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fannst mér bæði áhugavert og nytsamlegt að kanna betur stjórnunarhætti árangursríkra 

stjórnenda í ýmsum þjónustufyrirtækjum. Ég vildi fá betri innsýn í það hvernig hægt væri 

að hafa áhrif á starfsánægju fólks á vinnustöðum með því að nýta hugmyndafræði 

þjónandi forystu í stjórnunarháttum. 
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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar ,, ,,Hlusta á það sem ekki er sagt" - Reynsla millistjórnenda af 

starfsánægju í íslenskum þjónustufyrirtækjum" var að komast að því hvort stjórnendur 

beiti hugmyndafræði þjónandi forystu og hvort að hugmyndafræðin geti haft áhrif á 

starfsánægju undirmanna og hvata í starfi. Vonast er til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar geti nýst til að auka skilvirkni og starfsánægju á vinnustöðum. 

Rannsóknarspurningin var ,,Hver er reynsla millistjórnenda af starfsánægju í íslenskum 

þjónustufyrirtækjum?”. Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni, var eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð þar sem stuðst var við fyrirbærafræðilegt sjónarhorn með 

áherslu á reynslu og upplifun viðmælenda. Viðtöl voru tekin við fimm stjórnendur 

íslenskra þjónustufyrirtækja. Lykilhugtök rannsóknarinnar voru: Að efla samstarfsfólk, 

gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, framsýni og að deila forystu og ábyrgð. 

Þemun sem birtust rannsakanda í greiningarferlinu voru: Auðmýkt, traust og 

samvinna, frelsi og sveigjanleiki og breytingar eru ný tækifæri. Upplifanir og reynsla 

stjórnenda gáfu vísbendingar um að auðmýkt í fari stjórnanda, gagnkvæmt traust, 

samvinna og sveigjanleiki í starfi hefðu jákvæð áhrif á starfsánægju. Upplifanir stjórnenda 

gáfu einnig til kynna að það væru sífelldar breytingar í starfsumhverfi íslenskra 

þjónustufyrirtækja en breytingar hefðu oft í för með sér umbætur og í kjölfar breytinga 

mynduðust ný tækifæri. 

Viðtölin voru greind með fyrirbærafræðilegri aðferð. Slík nálgun snýst um að rannsaka 

svör viðmælenda með opnum huga og koma auga á þætti sem lýsa því fyrirbæri sem verið 

er að rannsaka. Með greiningunni kom kjarninn í ljós: Auðmýkt stjórnenda hefur jákvæð 

áhrif á starfsánægju fólks. 
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1  Inngangur  

Starfsánægja skiptir miklu máli. Þegar fólk er ánægt í starfi verður afkastagetan meiri, 

andrúmsloftið betra og fólk er ólíklegra til að brenna út í starfi. Starfsánægja er almennt 

talin hafa góð áhrif á andlega heilsu og félagslega virkni. Hugmyndafræði þjónandi forystu 

inniheldur atriði sem fjalla um gagnkvæmt traust, virðingu, auðmýkt og falsleysi, hag 

samfélagsins, athafnafrelsi starfsfólks og fleira sem rannsóknir hafa sýnt að tengist 

starfsánægju á jákvæðan hátt. 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort stjórnendur íslenskra 

þjónustufyrirtækja beiti hugmyndafræði þjónandi forystu og hvort að hugmyndafræðin 

geti haft áhrif á starfsánægju undirmanna. Vonast er til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar geti nýst til að auka skilvirkni og starfsánægju á vinnustöðum. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til að svara rannsóknarspurningunni: ,,Hver er 

reynsla millistjórnenda af starfsánægju í íslenskum þjónustufyrirtækjum?” þar sem viðtöl 

voru tekin við fimm millistjórnendur íslenskra þjónustufyrirtækja til að varpa ljósi á hvaða 

áherslur geta borið árangur í stjórnandahlutverki. Stjórnendur hafa allir fengið góða 

einkunn frá samstarfsfólki í nýlegu frammistöðumati. Stuðst er við fyrirbærafræðilega 

nálgun (e. phenomenology). Slík nálgun snýst um að rannsaka svör viðmælenda með 

opnum huga og koma auga á þætti sem lýsa því fyrirbæri sem verið er að rannsaka, sem 

í tilfelli rannsóknarinnar eru einkenni hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Ritgerðin er skrifuð á fræðasviðum þjónandi forystu, breytingastjórnunar, 

starfsánægju ásamt leiðtoga- og stjórnendafræðum. Einkum er litið til hugmyndafræði 

Robert K. Greenleafs (1970) um þjónandi forystu, kenninga John P. Kotters (1990) um 

breytingastjórnun og tveggja þátta kenningu Frederick Herzbergs (1959) um 

starfsánægju. 

Rannsóknin skiptist í tvennt, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum er farið yfir skilgreiningu á forystu og stjórnun, muninn á leiðtoga og stjórnanda, 

breytingastjórnun, hugmyndafræði þjónandi forystu, starfsánægju og hvata í starfi. Einnig 

er farið yfir niðurstöður nokkurra rannsókna sem hafa verið gerðar um tengsl þjónandi 

forystu og starfsánægju. Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um aðferðafræði rannsóknar og 
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rannsóknina sjálfa þar sem viðtalsrammi var lagður fyrir fimm stjórnendur. Unnið er úr 

niðurstöðum viðtala með fimm lykilhugtök rannsóknar að leiðarljósi: Að efla 

samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, framsýni og að deila forystu og 

ábyrgð. Að því loknu eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Í lokin eru 

niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi fyrri rannsókna og fræða. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir hugtökin forystu og stjórnun, muninn á milli leiðtoga og 

stjórnanda, viðfangsefni stjórnenda, einkenni leiðtoga, breytingastjórnun, 

hugmyndafræði þjónandi forystu, starfsánægju og hvata í starfi. Auk þess verður farið yfir 

niðurstöður nokkurra rannsókna sem hafa verið gerðar um tengsl þjónandi forystu og 

starfsánægju. 

2.1 Forysta og stjórnun 
 

Mikill áhugi fólks á leiðtogafræðum hefur gert það að verkum að fjölmargar tilraunir í 

kjölfar rannsókna hafa verið gerðar til að skilgreina hugtakið forysta (e. leadership) og 

stjórnun (e. management). Engin ein ákveðin skilgreining er rétt en eftirfarandi þættir eru 

taldir vera megininntak forystu: ,,Forysta er ferli þar sem leiðtogi hefur áhrif á hóp af 

einstaklingum sem vinna að sameiginlegu markmiði” (Northouse, 2013). Megininntak 

stjórnunar er ferli innan skipulagsheildar sem hefur það markmið að virkja fólk og 

samhæfa aðgerðir þess. Tilgangurinn er að ráðstafa mannlegum, efnislegum, 

fjárhagslegum, óhlutbundnum eða þekkingarlegum auðlindum skipulagsheilda. Stjórnun 

felst í því að hafa áhrif á fylgjendur og aðstæður með það að leiðarljósi að koma af stað 

breytingum til að ná settum markmiðum (Sigmar Þormar, 2007). 

John Paul Kotter prófessor við Harvard viðskiptaháskólann hefur skrifað fjölmargar 

bækur um leiðtogafræði ásamt því að rannsaka muninn á milli leiðtoga og stjórnanda 

síðustu áratugi. Hann heldur því fram að forysta og stjórnun styðji við hvort annað og að 

forysta komi aldrei í stað stjórnunar eða öfugt. Bæði hugtökin eru með sín einkenni og 

virkni og bæði eru þau nauðsynleg til að ná árangri í hinu flókna og viðkvæma 

viðskiptaumhverfi. Öflug forysta með slakri stjórnun gengur ekki upp til langs tíma (Kotter, 

1990). 

Stjórnendur og leiðtogar hafa ýmsa svipaða eiginleika. Þeir eiga það sameiginlegt að 

vera í samskiptum og samstarfi við annað fólk og vilja ná árangri með settum markmiðum 

(Northouse, 2013). Það er þó töluverður greinarmunur á hlutverkum þeirra. 

Fræðimennirnir Hughes, Ginnett og Curphy (2009) tóku saman helstu atriði sem eru ólík 

á milli stjórnanda og leiðtoga. Á mynd 1 má sjá þau atriði: 
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Stjórnandi                                             Leiðtogi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Viðfangsefni stjórnandans 

 

Helstu viðfangsefni stjórnandans eru að fást við flókin verkefni með því að stýra þeim á 

fullnægjandi hátt, sinna eftirlitshlutverki, framfylgja breytingum og leysa vandamál sem 

geta komið upp. Hann heldur röð og reglu á hlutunum og úthlutar verkefnum (Kotter, 

1990). Stjórnandi stjórnar fólki, stýrir verkefnum, viðheldur hlutunum, er skammsýnn, 

spyr hvernig á að gera hlutina og hvenær, framkvæmir hlutina og sættir sig oft við hvernig 

hlutirnir eru (Hughes, Ginnett og Curphy, 2009). 

Kanadíski fræðimaðurinn og rithöfundurinn Henry Mintzberg hefur rannsakað 

stjórnun og stefnumörkun í tugi ára. Hann setti fram hina víðfrægu kenningu um tíu 

hlutverk stjórnandans árið 1973 í kjölfar viðamikillar rannsóknar sem hann gerði á 

störfum stjórnenda. Samkvæmt kenningunni skiptast stjórnunarhlutverkin í þrjá 

meginþætti og tíu undirflokka. Meginþættirnir eru samskiptahlutverk, upplýsingamiðlun 

og ákvarðanataka. Þættirnir einkennast af hegðun og hlutverkum stjórnandans 

(Mintzberg, 1973). Á mynd 2 má sjá hverjir undirflokkarnir eru: 

 

 

        

 

 

 

Stjórnar 

Viðheldur 

Stýrir öðrum 

Skammsýnn 

Spyr hvernig/hvenær 

Framkvæmir 

Sættir sig við kyrrstöðu 

Gerir hlutina rétt 

Skapar 

Þróar 

Hvetur aðra 

Mótar framtíðarsýn 

Spyr hvað og afhverju 

Kemur með nýjungar 

Ögrar kyrrstöðu 

Gerir réttu hlutina 

 
Mynd 1: Munur á stjórnanda og leiðtoga samkvæmt Hughes, Ginnett og Curphy (2009). 
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       Meginþættir                Hlutverk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórnandinn sinnir öllum flokkunum en aðstæður skipta máli varðandi hvaða hlutverk 

stjórnandinn sinnir á ákveðnum tíma. Stjórnandinn þarf að vera góður í samskiptum, taka 

á móti upplýsingum, dreifa upplýsingunum og vera talsmaður fólksins. Hann þarf einnig 

að geta tekið mikilvægar ákvarðanir og hafa getu til að leysa úr ágreiningsmálum 

(Mintzberg, 1973). 

