

bæði öldruðum á eigin heimilum og á öldrunarheimilum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að umbreytingastjórnun hafði jákvæð áhrif á bæði starfsánægju og almenna velferð 

starfsfólks (Nielsen, Yarker, Brenner, Randall og Borg, 2008).  
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Önnur dönsk langtímarannsókn sem gerð var á starfsfólki í öldrunarþjónustu þar í landi 

sýndi að umbreytingastjórnun var beintengd viðhorfi starfsmanna til andlegrar líðannar, 

árekstra milli atvinnu og einkalífs (e. work life conflict) og starfsánægju. Einnig var 

niðurstaða þeirrar rannsóknar að til þess að umbreytingastjórnun hefði áhrif á velferð 

starfsmanna þurfti að vera gott jafnvægi milli einkalífs og vinnu. Þetta átti hinsvegar ekki 

við um starfsánægju, hún mældist meiri ef leiðtogi notaðist við stjórnunarhætti í anda 

umbreytingastjórnunnar sama hvort jafnvægi væri milli einkalífs og vinnu eða ekki. 

Þátttakendur sem tóku þátt í bæði fyrri og seinni hluta rannsóknar voru alls 188 (Munir, 

Nielsen, Garde, Albertsen og Carneiro, 2012). 

Samkvæmt sænskri rannsókn á stjórnunarháttum eru millistjórnendur afar mikilvægir 

á öldrunarheimilum því þeir hafa áhrif á sálfélagslegt vinnuumhverfi starfsmanna, 

þátttakendur voru alls 159. Í þessari sömu rannsókn fannst einnig munur á tengslum 

menntaðra og ómenntaðra starfsmanna við yfirmenn. Rannsóknin skoðaði sérstaklega 

tengsl á milli líkansins um ójafnvægi í viðleitni og umbun (e. effort-reward imbalance 

model) og umbreytingastjórnunnar (e. transformational leadership). Sérfræðingarnir sem 

voru með hærra menntunarstig mátu sinn næsta yfirmann frekar sem 

umbreytingaleiðtoga en aðrir minna menntaðir starfsmenn. Þetta getur mögulega stafað 

af því að millistjórnendur geri ólíkar kröfur og noti annars konar hvatningu á sérfræðinga 

með mikla menntun en almenna starfsmenn. Rannsókn þessi sýndi einnig að þegar kom 

að viðhorfi til næsta yfirmanns skipti það að starfsmönnum væri umbunað mestu máli 

(Keisu, Öhman og Enberg, 2018). 

2.5 Líðan í starfi 

Atvinna er einn stærsti áhrifavaldurinn á lífsgæði einstaklinga. Það sem hefur hvað mest 

áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu starfsfólks er vinnutengd streita. Auk þess er 

streita fjárhagsleg byrði á vinnustöðum og samfélaginu í heild vegna þess að hún veldur 

minnkaðri framleiðni, auknum forföllum vegna veikinda, aukningu í greiðslu 

sjúkrapeninga og örorku og meiri fjárútláta hjá heilbrigðiskerfinu (Havermans, Brouwers, 

Hoek, Anema, van der Beek og Boot, 2018). Séu sálfélagslegir þættir í starfsumhverfi 

neikvæðir getur það haft verulega slæm áhrif á andlega heilsu starfsmanna (Han, Shin, 

Yoon, Ko, Kim og Han, 2018). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er skert andleg 

heilsa ein aðal ástæða fyrir minnkaðri atvinunnuþáttöku og fjarveru frá vinnustöðum 
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(Häusser, Mojzisch, Niesel og Schulz-Hardt, 2010). Í nýlegri rannsókn, sem er hluti af hinni 

viðamiklu Whitehall-rannsókn um vellíðan og starfsumhverfi opinberra starfsmanna, var 

sýnt að sjálfræði í starfi, gott vinnuumhverfi, stuðningur og góð samskipti á vinnustað hafa 

afgerandi áhrif á andlega líðan starfsfólks, óháð sérhæfingu og eðli starfs (Stansfeld, 

Shipley, Head, Fuhrer og Kivimaki, 2013).  

2.5.1 Líðan starfsfólks á öldrunarheimilum 

Rannsóknir sýna í vaxandi mæli að vinnuálag hafi slæm áhrif á gæði umönnunnar og 

öryggi vistmanna á hjúkrunarheimilum. Vinnuálag hefur þó aukist á síðustu áratugum 

vegna vaxandi fjölda aldraðra, fjárhagserfiðleika, undirmönnunnar, aukningu á flóknari 

umönnun og meiri væntinga þegar kemur að gæðum þjónustunnar (Buljac-Samardzic og 

van Woerkom, 2018). 

Ekki hefur líðan starfsfólks á öldrunarheimilum verið mikið skoðuð hér á landi en þó 

hafa verið gerðar einhverjar rannsóknir. Árið 2000 var lögð fyrir rannsókn hér á landi sem 

skoðaði líðan starfsfólks á öldrunarheimilum og viðhorf þeirra til stjórnunnar. Rannsóknin 

var á vegum Vinnueftirlitsins í formi spurningarlista sem mældi heilsufar, líðan og 

vinnuumhverfi starfsfólks í öldrunarþjónustu, þátttakendur voru 1215. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að sjúkraliðar, ófaglærðar konur í umönnun og ræstitæknar í 

öldrunarþjónustu væru undir mun meira líkamlegu vinnuálagi en hjúkrunarfræðingar og 

einnig fannst þeim vinnan einhæfari. Hjúkrunarfræðingunum virtist líða betur bæði 

andlega og líkamlega en hinum starfshópunum og þurftu sjaldnar að leita til lækna. Allir 

starfshóparnir voru sammála um það að þó starfið væri líkamlega og andlega erfitt væru 

þeir almennt ánægðir í starfi. Einnig sögðu þeir starfið gefandi og að það byði upp á 

sjálfræði (Hólmfríður Gunnarsdóttir, Kristinn Tómasson og Guðbjörg Rafnsdóttir, 2004).  

Erlendar rannsóknir hafa í einhverju mæli skoðað líðan starfsfólks á öldrunarheimilum. 

Rannsókn Engström, Skytt og Nilsson (2011) skoðaði muninn á líðan menntaðs og 

ómenntaðs starfsfólks í öldrunarþjónustu í Svíþjóð, þátttakendur voru 572. Rannsóknin 

sýndi að ómenntaða starfsfólkið sýndi meiri merki um streitu og upplifði meira álag í 

vinnunni. Einnig voru niðurstöður þeirrar rannsóknar að starfsfólk í öldrunarþjónustu 

þyrfti meira sjálfræði í starfi til að bæta starfsánægju, auka færni starfsmanna og gæði 

þjónustunnar.  
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Westermann, Kozak, Harling og Nienhaus (2014) skrifuðu fræðilega úttekt á bjargráðum 

og forvörn gegn kulun hjá starfsfólki öldrunarheimila. Niðurstöður þeirrar úttektar voru 

að það hafði meiri langvarandi áhrif að vinna að forvörnum kulnunar á vinnustaðnum í 

heild, eða með blöndu af vinnustaða og einstaklings inngripi, heldur en bara með 

einstaklingum einum og sér.  

2.5.2 Starfsánægja 

Starfsánægja er eitt að þeim málefnum tengt atvinnu sem hefur verið hvað mest 

rannsakað (Lu, Barriball, Zhang og While, 2012). Starfsánægja hefur einnig verið 

mikilvægur hluti af leiðtogafræðum og rannsóknum á fyrirtækjum vegna þess hversu mikil 

áhrif ánægja í starfi hefur á frammistöðu í starfi (Zhang, Lee og Wong, 2016).   

Hin hefðbundna skilgreining á starfsánægju einblínir á allar þær tilfinningar sem 

einstaklingur hefur til vinnu sinnar. Hins vegar felst starfsánægja einnig í þeim væntingum 

sem einstaklingar hafa til vinnu sinnar og hverskonar ávinnings þeir vænta af vinnunni (Lu 

o.fl., 2012). Starfsánægja hefur að auki verið skilgreind sem félagslegt viðhorf sem 

einstaklingur hefur til starfs síns sem mótast af vitsmunum, tilfinningum og atferli (Kaur, 

2018). Starfsánægja er nátengd hegðun einstaklings á vinnustaðunum og veltur að 

miklum hluta á því hversu vel starfið uppfyllir væntingar viðkomandi til þess starfs sem 

hann gegnir (Singh og Onahring, 2019). 

Það að starfsfólk sé ánægt í starfi er ekki bara mikilvægt fyrir starfsmennina sjálfa 

heldur er það afar mikilvægt fyrir stjórnendur og gengi fyrirtækja almennt. Ánægja 

starfsfólks felur í sér minna af forföllum og minni starfsmannaveltu. Þess vegna er 

mikilvægt að fyrirtæki aðlagi störf og mannauðsstefnur sínar þannig að mögulegt sé að 

hámarka ánægju og framleiðni (Singh og Onahring, 2019). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

starfsmenn sem vinna á vinnustöðum sem eru með styðjandi og jákvætt andrúmsloft 

veita viðskiptavinum betri þjónustu (Jaramillo, Grisaffe, Chonko og Roberts, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölmargir þættir geta haft áhrif á starfsánægju. Má þar nefna 

laun, vinnuumhverfi, sjálfræði, samskipti á vinnustað, helgun í starfi, starfsöryggi, 

stöðuhækkanir, hlunnindi, stuðning yfirmanna og jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs 

(Singh og Onahring, 2019). Á hinn bóginn geta ýmsir þættir einnig valdið óánægju í starfi 

og má þar helst nefna lág laun, manneklu og vöntun á stjórnun frá fólki í leiðtogastöðum 

(Romig, Maillet og Denmark, 2011). Það hefur sýnt sig að þegar leiðtogi hlustar á þarfir 
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starfsfólks, skoðar hvar metnaðurinn liggur og leggur á sig að sjá möguleika hvers og eins 

þá getur það haft djúpstæð áhrif á starfsánægju (Kaur, 2018). 

2.5.2.1 Þjónandi forysta og starfsánægja 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli þjónandi forystu og starfsánægju. 

(Zhang, o.fl., 2016; Akdol og Arikboga, 2017; Kaur, 2018; Jaramillo, o.fl., 2009; Rozika, 

Dharma og Sitorus, 2018; Thompson, o.fl., 2019). Rannsókn Akdol og Arikboga sýndi 

einnig að persónulegt samband þjónandi leiðtoga við starfsmenn ýtti undir starfsánægju. 

Í rannsókn Kaur sýndu niðurstöðurnar að þjónandi forysta væri jákvætt tengd við bæði 

starfsánægju og helgun starfsmanna og að starfsánægja virkaði sem milliliður milli 

þjónandi forystu og helgunar starfsmanna. 

Íslenskar rannsóknir hafa líka gefið svipaðar niðurstöður. Rannsókn Guðjóns Inga 

Guðjónssonar og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2014) á þjónandi forystu í Háskóla Íslands sem 

var mæld með SLS mælitækinu og skoðaði tengsl við starfsánægju sýndi marktækt 

jákvæða fylgni (p<0,05) við heildarþætti SLS. Aðeins tveir undirþættir þjónandi forystu 

mældir einir og sér sýndu þó marktækt jákvæða fylgni við starfsánægju, það voru hugrekki 

og efling. Þátttakendur voru 269 starfsmenn á akademískum sviðum HÍ. Rannsókn 

Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg Gunnardóttur (2018) skoðaði vægi þjónandi 

forystu í framhaldsskólum og tengsl við starfsánægju. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru að sterk marktæk tengsl mældust milli heildarvægis þjónandi forystu og 

starfsánægju og einnig á milli alla undirþátta þjónandi forystu og starfsánægju. 

Þátttakendur voru 219 starfsmenn framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Eigindleg 

rannsókn Sigurbjargar Hjálmarsdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2018) rennir einnig 

stoðum undir tengsl þjónandi forystu og starfsánægju. Viðmælendur voru stjórnendur 

fyrirtækja sem hafa endurtekið fengið viðurkenningu sem “fyrirmyndarfyrirtæki“ hjá VR. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að áhersluþættir í stjórnun viðmælendanna voru í takt 

við áherslur þjónandi forystu. Því má álykta að þeir þættir tengist starfsánægju starfsfólks 

þessa fyrirtækja þar sem það eru starfsmenn fyrirtækjanna sem svara spurningakönnun 

sem ræður því hvaða fyrirtæki verða tilnefnd sem „fyrirmyndarfyrirtæki“ VR.  

Rannsóknir innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi hafa sýnt svipaðar niðurstöður 

um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju. Rannsókn Huldu Rafnsdóttur, Ragnheiðar 

Hörpu Arnardóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2015) sem lögð var fyrir 



 

34 

hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsi Akureyrar sýndi marktæka fylgni á milli þjónandi forystu 

og starfsánægju. Þátttakendur voru 149 manns og var þjónandi forysta könnuð með 

Servant Leadership Survey (SLS). Niðurstöðurnar voru að heildartala SLS var 4,3 og 

starfsánægja hafði sterkustu fylgni við undirþáttinn eflingu. Sigrún Gunnarsdóttir (2014) 

rannsakaði einnig þjónandi forystu með SLS mælitækinu og tengsl þess við starfsánægju 

meðal starfsfólks í umönnun á fjórum spítölum hér á landi. Þátttakendur voru 143 og 

sýndi rannsóknin að þjónandi forysta var til staðar á spítölunum og var hún einnig með 

marktæka fylgni við starfsánægju. Heildar SLS var 4,65 og mældust allir undirþættir SLS 

marktækt tengdir starfsánægju nema þátturinn forgangsröðun í þágu annarra.  

Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju hafa að einhverju leyti verið rannsökuð í 

heilbrigðisþjónustu erlendis. Jenkins og Stewart (2010) rannsökuðu áhrif þjónandi forystu 

á starfsánægju meðal hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. Þátttakendur 

voru 210 manns og niðurstaðan var sú að jákvæð fylgni var á milli þjónandi forystu og 

starfsánægju. Önnur bandarísk rannsókn skoðaði þjónandi forystu á sjúkrahúsum í 

dreifbýli og tengsl þess við starfsánægju. Þátttakendur voru 219 einstaklingar og sýndi 

rannsóknin sterk tengsl á milli þjónandi forystu og starfsánægju (McCann, Graves og Cox, 

2014). 

2.5.3 Sjálfræði í starfi 

Sjálfræði í starfi (e. autonomy) er skilgreint sem mælikvarðinn á það að hve miklu leyti 

einstaklingar geta ákveðið áhrifavalda í eigin starfi eins og aðferðir, ferla og álag (Cai, 

Lysova, Khapova og Bossink, 2018). Til þess að virkja innri hvatningu (e. intrinsic 

motivation) skiptir það einna mestu máli að einstaklingur upplifi sjálfræði (Chiniara og 

Bentein, 2016).  

Sjálfræði í starfi er ein af þeim nauðsynlegu breytum sem hafa áhrif á áhugahvöt 

starfsmanna og þar af leiðandi helgun í starfi. Sjálfræði í starfi er tengt aukinni þátttöku í 

starfi, meiri starfsánægju og minni streitu. Hinsvegar hefur minnkað sjálfræði verið tengt 

við streitu, pirring og kvíða (Jain og Duggal, 2018).  

Leiðtogar skipta miklu máli þegar kemur að því að efla sjálfræði í starfi hjá starfsfólki, 

með því að veita þeim stuðning og leiðsögn (Jain og Duggal, 2018). Vanalega hefur 

sjálfræði í starfi verið skoðað með tilliti til jákvæðrar útkomu fyrir starfsfólk og eða 

vinnustaði, enda hafa rannsóknir sýnt að aukið sjálfræði í starfi eykur sem dæmi 
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starfsánægju og sköpunargáfu (e. creativity). Rannsókn Lu, Brockner , Vardi og Weitz frá 

árinu 2017 sýndi þó möguleg tengsl á milli sjálfræðis í starfi og siðlausrar hegðunar (e. 

unethical behavior). Rannsókn þessi sýndi þó enn fremur að það skipti máli hvort 

starfsmenn kynnu að meta sjálfræðið eða ekki. Aukið sjálfræði ýtti bara undir siðlausa 

hegðun hjá þeim starfsmönnum sem ekki fannst mikilvægt að hafa sjálfræði í starfi. 

Rannsókn Stansfeld o.fl. (2013) hafði 5182 þátttakendur og var partur af Whitehall 

rannsóknum um vellíðan og starfsumhverfi opinberra starfsmanna sýndi að sjálfræði í 

starfi var einn af þeim þáttum sem hafði afgerandi áhrif á andlega líðan starfsfólks óháð 

sérhæfingu og eðli starfs.  

2.5.3.1 Þjónandi forysta og sjálfræði 

Þjónandi leiðtogar valdefla starfsmenn sína með því að fela þeim ábyrgð og frelsi til að 

haga málum eins og þeim þykir best og treysta þeim til að taka mikilvægar ákvarðanir. 

Þjónandi leiðtogar hjálpa starfsmönnum sínum við að öðlast sjálfræði í starfi með því að 

efla þá í að taka frumkvæði, vera skapandi, læra af mistökum, axla ábyrgð og glíma við 

erfið verkefni á þeirra eigin máta (Chiniara og Bentein, 2016). 

Ekki finnast margar rannsóknir sem mæla tengsl þjónandi forystu og sjálfræðis. 

Rannsókn Chiniara og Bentein (2016) sýndi sterk tengsl á milli sjálfræðis og þjónandi 

forystu hjá starfsmönnum tæknifyrirtækis í Kanada. Einnig bentu niðurstöður þeirrar 

rannsóknar til að áhrif þjónandi leiðtoga á einstaklings árangur starfsmanna væri bundinn 

því að starfsmenn upplifðu það að þörfum þeirra væri fullnægt. Þátttakendur í 

rannsókninni voru alls 978. 

Kínversk rannsókn á starfsmönnum í hátæknifyrirtækjum sýndi jákvæð tengsl á milli 

þjónandi forystu og sjálfræðis og einnig að þjónandi forysta hefði einungis jákvæð áhrif á 

nýsköpun (e. innovation) í gegnum merkingarbæra vinnu þegar sjálfræði var hátt (Cai, 

o.fl., 2018). Rannsókn Chen, Chen og Li (2011) sem skoðaði 265 pör af yfirmönnum og 

undirmönnum í ýmsum störfum í Taílandi sýndi fylgni á milli þjónandi forystu og sjálfræðis 

í starfi. Á Íslandi hafa ekki verið birtar greinar um tengsl sjálfræðis við þjónandi forystu en 

nokkrur lokaverkefni háskólanema hafa þó rannsakað þessi tengsl. 

2.5.4 Kulnun í starfi 

Langvarandi vinnutengd streita getur endað í alvarlegu neikvæðu ástandi sem kallast 

kulnun (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Kulnun var upprunalega skilgreind í grein eftir 
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Herbert Freudenberger árið 1974 sem heilkenni sem einkennist af tilfinningalegri 

örmögnun, sjálfhvarfi og minni afkastagetu (Nunn og Isaacs, 2019). Félagssálfræðingurinn 

Christina Maslach skrifaði síðan grein um kulnun 1976 í grein sinni um tilfinningar á 

vinnustað (Aronsson, o.fl., 2017). Fyrst var því haldið fram að kulnun ætti sér bara stað 

hjá fólki sem vann í umönnunarstörfum en seinna var viðurkennt að einstaklingar gætu 

lent í kulnun óháð því hvaða starfi þeir sinntu (Hakanen, Seppälä og Peeters, 2017). 

Kulnun er algengari hjá yngra fólki en eldra og einnig algengari hjá konum. Ungar, gáfaðar 

einstæðar konur sem helga sig starfi sínu virðast vera í sérstakri áhættu. Einnig virðast 

þeir helst lenda í kulnun sem standa sig vel í starfi og sýna skjólstæðingum og 

vandamálum þeirra hluttekningu (Nunn og Isaacs, 2019).  

Samkvæmt skilgreiningu Maslach á kulnun greinist hún í þrjár víddir. 1) Tilfinningalegt 

þrot, sem felur í sér persónulegt álag og þá tilfinningu að vera búin að þurrausa sig 

andlega og líkamlega. 2) Hlutgerving, sem lýsir sér í kuldalegu og ópersónulegu viðmóti 

og 3) Minnkuð vinnuafköst, þar sem starfsmanni finnst hann ekki standa sig nógu vel og 

ekki ná árangri (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). 

Kulnun er ferli sem hefst á aukinni viðleitni til að standast ytri kröfur. Þessi aukna 

viðleitni leiðir til tilfinningalegs þrots sem síðan er kveikjan að hlutgervingu sem leiðir af 

sér minnkuð vinnuafköst. Þessi minnkuðu vinnuafköst ýta enn meira undir tilfinningalegt 

þrot og þannig verður þetta óvægin hringrás. Það að kulnun gerist í þessu ferli skiptir 

miklu máli þegar horft er til aðferðarfræðilegra sjónarmiða. Það þýðir að ekki hafa allir 

sem skora hátt í tilfinningalegu þroti komist yfir á stig hlutgervingar og/eða minnkaðra 

vinnuafkasta (Aronsson, o.fl.,  2017).  

Kulnun hefur alvarleg áhrif bæði á einstaklinga og vinnustaði. Einstaklingar sem lenda 

í kulnun mæta verr og segja jafnvel upp starfi sínu. Þeir sem halda áfram í sama starfi eftir 

að þeir eru komnir í kulnun sýna minni framleiðni og árangur og eru almennt óánægðir í 

starfi. Starfsmaður sem upplifir kulnun getur jafnvel smitað út frá sér og haft neikvæð 

áhrif á samstarfsfólk sitt bæði með auknum árekstrum og töfum á verkefnaskilum. 

Neikvæð áhrif kulnunar á heilsu einstaklinga eru ótvíræð. Kulnun veldur röskun á andlegri 

heilsu sem kemur fram sem kvíði, þunglyndi, lágt sjálfsmat eða aðrir andlegir erfiðleikar. 

Einnig hafa fundist tengsl á milli kulnunar og vímuefnavanda (Maslach, Schaufeli og Leiter, 

2001). 
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Forvarnir gegn streitu og kulnun á vinnustöðum eru mikilvægar og þá er einna 

mikilvægast að skoða vel þarfir starfsmanna og leiðtoga (Havermans o.fl, 2018). Í grein 

sinni frá 2001 benda Leiter og Maslach á það að nauðsynlegt sé fyrir leiðtoga að skapa 

vinnuaðstæður sem ýta ekki undir kulnun í starfi heldur huga að þeim þáttum sem draga 

úr kulnun. Í greininni er talað um að einblína á sex víddir vinnunnar sem starfsmenn verði 

að hafa í jafnvægi. Skapist ójafnvægi á einhverjum af þessum sex víddum stuðlar það að 

kulnun. 

1. Vinnuálag (e. Workload) : Vinnuálag getur orðið of mikið og það að gera sífellt 

meira getur færst í vana. Með tilkomu aukinnar tækni og þess hraða sem er í 

samfélaginu í dag þarf markvisst að afmarka persónulegan tíma og forðast það að 

svara vinnusímtölum, tölvupóstum og skilaboðum á öllum tímum (Leiter og 

Maslach, 2001). 

2. Stjórnun (e. Control) : Aukinn hraði á vinnustöðum setur álag á jafnvægi milli 

starfsmanna og stjórnunnar fyrirtækja. Leiðtogar hafa sífellt meiri aðgang að 

öllum upplýsingum tengdum fyrirtækinu og ættu því að geta þróað og innleitt 

betri vinnubrögð. Tæknin hefur hinsvegar aukið víxltengsl milli starfsmanna. 

Þörfin fyrir meiri samhæfingu meðal starfsmanna færir því sjálfræðið frá 

einstaklingum til starfsmannahópa (Leiter og Maslach, 2001). 

3. Umbun (e. Reward): Að standa sig sérlega vel í starfi þarf að vera að einhverju leyti 

verðlaunað, fjárhagslega, með aukinni virðingu eða félagslega. (Leiter og Maslach, 

2001). Ef umbun er ekki í samræmi við væntingar einstaklings getur það skapað 

ójafnvægi og aukið streitu (Buruck, Tomaschek og Lütke-Lanfer, 2018).  

4. Samfélag (e. Community): Það að vera sítengdur við fólk í gegnum tæknina, 

minnkar tímann sem starfsmenn hafa til að hitta fólk auglitis til auglitis. Hvort sem 

um er að ræða tölvupósta, fjarfundi eða einhverjar aðrar af þeim fjölmörgu leiðum 

sem hægt er að tengjast öðrum þá er það aukið álag að vera sítengdur öðru fólki 

(Leiter og Maslach, 2001). 

5. Sanngirni (e. Fairness): Það að upplifa að komið sé fram við mann af ósanngirni 

grefur undan sambandi manns við vinnuna. Hinsvegar að upplifa það að komið sé 

fram við mann af virðingu á vinnustað ýtir undir helgun í starfi (Leiter og Maslach, 

2001). 
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6. Gildi (e. Values): Þegar starfsmaður getur samsamað sig að gildum fyrirtækisins 

verður þátttaka hans meiri, hann verður atorkusamari og sinnir verkefninu betur. 

Ef starfsmaður hinsvegar tengir ekki við það sem fyrirtækið stendur fyrir skapar 

það ójafnvægi og vekur upp streitu og þær tilfinningar hjá viðkomandi að hann sé 

mögulega ekki í réttu starfi (Leiter og Maslach, 2001; Buruck o.fl., 2018). 

Það sem leiðtogar geta gert til að minnka líkurnar á kulnun hjá starfsmönnum og um 

leið auka framleiðni er að hafa gott flæði á upplýsingum og vera í stöðugum samskiptum 

við starfsmenn. Einnig ættu starfsmenn að fá að vera með í að taka ákvarðanir og að leysa 

vandamál sem upp koma. Að lokum er nauðsynlegt að vera með góða eftirfylgni og mæla 

árangur, starfsmenn þurfa að fá að vita hvort þeir séu á leiðinni í rétta átt (Leiter og 

Maslach, 2001). Inngrip gegn kulnun geta verið framkvæmd sem einstaklings inngrip með 

því að kenna betra viðnám við streitu í gegnum hugleiðslu, slökunaræfingar og 

sálfræðimeðferðir. Inngrip gegn kulnun sem gerð eru af fyrirtækjum hafa þó sýnt meiri 

langvarandi árangur á kulnun starfsmanna en einstaklings inngrip (Buruck, o.fl., 2018). 

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa skoðað kulnun í starfi meðal starfsfólks 

öldrunarheimila. Kerfisbundin fræðileg samantekt Costello, Walsh, Cooper og Livingston 

á greinum um kulnun í starfi meðal starfsfólks á öldrunarheimilum á árunum 2009-2017 

sýndi að kulnun væri almennt ekki mikil. Notast var við mælitækið MBI (Maslach burnout 

inventory) og var meðaltalið fyrir tilfiningalega örmögnun 15 sem flokkast sem lítil 

einkenni. Rannsóknir hafa einnig skoðað kulnun í starfi hjá heilbrigðisstarfsmönnum. 