 

2.1.2 Leiðtoginn 

 

Warren Bennis hefur margsinnis verið nefndur frumkvöðull leiðtogafræðanna. Hann hélt 

því fram að leiðtogahæfileikar fólks væru ekki meðfæddir. Að hans mati þróa 

einstaklingar með sér einstaka eiginleika yfir ævina sem geri þá að leiðtogum. Bennis 

upplifði að flestir árangursríkir leiðtogar hefðu nokkra sameiginlega eiginleika. Þeir búa 

yfir framtíðarsýn og hafa skýra hugmynd um hvert þeir vilja stefna. Þeir eru ástríðufullir 

og eiga auðvelt með að fá fylgjendur með sér. Þeir eru sannir og gera hlutina af heilindum. 

Grunnurinn að heilindum er traust en nauðsynlegt er fyrir árangursríka leiðtoga að upplifa 

traust fylgjenda sinna og sýna að þeir séu traustsins verðir. Leiðtogi býr ekki yfir trausti 

nema að vinna sér það inn hjá öðrum. Þá eru tveir eiginleikar sem einkenna oft leiðtoga, 

áræðni og forvitni. Þeir hræðast ekki að taka áhættu eða gera mistök, þeir einblína á að 

Samskiptahlutverk 

Upplýsingamiðlun 

Ákvarðanataka 

 

1. Formlegur yfirmaður 
2. Leiðtogi 
3. Tengiliður 
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4. Móttekur upplýsingar 
5. Dreifir upplýsingum 
6. Talsmaður 

7. Frumkvöðull breytinga 
8. Leysir ágreining 
9. Úthlutar fjármagni 
10. Samningamaður 

 Mynd 2: Kenning Henry Mintzbergs (1973) um tíu hlutverk stjórnandans. 
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læra af mistökum sínum og nýta sér reynsluna í önnur verkefni. Leiðtogar horfa ekki á 

mótlæti sem vonleysi, heldur læra af því (Bennis, 1989). Leiðtogi leggur til hugmyndirnar, 

hrindir aðgerðum af stað og tekur áhættu á að mistakast. Hann býr til möguleikann á að 

ná árangri, er meðvitaður um hvert markmiðið er og útskýrir það vel fyrir þeim sem eru 

óvissir. Mikilvægt er að fólk hafi trú á gildum, hæfni og dómgreind leiðtogans því annars 

vekur hann ekki traust (Greenleaf, 1970/2018, bls. 25-28). Leiðtogi er skapandi, þróar 

nýjar hugmyndir, hvetur fólk áfram, mótar framtíðarsýn og kemur með hugmyndir að 

breytingum og umbótum. Hann sættir sig ekki við hluti sem að hans mati megi breyta og 

ögrar því kyrrstöðu (Hughes o.fl., 2009). 

Hafa ber í huga að leiðtogar haga sér ekki eins við alla fylgjendur við mismunandi 

aðstæður. Forysta er breytileg eftir aðstæðum. Leiðtoginn kemur fram með mismunandi 

hætti að hverjum og einum fylgjenda til að ná fram forystu eftir aðstæðum. Til dæmis 

gæti leiðtogi þurft að eyða meiri tíma í að þjálfa fylgjendur sína sem eru ekki jafn hæfir og 

aðrir. Auk þess hvetur hann síður þá sem búa að miklu sjálfsöryggi en eyðir oft miklum 

tíma í að hvetja þá sem eru óöruggari með sig. Forysta er því samspil leiðtogans, fylgjenda 

og aðstæðna (Hughes o.fl., 2009). 

Á árunum 1990-1993 gáfu John Mayer og Peter Salovay prófessorar í sálfræði út 

fjölmargar rannsóknargreinar þar sem þeir settu fram kenningu um tilfinningagreind. Að 

þeirra mati felur tilfinningagreind í sér hæfni í að viðurkenna tilfinningar og byggir á 

rökhugsun og lausnaleit á þeim grunni. Daniel Goleman sálfræðingur (1998) rannsakaði 

tæplega 200 alþjóðleg stórfyrirtæki og komst að því að árangursríkir leiðtogar eiga það 

sameiginlegt að vera með háa tilfinningagreind. Goleman bætti við skilgreiningu Mayer 

og Salovay um tilfinningagreind. Hann telur að hugtakið feli einnig í sér að þekkja eigin 

tilfinningar og annarra, hvetja aðra og vera fær í samskiptum. Skilgreining Golemans felur 

í sér fleiri eiginleika en aðeins tilfinningar, það er að segja félagsleg samskipti og 

áhugahvöt. Hann byggir það á fjöldamörgum rannsóknum annarra fræðimanna. Goleman 

telur að ef stjórnendur skorti tilfinningagreind, skipti það engu máli hversu mikla þjálfun 

og góðar hugmyndir þeir fái, þeir munu aldrei verða góðir leiðtogar. Tilfinningagreindir 

leiðtogar sem hlusta á innsæið og fara eftir því, eru betri í ákvarðanatökum og að sjá hvað 

er rétt eða rangt (Goleman, 1998). 

Fræðimenn sem hafa rannsakað leiðtogaþætti í gegnum tíðina, hafa margir hverjir 

einblínt á mismunandi einkenni leiðtogans. Sumir hafa lagt áherslu á persónuleg einkenni, 
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sumir á sambandið á milli leiðtogans, fylgjenda og aðstæðna og aðrir á atferli 

árangursríkra leiðtoga. 

 

2.1.3 Breytingastjórnun 

 

Skipulagsheildir þurfa nú sem aldrei fyrr að bregðast við hröðum breytingum í ytra 

umhverfinu. Ef stjórnendur bregðast ekki nógu hratt við breyttum aðstæðum, mun 

skipulagsheildin dragast aftur úr á mörgum sviðum og missa samkeppnisforskot sitt. Því 

kemur sér vel fyrir stjórnendur að tileinka sér fræði breytingastjórnunar (Jones, 2013, bls. 

295-297). Fræðigreinin hefur þróast verulega síðastliðna áratugi þar sem áhersla á 

mannlega þáttinn í stjórnun og stefnumörkun verður stöðugt meiri (Burnes og Oswick, 

2011). 

Kurt Lewin hefur gjarnan verið nefndur faðir félagssálfræðinnar og er talinn vera 

frumkvöðull í breytingastjórnun. Árið 1947 setti Lewin fram kenningu sem hann taldi að 

stjórnendur gætu nýtt sér í breytingaferli skipulagsheilda (Jones, 2013). Sjá má skrefin á 

mynd 3: 

 

Fyrsta skrefið felur í sér greiningu á ytra og innra umhverfi skipulagsheildarinnar. Taka 

þarf ákvörðun um hverju þurfi að breyta og hvernig eigi að framkvæma breytingarnar. 

Búa þarf til óánægju hjá starfsfólki til að sýna að breytinga sé þörf. Núverandi ástand er 

því affryst. Ferlið getur til dæmis falið í sér að færa starfsfólk til í hlutverkum innan 

skipulagsheildarinnar. Annað skrefið, framkvæmdaskrefið felur í sér að sannfæra fólk um 

nauðsyn breytinga og hina nýju framtíðarsýn ásamt því að setja saman 

framkvæmdahópinn. Þriðja stigið felur í sér endurfrystingu og gengur út á að hið nýja 

ástand haldist stöðugt eftir breytingar. Fást þarf við mögulega mótspyrnu og gera ýmsar 

lagfæringar svo hægt sé að festa breytingarnar í sessi (Jones, 2013, bls. 313-314; Piers 

Myers, Sally Hulks og Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

Skapa þörf 

e. unfreezing 

Framkvæma breytingu 

e. moving 

 

e 

 

Skapa stöðugleika 

e. refreezing 

 Mynd 3: Þriggja skrefa líkan Kurt Lewins (1947) um breytingaferli. 
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Að mati Kotters, eins virtasta fræðimanns á sviði breytingastjórnunar, fjallar 

leiðtogafræði aðallega um breytingar. Það sem leiðtogar raunverulega fást við er að útbúa 

kerfi og leiðir fyrir stjórnendur sem með tímanum lyftir skipulagsheildinni upp á hærra 

plan. Þar sem hlutverk stjórnandans er að að framfylgja breytingum, þarf leiðtoginn að 

ákveða hverjar breytingarnar eiga að vera. Að ákveða hverjar breytingarnar eiga að vera 

er aldrei það sama og að skipuleggja hvernig þær munu eiga sér stað. Leiðtoginn veitir 

starfsfólki sínu innblástur, hvetur aðra, skapar gott andrúmsloft, skapar framtíðarsýn og 

miðlar henni til fólks ásamt því að mæta þörfum þess. Í hlutverki hans felst að stuðla að 

stöðugleika í skipulagsheildinni og leita eftir gagnlegum breytingum. Án fullnægjandi 

stjórnunar, getur orðið upplausn á flóknum skipulagsheildum og tilvist þeirra ógnað 

(Kotter, 1990). 

Kotter (1996) bjó til átta skrefa líkan um breytingaferli í skipulagsheildum. Sjá má 

líkanið á mynd 4 fyrir neðan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægt er að sýna fram á nauðsyn breytinga með hreinskilinni umræðu um ógnanir og 

tækifæri skipulagsheildarinnar ásamt styrk- og veikleikum. Setja þarf ný og háleit 

markmið í samráði við hagaðila. Búa þarf til breytingaraflið sem leiðir vinnuna. 

Lykilstarfsmennirnir þurfa að búa yfir leiðtogahæfni, vera með rétta þekkingu og búa yfir 

trausti og geta unnið vel saman. Þegar búið er að mynda rétta hópinn af fólki, þarf að þróa 

framtíðarsýn og markmið skipulagsheildarinnar. Upplýsa þarf síðan starfsfólk um 

1. Að sýna fram á nauðsyn 

2. Að búa til hóp lykilstarfsmanna 

3. Að þróa framtíðarsýn 

4. Að upplýsa starfsfólk um framtíðarsýnina 

5. Að taka á andstöðu og gera áætlanir 

6. Að búa til áfangasigra 

7. Að fagna sigri ekki of snemma, hafa úthald 

8. Að festa nýbreytni í sessi 

 Mynd 4: Átta skrefa líkan John Kotters (1996) um breytingaferli skipulagsheilda. 
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framtíðarsýnina og markmiðin. Gagnkvæm samskipti þurfa að vera til staðar (Kotter, 

1996). 

Helstu áskoranir og breytingar sem hafa áhrif á stjórnendastarfið er að finna í ytra 

umhverfi skipulagsheilda. Hnattvæðing, meiri samkeppni, tækniþróun og nýir 

viðskiptahættir eru allt dæmi um ytri áhrifaþætti. Erfiðleikar sem stafa af því að fást við 

breytingar og aðlagast í nýjum aðstæðum er ein af helstu ástæðum slakrar stjórnunar. 

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um ógnanir og tækifæri sem liggja í breytingum á 

ytra umhverfinu (Jones og George, 2015, bls. 120-122). Erfiðleikar geta stafað af kvíða 

starfsmanna við hið óþekkta, skorti á sjálfstrausti, hræðslu við að mistakast, vantrausts í 

garð þess sem leiðir breytingaferlið og af misskilningi sem stafar oft af lélegri 

upplýsingamiðlun. Stjórnendur breytingaferlisins þurfa að taka á móti mótspyrnu, lesa í 

aðstæður og leysa vandamál ef upp koma. Mikilvægt er að búa til áfangasigra á leiðinni 

að stóra markmiðinu. Hlutverk áfangasigra er meðal annars að halda öllum starfsmönnum 

við efnið, hvetja fólk og hjálpa til við að fínpússa framtíðarsýnina. Huga þarf að því að sigri 

sé ekki lýst yfir of snemma. Mikilvægt er að hafa úthald og gefast ekki upp. Að lokum þarf 

að festa breytinguna í sessi og í menningu skipulagsheildarinnar. Það þarf öfluga leiðtoga 

til að innleiða varanlega breytingu sem festist í sessi í fyrirtækjamenningunni (Kotter, 

1996). 

 

2.2 Hugmyndafræði þjónandi forystu  

 

Hugtakið Þjónandi forysta kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1970 þegar Robert K. 

Greenleaf gaf út ritið The Servent as Leader. Fræðimenn telja þjónandi forystu vera 

hugmyndafræði en ekki afmarkaða kenningu. Hugmyndafræðin á sameiginleg 

forgangsatriði sem fjalla um hag samfélagsins, þjónustu með ábyrgð, gagnkvæmt traust, 

virðingu, auðmýkt, siðfræði, hlustun, framsýni, athafnafrelsi starfsfólks og jafningjabrag 

(Prosser, 2010; Greenleaf, 1970/2018; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Greenleaf hélt því fram í The Servent as Leader að þjónustulund hins þjónandi leiðtoga 

(e. servant first) væri honum náttúruleg, andstætt við fyrst og fremst leiðtoga (e. leader 

first) sem kemst til valda til dæmis vegna valdafíknar og græðgi. Hjá slíkum leiðtoga mun 

valið um að þjóna öðrum ekki vera í fyrsta sæti. Að vilja þjóna öðrum er áhersluatriði og 

aðgreinir þjónandi forystu frá öðrum leiðtogafræðum. 
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Þjónandi leiðtogi er í fyrsta lagi þjónn. Mótsögn kann að vera falin í því að þjónn geti 

orðið leiðtogi en tilveran er einnig full af mótsögnum. Hinn eðlislægi þjónn er ólíklegri til 

að gefast upp við að bæta kenningar sínar um hvað mætir þörfum starfsmanna sinna en 

sá sem er fyrst og fremst leiðtogi (Greenleaf, 1970/2018, bls. 15-23). 

2.2.1 Auðmýkt, falsleysi og jafningjabragur 

 

Greenleaf (1970) taldi að eina réttmæta valdið sem leiðtogi ætti að beita væri 

sannfæringarvaldið sem byggir á virðingu fyrir frelsi, gagnkvæmu trausti og sjálfstæði 

einstaklinga í samvinnu og samskiptum. Uppbyggileg samskipti sem byggja á 

sannfæringarvaldi gefa til kynna jafningjabrag og ap stjórnandinn líti á sig með einhverju 

móti sem jafningja undirmanna sinna. Forysta með sannfæringu felur í sér að valda 

breytingum með því að fá einstaklinga til að skipta um skoðun án þess að þvinga þá til 

þess (Greenleaf, 1970/2018, bls. 30-59). 

Uppbyggileg samskipti og jafningjabragur sýna fram á auðmýkt sem er eitt af 

megineinkennum þjónandi leiðtoga. Auðmýkt í fari leiðtoga stuðlar að betri árangri. 

Auðmjúkur leiðtogi setur hag annarra í fyrsta sæti og eflir sjálfstraust þeirra. Með þeim 

hætti finna fylgjendur leiðtogans innri hvata til að gera sitt besta í starfi. Þeir bera meira 

traust til leiðtoga síns og fylgja honum (Greenleaf, 1970/2018, bls. 30-59). Auðmýkt 

leiðtogans er nauðsynleg til að hægt sé að mynda traust og efla samstarfsmenn. Auðmýkt 

leiðtogans hefur góð áhrif á starfsmenn, viðskiptavini og starfsanda (Joseph og Winston, 

2005). 

Hayes og Comer (2010) töldu að auðmýkt innihéldi ellefu einkenni í fari leiðtoga. 

Auðmjúkur leiðtogi viðurkennir mistök og að geta haft rangt fyrir sér, er heiðarlegur, 

einblínir á góð samskipti við alla, er gagnsær, sýnir meðaumkun, tekur sig ekki of 

alvarlega, fer ekki í vörn, það er þægilegt að nálgast hann, hann leggur upp úr virkri 

hlustun, hvetur aðra til að taka þátt og sýnir öllum virðingu. Hinn auðmjúki leiðtogi áttar 

sig á að það sé möguleiki á því að hann muni læra eitthvað fleira en hann kann nú þegar. 

Hann er meðvitaður um það að hann hafi ekki svör við öllu og vill því tala við samstarfsfólk 

sitt þegar taka þarf ákvarðanir og veita því ákveðin hlutverk þegar breytingar eiga sér stað 

í starfsumhverfinu. Hann viðurkennir mistök sín og dregur af þeim lærdóm ásamt því að 

taka ábyrgð á þeim. Auðmýkt leiðtoga er mikilvæg því hún stuðlar að trausti sem er 

nauðsynlegt fyrir árangursríka forystu. Auðmjúkur leiðtogi hefur falslausan áhuga á 
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öðrum og spyr því samstarfsfólk sitt um skoðanir þeirra og hugmyndir (Hayer og Comer, 

2010). 

Að mati Greenleafs (1970) bregst aðeins hinn sanni þjónandi leiðtogi við vandamálum 

með því beita virkri hlustun. Þegar hann er í leiðtogahlutverki veldur þessi hegðun hans 

því að fólk lítur á hann fyrst og fremst sem þjón. Sönn hlustun eflir fólkið í kringum hann 

(Greenleaf, 1970/2018, bls. 30). Að beita virkri hlustun á hugmyndir samstarfsfólks hefur 

jákvæð áhrif og er mikilvægur eiginleiki í hugmyndafræði Greenleafs um þjónandi forystu 

(Frick, 2011). 

2.2.2 Framsýni 

 

Samkvæmt Greenleaf (1970) er mikilvægur eiginleiki í fari leiðtoga að hann sé framsýnn. 

Hann tekur fram að hver maður sé samtímis sagnfræðingur, nútímagreinandi og 

spámaður. Þetta er það sem leiðtoginn tileinkar sér alla daga að hans mati. Framsýni þýðir 

það að skoða atburði augnabliksins, bera þá sífellt saman við áætlanir sem gerðar voru 

fortíðinni og jafnframt á sama tíma gera áætlanir um atburði framtíðarinnar. Framsýni er 

,,leiðandi staða” sem leiðtogi hefur. Ef hann missir þetta forskot, bregst hann við 

atburðum eftir að þeir eiga sér stað og mun líklega ekki verða leiðtogi mikið lengur 

(Greenleaf, 1970/2018, bls. 48-52). 

Leiðtoginn þarf að geta séð fyrir hið ófyrirsjáanlega. Tímasetning er brýnn þáttur þegar 

kemur að ákvörðun leiðtoga. Þegar um afdrifaríkar ákvarðanir er að ræða, eru oft ekki 

nægar upplýsingar til staðar og því getur verið erfitt að taka ákvörðun (Greenleaf, 

1970/2018, bls. 43-46). Sannir leiðtogar vita hverjir þeir eru og sættast á að færast nær 

settu markmiði með einu skrefi í einu þrátt fyrir miklar hindranir á leið sinni (Greenleaf, 

1970/2018, bls. 63). 

Framsýnir leiðtogar búa að sjálfsöryggi, innblæstri og sterkri sjálfsvitund. Þeir tala um 

þann tilgang sem þeir trúa á með einlægni og setja í samhengi við sameiginleg gildi 

undirmanna sinna. Þannig geta þeir stýrt starfsfólki sínu með traustri hendi (Goleman, 

2002/2004). 

 

 



 

20 

2.2.3 Gagnkvæmt traust, samvinna og efling samstarfsfólks 

 

Að mati Greenleafs (1970) þarf þjónandi leiðtogi í sífellu að spyrja sig: ,,Á hvaða hátt get 

ég notað sjálfan mig til að þjóna fólki á sem bestan máta?” Þjónandi leiðtogi finnur til 

samkenndar, samþykkir fólk en bendir þó einnig á í þeim tilvikum sem við á að framganga 

manneskju sé ekki nægilega góð. Það krefst umburðarlyndis gagnvart ófullkomleika að 

vinna með manneskjum. Það geta allir haft forystu með fullkomnu fólki, en það er enginn 

fullkominn. Leyndarmálið á bak við árangursríka uppbyggingu skipulagsheilda er að geta 

sett saman lið úr hinu ófullkomna fólki með því að lyfta undir það svo að það vaxi og dafni. 

Það er mikilvægt í starfsemi skipulagsheilda að byggja upp hóp af fólki sem verður 

sterkara vegna áhrifa frá skipulagsheildinni. Leiðtogar sem gera það, eru líklegri til að 

njóta trausts. Með því að skipulagsheildir komi á forystu sem snýst um að setja fólk í fyrsta 

sæti, koma fram réttu athafnirnar án áreynslu (Greenleaf, 1970/2018, bls. 38-84). 

Samstaða er einn af grundvallarþáttum í þjónandi forystu en samstaða tengist ábyrgð 

og gagnkvæmu trausti með nátengdum hætti. Rosabeth Moss Kanter (2005) hefur 

rannsakað traust á vinnustöðum í fjöldamörg ár. Hún telur að traust sé grunnforsenda 

árangurs skipulagsheilda. Rannsóknir hennar benda til þess að ánægja fólks og árangur 

skipulagsheilda haldist í hendur ásamt góðri samvinnu og trausti (Kanter, 2005). 

Peter Drucker (2001) er talinn einn af virtustu höfundum í heimi þegar kemur að 

stjórnunar- og forystufræðum. Hann hefur til að mynda komist að því með rannsóknum 

sínum að þegar leiðtogar ávinna sér traust samstarfsfélaga sé ekki nauðsynlegt að þeir 

séu sammála honum. Þrátt fyrir að þeir séu ekki sammála leiðtoganum, þá hafa þeir vilja 

til að fylgja honum í að ná markmiðum og skapa framtíðarsýn. Drucker er sammála 

Greenleaf um mikilvægi þess að leiðtogar og stjórnendur þekki áhuga og þarfir 

samstarfsfélaga sinna og hvetji þá til dáða (Drucker, 2001). Mikil líkindi þykja á milli rita 

hans og rita Greenleafs þrátt fyrir að Drucker hafi ekki notað hugtakið þjónandi forysta. 