Rannsókn Fagin o.fl. (1996) sem skoðaði kulnun í starfi meðal 648 geðhjúkrunarfræðinga 

í Bandaríkjunum með því að leggja MBI kulnunarkvarðann fyrir þrisvar sýndi að 28 -32% 

upplifðu mikil einkenni tilfinningalegrar örmögnunar sem bendir til kulnunar í starfi. 

Spænsk langtímarannsókn þar sem kulnun í starfi var skoðuð sýndi að aðeins þremur 

árum eftir útskrift upplifðu 23% hjúkrunarfræðinga mikil einkenni um tilfinningalega 

örmögnun á Maslach kulnunarkvarðanum. Rannsóknin var framkvæmd á sex árum og 

þátttakendur voru í byrjun 249 en enduðu sem 70 (Fornés-Vives, García-Banda, Frias-

Navarro og Pascual-Soler, 2019). 

2.5.4.1 Þjónandi forysta og kulnun í starfi 

Rannsóknir hafa sýnt að stjórnunarstíll í heilbrigðisþjónustu getur annað hvort ýtt undir 

kulnun í starfi eða haft verndandi áhrif (Kanste, 2008; Zopiatis og Panayiotis, 2010; 
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Laschinger og Fida, 2014). Rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur o.fl. (2009) skoðaði tengsl 

mönnunnar og stuðnings stjórnenda við kulnun hjá hjúkrunarfræðingum á 

Landsspítalanum. Þátttakendur voru 695 og var notast við Maslach kulnunarkvarðann 

(MBI) til að mæla tilfinningalega örmögnun og nursing work index (NWI-R) til að mæla 

vinnuaðstæður. Niðurstöður sýndu að kulnun mældist frekar lítil miðað við sambærilegar 

rannsóknir sem höfðu verið gerðar á hjúkrunarfræðingum í öðrum löndum (MBI meðaltal 

13,7). Einnig sýndu niðurstöður að næg mönnun, stuðningur frá yfirmönnum og góð 

samskipti við lækna minnkuðu marktækt líkur á kulnun meðal hjúkrunarfræðinga 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2009). 

Af erlendum rannsóknum sem skoða tengsl milli þjónandi forystu og kulnunar má 

nefna langtímarannsókn Tang, Kwan, Zhang og Zhu (2016) sem skoðaði tengsl þjónandi 

forystu við tilfinningalega örmögnun hjá 309 kínverskum bankastarfsmönnum. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að minni tilfinningaleg örmögnun var það sem hafði 

áhrif á jákvætt samband á milli þjónandi forystu og jafnvægis milli vinnu og fjölskyldulífs. 

Rannsókn á tengslum þjónandi forystu við kulnun í starfi meðal byggingaverkamanna í 

Suður Afríku sýndi að aðgangur að fleiri bjargráðum í vinnu studdi samband á milli 

þjónandi forystu og minni líkinda á kulnun í starfi. Þátttakendur voru 186 starfsmenn 

(Coetzer, o.fl., 2017b). 

Babakus, Yavas og Ashill (2010) skoðuðu tengsl þjónandi forystu og kulnunar hjá 530 

þjónustufulltrúum í banka á Nýja Sjálandi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að það 

væru neikvæð tengsl á milli þjónandi forystu og kulnunar. Einnig sýndi þeirra rannsókn að 

það að einstaklingar pössuðu vel í starfið sem þeir sinntu (e. person-job fit) ýtti undir 

sambandið á milli þjónandi forystu og minni líkinda á kulnun.  

Tengsl þjónandi forystu við kulnun í starfi hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi. 

Rannsóknar Sólveigar Reynisdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2015) á 

þjónustustarfsmönnum, sýndi marktæk tengsl á milli lítillar tilfinningalegrar 

örmögnunnar í starfi og þjónandi forystu. Þátttakendur í rannsókninni voru 94 

starfsmenn. Notast var við Maslach kulnunarkvarðann og 21% þeirra 

þjónustustarfsmanna sem tóku þátt sýndu einkenni um mikla tilfinningalega örmögnun í 

starfi.  
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3 Aðferð  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar sem gerð var til að kanna 

viðhorf til þjónandi forystu á öldrunarheimilum og tengsl þess við líðan í starfi. Fyrst 

verður fjallað um tilgang rannsóknarinnar, rannsóknarspurningarnar og 

rannsóknaraðferðina. Næst verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar. Greint 

verður frá þeim mælitækjum sem notast var við og rætt um áreiðleika og réttmæti þeirra. 

Farið verður yfir siðferðileg álitamál tengd rannsókninni og að lokum rætt um framkvæmd 

rannsóknarinnar og tölfræðiúrvinnslu gagnanna.  

3.1 Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna vægi þjónandi forystu meðal starfsfólks á 

öldrunarheimilum Akureyrarbæjar og líðan þeirra starfsmanna. Einnig fól rannsóknin í sér 

að kanna möguleg tengsl þjónandi forystu við starfsánægju, sjálfræði og kulnun í starfi.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvert er mat starfsfólks á vægi þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni? 

2. Hvert er viðhorf starfsfólks til starfsánægju, sjálfræðis og einkenna um kulnun? 

3. Hver eru tengsl þjónandi forystu við starfsánægju, sjálfræði og einkenni um 

kulnun? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research method). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir felast í því að safna tölulegum gögnum um ákveðinn 

hóp, oftast með spurningalistum og bera svo niðurstöðurnar saman við fyrirfram ákveðna 

kenningu. Megindlegar rannsóknir rannsaka sambönd á milli breyta sem eru mældar með 

númerum og síðan er reiknuð út frá því tölfræði og jafnvel sett fram tölfræðileg líkön 

(Saunders, Lewis og Thornhill, 2016).  

3.3 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar og 

var könnunin unnin í samstarfi við mannauðsdeild bæjarins. Könnunin var send með 

tölvupósti á 217 starfsmenn á níu starfsstöðvum. Tólf tölvupóstar voru endursendir með 

þeim skilaboðum að netfang væri ekki virkt og þrír starfsmenn voru án tölvupóstfangs 
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sem stjórnendur buðu upp á að svara í vinnutölvum. Heildartala þeirra sem höfðu kost á 

að taka þátt voru því 208 manns. Starfsmenn í mannauðsdeild Akureyrarbæjar sáum um 

að senda út link á vefslóð þar sem þátttakendur gátu svarað könnuninni. 117 svör bárust 

þannig að svarhlutfallið var tæp 54%. Aðeins reyndust þó 106 manns hafa skilað inn 

fullnægjandi svörum, en viðmiðið var að þeir hefðu svarað a.m.k. 80% af spurningunum 

sem snéru að þjónandi forystu (SLS) til þess að geta verið með í þýðinu. Svarhlutfall ef 

miðað er einungis við nothæf svör er því rétt rúm 50%. 

3.4 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var rafræn spurningakönnun sem var samsett úr nokkrum 

þáttum. Aðallega var um að ræða mælitækið SLS – Servant Leadership Survey sem metur 

viðhorf starfsfólks til þjónandi forystu næsta yfirmanns. (Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Spurningar sem snéru að kulnun voru fengnar úr MBI - Maslach burnout inventory 

(Maslach, Jackson og Leiter, 1996). Ein spurning snéri síðan að starfsánægju og þrjár að 

sjálfræði í starfi. Að lokum voru nokkrar bakgrunnsspurningar. Alls voru spurningarnar 51 

talsins (sjá viðauka 2) og tók það þátttakendur að meðaltali 8 mínútur að svara þeim. 

3.4.1 Mælitækið SLS  

SLS - Servant Leadership Survey er mælitæki í formi spurningalista með 30 fullyrðingum 

sem þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu til á 6 stiga Likert kvarða. Hver hinna 30 

fullyrðinga tilheyrir einum af þeim átta þáttum sem lýsa megineinkennum þjónandi 

forystu. Þeir eru efling, forgangsröðun í þágu annarra, ábyrgðarskylda, fyrirgefning, 

hugrekki, falsleysi, auðmýkt og samfélagsleg ábyrgð (sjá viðauka 3). Spurningarnar snúa 

að næsta yfirmanni þátttakanda og eru svarmöguleikarnir 1) mjög ósammála, 

2)ósammála, 3)frekar ósammála, 4)frekar sammála, 5)sammála og 6)mjög sammála (van 

Dierendonck og Nuijen, 2011). Notast var við íslenska þýðingu mælitækisins sem unnin 

var undir stjórn Sigrúnar Gunnarsdóttur í samvinnu við van Dierendonck. Þetta mælitæki 

er aðal grunnurinn að könnuninni, eða 30 spurningar af 51. Áreiðanleiki SLS mælitækisins 

hefur verið staðfestur í endurteknum fyrirlögnum í Hollandi og Bretlandi. Hér á landi hafa 

rannsóknir einnig staðfest áreiðanleika og réttmæti mælitækisins í íslenskri þýðingu og 

það hefur verið þáttagreint (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  
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3.4.2 Starfsánægja 

Ein spurning um starfsánægju var lögð fyrir. Spurt var „Almennt séð hversu ánægð(ur) 

ertu í núverandi starfi?“ Svarmöguleikarnir voru 1)Mjög óánægð(-ur), 2)Nokkuð 

óánægðu(-ur), 3)Nokkuð ánægð(-ur) og 4)Mjög ánægð(-ur). Ástæða þess að einungis var 

notast við eina spurningu um starfsánægju er sú að rannóknir hafa sýnt að ein almenn 

starfsánægjuspurning sé réttmæt og áreiðanleg og gefi svipaða niðurstöðu og fleiri 

spurningar um málefnið (Nagy, 2002; Wanous, Reichers og Hudy, 1997). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að ein starfsánægjuspurning hefur svipað spádómsgildi um aðra þætti 

eins og frammistöðu í starfi og það það hvort einstaklingur hyggist skipta um vinnu (Nagy, 

2002). 

3.4.3 Spurningar um sjálfræði 

Lagðar voru fyrir þjár spurningar um sjálfræði sem fengnar voru úr norræna 

spurningalistanum QPSNordic. Spurningalistinn er afrakstur verkefnis sem norræna 

ráðherranefndin setti á laggirnar árið 1994 með það markmið að auka vísindaleg gæði og 

samanburðarhæfni mælinga á samfélagslegum þáttum á vinnustöðum. QPSNordic er 

tæki til að mæla félagslega og andlega þætti í vinnunni og tekur spurningalistinn til atriða 

er varða vinnuna, vinnustaðinn og einstaklingsbundin viðhorf (Lindström, Elo, Skogstad, 

Dallner, Gamberale, Hottinen og Örhede, 2000). 

Heildarlisti QPSNordic telur 129 spurningar, þar af 80 sem tilheyra 26 kvörðum. Fyrir 

þessa könnun var aðeins notast við þrjár spurningar sem snéru að sjálfræði í starfi. Þær 

voru 1) Getur þú sjálf(-ur) ráðið því hvernig þú ferð að ef unnt er að leysa verkefni á 

mismunandi vegu? 2) Getur þú stjórnað því hvað þú hefur mikið að gera? 3) Getur þú 

sjálf(-ur) ráðið vinnuhraða þínum? Svarmöguleikarnir voru á fimm kvarða Likert skala, 

1)mjög sjaldan eða aldrei, 2)fremur sjaldan, 3) stundum, 4) fremur oft og 5) mjög oft eða 

alltaf. Réttmæti spurningarlistans hefur verið kannað með fyrirlögnum í norrænum 

löndum, þar sem réttmæti forspárgildis kvarðanna hefur einnig verið skoðað. Áreiðanleiki 

innra samræmis og endutekinnar könnunnar hefur einnig verið reiknaður fyrir alla 

mælikvarðana. Notast var við íslenska þýðingu mælitækisins sem Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir sá um að þýða árið 2004 (Lindström o.fl. 2000). 
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3.4.4 Starfskulnunarlisti Maslach 

Maslach burnout inventory (MBI) er það mælitæki sem hefur verið hvað mest notað og 

gagnreynt í rannsóknum á kulnun (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). MBI mælitækið er í 

formi spurningalista sem er hannaður til að mæla þrjár víddir kulnunar. 1) Tilfinningaþrot 

(e. Emotional exhaustion) þar sem mæld er tilfinningaleg örmögnun starfsmanns vegna 

vinnu. 2) Hlutgerving (e. Depersonalisation) þar sem mat er lagt á ópersónulegt og 

kuldalegt viðmót starfsmanns gagnvart skjólstæðingum sínum. 3) Minnkuð vinnuafköst 

(e. personal accomplishment) þar sem upplifun starfsmanns á árangri sínum í starfi er 

metin (Maslach, Jackson og Leiter, 1996; Anna G., o.fl., 2011).  

Lagðar voru fyrir þátttakendur níu spurningar um tilfinningaþrot (Emotional 

exhaustion) úr íslenskri útgáfu MBI spurningalistans. Notast var við fyrstu útgáfu listans 

sem kallast MBI – Human Services Survey og er hann ætlaður fyrir fólk sem vinnur í 

heilbrigðis og velferðarþjónustu (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Í þessari rannsókn 

var einungis notast við spurningar úr einni vídd MBI, tilfinningaþrot. Var það bæði gert til 

að lengja könnunina ekki um of og einnig ekki síst vegna þess að tilfinningaþrot er sú vídd 

sem hefur lang sterkustu svörunina við kulnun í starfi (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Því hefur jafnvel verið haldið fram að hinar tvær víddirnar séu mögulega bara fylgifiskur 

tilfinningaþrots og ónauðsynlegt að mæla þær (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Þeir svarmöguleikar sem gefnir voru upp voru mældir á sjö punkta Likert kvarða (0= 

aldrei, 6= á hverjum degi). Svarmöguleikarnir voru 1) aldrei, 2) nokkrum sinnum eða 

sjaldan, 3) einu sinni í mánuði, 4) nokkrum sinnum í mánuði, 5) einu sinni í viku, 6) nokkum 

sinnum í viku og 7) á hverjum degi (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). Notast var við 

íslenska þýðingu MBI og þar hafa réttmæti og áreiðanleiki verið staðfest (Gunnarsdóttir 

o.fl. 2009). 