Drucker leggur einnig áherslu á að eitt af verkefnum leiðtogans sé að skapa samtöl sem 

hvetji samstarfsfólk hans til að segja skoðanir sínar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 252). 

Greenleaf (1970) hélt því fram að enginn einn hlutur myndi auka kraft samfélagsins í 

heild hraðar en endurskoðun á stjórnun skipulagsheilda þannig að þær væru mannaðar 

áhugasömum og hæfum þjónandi leiðtogum. Þjónandi leiðtogi hefur einstaklega gott 

innsæi. Hann sér, heyrir og veit hluti sem aðrir skynja ekki. Vegna þessara einkenna þykir 
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hann áreiðanlegur og honum er veitt fyllilegt traust. Mögulega er vandinn í 

skipulagsheildum í dag að of margir sem vilja gegna leiðtogahlutverkinu viti og sjái ekkert 

betur en aðrir (Greenleaf, 1970/2018, bls. 25-88). 

 

2.2.4 Þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur um þjónandi forystu 

 

Þjónandi forysta einkennist í grunninn af þremur meginstoðum (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011): 

 

1) Falslaus áhugi á hugmyndum og hagsmunum fólks sem lýsir sér með virkri hlustun og 

aðgerðum sem efla aðra. 

2) Innri styrkur leiðtogans sem hefur mikla sjálfsþekkingu sem birtist í auðmýkt, hugrekki 

og sjálfsöryggi. 

3) Framsýni og hugsjón leiðtogans sem afmarkar ábyrgðarskyldu og tilgang. 

 

Þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) er í samræmi við sjö grunnþætti sem 

einkenna þjónandi forystu samkvæmt rannsóknum Dirk van Dierendonck (2011). 

Grunnþættirnir fela í sér að efla samstarfsfólk, skapa sterk tengsl og gagnkvæmt traust, 

sýna auðmýkt, falsleysi og virka hlustun, sýna samfélagslega ábyrgð og deila forystu (van 

Dierendonck, 2011). 

Mynd 5 sýnir þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) sem lýsir þremur 

meginstoðum þjónandi forystu samkvæmt greiningu á hugmyndafræði Greenleafs (1970) 

og samkvæmt niðurstöðum ýmissa rannsókna á þjónandi forystu: 
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Mynd 5: Þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um þjónandi forystu byggt á hugmyndafræði 
Robert Greenleafs (1970). 

 

Fyrsta stoðin lýsir sér í einlægum áhuga leiðtogans á hag og hug annarra. Áhugi 

forystunnar beinist að velferð starfsfólks en ekki eigin hagsmunum eða valdi. Virk hlustun 

er skýrasta einkenni einlægs áhuga og löngunar til að kynnast hugmyndum samstarfsfólks 

og efla það. Einbeitt hlustun er jafnframt eitt helsta einkenni þjónandi leiðtoga en slík 

hlustun felur í sér aga, það er að segja í að þjálfa sig í að hlusta á aðra og meðtaka 

upplýsingarnar. Einbeitt hlustun sýnir fram á virðingu gagnvart þeim sem tjá sig og skapar 

traust. Þjónandi leiðtogi sýnir öðrum virðingu og er næmur. Hann er góður í að greina 

þarfir annarra og taka eftir. Auk þess leggur hann áherslu á að efla eigin styrk og þroskast 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 248-249; Greenleaf, 2008;1978). 

Önnur stoðin felur í sér sjálfsþekkingu, vitund og innri styrk. Sjálfsþekking snýst um að 

átta sig á eigin styrk- og veikleikum ásamt markmiðum og hugsjónum. Einnig að vera 

meðvitaður um það hvaða áhrif eigin orð og athafnir hafa á aðra (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011, bls. 250; Greenleaf, 1978). Þjónandi leiðtogi eflir innri styrkleika með ígrundun og 

því að afla sér stöðugt nýrrar þekkingar. Forysta byggist ekki aðeins á rökum og 

staðreyndum, heldur er nauðsynlegt fyrir leiðtogann að efla eigið innsæi og vitund með 

sjálfsþekkingu. Árangursríkur þjónandi leiðtogi púslar saman innsæi og rökvísi, sköpun og 

skipulagi, samstöðu teymisins og sjálfstæði starfsmanna. Greenleaf bendir á að leiðtoginn 

skapi hugmyndir og hvetji aðra til þess líka. Hann er tilbúinn að taka við gagnrýni og byggir 
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að innri styrk til að þora að fylgja nýjum hugmyndum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 

250; Greenleaf, 2008, bls. 14-30). 

Þriðja stoðin hefur að geyma ábyrgð, hugsjón og framtíðarsýn. Greenleaf telur að þessi 

þrjú hugtök hafi einstaka og djúpa merkingu í starfi skipulagsheilda. Hugsjónir sameina 

starfsmenn og gefa starfi þeirra merkingu ásamt því að móta markmið og framtíðarsýn. 

Þjónandi leiðtogi hvetur starfsfólk sitt til að skoða og gagnrýna hugmyndir og móta í 

sameiningu sameiginleg markmið. Leiðtoginn ásamt samstarfsfólki finnur hlutverk hvers 

og eins og stuðlar að því að sameiginlegu markmiðunum verði náð. Hann á að vera opinn 

fyrir nýjum tækifærum. Slíkt hugarfar eflir samstarfsfólk hans. Innsæi leiðtogans og 

næmni hjálpar honum að sjá tækifærin og heildarmyndina ásamt því að líta til framtíðar. 

Að geta litið til framtíðar er mikilvægt hlutverk leiðtoga (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 

250-251; Greenleaf, 1978, bls. 6-27). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl þjónandi forystu og starfsánægju. 

Stjórnendur sem beita hugmyndafræði þjónandi forystu geta því haft jákvæð áhrif á 

starfsánægju (van Dierendonck og Nuijten, 2010). 

2.3 Starfsánægja og hvati í starfi 

 

Starfsfólk er verðmætasta eign skipulagsheilda með allri sinni þekkingu, menntun, færni 

og hæfileikum (Armstrong, 2011, bls. 66). 

Hugtakið starfsánægja er mjög vítt og hefur verið skilgreint á marga vegu í fjölmörgum 

rannsóknum. Skilgreiningar starfsánægju fela í sér að hugtakið sé jákvætt og ánægjulegt 

andlegt ástand vegna upplifunar á starfsreynslu eða á starfi (Locke, 1976). Bandaríski 

sálfræðingurinn Edwin Locke (1976) taldi að gildi starfsmanna til starfs sín myndi ákvarða 

hvað veitti þeim ánægju í starfi. Hann útbjó gildislíkan sem gerir það mögulegt að mæla 

starfsánægju með ákveðinni formúlu: 

 

Ánægja = ( óskað - náð ) x mikilvægi 

 

Líkanið gengur út frá því að mismunurinn sem verður til á milli þess sem óskað er og þess 

sem náð er, með tilliti til mikilvægis í augum einstaklingsins, sé ánægja hans í starfi (Locke, 

1976). 
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Rannsóknir hafa gefið til kynna að starfsánægja og hvatning séu tengd hugtök. 

Starfsmenn sem fá hvatningu í starfi eru alla jafna ánægðari í starfi samanborið við þá 

sem enga hvatningu fá. Starfsmenn sem eru ánægðir í starfi sýna almennt mikinn áhuga 

og leggja sig fram í að ná árangri fyrir hönd skipulagsheildarinnar. Á þeim vinnustöðum 

þar sem skortur er á hvatningu, eru starfsmenn líklegri til að vera óstundvísir, mikið 

fjarverandi og áhugalausir. Auk þess geta komið upp ýmis önnur vandamál (Kovach, 

1987). 

Kenningar bandaríska sálfræðingsins Frederick Herzbergs tengjast hugmyndafræði 

þjónandi forystu að töluverðu leyti, sérstaklega þegar horft er til hvatningaþátta. Árið 

1959 setti Herzberg fram víðfræga tveggja þátta kenningu um starfsánægju og hvatningu. 

Herzberg rökstuddi að hvatningaþættir stýri starfsánægju á meðan skortur á 

viðhaldsþáttum orsaki óánægju í starfi. Til þess að starfsmenn upplifi starfsánægju þurfa 

hvatningaþættir að vera viðunandi. Hvatningaþættir tengjast innihaldi og hönnun 

starfsins og hvaða tilgang fólk fær úr því að leysa ýmis verkefni sem þeim er falið í starfi. 

Viðhaldsþættir eru til dæmis hrós, laun og bónusar. Þessir þættir valda óánægju hjá 

starfsfólki séu þeir ekki viðunandi en séu þeir í lagi stuðla þeir þó ekki að starfsánægju. 

Herzberg taldi að með því að veita starfsfólki frelsi og ábyrgð í starfi og að spennandi 

verkefnum sé útdeilt handa því stuðli það að aukinni ánægju fólks í starfi. Ánægjan sem 

komi í kjölfar þess að starfsfólk leysi skapandi og krefjandi verkefni sem það beri ábyrgð 

á sé grunnurinn að starfsánægju (Herzberg, 2003). 

Greenleaf (1970) taldi einnig að uppspretta starfsánægju væri vegna starfsins sjálfs. 

Leiðtogar ættu að veita starfsfólki sínu tækifæri til að sýna fram á sjálfstæði í verkefnum. 

Þeir ættu ekki að skipa fyrir heldur stuðla að eflingu starfsfólks síns ásamt því að veita því 

áhugaverð og krefjandi verkefni (Greenleaf 1970/2018). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk metur frelsi og sveigjanleika mikils ásamt því 

að fá að hafa áhrif á eigið starf. Að hafa frelsi og sjálfræði hefur mikil áhrif á vellíðan fólks 

á vinnustað og minnkar líkur á kulnun í starfi (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001, bls. 397-

422). 
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2.4 Rannsóknir um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju og 

fer þeim fjölgandi víðast hvar. Í þessum undirkafla verða niðurstöður nokkurra rannsókna 

birtar. 

 

Van Dierendonck (2010) stýrir rannsóknum um þjónandi forystu í Erasmus háskólanum í 

Hollandi. Rannsóknir hans byggjast á SLS mælikvarðanum (Servant Leadership Survey) 

sem var þróaður með ítarlegri skoðun á hugmyndafræði Greenleafs (1970) um þjónandi 

forystu, fyrri rannsóknum og viðhorfum 1571 hollenskra og breskra viðmælenda. Þættir 

þjónandi forystu voru flokkaðir í átta undirþætti við gerð mælikvarðans: Auðmýkt, 

falsleysi, eflingu, ábyrgð, hugrekki, forgangsröðun í þágu annarra, ráðsmennsku og 

fyrirgefningu. SLS mælikvarðinn hefur að geyma 30 spurningar á sex stiga kvarða um 

viðhorf starfsmanna í garð næsta yfirmanns samkvæmt þessum átta undirþáttum (van 

Dierendonck og Nuijten, 2010). 

Van Dierendonck og Nuijten sýna með rannsóknum sínum fram á að SLS mælikvarðinn 

sé áreiðanlegur og geti varpað skýru ljósi á vægi þjónandi forystu. Niðurstöður þeirra sýna 

einnig að þjónandi forysta eflir starfsánægju fólks og tryggð þess í garð vinnustaðs. Einnig 

benda niðurstöður til þess að afrakstur þjónandi forystu sé góður starfsandi sem byggir á 

óformlegum samskiptum og valddreifingu. Ávöxturinn felst í starfsánægju, árangri í starfi 

og uppbyggilegum samskiptum. Auðmýkt og trúverðugleiki stjórnenda og efling 

starfsmanna hafa sterk tengsl við vellíðan starfsmanna (van Dierendonck og Nuijten, 

2010). 

Guðjón Ingi Guðjónsson (2012) rannsakaði vægi þjónandi forystu á fræðasviðum 

Háskóla Íslands og tengsl hugmyndafræðinnar við starfsánægju undir leiðsögn Sigrúnar 

Gunnarsdóttur. Guðjón notaði SLS mælikvarðann sem metur viðhorf starfsfólks til næsta 

yfirmanns. Hann spurði einnig um starfsánægju þar sem 82,6% aðspurðra sögðust vera 

ánægðir í starfi. Niðurstöður sýndu að hugmyndafræði þjónandi forystu er beitt á 

fræðasviðunum með markinu 4,19 en spönnin er frá 1-6. Aðhvarfsgreing sýndi því 

jákvæða marktæka fylgni starfsánægju og þjónandi forystu. Vægi þjónandi forystu á 

meðal grunnskólakennara á Íslandi reyndist 4,64 (Þóra Hjörleifsdóttir, 2011) og vægið var 

4,33 á Sjúkrahúsinu á Akureyri (Hulda Rafnsdóttir, 2012). Niðurstöður rannsóknar 
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Guðjóns gefa til kynna að þjónandi forysta sé öflug leið til að auka starfsánægju og styðji 

við sjálfræði starfsfólks, jafningjastjórnun og samfélagslega stöðu Háskóla Íslands (Guðjón 

Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). 

Cerit (2009) rannsakaði 29 tyrkneska grunnskóla þar sem 595 kennarar mátu þjónandi 

forystu í starfsháttum skólastjóra sinna. Niðurstöður gáfu til kynna að eftir því sem 

kennarar töldu einkenni hugmyndafræðinnar meiri hjá yfirmönnum sínum, þeim mun 

líklegra var að þeir upplifðu starfsánægju. Tengsl starfsánægju við hvatningaþætti voru 

mun sterkari en tengsl starfsánægju við viðhaldsþætti sem staðfestir tveggja þátta 

kenningu Herzbergs (1959) um starfsánægju og hvatningu (Cerit, 2009). 

Hayes og Comer (2010) tóku viðtöl við fimm framkvæmdastjóra sem hafa náð miklum 

árangri í starfi og fyrirtæki þeirra skilað góðum hagnaði. Þeir staðfestu allir að auðmýkt 

og hógværð væri grundvöllur í forystu sinni. Framkvæmdastjórarnir sögðu frá í von um að 

aðrir gætu dregið lærdóm af niðurstöðunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að auðmýkt yfirmanns væri nauðsynleg til að mynda traust, hún styrkti starfsánægju og 

hefði einnig jákvæð áhrif á samskipti, starfsanda, leiðtogann sjálfan og viðskiptavini 

(Hayes og Comer, 2010). 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hugtökin forystu og stjórnun, muninn á leiðtoga 

og stjórnanda ásamt hlutverkum þeirra, hugmyndafræði þjónandi forystu, starfsánægju 

og hvata í starfi. Auk þess voru niðurstöður nokkurra rannsókna um tengsl þjónandi 

forystu og starfsánægju skoðaðar. Í næsta kafla verður farið yfir aðferðafræði þessarar 

rannsóknar, þátttakendur, gagnaöflun og takmarkanir rannsóknar. 

  



 

27 

3 Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknar. Fjallað er um eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem fyrirbærafræðileg nálgun er notuð. Fjallað er um þátttakendur 

rannsóknar, gagnasöfnun og úrvinnslu. Að lokum er farið yfir stöðu rannsakanda innan 

rannsóknar og siðferðileg álitamál. 

3.1 Aðferðafræði 
 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til að svara rannsóknarspurningunni þar sem fimm 

viðtöl voru tekin með hliðsjón af ákveðnum viðtalsramma. Eigindleg rannsóknaraðferð á 

vel við þegar rannsakandi vill öðlast djúpan skilning á ákveðnu viðfangsefni. Til að geta 

náð fram djúpum skilningi á viðfangsefninu, er nauðsynlegt að taka viðtöl við 

viðmælendur sem geta deilt reynslu sinni og upplifun um viðfangsefnið (Creswell, 2007). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að viðmælandinn túlki 

raunveruleikann. Því er einungis hægt að túlka og útskýra athafnir viðmælenda með 

gagnaöflun um hvaða þýðingu þeir leggja í reynslu sína, aðstæður og upplifun. Það er gert 

með því að taka viðtöl þar sem spurningar eru ekki staðlaðar, því markmiðið er að fá 

viðmælendur til að lýsa upplifun sinni og reynslu. Útkoma eigindlegrar rannsóknar felur 

ekki í sér tölur til að greina, heldur sameiginleg þemu eða hugtök sem lýsa sameiginlegri 

upplifun eða reynslu viðmælenda (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Stuðst var við fyrirbærafræðilega nálgun (e. phenomenology) í rannsókninni. Uppruni 

fyrirbærafræðinnar er rakinn til þýsku heimspekinganna Edmund Husserls og Martin 

Heideggers. Kjarni fyrirbærafræðinnar felst í rannsóknum á mannlegri vitund. Husserl gaf 

hugtakinu afmarkaða merkingu um aldamótin 1900. Hann benti á að vísindin gerðu grein 

fyrir ákveðnum fyrirbærum sem fólk þekkti úr reynslu sinni. Hann tók reynsluna sjálfa til 

vísindalegrar skoðunar fyrstur allra. Husserl náði ekki að fullmóta hugmyndir sínar um 

fyrirbærafæði en lærisveinn hans, Heidegger tók við að þróa hugmyndafræðina eftir 

dauða hans (Björn Þorsteinsson, 2008). 

Fyrirbærafræðileg nálgun snýst um að rannsaka svör viðmælenda með opnum huga 

og koma auga á þætti sem lýsa fyrirbærinu sem verið er að rannsaka (Creswell, 2007). Í 

tilfelli rannsóknarinnar er ,,fyrirbærið” sem verið er að rannsaka einkenni hugmyndafræði 
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þjónandi forystu. Rannsakandi tók ákvörðun um að fylgja greiningarferli 

fyrirbærafræðilegrar nálgunar Creswells (2007) við framkvæmd rannsóknar. Samkvæmt 

Creswell skiptist greiningarferlið í fjögur skref: 

 

I) Mikilvægar staðhæfingar í upplifunum viðmælenda á fyrirbærinu dregnar fram 

II) Staðhæfingar eru flokkaðar í möguleg þemu samkvæmt túlkun rannsakanda 

III) Leitað er að sameiginlegum upplifunum viðmælenda sem mynda þemu 

IV) Rannsakandi finnur kjarnann út frá sameiginlegum upplifunum viðmælenda 

 

Meginmarkmið fyrirbærafræðilegrar greiningar er að finna kjarna rannsóknarinnar og 

sameiginleg þemu viðmælenda. Meta þarf hvert viðtal og bera kennsl á ákveðnar 

setningar og staðhæfingar sem birtast sem lykilatriði í upplifun og reynslu hvers 

viðmælanda. Rannsakandi þarf að setja sínar persónulegar skoðanir til hliðar við túlkun á 

upplifunum viðmælenda (Orbe, 1998). 

3.2 Þátttakendur 
 

Þátttakendur í rannsókninni voru fimm millistjórnendur á aldrinum 36-48 ára í íslenskum 

þjónustufyrirtækjum, þrjár konur og tveir karlar. Öll hafa þau starfað sem stjórnendur í 

að lágmarki fimm ár. Viðtölin voru tekin til að fá innsýn í stjórnunarstíl árangursríkra 

stjórnenda og varpa ljósi á hvaða áherslur geta borið árangur í stjórnendahlutverki. 

Stjórnendur hafa allir fengið góða einkunn frá samstarfsfólki í nýlegu frammistöðumati. 

Þátttakendum í rannsókninni hafa verið gefin önnur nöfn og auk þess eru fyrirtækin sem 

þeir starfa hjá ekki nefnd í rannsókninni til að sporna gegn því að svör þeirra séu rekjanleg. 

Fyrsti þátttakandi verður kallaður Jón, en hann starfar hjá fjarskiptafyrirtæki (A). Annar 

þátttakandi verður kölluð Guðlaug, en hún starfar hjá banka (A). Þriðji þátttakandi verður 

kölluð Fjóla , en hún starfar hjá flugfélagi. Fjórði þátttakandi verður kallaður Ásgeir, en 

hann starfar hjá fjarskiptafyrirtæki (B) og fimmti þátttakandi verður kölluð Andrea, en hún 

starfar hjá banka (B). 
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3.3 Gagnaöflun 

 

Viðmælendur fengu ekki að sjá viðtalsrammann áður en viðtalið hófst. Spurningar 

rannsakanda voru hannaðar út frá hugmyndafræði þjónandi forystu en viðmælendur 

vissu ekki að rannsakandi væri að rannsaka þann tiltekna stjórnunarstíl. Markmið með 

viðtölunum var að leitast eftir svörum við rannsóknarspurningunni. Viðtalsramminn var 

settur upp með það að leiðarljósi að finna sameiginleg þemu viðmælenda um lykilatriði 

sem felast að baki starfsánægju. Viðtöl voru opin sem lýsir sér í því að viðmælendum var 

frjálst að lýsa sinni upplifun og reynslu en viðtalsramminn var hafður til stuðnings. 