3.4.5 Bakgrunnur  

Alls voru lagðar fyrir 5 bakgrunnsspurningar. Spurt var um 1)starfsaldur, 2)kyn, 3)lífaldur, 

4)hefur þú stjórnunarábyrgð? og 5) á hvaða einingu starfar þú? Tilgangur 

bakgrunnsspurninganna var að fá betri mynd af þátttakendum og geta reiknað út úr 

gögnunum lýsandi tölfræði.  
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3.5 Siðferðileg álitamál og leyfi 

Leyfi var fengið hjá mannauðsdeild Akureyrarbæjar fyrir fyrirlögn könnunarinnar. 

Þátttakendum var frjálst að hafna þátttöku ef þeir vildu ekki taka þátt í könnuninni og 

kom það skýrt fram í kynningarbréfi (sjá viðauka 1). Öll svör voru órekjanleg og gögnin á 

engan hátt persónugreinanleg. Þátttakendur gáfu ekki upp aðgang að tölvupósti, nafn eða 

neitt annað persónulegt. Gögn voru geymd í tölvu rannsakanda og læst með aðgangsorði. 

3.6 Framkvæmd 

Þegar spurningakönnunin var tilbúin var hún borin undir mannauðsdeild Akureyrarbæjar. 

Samkvæmt þeirra ráðleggingum voru teknar út tvær spurningar er snéru að sjálfræði. 

Spurningakönnunin var sett upp rafrænt í forritinu Survey Monkey. Þegar 

spurningakönnunin var tilbúin sendi mannauðsdeild Akureyrarbæjar rafrænan hlekk á 

könnunina, ásamt kynningarbréfi. (sjá viðauka 1). Þýðið voru allir starfsmenn 

öldrunarheimilla Akureyrarbæjar sem voru starfandi í mars 2019. Forritið Survey Monkey 

hélt utan um svör þátttakenda sem voru alveg nafnlaus og órekjanleg. Opið var fyrir 

svörun frá 14-28 mars 2019 og sendi mannauðsdeild Akureyrarbæjar áminningu til 

starfsmanna að svara könnuninni þegar hún hafði verið opin í viku. Eftir að könnun var 

lokið voru svörin vistuð í Exel töflureikni.  

3.7 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu tölfræðilegra gagna og gagnagreiningu var notast við 25. útgáfu tölfræði 

forritsins SPSS og Excel töflureikni. Þegar gögnin höfðu verið færð frá Exel töflureikninum 

inn í SPSS var byrjað á því að skoða gögnin og eyða út þeim þátttakendum sem ekki höfðu 

skilað fullnægjandi svörum. Miðað var við að þátttakendur þyrftu að svara a.m.k. 80% af 

SLS hluta spurningakönnuninnar til að vera með í úrtakinu. 

Hverju einasta svari í spurningakönnuninni var gefið tölulegt gildi inn í SPSS. Reiknuð 

var lýsandi tölfræði fyrir allar helstu breytur og sett upp í tíðnitöflur. SLS listinn var síðan 

greindur út frá undirþáttunum átta (sjá viðauka 3) og voru meðaltöl, staðalfrávik og 

áreiðanleikastuðull Chronbach´s Alpha reiknaður fyrir hvern og einn undirþátt SLS og fyrir 

heildar SLS. Chronbach´s Alpha mælir innri áreiðanleika, útkomur nálægt 1,00 eru merki 

um mikinn innri áreiðanleika en útkomur nær 0,00 eru til merkis um vægan áreiðanleika 

(Cronk,2018). 
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Til að reikna niðurstöður úr Maslach kulnunarkvarðanum voru lögð saman heildarstig fyrir 

hvern og einn þátttakanda. Svörin voru síðan flokkuð í þrjá flokka, 16 stig eða færri 

táknuðu væg kulnunareinkenni, 17-26 táknuðu miðlungs einkenni kulnunar og 27 stig eða 

fleiri táknuðu alvarleg einkenni kulnunar samkvæmt handbók mælitækisins (Maslach, 

Jackson og Leiter, 1996). Við þessa greiningu var notast við SPSS og Excel töflureikni.  

Til að reikna hvort fylgni fyndist milli þjónandi forystu og starfsánægju, sjálfræðis og 

kulnunar var notast við Pearson fylgnigreiningu í SPSS sem segir til um styrkleika línulegrar 

fylgni milli tveggja breyta. Pearson fylgni er túlkuð með tölu á milli -1,0 og +1,0, því nær 

sem stuðullinn er 1 eða -1 því sterkari er fylgnin. Sterk fylgni telst vera yfir 0,7 og veik 

fylgni undir 0,3. Fylgni sem er á milli 0,3-0,7 er talin meðalsterk. Marktækni fylgninnar er 

síðan metin vera til staðar þegar p<0,05 (Cronk,2018 ).  

Þegar fylgni hafði verið reiknuð þá var gerð aðhvarfsgreining á sömu fylgnisamböndum 

þegar um var að ræða marktæk tengsl. Það er að segja tengslum þjónandi forystu við 

starfsánægju, sjálfræði og kulnun. Aðhvarfsgreiningin var reiknuð í SPSS með lógaritmiskri 

aðhvarfsgreiningu (e. logistic regression) þar sem skoðað var hvort fylgnin væri enn 

marktæk ef stýrt var fyrir aldri og stjórnun með tvíkostakóðun (e. dummy coding). 

Tvíkostakóðunin snéri að því að skoðað hópinn 29 ára og yngri og bera hann saman við 

30 ára og eldri og að auki bera þá sem voru með stjórnunarábyrgð saman við þá sem voru 

án hennar. Einnig var reiknað út líkindahlutfall sem segir til um hversu mikil tengslin eru 

ef marktæk tengsl finnast þar sem 95% öryggisbil skýrir síðan frá því hversu mikil óvissa 

er varðandi marktæknina. Ef öryggisbilið er lítið er marktæknin frekar mikil en ef 

öryggisbilið er stórt er óvissa með marktæknina. Marktektarmörk voru sett við p<0,05 

(Cronk,2018 ).  
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4 Niðurstöður   

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar um viðhorf starfsfólks á 

öldrunarheimilum Akureyrarbæjar til þjónandi forystu og um líðan þeirra í starfi. Greint 

verður frá niðurstöðum út frá rannsóknarspurningunum, en þær snéru að því að meta 

viðhorf til þjónandi forystu og til starfsánægju, sjálfræðis og kulnunar meðal starfsmanna 

á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. Einnig að kanna hvort tengsl finnist á milli þjónandi 

forystu og starfsánægju, sjálfræðis og kulnunar í starfi. 

Í niðurstöðum verður fyrst fjallað um bakgrunn þátttakenda. Næst verður greint frá 

niðurstöðum er snúa að þjónandi forystu sem mæld var með SLS mælitækinu. Þá verður 

greint frá þáttum er snúa að líðan í starfi, þ. e. sjálfræði, starfsánægju og kulnun sem 

mæld var með MBI kulnunarkvaðanum. Að lokum verður kannað hvort tengsl finnist milli 

þjónandi forystu og starfsánægju, sjálfræðis og kulnunar. 
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4.1  Bakgrunnur þátttakenda 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar, alls 

106 einstaklingar á 9 starfsstöðvum. Tafla 2 lýsir bakgrunni þátttakenda. Af þeim 100 

þátttakendum í rannsókninni sem gáfu upp kyn sitt voru konur í miklum meirihluta eða 

90%, sex manns gáfu ekki upp kyn sitt. Aldursskiptingin var þannig að flestir þátttakendur 

voru á aldrinum 30-39 ára eða rúm 27% og rúmur fjórðungur var á aldrinum 50-59 ára 

(25,3%). Enginn var undir tvítugu, en rúm 21% á aldrinum 20-29 ára. Tólf manns voru eldri 

en 60 ára eða 12,1%. Sjö einstaklingar gáfu ekki upp aldur sinn. Þegar kemur að 

starfsreynslu þátttakenda reyndust 70 % hafa starfað lengur en 3 ár á núverandi 

vinnustað, 18% höfðu 1-3 ára starfsreynslu, 11% höfðu 3-12 mánaða starfsreynslu og 

einungis einn starfsmaður hafði starfað skemur en 3. mánuði. Sex þátttakendur slepptu 

því að svara spurningunni um starfsaldur. Af þeim sem svöruðu spurningunni um 

stjórnunarábyrgð (100 af 106) voru 23% í stjórnunarstöðu. 

Tafla 2 Bakgrunnur þátttakenda 

 Fjöldi Hlutfall af heild 

Kyn (N=100)   

Kvenkyn 90 90% 

Karlkyn 10 10% 

Aldur (N=99)   

Yngri en 20 ára 0 0% 

20-29 ára 21 21,2% 

30-39 ára 27 27,3% 

40-49 ára 14 14,1% 

50-59 ára 25 25,3% 

Eldri en 60 ára 12 12,1% 

Starfsaldur (N=100)   

Minna en 3 mánuðir 1 1% 

3-12 mánuðir 11 11% 

1-3 ár 18 18% 

Meira en 3 ár 70 70% 

Stjórnunarábyrgð(N=100)   

Já 23 23% 

Nei 77 77% 
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4.2 Þjónandi forysta 

Vægi þjónandi forystu var greint með Servant Leadership survey (SLS) þar sem 

þátttakendur svöruðu fullyrðingum um næsta yfirmann. Svörin voru á 6 stiga Likert 

kvarða þar sem mjög ósammála gaf 1 stig en mjög sammála gaf 6 stig. Hátt meðaltal gefur 

til kynna meira þjónandi forystu og lágt meðaltal endurspeglar litla þjónandi forystu. Í 

þeim spurningum sem snéru að undiþættinum fyrirgefning var kvarða snúið vegna 

orðalags spurninganna, þannig að mjóg ósammála gaf 6 stig en mjög sammála 1.  

Eins og sjá má á töflu 3 reyndist heildarmeðaltal þjónandi forystu vera 4,43. Af 

undirþáttunum reyndist samfélagsleg ábyrgð vera með hæsta meðaltalið eða 4,87 en 

hugrekki með lægsta meðaltalið 3,64. Innri áreiðanleiki mælitækisins var kannaður með 

Chronbach´s alpha og reyndist hann vera 0,959. Áreiðanleikastuðlar fyrir undirþættina 

voru á bilinu 0,599 til 0,955. Því nær sem áreiðanleikastuðullinn er 1,00 því áreiðanlegri 

er hann og til þess að um innri áreiðanleika sé að ræða þarf hann að vera 0,75 eða hærri 

(Coolican, 2014). Heildar þjónandi forysta reyndist því áreiðanleg og einnig allir 

undirþættirnir nema falsleysi, hann reyndist ekki vera með jafn góðan innri áreiðanleika. 

Tafla 3 Þjónandi forysta og undirþættir, meðaltal, staðalfrávik og áreiðanleikastuðlar (1-6) 

N=106 Meðaltal Staðalfrávik Áreiðanleikastuðull* 

Heildar þjónandi forysta 4,43 0,79 0,959 

Efling 4,65 1,14 0,955 

Forgangsröðun í þágu annarra 4,54 1,15 0,872 

Ábyrgðarskylda 4,37 1,18 0,941 

Fyrirgefning 4,72 1,13 0,864 

Hugrekki 3,64 1,29 0,808 

Falsleysi 4,37 0,77 0,599 

Auðmýkt  4,49 0,99 0,943 

Samfélagsleg ábyrgð 4,87 0,96 0,910 

*Chronbach‘s alpha 
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4.3 Líðan í starfi 

Líðan í starfi var mæld með spurningum er snéru að mati á starfsánægju, sjálfræði í starfi 

og einkennum um kulnun í starfi. Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður fyrir hvern 

þessara þátta fyrir sig.  

4.3.1 Starfsánægja 

Starfsánægja var mæld með einni spurningu þar sem þátttakendur svöruðu hversu 

ánægðir eða óánægðir þeir væru almennt í starfi. Svörin voru á fjögurra punkta Likert 

skala þar 1 táknaði mjög óánægð/ur, 2 óánægð/ur, 3 ánægð/ur og 4 mjög ánægð/ur. Alls 

svöruðu 103 manns starfsánægju spurningunni, eða allir nema þrír. Eins og sjá má á töflu 

4 eru tæplega 70% allra starfsmanna ánægðir eða nokkuð ánægðir í starfi. Þrjátíu prósent 

starfsmanna eru hinsvegar mjög eða nokkuð óánægðir í starfi eða 31 einstaklingur. 

Tafla 4 Starfsánægja 

 Fjöldi Hlutfall af heild 

   

Mjög óánægð (-ur) 16 15,5% 

Nokkuð óánægð (-ur) 15 14,6% 

Nokkuð ánægð (-ur) 47 45,6% 

Mjög ánægð (-ur) 25 24,3% 

N=103   

4.3.2 Sjálfræði 

Sjálfræði í starfi var metið með spurningum um hversu oft þátttakendur gætu stjórnað 

nokkrum þáttum varðandi sjálfræði í starfi. Í töflu 5 má sjá þær spurningar sem lagðar 

voru fyrir varðandi sjálfræði og hvernig svörin dreifðust. 