Rannsakandi sendi viðmælendum kynningarbréf í tölvupósti. Viðtölin voru tekin á 

höfuðborgarsvæðinu á tveggja vikna tímabili, frá 26. nóvember - 6. desember 2019 og 

fóru fram á vinnustöðum viðmælenda. Hvert viðtal tók 20 - 45 mínútur. Viðtölin voru 

tekin upp á síma rannsakanda og rituð upp orðrétt nokkrum dögum síðar. Að því loknu 

tók rannsakandi saman reynslu og upplifun hvers stjórnanda á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar. 

3.4 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 
 

Rannsakandi veitti viðmælendum nafnleynd með því að gefa þeim önnur nöfn. Í 

kynningarbréfi sem viðmælendur fengu sent í tölvupósti, voru þeir upplýstir um hver 

rannsakandi væri, undir leiðsögn hvers og hvaða menntastofnun þessi rannsókn tilheyrði. 

Markmið rannsóknarinnar var útskýrt fyrir viðmælendum og tekið var fram að nöfn þeirra 

yrðu ekki birt. 

Rannsakanda ber að kynna sér mögulegar hindranir sem geta komið upp bæði hjá 

þátttakendum og rannsakanda. Þátttakendur þurfa að hafa ákveðna reynslu eða upplifun 

á því sem verið er að rannsaka. Einnig þarf að passa upp á að persónuleg skoðun 

rannsakanda hafi engin áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar (Creswell, 2007). 

Þar sem aðeins er rætt við fimm millistjórnendur, þá birtist ákveðin hindrun í smæð 

rannsóknarinnar. Auk þess starfa allir viðmælendur hjá stórum fyrirtækjum á íslenskum 

mælikvarða. Rannsóknin nær því ekki til millistjórnenda sem starfa hjá litlum eða 

meðalstórum fyrirtækjum. Í ljósi þess að þátttakendur í þessari rannsókn eru 

reynslumiklir stjórnendur með gott frammistöðumat, eru þó vísbendingar um að sá 
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stjórnunarstíll sem þeir tileinka sér og tengist í mörgu meginhugtökum þjónandi forystu 

eigi sinn þátt á velferð og starfsánægju á vinnustað. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um aðferðafræði rannsóknar, þátttakendur, 

gagnaöflun ásamt siðferðilegum álitamálum og takmarkanir rannsóknar. Í næsta kafla 

verða niðurstöður viðtala birtar og sameiginleg þemu borin upp. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður birtar sem komu fram við greiningu á viðtölum. 

Fyrirbærafræðileg greiningaraðferð var notuð. Kaflanum er skipt upp í sex undirkafla. Í 

síðasta undirkaflanum verða sameiginleg þemu borin upp og kjarninn (e. essence) fundinn 

eftir að niðurstöður hafa verið teknar saman. 

  

Jón, Guðlaug, Fjóla, Ásgeir og Andrea eru millistjórnendur innan íslenskra 

þjónustufyrirtækja með að lágmarki fimm ára starfsreynslu af stjórnendastörfum. Þau 

hafa öll fengið dulnefni. Allir stjórnendur hafa fengið góða einkunn í frammistöðumati 

samstarfsfólks nýlega. Byrjað verður á að greina svör hvers og eins stjórnanda út frá fimm 

lykilhugtökum rannsóknarinnar sem tengjast hugmyndafræði þjónandi forystu: Að efla 

samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, framsýni og að deila forystu og 

ábyrgð. Að lokum verða sameiginleg þemu dregin saman til að hægt sé að svara 

rannsóknarspurningunni: ,,Hver er reynsla millistjórnenda af starfsánægju í íslenskum 

þjónustufyrirtækjum?”. Fyrst verður litið til reynslu og upplifunar Jóns á viðfangsefninu. 

4.1 Viðmælandi: Jón 

Jón hefur starfað hjá fjarskiptafyrirtæki (A) í tvo áratugi en hann hefur verið stjórnandi í 

rúm tíu ár. Við greiningu á viðtali við Jón voru borin kennsl á lykilsetningar tengdar 

lykilhugtökum rannsóknarinnar sem tengjast hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Rannsakandi dró fram reynslu og upplifun Jóns á lykilhugtökunum: Að efla samstarfsfólk, 

gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, framsýni og að deila forystu og ábyrgð. 

 

1. Að efla samstarfsfólk: ,,Ég sýni þeim sveigjanleika ef þau sýna mér sveigjanleika” 

2. Gagnkvæmt traust: ,,Ýmsir hlutir eru ræddir við mann þrátt fyrir að tengjast ekki 

starfinu með beinum hætti” 

3. Auðmýkt og falsleysi: ,,Það sem stjórnandanum finnst er ekki alltaf besta leiðin” 

4. Framsýni: ,,Það þýðir ekkert að ætla að vera íhaldssamur” 

5. Að deila forystu og ábyrgð: ,,Það er hluti af starfinu að taka ábyrgð” 

 

 



 

32 

,,Ég sýni þeim sveigjanleika ef þau sýna mér sveigjanleika” 

Jón nefnir að hann veiti starfsfólki sínu mikinn sveigjanleika, frelsi og stuðning til að nýta 

sér ýmis námskeið eða bæta við sig menntun. Ekkert mál sé að taka mastersgráðu 

meðfram starfi og algengt er að fólk nýti sér það. Hann lýsir því svo: 

 

Maður reynir að styðja við bakið á þeim eins og maður getur og hvetja þau til að læra meira en 
fyrirtækið er með aðgang að alls konar námskeiðum. Fólk getur tekið mastersgráðu meðfram vinnu 
og er mikill sveigjanleiki gerður til þess. 

 

Jón upplifir að sveigjanleiki og frelsi skipti starfsfólk miklu máli og að það sé þakklát fyrir 

að fá kost á því. Hann leggur mikið upp úr því að koma til móts við undirmenn sína og 

óskar jafnframt eftir því að undirmenn hans sýni honum sveigjanleika. Jón upplifir einnig 

mikilvægi gagnkvæms trausts í starfi. 

 

,,Ýmsir hlutir eru ræddir við mann þrátt fyrir að tengjast ekki starfinu með beinum 

hætti” 

Upplifun Jóns er sú að gagnkvæmt traust ríki á milli hans og undirmanna sinna. Hann er 

búinn að vera yfir sömu deild í tíu ár og var sjálfur í deildinni í nokkur ár áður en hann varð 

stjórnandi. Það er mikið af sama fólkinu ennþá í deildinni síðan hann tók við henni og ef 

ekki væri fyrir gagnkvæmt traust, þá gæti andrúmsloftið ekki verið svona gott eins og raun 

ber vitni að hans mati. Jón tekur fram að undirmenn hans ræði hina ýmsu hluti við sig 

þrátt fyrir að tengjast starfinu ekki með beinum hætti. Hann upplifir að fólk myndi ekki 

gera það ef traustið væri ekki til staðar. Það er formleg vinnustaðagreining einu sinni á ári 

í fyrirtækinu og deildin hjá honum hefur alltaf verið á toppnum hvað varðar starfsánægju. 

 

,,Það sem stjórnandanum finnst er ekki alltaf besta leiðin” 

Jón lýsir því að það sé mikilvægt að starfsfólk geti tjáð skoðanir sínar við sig þrátt fyrir að 

þær geti mögulega verið á skjön við hans eigin skoðanir. Hann tekur fram að það sem 

stjórnandanum finnst sé ekki alltaf réttast eða besta leiðin sem völ er á. Hann leggur 

áherslu á að starfsfólk sitt sé með virkar skoðanir. Hann lýsir því svo: 

  

Til að hlutirnir gangi upp skiptir engu máli hvort að ég eigi hugmyndina eða einhver annar í 
deildinni. Þetta er samvinna. Þó að ég sé stjórnandinn er ég ekkert merkilegri en undirmenn mínir. 
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Skrifstofan hans Jóns er ávallt opin og undirmenn hans geta því alltaf komið til hans, sest 

niður og rætt við hann um það sem þeim liggur á hjarta. Reynsla hans hefur kennt honum 

að samvinna sé mikilvæg svo að hægt sé að ná árangri. Honum finnst hann ekki merkilegri 

en undirmenn sínir þrátt fyrir að vera hærra settur í skipuriti fyrirtækisins. Hann er 

óhræddur við að gagnrýna samstarfsfólk sitt á uppbyggilegan hátt og vill að það sé 

gagnkvæmt. Upplifun Jóns er sú að starfið sitt sem stjórnandi felist meðal annars í því að 

halda fólkinu sínu ánægðu, vera með rétta fólkið og vera góður mannþekkjari. ,,Það er 

ekki mikil starfsmannavelta í deildinni og mórallinn er góður" að hans sögn. Hann hefur 

aldrei orðið var við ríkjandi óánægju eða baktal. Það hefur þó vissulega komið fyrir að 

starfsfólki innan deildarinnar hafi lent saman. Þá er hluti af starfi stjórnandans að mati 

Jóns að setjast niður með því og leysa úr ágreiningsmálinu. 

 

,,Það þýðir ekkert að ætla að vera íhaldssamur” 

,,Þegar fólk starfar í fjarskiptabransanum verður það að vera framsýnt og horfa til 

framtíðar" að sögn Jóns. Skipuritið í fjarskiptafyrirtækjum breytist reglulega og 

sameiningar á fyrirtækjum eru algengar. Hann lýsir því svo: 

 

Maður þarf bara að fylgja breytingunum og taka þeim fagnandi þegar þær koma. Það koma ný 
tækifæri oft við breytingar. Það þýðir ekkert að ætla að vera íhaldssamur. Þetta er lifandi 
markaður. 

 

Jón fær nýjar áskoranir nánast daglega sem þarf að bregðast hratt við. Upplifun hans er 

sú að það gangi ekki að vera íhaldssamur. Í kjölfar breytinga koma oft ný verkefni og 

spennandi tækifæri, einkum er tengist forystu og ábyrgð. 

 

,,Það er hluti af starfinu að taka ábyrgð” 

Jón lýsir því að það virki vel að gefa einum starfsmanni ábyrgð í ákveðnu verkefni sem er 

þá óformlega titlaður verkstjóri en fær þó ekki meira greitt fyrir vikið. Hann lýsir því svo: 

 

Það er hluti af starfinu að starfsmenn taki ábyrgð og geri ekki aðeins það sem þeim er sagt að gera. 
Maður er alltaf að leita að starfsfólki sem getur sýnt manni að það geti tekið ábyrgð og sé traustsins 
vert. Maður situr ekki í stól og skipar undirmönnum sínum fyrir og hefur það náðugt á meðan. 

 



 

34 

Jón lýsir því að starfsmenn hans séu sjálfstæðir og hann þurfi ekki að segja þeim hvað þeir 

eigi að gera. Þeir geti stýrt sér sjálfir að mörgu leyti. Hann tekur fram að fólk sé tilbúið að 

axla ábyrgð í flestum tilfellum. Hann ítrekar mikilvægi samvinnu og að hann sem 

stjórnandi vinni með undirmönnum sínum. 