Fyrsta spurningin var hvort starfsmenn gætu sjálfir ráðið hvernig þeir færu að því að 

leysa verkefni sem hægt væri að leysa á mismunandi vegu. 67% svarenda sögðust fremur 

oft, mjög oft eða alltaf geta ráðið þessu, 30,1% sögðu stundum en 2,9% fremur sjaldan. 

Enginn sagðist mjög sjaldan eða aldrei geta ráðið hvernig þeir færu að því að leysa 

verkefni sem unnt væri að leysa á mismunandi vegu.  
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Önnur spurningin var hvort einstaklingar gætu stjórnað því hvað þeir hefðu mikið að gera. 

Því svöruðu flestir með mjög sjaldan eða aldrei eða rúm 44%. Rúmlega 31% svöruðu 

stundum og 24,5% sögðust fremur oft, mjög oft eða alltaf getað stjórnað vinnuálaginu, 

sjá töflu 5. Fjórir kusu að svara ekki þessari spurningu.  

Þriðja spurningin snéri að því hvort að þátttakendur gætu stjórnað vinnuhraða sínum 

sjálfir. Af þeim 103 sem svöruðu þeirri spurningu sögðust rúmlega 30% fremur sjaldan, 

mjög sjaldan eða aldrei getað stjórnað vinnuhraða sínum. 31,4% merkti við svarið 

stundum en 24,5% sagðist geta ráðið vinnuhraðanum fremur oft, mjög oft eða alltaf. 

Tafla 5 Sjálfræði í starfi 

 Fjöldi Hlutfall af heild 

Getur þú ráðið hvernig þú ferð að ef unnt er að leysa verkefni á 
mismunandi vegu? (N=106) 

 

  

Mjög sjaldan eða aldrei 0 0% 

Fremur sjaldan 3 2,9% 

Stundum 31 30,1% 

Fremur oft 34 33% 

Mjög oft eða alltaf 35 34% 

Getur þú stjórnað því hvað þú hefur mikið að gera? (N=102) 

 

  

Mjög sjaldan eða aldrei 21 20,6% 

Fremur sjaldan 24 23,5% 

Stundum 32 31,4% 

Fremur oft 18 17,6% 

Mjög oft eða alltaf 7 6,9% 

Getur þú sjálf (-ur) stjórnað vinnuhraða þínum? (N=103) 

 
  

Mjög sjaldan eða aldrei 10 8,7% 

Fremur sjaldan 25 21,4% 

Stundum 34 31,1% 

Fremur oft 27 26,2% 

Mjög oft eða alltaf 14 12,6% 
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4.3.3 Einkenni um kulnun í starfi 

Einkenni um kulnun í starfi voru mæld með MBI-HSS kulnunarkvarðanum, þ.e. níu 

spurningum um tilfinningalega örmögnun. Þátttakendur svöruðu staðhæfingum sem 

snéru að líðan þeirra á sjö punkta Likert skala þar sem 0 var aldrei og 6 á hverjum degi. 

Lögð voru saman heildarstig þátttakanda og þannig fundið út hvar þeir voru staddir á 

kulnunarkvarðanum, sjá töflu 6. 

Í handbók sinni um MBI kulnunarkvarðann sagði Maslach (1996) skiptingu stiga á 

kvarðanum vera þannig að 16 stig eða færri væru til merkis um lítil einkenni um kulnun í 

starfi. 17-26 stig gæfu hins vegar til kynna miðlungs einkenni um kulnun í starfi en 27 stig 

eða meira væru til merkis um mikil kulnunareinkenni í starfi. Hæstu möguleg stig eru 54. 

Eins og sjá má í töflu 6 voru samtals 103 þátttakendur sem svöruðu MBI 

spurningarlistanum, en 3 einstaklingar skiluðu ekki fullnægjandi svörum. Af þeim sem 

svöruðu upplifa meira en helmingur lítil einkenni um kulnun í starfi eða tæp 72 %. Tæp 

16% upplifa hins vegar miðlungs einkenni um kulnun í starfi og tæp 13 % mikil einkenni 

um kulnun í starfi. Alls upplifa því nánast 30% starfsmanna miðlungs eða mikil 

kulnunareinkenni eða 29 manns. Innri áreiðanleiki mælitækisins var kannaður með 

Chronbach´s alpha og reyndist hann vera 0,907. 

 

Tafla 6 Maslach – einkenni um kulnun í starfi 

 Fjöldi Hlutfall af heild 

Lítil einkenni um kulnun í starfi (≤16) 74 71,8% 

Miðlungs einkenni um kulnun í starfi (17-26) 16 15,6% 

Mikil einkenni um kulnun í starfi (27 ≥) 13 12,6% 

Samtals 103 100% 
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4.4 Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Kannað var með Pearson fylgnigreiningu hvort fylgni væri á milli þjónandi forystu og 

starfsánægju. Eins og sjá má í töflu 7 er marktæk fylgni á milli heildarþáttar þjónandi 

forystu og starfsánægju (r=0,258, p=0,01). Mesta fylgnin mældist við undirþáttinn 

auðmýkt (r=0,291, p=0,01) en fimm af átta undirþáttum voru marktækt tengdir 

starfsánægju. Undirþættirnir forgangsröðun í þágu annarra, fyrirgefning, hugrekki og 

falsleysi sýndu ekki marktæk tengsl við starfsánægju. 

Tafla 7 Tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

Þættir þjónandi forystu Starfsánægja 

N=103 Fylgni 

Heildar þættir SLS 0,258** 

Efling 0,229* 

Forgangsröðun í þágu annarra 0,160 

Ábyrgðarskylda 0,247* 

Fyrirgefning 0,140 

Hugrekki -0,125 

Falsleysi 0,173 

Auðmýkt 0,291** 

Samfélagsleg ábyrgð 0,238* 

Pearson bivariat fylgni    

*marktækt við p< 0,05 
**marktækt við p< 0,01 

 

 

Til að kanna nánar tengslin milli þjónandi forystu og starfsánægju var gerð lógaritmisk 

aðhvarfsgreining (e. logistic regression) þar sem líkanið er byggt á lógaritma og reiknað 

líkindahlutfall (Odds ratio, OR (EXP(b))). Kannað var hvort fylgni væri við heildarþætti 

þjónandi forystu (SLS) og stýrt var fyrir aldri og stjórnunarábyrgð með tvíkostakóðun (e. 

dummy coding) þar sem samanburðarhópar voru annars vegar 30 ára og eldri og hins 

vegar þeir sem voru með stjórnunarábyrgð. Miðað var við tölfræðilega marktækni p <0,05 

(Cronk, 2018). Jákvæð marktæk tengsl fundust milli heildarþáttar þjónandi forystu (SLS) 
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og starfsánægju. Líkur aukast um 85% á að vera ánægður í starfi ef SLS er aukið um 1 stig 

þegar stjórnað er fyrir aðrar breytur í líkaninu. Í ljós kom að líkur á að vera mjög eða frekar 

ánægður í starfi eru 3,3 sinnum meiri meðal þeirra sem ekki eru með stjórnunarábyrgð 

þegar stjórnað er fyrir aðrar breytur í líkaninu (sjá töflu 8). 

Tafla 8 Tengsl SLS og starfsánægju – Lógaritmisk aðhvarfsgreining (e. logistic regression) 

    95% öryggisbil 

 

Hallatala 

(B) 

Staðalvilla 

(s.e.) Marktekt 

Líkindahlutfall 

(OR) Lægri Hærri 

SLS 0.618 0.284 * 1.855 1.063 3.237 

Aldur- 29 ára og yngri¹ 0.068 0.600 e.m. 1.070 0.330 3.468 

Ekki stjórnunarábyrgð ² 1.206 0.524 * 3.340 1.197 9.319 

Fasti -2.728 1.355 *    

N = 98; Cox og Snell R ² = 0,093; Nagelkerke R ² = 0,133 

* p<0,05; e.m. ekki marktækt 

1)Stýrt er fyrir aldri með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur er 30 ára og eldri  

2)Stýrt er fyrir stjórnun með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur eru þeir sem eru með 
stjórnunarábyrgð 

 

4.5 Tengsl þjónandi forystu og sjálfræðis í starfi 

Tengsl þjónandi forystu við sjálfræði voru könnuð með Pearson fylgnigreiningu, sjá töflu 

9. Spurningin: „Getur þú ráðið hvernig þú ferð að ef unnt er að leysa verkefni á 

mismunandi vegu?“ sýndi fylgni við heildarþætti þjónandi forystu (r=0,492; p< 0,01). 

Einnig mældist fylgni (p< 0,01) á milli þessarar spurningar og allra undirþátta þjónandi 

forystu nema við þáttinn hugrekki, hann mældist með fylgni (p< 0,05).   

Spurningin „Getur þú sjálf (-ur) stjórnað vinnuhraða þínum? sýndi marktæka fylgni við 

heildarþætti þjónandi forystu“ (r=0,214; p< 0,05). Einnig mældust tengsl á milli þeirrar 

spurningar við eflingu (p< 0,01) og forgangsröðun í þágu annarra (p< 0,05), sjá töflu 9. 

Önnur marktæk fylgni fannst ekki við þessa spurningu. Nánast engin marktæk fylgni 

mældist á milli þjónandi forystu og spurningarinnar: „Getur þú stjórnað því hvað þú hefur 

mikið að gera?“ nema við undirþáttinn hugrekki (p< 0,05). 
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Tafla 9 Tengsl þjónandi forystu við sjálfræði í starfi  

 Sjálfræði í starfi 

(N=102-103) Leysa verkefni á 

mismunandi vegu 

Stjórna       

verkefnaálagi 

Stjórna  

vinnuhraða 

SLS Heild  0,492** 0,137 0,214* 

Efling  0,513** 0,109 0,276** 

Forgangsröðun í þágu annarra  0,422** 0,180 0,198* 

Ábyrgðarskylda  0,315** 0,005 0,760 

Fyrirgefning  0,348** 0,470 0,080 

Hugrekki  0,214* 0,212* 0,077 

Falsleysi  0,299** 0,180 0,153 

Auðmýkt  0,412** 0,129 0,147 

Samfélagsleg ábyrgð  0,466** 0,078 0,119 

Pearson bivariat fylgni  
**marktækt við  p< 0,01 
*marktækt við  p< 0,05 

 

   

Samband þjónandi forystu (SLS) og sjálfræðis í starfi var í framhaldinu kannað með 

lógaritmiskri aðhvarfsgreiningu (e. logistic regression). Spurningin „Getur þú sjálf (-ur) 

ráðið því hvernig þú ferð að ef unnt er að leysa verkefni á mismunandi vegu?“ var sett inn 

í líkanið vegna niðurstöðu um fylgni hennar við heildar SLS breytuna (sjá töflu 10). Líkanið 

er byggt á lógaritma og reiknað líkindahlutfall ( Odds ratio, OR (EXP(b))). Kannað var hvort 

fylgni væri við heildarþætti þjónandi forystu (SLS) og stýrt var fyrir aldri og 

stjórnunarábyrgð með tvíkostakóðun (e. dummy coding) þar sem samanburðarhópar 

voru annars vegar 30 ára og eldri og hins vegar þeir sem voru með stjórnunarábyrgð. 

Miðað var við tölfræðilega marktækni p <0,05 (Cronk, 2018). Í töflu 10 má sjá að jákvæð 

marktæk tengsl fundust milli heildarþáttar þjónandi forystu (SLS) og sjálfræðis í starfi. 

Líkur aukast fimmfalt á að finnast maður oft eða mjög oft geta ráðið hvernig farið er að 

við að leysa verkefni ef SLS er aukið um 1 stig þegar stjórnað er fyrir aldri og 

stjórnunarábyrgð en ekki kom í ljós marktæk fylgni við þær breytur.  
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Tafla 10 Tengsl SLS og sjálfræðis – Lógaritmisk aðhvarfsgreining (e. logistic regression) 

    95% öryggisbil 

 

Hallatala 

(B) 

Staðalvilla 

(s.e.) Marktekt 

Líkindahlutfall 

(OR) Lægri Hærri 

SLS 1.672 0.415 *** 5.325 2.360 12.016 

Aldur- 29 ára og yngri¹ 1.018 0.756 e.m. 2.769 0.629 12.194 

Ekki stjórnunarábyrgð ² -0.975 0.662 e.m. 0.377 0.103 1.381 

Fasti -5.990 1.818 ***    

N = 98; Cox og Snell R ² = 0,265; Nagelkerke R ² = 0,368 

***p<0,001; e.m. ekki marktækt 

1)Stýrt er fyrir aldri með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur er 30 ára og eldri  

2)Stýrt er fyrir stjórnun með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur eru þeir sem eru með 
stjórnunarábyrgð 

4.6 Tengsl þjónandi forystu við einkenni um kulnun í starfi 

Tengsl þjónandi forystu við kulnun í starfi voru könnuð með Pearson fylgnigreiningu þar 

sem skoðað var hvort marktæk tengsl fyndust á milli þjónandi forystu og kulnunar í starfi. 

Eins og sjá má í töflu 11 mældist marktæk neikvæð fylgni á milli heildarþáttar þjónandi 

forystu og kulnunar (r=-0,384; p< 0,01) og milli kulnunar og allra undirþátta þjónandi 

forystu (p< 0,01 eða p< 0,05) nema við undirþættina hugrekki og falsleysi þar sem mældist 

ekki marktæk fylgni. 
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Tafla 11 Tengsl þjónandi forystu og einkenna um kulnun í starfi 

Þættir þjónandi forystu Kulnun 

N=103 Fylgni 

SLS Heild -0,384** 

Efling -0,445** 

Forgangsröðun í þágu annarra -0,311** 

Ábyrgðarskylda -0,232* 

Fyrirgefning -0,361** 

Hugrekki 0,071 

Falsleysi -0,110 

Auðmýkt  -0,337** 

Samfélagsleg ábyrgð -0,353** 

Pearson bivariat fylgni  
**marktækt við p< 0,01 
*marktækt við p< 0,05 

 

 

Samband þjónandi forystu (SLS) og einkenna um kulnun í starfi var kannað nánar með 

lógaritmiskri aðhvarfsgreiningu (e. logistic regression). Líkanið er byggt á lógaritma og 

reiknað líkindahlutfall (Odds ratio, OR (EXP(b))). Kannað var hvort fylgni væri við 

heildarþætti þjónandi forystu (SLS) og stýrt var fyrir aldri og stjórnunarábyrgð með 

tvíkostakóðun (e. dummy coding ) þar sem samanburðarhópar voru annars vegar 30 ára 

og eldri og hins vegar þeir sem voru með stjórnunarábyrgð. Miðað var við tölfræðilega 

marktækni <0,05 (Cronk, 2018). Í töflu 12 má sjá að jákvæð marktæk tengsl fundust milli 

heildarþáttar þjónandi forystu (SLS) og kulnunar í starfi. Þátttakendur eru ólíklegri til að 

upplifa kulnun í starfi þegar SLS eykst. Líkur minnka um 63% á að upplifa kulnun þegar SLS 

er aukið um 1 stig þegar stjórnað er fyrir aldri og stjórnunarábyrgð en ekki kom í ljós 

marktæk fylgni við þær tvær breytur.  
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Tafla 12 Tengsl SLS og kulnunar í starfi – Lógaritmisk aðhvarfsgreining (e. logistic regression) 

    95% öryggisbil 

 

Hallatala 

(B) 

Staðalvilla 

(s.e.) Marktekt 

Líkindahlutfall 

(OR) Lægri Hærri 

SLS -0.999 0.353 ** 0.368 0.184 0.735 

Aldur- 29 ára og yngri¹ 0.544 0.784 e.m. 1.723 0.371 8.011 

Ekki stjórnunarábyrgð ² -0.356 0.763 e.m. 0.700 0.157 3.124 

Fasti 2.368 1.590 e.m.    

N = 98; Cox og Snell R ² = 0,08; Nagelkerke R ² = 0,157 

**p<0,01; e.m. ekki marktækt 

1)Stýrt er fyrir aldri með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur er 30 ára og eldri  

2)Stýrt er fyrir stjórnun með tvíkostakóðun (dummy coding) samanburðarhópur eru þeir sem eru með 
stjórnunarábyrgð 

4.7 Samantekt niðurstaðna 

Þátttakendur í rannsókninni voru 106 starfsmenn á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar, 

svörun var 56% og 90% þátttakenda voru konur. Þátttakendur voru flestir á fertugs og 

sextugs aldri. Starfsaldur var nokkuð hár, en 70% höfðu starfað lengur en 3 ár á núverandi 

vinnustað. Tæpur fjórðungur svarenda var með stjórnunarábyrgð.  

Vægi þjónandi forystu var mælt með mælitækinu Servant leadership survey (SLS) og 

vægi heildar þjónandi forystu mældist 4,43, sem sýnir að starfsfólk öldrunarheimila 

Akureyrar upplifir næsta yfirmann sinn frekar þjónandi (skalinn er frá 1-6). Um 40-60% 

þátttakenda segjast upplifa sjálfræði í starfi ef miðað er við spurningarnar þrjár og 

marktæk tengsl komu í ljós milli þjónandi forystu og sjálfræðis í starfi þegar stýrt er fyrir 

aldri og stjórnunarábyrgð. Meirihluti þátttakenda (70%) telja sig almennt nokkuð eða 

mjög ánægða í stafi og starfsánægja mældist með marktæka fylgni við heildar þjónandi 

forystu þegar stýrt er fyrir aldri of stjórnunarábyrgð. Viðhorf þátttakenda til einkenna um 

kulun í starfi leiddu í ljós að tæplega 72 % sýndu engin eða lítil merki um kulnun í starfi en 

tæp 30% upplifa miðlungs eða mikil einkenni. Kulnun í starfi reyndist vera með neikvæða 

fylgni við þjónandi forystu þegar stjórnað er fyrir aldri og stjórnunarábyrgð.  
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5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf til þjónandi forystu og vellíðan í starfi 

meðal starfsfólks öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Þeir þættir sem voru skoðaðir til að 

meta vellíðan voru starfsánægja, sjálfræði í starfi og kulnun í starfi.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þjónandi forysta á öldrunarheimilum 

Akureyrar mælist nokkuð mikil. Flestir starfsmenn eru ánægðir í starfi (70%) en þó virðist 

þeim hafa fjölgað á undanförnum árum sem eru óánægðir ef borið er saman við eldri 

mælingar á starfsánægju. Um 40-60 % starfsmanna upplifa sjálfræði í starfi og fer matið 

eftir því hvaða vídd sjálfræðis er metin. Um 30% starfsmanna upplifa miðlungs eða mikil 

einkenni um kulnun í starfi. Marktæk tengsl fundust á milli heildarþáttar þjónandi forystu 

og allra þeirra þátta sem mældir voru til að meta vellíðan, þ.e. jákvæð marktæk tengsl við 

starfsánægju og sjálfræði í starfi og neikvæð marktæk tengsl við kulnun í starfi þegar 

stjórnað er fyrir aldri og stjórnunarábyrgð.  

5.1 Þjónandi forysta á öldrunarheimilum  

Rannsóknin leiddi í ljós að þjónandi forysta reyndist vera nokkuð mikil á öldrunarheimilum 

Akureyrarbæjar, en heildarvægi þjónandi forystu mældist 4,43 en spönn SLS skalans er 

frá 1-6. Sá undirflokkur þjónandi forystu sem mældist hæstur var samfélagsleg ábyrgð 

með meðaltalið 4,87. Aðrir undirflokkar voru með meðaltal á bilinu 3,64-4,71.  

Þetta eru keimlíkar niðurstöður og fengust þegar þjónandi forysta var rannsökuð með 

SLS mælitækinu meðal hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á sjúkrahúsi Akureyrar árið 2015. 

Þar var heildartala SLS 4,3 og undirþátturinn samfélagsleg ábyrgð mældist einnig hæstur 

þar, með meðaltalið 4,6. Aðrir undirþættir mældust með meðaltal á bilinu 3,99-4,51 

(Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Önnur rannsókn úr heilbrigðisgeiranum hér á landi sýndi 

heldur hærra vægi þjónandi forystu. Sú rannsókn var lögð fyrir á fjórum spítölum og 

mældist heildar SLS 4,65. Meðaltöl fyrir undirþætti voru frá 3,99-4,99 þar sem 

samfélagsleg ábyrgð, forgangsröðun í þágu annarra og ábyrgðarskylda gáfu allir 

meðaltalið 4,99 (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014).  
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5.1.1 Þjónandi forysta innan öldrunarheimila Akureyrar 

Gagnlegt er að rýna í niðurstöður rannsóknarinnar og skoða hvaða þættir þjónandi 

forystu mældust með hátt meðaltal og hvaða þættir mældust lægri. Þannig er hægt að fá 

vísbendingar um það hvað sé nú þegar áhrifaríkt í forystu öldrunarheimila Akureyrarbæjar 

og hvar mögulega séu vaxtartækifæri. Af þáttum þjónandi forystu mældist samfélagsleg 

ábyrgð hæst. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar í ljósi spurninganna sem tilheyra 

hverjum þætti (sjá viðauka 3) gefa niðurstöður til kynna að yfirmenn leggi áherslu á hag 

heildarinnar, hafi framtíðarsýn og leggi áherslu á samfélagslega ábyrgð í starfi. 

Fyrirgefning mældist líka há hjá yfirmönnum, það gefur til kynna að yfirmenn séu ekki 

langræknir og stífir við samstarfsfólk sitt og að vinnustaðurinn sé staður þar sem starfsfólk 

getur gert mistök án þess að fá fyrir það gagnrýni. Þriðji þátturinn sem mældist með hátt 

meðaltal var efling sem er til merkis um það að yfirmenn veiti starfsfólki viðeigandi 

upplýsingar og hvetji það til að nota hæfileika sína. Einnig gefur það til kynna að yfirmaður 

efli starfsfólk til að koma með nýjar hugmyndir, leysa vandamál og taka ákvarðanir. 

Yfirmaður sem er með eflingarþáttinn háan býður starfsfólki upp á tækifæri til að auka 

kunnáttu sína og hjálpar því að öðlast meiri þroska. 

Sá þáttur sem mældist með áberandi lægsta meðaltalið var hugrekki. Það bendir til 

þess að yfirmenn veigri sé jafnvel við að taka áhættu og fylgja eigin sannfæringum nema 

vera vissir um að aðrir hærra settir fylgi þeim að málum. Annar þáttur sem fékk lægri stig 

en aðrir er falsleysi. Það er til merkis um það að yfirmenn opni sig mögulega ekki nægilega 

og segji starfsfólki hvað þeim raunverulega finnst. Einnig gefur það til kynna að yfirmaður 

haldi mögulega vissri fjarlægð við starfsfólk, sé ekki opinn fyrir því að tala um eigin 

takmarkanir og veikleika eða sýna tilfinningar sínar. Þriðji þátturinn sem fékk aðeins færri 

stig að meðaltali er ábyrgðarskylda. Það gefur til kynna að mögulega kalli yfirmenn 

starfsfólk ekki nægilega til ábyrgðar vegna frammistöðu í starfi og verka sinna.  

5.2 Starfsánægja hjá starfsfólki á öldrunarheimilum 

Niðurstaðan var sú að meirihluti starfsmanna öldrunarheimilanna var almennt ánægður í 

starfi eða 70% svarenda. 30% starfsmanna sögðust þó vera fremur eða mjög óánægir í 

starfi. Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við viðhorfskannanir Símeyjar: 

Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar (2013) sem framkvæmdar voru á öldrunarheimilum 

Akureyrarbæjar fyrir nokkrum árum síðan, má sjá að starfsánægja mælist almennt minni 
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nú en hún mældist árin 2011 og 2013. Árið 2011 svöruðu 79% starfsmanna því að þeir 

væru ánægðir í starfi, 15% nokkuð ánægðir og 6% óánægðir. Farið var í framhaldinu af 

stað með fræðslustarf og inngrip og tveimur árum síðar árið 2013 hafði þeim fjölgað sem 

sögðust ánægðir í starfi upp í 82% og 18% sögðust nokkuð ánægðir, en enginn í þeirri 

könnun sagðist vera óánægður. Vísbendingar eru því um að óánægja í starfi hafi aukist á 

undanförnum árum en hún mældist núna 30%. Ekki var þó notast við sama mælitæki og 

kvarða í þessari rannsókn og hinum tveimur og því ekki hægt að fullyrða neitt. 

Ef skoðaðar eru íslenskar rannsóknir sem hafa mælt starfsánægju hjá 

heilbrigðisstarfsmönnum hér á landi sést að starfsánægja mælist almennt hærri en 70 %. 

Rannsókn Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur o.fl. (2004) sem lögð var fyrir allt starfsfólk á 

öldrunardeildum og öldrunarstofnunum á landinu árið 2000, sýndi starfsánægju á bilinu 

7,7-8,2 á skalanum 1-10. Í rannsókn frá árinu 2009 á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum 

sem störfuðu á sjúkrahúsum hér á landi og unnu einkum við hjúkrun aldraðra sögðust 

97,8% þátttakenda vera mjög eða nokkuð ánægðir í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014) og 

svipuð niðurstaða kom í ljós meðal starfsmanna á hjúkrunarsviði Sjúkrahúss Akureyrar 

þar sem 96% sögðust vera ánægð í starfi (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Hér koma því 

fram ákveðnar vísbendingar um að starfsánægja meðal starfsfólks öldrunarheimilanna á 

Akureyri sé minni en mælst hefur í fyrri könnunum þar og hjá sambærilegum hópum.  

5.2.1 Tengsl starfsánægju við þjónandi forystu  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktæka fylgni á milli heildarþáttar þjónandi 

forystu og starfsánægju þegar leiðrétt var fyrir aldri og stjórnunarábyrgð (r=0,258, 

p=0,01). Einnig mældist marktæk fylgni við fimm af átta undirþáttum þjónandi forystu, en 

þátturinn auðmýkt var með mestu fylgnina (r=0,291, p=0,01). Þetta gefur til kynna að því 

meira sem vægi þjónandi forystu er hjá næsta yfirmanni þátttakenda þeim mun líklegra 

er að þátttakendur séu ánægðir í starfi. Þessi tengsl eru í takt við niðurstöður fyrri 

rannsókna í heilbrigðisþjónustu hér á landi þar sem SLS mælitækið hefur verið notað og 

má þar nefna rannsókn á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum sem störfuðu á sjúkrahúsi 

Akureyrar haustið 2011 (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015) og rannsókn á íslenskum 

sjúkrahúsum þar sem þátttakendur sinntu aðallega hjúkrun aldraðra (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014) en í báðum rannsóknum komu fram jákvæð marktæk tengsl á milli  

þjónandi forystu og starfsánægju.  
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Niðurstöðurnar um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju eru einnig í takt við 

niðurstöður fleiri íslenskra rannsókna t.d. innan Háskóla Íslands (Guðjón Ingi Guðjónsson 

og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014) og meðal framhaldsskólakennara (Sigrún Gunnarsdóttir 

og Sandra Borg Gunnarsdóttir, 2018). Þá eru niðurstöðurnar í takt við rannsóknir sem ná 

til ýmissa atvinnugreina erlendis (Zhang, o.fl., 2016; Akdol og Arikboga, 2017; Kaur, 

2018;Thompson, Buch og Glasø, 2019) og meðal bandarískra hjúkrunarfræðinga (Jenkins 

og Stewart, 2010).   