 

Samantekt á upplifun Jóns 

Jón upplifir að sveigjanleiki og frelsi skipti starfsfólk miklu máli. Hann ítrekar mikilvægi 

samvinnu og hann upplifir sig ekki merkilegri en undirmenn sínir. Þær hugmyndir sem 

hann fær eru á engan hátt betri en þær sem öðrum í deildinni dettur í hug að hans mati. 

Hann er óhræddur við að gagnrýna undirmenn sína á uppbyggilegan hátt og vill að það sé 

gagnkvæmt. Hann lýsir því svo að ef ekki væri fyrir gagnkvæmt traust, þá gæti 

andrúmsloftið á vinnustað ekki verið gott. Reynsla Jóns hefur kennt honum að það þýði 

ekkert að vera íhaldssamur en í kjölfar breytinga myndast oft ný tækifæri. Upplifun Jóns 

er sú að starfið sitt sem stjórnandi felist meðal annars í því að halda fólkinu sínu ánægðu 

og vera góður mannþekkjari. Hann vill að starfsfólk sitt sé sjálfstætt, geti tekið ábyrgð og 

sé traustsins vert. 

 

4.2 Viðmælandi: Guðlaug 

Guðlaug hefur starfað hjá banka (A) í tíu ár sem stjórnandi. Við greiningu á viðtali við 

Guðlaugu voru borin kennsl á lykilsetningar tengdar lykilhugtökum rannsóknarinnar sem 

tengjast hugmyndafræði þjónandi forystu. Rannsakandi dró fram reynslu og upplifun 

Guðlaugar á lykilhugtökunum: Að efla samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og 

falsleysi, framsýni og að deila forystu og ábyrgð. 

 

1. Að efla samstarfsfólk: ,,Mikilvægt að veita fólki frelsi” 

2. Gagnkvæmt traust: ,,Gott traust þrátt fyrir fjölmargar breytingar” 

3. Auðmýkt og falsleysi: ,,Við erum öll mannleg og gerum mistök” 

4. Framsýni: ,,Nauðsynlegt að vera framsýnn vegna stöðugra breytinga í fyrirtækinu” 

5. Að deila forystu og ábyrgð: ,,Við finnum það út í sameiningu” 
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 ,,Mikilvægt að veita fólki frelsi” 

Guðlaug er gjörn á að ræða veik- og styrkleika hvers og eins starfsmanns reglulega og 

finnur leiðir til að hægt sé að efla styrkleika og vinna í veikleikum. Hún lýsir því svo: 

 

Ég reyni að ýta undir styrkleika fólks og finna styrkleikann hjá hverjum og einum. Ég ræði þeirra 
persónulega styrkleika við þau og vil einnig að starfsfólk mitt ræði um styrkleika hvors annars. Það 
bætir móralinn í raun. 

 

Upplifun Guðlaugar er sú að mikilvægt sé að gefa fólki ákveðið frelsi í starfi þar sem margt 

er rammað inn með ákveðnum ferlum á vinnustaðnum. Hún veitir fólki umboð til athafna 

eins og hægt er. Einnig stuðlar hún að því að fólk fari á námskeið sem eru i boði og geta 

nýst í starfi. Guðlaug upplifir að traust sé ekki síður mikilvægt en frelsi í starfi. 

 

,,Gott traust þrátt fyrir fjölmargar breytingar” 

Guðlaug lýsir því að það sé hægt en örugglega búið að byggjast upp gott traust innan 

hópsins. Allir undirmenn Guðlaugar hafa verið lengur en tíu ár í deildinni. Síðan Guðlaug 

tók við deildinni hefur undirmönnum fækkað úr fimmtán niður í fimm. Hún bendir á að 

starfsmenn hafi almennt hætt sjálfir eða farið í aðrar einingar þrátt fyrir að einhverjar 

uppsagnir hafi verið nauðsynlegar. Hún upplifir að hópurinn sé mjög náinn í dag. 

Það hafa orðið miklar breytingar á deildinni og í bankanum sjálfum síðastliðinn áratug 

sem gæti almennt séð bitnað á trausti starfsfólks í garð yfirmanna. Guðlaug upplifir að 

þrátt fyrir allar þessar breytingar sé gagnkvæmt traust til staðar. Hún leggur í raun mikla 

áherslu á gagnkvæma traustið. Hennar upplifun er sú að starfsfólk sitt sé opið við sig og 

tjái sig um leið hvernig hægt sé að gera hlutina betur ef það telur sig vita það. Það er í takt 

við hennar persónulegu skoðun en hún vill að starfsfólk sitt tali við sig um leið ef eitthvað 

amar að en bíði ekki eftir næsta formlega frammistöðusamtali til þess. 

 

,,Við erum öll mannleg og gerum mistök” 

Þegar Guðlaug er spurð að því hvernig hún lýsi sínum helstu kostum sem árangursríkur 

stjórnandi, nefnir hún að það sé að miklu leyti jákvæðni hennar og getunnar að eiga 

auðvelt með að treysta fólki að þakka. Hún lýsir því svo: 
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Ég reyni að vera góð fyrirmynd og veita góða upplýsingagjöf. Ég legg mig líka fram við að vera heil. 
Ég geri alveg mistök og er heil þegar kemur að því. Við erum öll mannleg. Ég vanda mig í því að 
vera góður hlustandi og er meðvituð um að vanda mig enn betur í því. 

 

Reynsla Guðlaugar hefur kennt henni að það sé nauðsynlegt að vera sífellt að bæta sig og 

auka við sig þekkingu á hinum ýmsu sviðum, sérstaklega í síbreytilegu bankaumhverfinu. 

Hún hvetur starfsfólk sitt til þess að vera óhrætt við að gera mistök. Hún sjálf viðurkennir 

mistök sín og lærir af þeim. 

 

,,Nauðsynlegt að vera framsýnn vegna stöðugra breytinga í fyrirtækinu” 

Það eru stöðugar breytingar í bankaumhverfinu og hægt og rólega er verið að útrýma 

mörgum störfum vegna sjálfvirknivæðingar. ,,Ný tækifæri koma þó í kjölfar breytinga" að 

sögn Guðlaugar. Hún upplifir að það þýði í raun ekkert annað en að vera framsýnn í 

umhverfi sem einkennist af sífelldum breytingum og betrumbætingum. Á stórum 

vinnustöðum eru afdrifaríkar ákvarðanir oft teknar annars staðar í fyrirtækinu og Guðlaug 

þarf í mörgum tilfellum að framfylgja breytingunum. Hún lýsir því svo: 

 

Ef maður ætlar ekki að vera með í breytingunum, þá endar maður svolítið út í horni. Ég er alltaf 
hreinskilin og opin við deildina mína um hvaða breytingar séu að fara að eiga sér stað þrátt fyrir 
að breytingarnar virðist ekki alltaf vera jákvæðar í upphafi. 

 

Vissulega hafa ákveðnar breytingar mætt mótspyrnu í deildinni, sérstaklega þegar mikil 

óvissa ríkir. Guðlaug lýsir því að það hafi virkað vel að hafa ferlið gagnsætt og vera ávallt 

hreinskilin við fólkið sitt. Hún upplifir að það sé mikilvægt að allir séu meðvitaðir um hvaða 

breytingar séu væntanlegar og hvert hlutverk fólks sé í ferlinu. Hún lýsir því að það sé 

brýnt að vinna hlutina í sameiningu. 

 

,,Við finnum það út í sameiningu” 

Þegar Guðlaug tók við sem stjórnandi í bankanum fyrir tíu árum, fannst henni eins og hún 

þyrfti að vera með allt á hreinu, sjá um öll verkefni sjálf og segja undirmönnum sínum 

nákvæmlega hvað þeir ættu að gera. Með tímanum komst hún að því að betra væri að 

leysa málin í sameiningu í stað þess að stýra öllu sjálf. Hún lýsir því að starfsfólkið sitt hafi 

orðið mun ánægðara að fá að vera með í ákvarðanatökum. Deildin hennar þarf að fara 

eftir mikið af reglum innan bankans en innan ákveðinna marka lætur Guðlaug fólk sitt fá 
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svigrúm til að stýra starfi sínu. Upplifun Guðlaugar er sú að samvinna í deildinni gangi 

mjög vel og hópurinn sé gríðarlega náinn enda aðeins sex starfsmenn með henni 

meðtaldri. 

 

Samantekt á upplifun Guðlaugar  

Guðlaug leggur mikla áherslu á að efla styrkleika starfsmanna sinna og vinna í veikleikum 

þeirra. Hún upplifir að það sé mikilvægt að gefa starfsfólki sínu ákveðið frelsi í starfi og 

veitir hún því umboð til athafna eins og hægt er. Hún hvetur fólk til að fara á hin ýmsu 

námskeið sem geta nýst í starfi. Reynsla Guðlaugar hefur kennt henni að það sé 

nauðsynlegt að vera sífellt að auka við sig þekkingu. Hún hvetur starfsfólk sitt til að vera 

óhrætt við að gera mistök. Hún viðurkennir mistök sín sjálf og lærir af þeim. Hún reynir 

að vera góð fyrirmynd og vandar sig í því að vera góður hlustandi. Guðlaug leggur mikla 

áherslu á að viðhalda gagnkvæmu trausti á milli sín og undirmanna sinna. Hennar upplifun 

er sú að starfsmenn sínir séu óhræddir við að tjá skoðanir sínar við sig. Hún vill ekki að 

þeir bíði eftir formlegu frammistöðusamtali til að tjá sig heldur sé best að ræða hlutina 

um leið. Guðlaug lýsir því að það þýði ekkert annað en að vera framsýnn í umhverfi sem 

einkennist af sífelldum breytingum. Hún upplifir að ný tækifæri komi oft í kjölfar 

breytinga. Guðlaug lýsir því að það virki vel að hafa breytingaferlið gagnsætt og vera 

hreinskilin við fólkið sitt. Hún leggur áherslu á samvinnu í stað þess að stýra öllu sjálf og 

upplifir að starfsfólk sitt sé ánægt að fá að vera með í ákvarðanatökum. 

 

4.3 Viðmælandi: Fjóla  

Fjóla hefur starfað sem stjórnandi hjá flugfélagi í ellefu ár. Við greiningu á viðtali við Fjólu 

voru borin kennsl á lykilsetningar tengdar lykilhugtökum rannsóknarinnar sem tengjast 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Rannsakandi dró fram reynslu og upplifun Fjólu á 

lykilhugtökunum: Að efla samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, 

framsýni og að deila forystu og ábyrgð. 