5.3 Sjálfræði í starfi hjá starfsfólki öldrunarheimila 

Rannsóknin sýndi að um 40-60% þátttakenda upplifa sjálfræði í starfi samkvæmt 

niðurstöðum fyrir spurningarnar þrjár sem notaðar voru. Til að fá vísbendingar um 

hvernig sjálfræði í starfi hafi verið áður voru niðurstöðurnar bornar saman við 

viðhorfskannarnir Símeyjar: Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar (2013). Þær kannanir 

voru lagðar fyrir starfsfólk öldrunarheimila Akureyrar árin 2011 og 2013 og voru með eina 

spurningu er snéri að sjálfræði í starfi. Það er ekki sama spurning og var notuð í þessari 

rannsókn en getur gefið ákeðna innsýn í fyrri stöðu varðandi sjálfræði starfsfólks í starfi. 

Spurningin var í formi fullyrðingarinnar: Ég er hvattur/hvött til að bera ábyrgð, skipuleggja 

mig og hafa eftirlit sjálf/ur. Árið 2011 svörðu 78% þessari spurningu játandi og 79% árið 

2013 sem gefur til kynna að mat þátttakenda samkvæmt niðurstöðum nú endurspegli 

heldur minna sjálfræði í starfi en var í fyrri mælingum. Þó er ekki mögulegt að fullyrða um 

það þar sem ekki er um sömu spurningar að ræða og því geta aðrir þættir spilað inn í. 

Sjálfræði í starfi er mikilvægur þáttur til að skapa vellíðan starfsfólks til dæmis hefur 

verið staðfest í viðamikilli rannsókn, sem var partur af Whitehall rannsóknum um vellíðan 

og starfsumhverfi opinberra starfsmanna, að sjálfræði sé einn af þeim þáttum sem hefur 

afgerandi áhrif á andlegan líðan starfsfólk óháð sérhæfingu eða eðli starfs (Stansfeld o.fl., 

2013) en fáar rannsóknir liggja fyrir um sjálfræði starfsfólks í öldrunarþjónustu.  

5.3.1 Tengsl sjálfræðis við þjónandi forystu  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að fylgni fyndist á milli heildarþáttar þjónandi 

forystu og sjálfræðis í starfi (r=0,492; p< 0,01). Einnig fundust marktæk tengsl á milli 

sjálfræðis og allra undirþátta þjónandi forystu. Ekki hafa verið birtar greinar um 

rannsóknir á tengslum sjálfræðis í starfi og þjónandi forystu hér á landi og ekki fundust 
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margar erlendar rannsóknir en þó má sjá að niðurstöðurnar hér eru í takt við tvær fyrri 

rannsóknir úr tæknifyrirtækjum sem hafa sýnt jákvæð tengsl á milli sjálfræðis og þjónandi 

forystu, rannsókn Chiniara og Bentein (2016) og Chen, Chen og Li (2011). 

Niðurstöður hér eru einnig í takt við fyrri rannsóknir sem hafa kannað stjórnun og 

sjálfræði í starfi til dæmis rannsókn Piccolo og Colquitt (2006) sýndi jákvæð tengsl á milli 

umbreytingastjórnunar og sjálfræðis í starfi. Frekari áhrif stjórnunar á vellíðan í tengslum 

við sjálfræði komu fram í rannsókn Hammond, Cleveland, O'Neill, Stawski og Tate (2015) 

sem sýndi að umbreytingaleiðtogar gátu haft jákvæð áhrif á jafnvægið milli atvinnu og 

fjölskyldu (e. work-family balance) með því að auka sjálfræði í starfi og í rannsókn Gilbert, 

Dagenais-Desmarais og St-Hilaire (2017) sem sýndi sem dæmi að eftir því sem leiðtogar 

studdu betur við sjálfræði í starfi því betri var andleg heilsa starfsmanna á vinnustaðnum.  

5.4 Einkenni um kulnun í starfi hjá starfsmönnum öldrunarheimila 

Í þessari rannsókn kom fram að tæp 30% upplifa miðlungs eða mikla kulnun í starfi. Ekki 

liggja fyrir fyrri mælingar um einkenni kulnunar meðal starfsfólks á öldrunarheimilum 

hérlendis en rannsókn Sigrúnar Gunnardóttur o.fl. (Gunnarsdóttir, o.fl., 2009) sýndi að 

kulnun hjá hjúkrunarfræðingum á Landspítalanum var lítil (meðaltal 13,7). Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar í ljósi rannsóknar um kulnun á öldrunarheimilum erlendis 

sést að niðurstöður hér virðast gefa til kynna meiri einkenni en fram komu þar (Costello, 

o.fl., 2018) en hins vegar gefa niðurstöður hér vísbendingar um minni kulnun en fram hafa 

komið í rannsóknum meðal hjúkrunarfræðinga erlendis( Fagin o.fl., 1996; Fornés-Vives, 

o.fl., 2019). 

Athyglisvert getur verið að skoða þessar niðurstöður í ljósi fyrri kannana um álag og 

streitu á sama stað þar sem fram kom að árið 2011 sögðust 86% þátttakenda upplifa 

andlegt álag í starfi en árið 2013 hafði það lækkað niður í 78%. Einnig kom þar fram að 

árið 2011 sögðu 74% starfið vera streituvaldandi en árið 2013 hafði sú tíðni lækkað niður 

í 66% (Símey:Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, 2013). Ekki er beint hægt að bera þessar 

mælingar saman við einkenni kulnunar í starfi nú, en mögulega gefur þetta samt 

vísbendingar um að starfið hafi verið streituvaldandi og sé það enn.  
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5.4.1 Tengsl kulnunar í starfi við þjónandi forystu  

Marktæk neikvæð tengsl fundust á milli heildarþáttar þjónandi forystu og kulnunar         

(r=-0,384; p< 0,01), einnig fundust marktæk neikvæð tengsl á milli sex af átta undirþáttum 

þjónandi forystu og kulnunar í starfi. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir um 

þjónandi forystu erlendis sem hafa sýnt neikvæð tengls á milli kulnunar í starfi og þjónandi 

forystu (Babakus o.fl., 2010; Tang o.fl., 2016). Tengsl þjónandi forystu við kulnun í starfi 

hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi og ekki fannst nein birt rannsókn á þessum 

tengslum úr heilbrigðisgeiranum.  

Rannsókn Sólveigar Reynisdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2015) á 

þjónustustarfsmönnum sýndi sterk neikvæð tengsl á milli einkenna um kulnun í starfi og 

þjónandi forystu. Sú rannsókn notaðist við Maslach kulnunarkvarðann og sýndu um 35% 

þátttakenda lítil einkenni um kulnun í starfi og tæp 31% miðlungs einkenni. Niðurstöður 

hér eru einnig í takt við niðurstöður Sigrúnar Gunnarsdóttur o.fl. um kulnun í starfi hjá 

hjúkrunarfræðingum Landspítalans þar sem fram komu marktæk sterk tengsl milli minni 

kulnunar og stuðnings stjórnenda þar sem metin voru einkenni stjórnunar sem eru í takt 

við þjónandi forystu (Gunnarsdóttir o.fl, 2009). 

5.5 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars þeir að rannsóknin byggir á viðurkenndum 

mælitækjum sem hafa verið notuð í rannsóknum erlendis og hérlendis, þ.e. Servant 

Leadership Survey og Maslach Burnout Inventory sem hafa reynst bæði áreiðanleg og 

marktæk. Annar styrkleiki er að rannsóknin náði til allra starfsmanna öldrunarheimilanna 

og að undirbúningur rannsóknarinnar var í samstarfi við mannauðsdeild Akureyrarbæjar 

sem skapaði tengsl við þátttakendur. Einnig var kynningarbréf sent út í samstarfi við 

mannauðsdeildina sem og útsending spurningalista en slík tenging getur þó hugsanlega 

haft neikvæð áhrif á svörun þátttakenda með hliðsjón af nafnleynd, þó fyrir hafi legið og 

ítrekað hafi verið að um væri að ræða tryggar ráðstafanir til þess að ekki væri möguleiki 

að rekja svör til einstakra þátttakenda.   

Takmarkarnir rannsóknarinnar eru nokkrar. Um er að ræða þversniðskönnun á einum 

vinnustað sem dregur úr möguleikum til að draga of sterkar ályktanir af niðurstöðum eða 

yfirfæra niðurstöður á aðra hópa. Annar veikleiki rannsóknarinnar er hversu fáir svöruðu, 

þótt svarhlutfallið hafi verið yfir 50% þá hefði það gefið meiri breidd í 
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tölfræðiútreikningana ef þátttakendur hefðu verið aðeins fleiri. Margir þættir gætu hafa 

haft hér áhrif og má nefna áðurnefnd tengsl við stjórnendur vinnustaðarins og einnig að 

því miður láðist að taka út spurningu um kyn þátttakenda sem hefði verið æskilegt í ljósi 

þess að mikill meirihluti starfsfólks á öldrunarheimilunum eru konur og því hugsanlega 

fráhrindandi fyrir karla að svara þeirri spurningu. Hins vegar var þátttakendum bent á að 

frjálst væri að sleppa að svara einstaka spurningum. Leitast var við að tryggja góða svörun 

með því að hafa fáar spurningar um bakgrunn, með góðu kynningarbréfi og með því að 

minna þátttakendur á að svara.  

5.6 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi er að okkar vitneskju fyrsta megindlega rannsóknin sem mælir þjónandi 

forystu hjá starfsmönnum öldrunarheimila. Engin sambærileg rannsókn hefur verið birt 

hér á landi og einnig fundust engar aðrar megindlegar eða eigindlegar rannsóknir á 

þjónandi forystu á öldrunarheimilum erlendis. Eina rannsóknin sem fannst er 

tilviksrannsókn frá Kanada (Vanderpyl ,2012). Í ljósi þess felst í rannsókninni tækifæri til 

að auka innsýn í viðhorf starfsfólks til þjónandi forystu á öldrunarheimilum sem getur haft 

gildi fyrir þróun þekkingar á sviðinu og þróun stjórnunar og forystu á þessum vettvangi.  

Þá liggja fyrir hér á landi fáar rannsóknir um líðan starfsfólks í öldrunarþjónustu, þessi 

rannsókn gefur því mikilvæga innsýn inn í líðan þess hóps og er mikilvægt framlag til 

þróunar þekkingar. Niðurstöður er í framhaldinu hægt að nýta til að skoða 

stjórnunarhætti, efla það sem reynist árangursríkt og gera breytingar sem stuðla að 

aukinni vellíðan starfsfólks. 

Marktæk tengsl fundust milli heildarþáttar þjónandi forystu og allra þeirra þátta sem 

mældir voru til að skoða vellíðan í starfi og má því álykta sem svo að þjónandi forysta gæti 

hentað vel sem hugmyndafræði fyrir öldrunarheimili með hliðsjón af vellíðan starfsfólks. 

Þessi rannsókn bætist þar með í hóp þeirra rannsókna hér á landi og erlendis, m.a. innan 

velferðarþjónustu sem sýna að með auknu vægi þjónandi forystu hjá næsta yfirmanni 

aukast líkurnar á vellíðan starfsfólks.  

5.6.1 Efling starfsánægju 

Miðað við þær vísbendingar sem þessi rannsókn gefur um aukna óánægju í starfi er brýnt 

að vinna markvisst að því að styðja við starfsánægju á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. 
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Jákvæð tengsl mældust milli þjónandi forystu og starfsánægju í þessari rannsókn, en 

fjölmargar rannsóknir bæði íslenskar og erlendar hafa sýnt að þjónandi forysta er jákvætt 

tengd við aukna starfsánægju (Zhang, o.fl, 2016; Thompson o.fl., 2019). Vænlegt væri því 

að öldrunarheimilin litu til hugmyndafræði þjónandi forystu sem mögulega leið til að efla 

ánægju í starfi. 

Rannsóknin sýndi jákvæð marktæk tengsl á milli heildarþáttar þjónandi forystu (SLS) 

og starfsánægju og að líkur aukast um 85% á að vera ánægður í starfi ef SLS er aukið um 

1 stig þegar stjórnað er fyrir aldri og stjórnunarábyrgð. Þeir þættir þjónandi forystu sem 

mældust í þessari rannsókn með marktæka fylgni við starfsánægju voru auðmýkt, efling, 

ábyrgðarskylda og samfélagsleg ábyrgð. Því er líklegt að styrkja mætti þá þætti til að auka 

við starfsánægjuna. Til að styðja við eflingarþáttinn þarf yfirmaður að veita starfsmönnum 

þær upplýsingar sem þeir þurfa, hvetja þá til að nota hæfileika sína og koma með nýjar 

hugmyndir. Einnig virkar valdeflandi að yfirmaður veiti starfsmönnum heimild til að nota 

kunnáttu sína, taka ákvarðarnir og leysa sjálfir úr vandamálum. Auðmýktarþáttinn má 

styrkja með því að yfirmaður viðurkenni mistök og læri af þeirri gagnrýni sem hann fær. 

Til að efla ábyrgðarskylduna þarf yfirmaður að kalla alla starfsmenn til ábyrgðar vegna 

frammistöðu og verka sinna. Samfélagslega ábyrgð má síðan efla með því að leggja 

áherslu á hag heildarinnar og samfélagsins og með því að hafa skýra framtíðarsýn (van 

(Dierendonck og Nuijten, 2011). 

5.6.2 Efling sjálfræðis 

Niðurstöður benda til þess að 40-60 % starfsmanna telji sig hafa sjálfræði í starfi. Í ljósi 

tengsla sjálfræðis við vellíðan í starfi er mikilvægt að finna leiðir til að efla sjálfræði í starfi 

hjá starfsmönnum öldrunarheimila Akureyrarbæjar en sjáfræði í starfi getur einnig haft 

forvarnargildi til dæmis varðandi kulnun í starfi.  

Leiðtogar skipta miklu máli þegar kemur að því að efla sjálfræði í starfi með stuðningi 

og leiðsögn (Jain og Duggal, 2018). Rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli sjálfræðis 

og þjónandi forystu (Chiniara og Beintein, 2016; Chen o.fl., 2011) þannig að innleiðing 

þjónandi forystu ætti að hafa góð áhrif á sjálfræði í starfi á öldrunarheimilum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir þættir þjónandi forystu voru með jákvæð 

tengsl við sjálfræði. Sá þáttur sem mældist þó áberandi lægstur af undirþáttum þjónandi 

forystu var hugrekki sem hugsanlega gefur vísbendingar um að yfirmenn hafi jafnvel ekki 
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sjálfir nægilegt sjálfræði í starfi og geti ekki í nægilegu mæli fylgt eigin sannfæringu þegar 

kemur að ákvarðanatöku. Hér má hugsa sér að með valdeflingu yfirmanna með 

innleiðingu þjónandi forystu gæti það skilað auknu sjálfræði í starfi ekki bara fyrir þá 

heldur alla aðra starfsmenn líka. Eins var þátturinn ábyrgðarskylda einn af þeim sem 

mældust örlítið lægri en aðrir undirþættir þjónandi forystu. Það gefur til kynna að 

starfsmenn upplifi ekki að þeir séu kallaðir til ábyrgðar af yfirmanni sínum vegna verka 

sinna og frammistöðu. Með auknu sjálfræði væri mögulegt að kalla starfsmenn meira til 

ábyrgðar sem gæti virkjað innri hvatningu þeirra (e. intrinsic motivation) (Chiniara og 

Bentein, 2016) og þannig aukið starfsánægju og minnkað streitu (Jain og Duggal, 2018). 

5.6.3 Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kulnun í starfi 

Niðurstöðu rannsóknarinnar sýndu að þrír af hverjum tíu upplifa meðal eða mikil einkenni 

um kulnun í starfi. Það er frekar hátt hlutfall miðað við fyrri rannsóknir og því er aðkallandi 

að fara af stað með fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kulnun í starfi. Kulnun í starfi hefur 

alvarleg áhrif á vinnustaði, ekki bara í formi minni framleiðni og verri mætingu heldur 

getur hún einnig smitað út frá sér og haft neikvæð áhrif á vinnustaðinn í heild (Maslach, 

Schaufeli og Leiter, 2001).  

Með því að efla þjónandi forystu á vinnustöðum er líklegt að draga megi úr líkum á 

kulnun enda sýndi rannsóknin að líkur þátttakenda minnka um 63% á að upplifa kulnun í 

starfi þegar SLS er aukið um 1 stig þegar stjórnað er fyrir aldri og stjórnunarábyrgð. Fram 

komu marktæk neikvæð tengsl á milli kulnunar í starfi og sex af átta undirþáttum þjónandi 

forystu, það eru efling, forgangsröðun í þágu annarra, ábyrgðarskylda, fyrirgefning, 

auðmýkt og samfélagsleg ábyrgð.  

Rannsóknir hafa sýnt að stjórnunarstíll í heilbrigðisþjónustu getur annað hvort ýtt 

undir kulnun í starfi eða haft verndandi áhrif (Kanste, 2008; Zopiatis og Panayiotis, 2010; 

Laschinger og Fida, 2014). Þar sem rannsóknir hafa ítrekað bent til þess að þjónandi 

forysta geti haft verndandi áhrif gegn kulnun í starfi (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015; Coetzer o.fl, 2017b) væri gagnlegt fyrir öldrunarheimili 

Akureyrarbæjar að taka upp hugmyndafræði þjónandi forystu og skoða vel þarfir 

starfsmanna og leiðtoga 

Þegar kemur að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn kulnun hafa rannsóknir sýnt að aðgerðir 

sem framkvæmdar eru fyrir allan vinnustaðinn í heild sýna meiri langvarandi árangur 
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heldur en einstaklings inngrip (Buruck, o.fl., 2018). Leiter og Maslach (2001) hafa einnig 

sett fram nokkrar fyrirbyggjandi aðgerðir til að minnka líkur á kulnun hjá starfsmönnum. 

Þau segja nauðsynlegt að flæði á upplýsingum og samskiptum á milli starfsmanna og 

leiðtoga sé gott. Þar að auki taka þau fram að starfsmenn ættu að vera með í að taka 

ákvarðanir og leysa vandamál. Þau nefna einnig að nauðsynlegt sé að vera með góða 

eftirfylgni til að mæla árangur, því starfsfólk verði að vita hvort það sé að stefna í rétta 

átt. Þessar aðgerðir til að draga úr kulnun eru í takt við áherslur og aðferðir þjónandi 

forystu eins og van Dierendonck (2011) bendir á þá hefur hinn þjónandi leiðtogi skýra 

stefnu, passar að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim, hvetur starfsfólk áfram í áttina 

að sameiginlegu markmiði, ýtir undir frumkvæði og sjálfsöryggi og hvetur starfsfólk til að 

taka ákvarðanir í eigin málum.  

5.6.4 Mannauðsstjórnun á öldrunarheimilum og þjónandi forysta 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna eins og áður hefur komið fram að styðja þurfi 

við starfsánægju og sjálfræði í starfi á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar og fara í 

fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kulnun. Álykta má að heillavænlegt væri að 

mannauðsstjórnun öldrunarheimila Akureyrarbæjar notaðist við hugmyndafræði 

þjónandi forystu og myndi vinna markvisst að því að efla þá þætti sem sýndu tengsl við 

vellíðan í starfi í þessari rannsókn. 

Starfsánægja var jákvætt tengd við eflingu, ábyrgðarskyldu, auðmýkt og samfélagslega 

ábyrgð. Því væri mikilvægt að efla þá þætti með stefnumiðaðri mannauðsstjórnun sem 

tengir saman fólk stefnu, gildi og frammistöðu (Caldwell o.fl.,2011). Kulnun var með 

neikvæð tengsl við sex undirþætti þjónandi forystu og það eru efling, forgangsröðun í 

þágu annarra, ábyrgðarskylda, fyrirgefning, auðmýkt og samfélagsleg ábyrgð. Til þess að 

fyrirbyggja kulnun væri þar af leiðandi gott að áherslur í mannauðsstjórnun 

endurspegluðu þessa þætti þar sem yfirmaður myndi hafa gott upplýsingaflæði og 

valdefla starfsmenn til að nota kunnáttu sína og leysa sjálfir vandamál. Hann þyrfti að 

temja sér að vera ekki gagnrýninn, stífur eða langrækinn þegar illa áraði og sýna hógværð 

og leyfa öðrum að njóta heiðursins þegar vel gengi. Eins þyrfti hann að geta tekið gagnrýni 

og viðurkennt mistök. Til að fyrirbyggja kulnun þyrfti hann að auki að kalla starfsmenn til 

ábyrgðar fyrir verk sín og frammistöðu. Framtíðarsýn skiptir líka sköpum sem vörn gegn 

kulnun og leiðtoginn þyrfti að huga að hag heildarinnar og samfélagsins.  
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Sjálfræði í starfi var tengt við alla þætti þjónandi forystu þannig að vænlegast væri að 

áherslur mannauðsstjórnunar væru þannig að þessir þættir myndu eflast til að auka 

sjálfræði í starfi. Ef bornar eru saman ráðleggingar Ulrich o.fl. (2013) um það hvernig 

áhrifaríkir mannauðsráðgjafar ættu að vera og lýsingu Direndonck (2011) á hinum 

þjónandi leiðtoga má sjá að þar er þó nokkur samhljómur. Báðir tala þeir um nauðsyn 

þess að forystan sé stefnumiðuð og að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim. Einnig tala 

þeir báðir um nauðsyn þess að leiðtogi sé heiðarlegur og falslaus.  

Mannauðsstjórnun sem vinnur eftir hugmyndafræði þjónandi forystu byggir upp traust 

og eflir starfsfólk. Einnig leggur mannauðsstjórnun sem er í anda þjónandi forystu jafna 

áherslu á að ná markmiðum fyrirtækisins og að efla starfsmenn til að ná sínum 

persónulegu markmiðum (Caldwell o.fl.). Greenleaf (2018) sagði að til að fyrirtæki gætu 

byggt fólk upp væru fyrstu skrefin að koma á forystu sem snérist um að setja fólk í fyrsta 

sæti. Eftir það kæmu réttu athafnirnar fram án sérstakrar áreynslu. Einnig sagði hann að 

hægt væri að sjá að forystan væri á réttri leið ef starfsmennirnir hefðu vaxið sem 

manneskjur, orðið heilbrigðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og líklegri til að verða þjónar 

sjálfir.  

5.7 Framtíðarrannsóknir 

Gagnlegt væri að mæla viðhorf til þjónandi forystu á fleiri öldrunarheimilum og bera 

saman við þessar niðurstöður. Einnig væri áhugavert að skoða í leiðinni þætti tengda líðan 

í starfi því líðan starfsfólks á öldrunarheimilum hefur ekki verið rannsökuð mikið. Þessi 

rannsókn var þversniðsrannsókn og segir okkur þar af leiðandi bara hvernig staðan var 

einmitt á þessum tíma þegar hún var lögð fyrir, það væri því áhugavert að leggja fyrir 

sambærilega rannsókn sem næði yfir lengra tímabil. 

Það gæti einnig verið áhrifaríkt að kafa dýpra og skoða betur áhrifaþætti á 

starfsánægju á öldrunarheimilum. Gæti jafnvel álag, stuðningur samstarfsmanna eða 

annað sem ekki var sérstaklega mælt hérna spilað inn í og haft áhrif á niðurstöðurnar? 

Áhugavert væri að skoða það nánar með þátttökuathugun eða viðtölum. 

Það gæti verið gagnlegt að gera stærri rannsókn með fleiri þátttakendum og mæla fleiri 

þætti t.d. ýmsa álagsþætti og mun á milli hópa sem ekki var mögulegt í þessari rannsókn 

vegna smæðar. Einnig væri þá fróðleg að skoða líðan og álag í starfi eftir menntun og 

stöðu viðkomandi starfsmanns þar sem rannsóknir í heilbriðisþjónusu bæði íslenskar og 
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erlendar hafa sýnt að álag í starfi sé mismunandi eftir starfi og menntun viðkomandi 

heilbrigðisstarfsmanns. Það væri áhugavert að vita hvort það ætti líka við á 

öldrunarheimilum. 

Að lokum væri sérlega fróðlegt að endurtaka þessa rannsókn eftir einhvern tíma ef 

öldrunarheimili Akureyrarbæjar myndu styrkja hugmyndafræði þjónandi forystu á 

vinnustöðunum. Þá væri hægt að bera niðurstöðurnar saman við þessa rannsókn og sjá 

muninn.  
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Viðauki  

Viðauki 1 – Kynningarbréf 

 

 

 

Kæri viðtakandi 

 

Meðfylgjandi er könnun sem ég bið þig vinsamlega um að svara miðað við núverandi 

aðstæður þínar í starfi. Könnunin er unnin í samráði við mannauðsdeild 

Akureyrarbæjar og er í formi spurningalista sem tekur um það bil 10 mínútur að svara.  

Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð allra upplýsinga, upplýsingar eru 

ópersónugreinanlegar, spurningalistinn nafnlaus og ekki er unnt að rekja neinar 

upplýsingar til þátttakenda. Könnun þessi nær til allra starfsmanna á öldrunarheimilum 

Akureyrarbæjar. Þátttaka þín er valfrjáls og þér heimilt að hætta þátttöku hvenær sem 

er. 

Rannsókn þessi er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í  mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands og markmiðið er að skoða viðhorf starfsmanna til stjórnunarhátta, ánægju og 

líðan í starfi. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður rannsóknar er Dr. Sigrún 

Gunnarsdóttir, dósent við Viðskiptafræðideild HÍ sigrungu@hi.is, sími 699 0560. 

Þátttaka þín er mikilvæg til að auka gæði könnunarinnar og til að varpa ljósi á leiðir til 

að efla starfsumhverfi þitt. Ef þú hefur spurningar varðandi könnunina er mér ljúft að 

svara þeim. 

Með von um góða þátttöku og jákvæð viðbrögð. 

Kær kveðja 

Anna Rut Ingvadóttir  

ari11@hi.is S:822 0835 

mailto:sigrungu@hi.is
mailto:ari11@hi.is
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jMqIYzAQ1sbjfM&tbnid=ZeTq8YzVgIOCQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Honnunarstadall_10agust_2010.pdf&ei=fB1UUcbuDLLy0gW3loHgBA&bvm=bv.44442042,d.d2k&psig=AFQjCNFD5KOxuPSWcNLyjAnuaKSNUq69gQ&ust=1364553398433226


 

82 

Viðauki 2 – Spurningakönnunin í heild sinni 
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Viðauki 3 – Þættir SLS 

 
 