 

1. Að efla samstarfsfólk: ,,Mikilvægt að sinna starfi sem maður elskar” 

2. Gagnkvæmt traust: ,,Það verður að vera traust til staðar svo hægt sé að blómstra” 
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3. Auðmýkt og falsleysi: ,,Ég er með marga góða kosti en ég er líka auðvitað með 

galla” 

4. Framsýni: ,,Mínir kraftar nýtast best í að betrumbæta og breyta til” 

5. Að deila forystu og ábyrgð: ,,Þau fá frjálsar hendur til að stýra ákveðnum 

verkefnum”  

 

,,Mikilvægt að sinna starfi sem maður elskar” 

Fjóla heldur einstaklingsfundi á tveggja vikna fresti með lykilstjórnendum sínum en hún 

er með yfir 150 undirmenn og getur því ekki hitt alla með svo skömmu millibili. Hún ræðir 

helstu verkefni sem eru framundan við þá og fer yfir stöðuna í núverandi verkefnum. Fjóla 

hvetur starfsfólk sitt til að hittast utan vinnu og halda uppi góðum anda í hópnum en hún 

býður þeim reglulega í starfsmannaveislur. Hún vill verðlauna þá sem eru að standa sig 

vel og kaupir reglulega gjafabréf handa þeim. Fjóla lýsir því að lykillinn að því að hafa 

öfluga og ánægða starfsmenn sé að fólk sinni starfi sem það elskar. Hún reynir að aðstoða 

fólk við að finna hlutverk sem það brennur fyrir og bjóða upp á tækin og tólin sem þarf. 

Hún lýsir því að hún sé dugleg að finna reglulega ný og betri hlutverk fyrir starfsfólkið sitt 

ef hún telur að þess þurfi. Fjóla upplifir einnig mikilvægi trausts í starfi. 

 

,,Það verður að vera traust til staðar svo hægt sé að blómstra” 

Fjóla vinnur mikið í gagnkvæma traustinu með undirmönnum sínum en reynsla hennar 

hefur kennt henni að það sé mikilvægt að hlúa vel að því. Hún hefur jafnframt fengið 

ráðgjafa til að hjálpa sér við það. Fjóla upplifir að það sé einnig mikilvægt að vera 

hreinskilin hvort við annað. Hún lýsir því svo: 

 

Ein mikilvægasta vinnan sem ég hef farið í með mínu nánasta teymi er að vinna með traustið. Mér 
finnst gagnkvæmt traust og hreinskilni vera það mikilvægasta í árangursríku samstarfi, að fólk sé 
ekki að baktala hvort annað. 

 

Upplifun Fjólu er sú að það sé mikilvægt að fólk geti nálgast hvort annað með vandamál 

og unnið úr þeim í sameiningu. Hún lýsir því að traust verði að ríkja á vinnustaðnum til að 

geta verið maður sjálfur svo hægt sé að blómstra í starfi. Hún lýsir því einnig að mikilvægt 

sé að vera meðvitaður um kosti sína og galla. 
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,,Ég er með marga góða kosti en ég er líka auðvitað með galla” 

Fjóla upplifir að hennar helstu kostir feli í sér að hún sé góð í að búa til sýn fyrir teymið 

sitt, mjög ástríðufull, fær í samskiptum og hafi mikla þekkingu að geyma innan 

fyrirtækisins enda með ellefu ára starfsreynslu. Hún lýsir mikilvægi þess að geta séð 

heildarmyndina og vera fær um að leiðbeina starfsfólki sínu inn á rétta braut. Hún nefnir 

þó sérstaklega að hún sé með galla eins og aðrir. Hún lýsir því svo: 

 

Ég er ekki alltaf góður hlustandi því miður. Ég má bæta úr því, algjörlega. Ég finn það helst og var 
að hugsa um það síðast í gær, að þetta væri eitthvað sem ég þarf að bæta. 

 

Fjóla lýsir því að það sé oft mikið að gera hjá henni og hún sé því í sumum tilvikum með 

hugann við annað þegar starfsmenn hennar ræði við sig. Hún er meðvituð um það að hún 

ætti að gefa þeim allan sinn tíma þegar þeir setjast hjá henni og virkilega horfa á þá, hlusta 

og einbeita sér að því sem þeir hafa að segja. Fjóla lýsir því að það sé framkvæmdastjóri 

innan fyrirtækisins sem taka megi til fyrirmyndar hvað varðar virka hlustun. ,,Þegar talað 

er við hann, er eins og maður sé einn í heiminum. Hann einblínir á mann og setur allt 

annað til hliðar á meðan. Fólk finnur virkilega fyrir því að hann sé að hlusta og því finnst 

það mikilvægara fyrir vikið" að sögn Fjólu. 

Upplifun Fjólu er sú að það sé mikilvægt að vita veikleika sína og vinna í þeim. Hún er 

nýbúin að fá niðurstöður úr stjórnendamati og það var í takt við hennar sjálfsmat. Í seinni 

tíð hefur hún verið dugleg að skilja hvar veikleikar sínir liggja og ræður inn fólk sem bætir 

þá upp. Hún er óhrædd við að ráða inn fólk sem þykir hæfara en hún sjálf. Fjóla hefur 

einnig nýlega verið að kynna sér fræðin á bak við leiðtogahlutverkið ásamt því að nýta sér 

markþjálfun. Hún leggur einnig áherslu á að vita styrkleika sína og efla þá. 

 

,,Mínir kraftar nýtast best í að betrumbæta og breyta til” 

Fjóla upplifir framsýni sem einn af sínum helstu kostum. Hún lýsir því að hún sé fljót að 

sjá heildarmyndina og bregðast við breytingum í umhverfinu. Hún lýsir því svo: 

 

Það er mitt hlutverk sem stjórnandi og einn af mínum helstu kostum að vera framsýn. Ég er með 
mjög skýra sýn og er breytingastjórnandi í grunninn þannig að það er mjög auðvelt fyrir mig að 
stíga inn. Ég vil helst bara vera í því að betrumbæta og breyta. Þar nýtast mínir kraftar best. 
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Fyrirtækið er að innleiða nýja stefnu en Fjóla tók þátt í að móta hana. Hún lýsir því að hún 

taki ekki ákvarðanir út í loftið heldur afli sér nauðsynlegra upplýsinga sem hjálpa henni að 

styðjast við ákvörðun sína. Fjóla tekur ákvarðanir oftast í samvinnu við starfsfólk sitt. 

 

,,Þau fá frjálsar hendur til að stýra ákveðnum verkefnum” 

Fjóla tekur því fagnandi þegar fólk er ósammála henni og kemur með betri hugmyndir. 

Hún hvetur starfsfólk sitt eindregið til að gera það. Hún lýsir því að teymið hennar ákveði 

í sameiningu hvernig vinnubrögðum sé háttað. Fjóla upplifir að hún sé dugleg að deila 

ábyrgð með starfsfólki sínu. Hún lýsir því að starfsfólk sitt fái frjálsar hendur til að stýra 

hinum ýmsu verkefnum. ,,Starf þeirra snýst í raun um betrumbætingar. Þau útbúa skýrslur 

og koma með ábendingar um umbætur innan sviðsins og fá mikið frelsi til þess" að hennar 

sögn. 

 

Samantekt á upplifun Fjólu 

Fjóla upplifir að lykillinn að því að hafa öfluga og ánægða starfsmenn sé að fólk sinni starfi 

sem það elskar. Hún aðstoðar fólk við að finna hlutverk sem það brennur fyrir. Hún hvetur 

starfsfólk sitt til að hittast utan vinnu og halda uppi góðum anda í hópnum. Fjóla vinnur 

mikið í gagnkvæma traustinu með undirmönnum sínum en hún upplifir að traust sé einn 

mikilvægasti þáttur sem hægt sé að hlúa að. Hún hefur jafnframt fengið ráðgjafa til að 

hjálpa sér við þá vinnu. Hún lýsir einnig mikilvægi þess að vera hreinskilin hvort við annað. 

Fjóla upplifir að sínir helstu kostir séu að hún sé fljót að sjá heildarmyndina og bregðast 

við breytingum í umhverfinu. Hún tekur þó sérstaklega fram að hún sé með galla eins og 

aðrir og upplifir að hún megi bæta virka hlustun. Hún lýsir því að það sé mikilvægt að vita 

veikleika sína og vinna í þeim. Hún er óhrædd við að ráða inn fólk sem þykir hæfara en 

hún sjálf. Fjóla tekur því fagnandi þegar starfsfólk sitt er ósammála sér og kemur með 

betri hugmyndir. Fjóla upplifir að hún sé dugleg að deila ábyrgð með starfsfólki sínu og 

vill að teymið ákveði í sameiningu hvernig vinnubrögðum sé háttað. 

 

4.4 Viðmælandi: Ásgeir 

Ásgeir hefur starfað hjá fjarskiptafyrirtæki (B) í níu ár. Hann hefur starfað sem stjórnandi 

yfir sömu deild í sjö ár. Við greiningu á viðtali við Ásgeir voru borin kennsl á lykilsetningar 



 

41 

tengdar lykilhugtökum rannsóknarinnar sem tengjast hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Rannsakandi dró fram reynslu og upplifun Ásgeirs á lykilhugtökunum: Að efla 

samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, framsýni og að deila forystu og 

ábyrgð. 

 

1. Að efla samstarfsfólk: ,,Svigrúm í starfi fyrir þá sem sýna frumkvæði” 

2. Gagnkvæmt traust: ,,Ég er hluti af daglegu samtölunum innan deildarinnar” 

3. Auðmýkt og falsleysi: ,,Stjórnandi á að leiðbeina fólki frekar en að stýra því” 

4. Framsýni: ,,Maður endist ekki lengi í starfi án þess að vera framsýnn” 

5. Að deila forystu og ábyrgð: ,,Þau finna fyrir ábyrgð, en ekki öllum vandamálunum 

sem koma upp” 

 

,,Svigrúm í starfi fyrir þá sem sýna frumkvæði” 

Ásgeir veitir fólki mikið svigrúm í starfi sem sýnir frumkvæði og leggur fram tillögur að 

umbótum í starfi. Hann lýsir því svo: 

 

Þú getur verið með fólk í starfi sem er ánægt með núverandi stöðu og sinnir starfi sínu vel en kemur 
aldrei með neinar tillögur að umbótum eða sýnir frumkvæði. Ég vil verðlauna fólk sem kemur með 
góðar hugmyndir og sýnir frumkvæði í starfi með miklum sveigjanleika ásamt öðru. 

 

Í sérhæfðari störfum innan deildarinnar greiðir fyrirtækið meðal annars fyrir 

framhaldsnám og námsgögn. Ásgeir lýsir því að hann umbuni fólki sem er framúrskarandi 

og sýni frumkvæði með hærri launum. Hann upplifir að gagnrýnasta starfsfólkið hafi gert 

sig að sterkari stjórnanda fyrir vikið. Hann lýsir því einnig að það sé mikilvægt að starfsfólk 

treysti yfirmanni sínum. 

 

,,Ég er hluti af daglegu samtölunum innan deildarinnar” 

Ásgeir upplifir að ef starfsfólk treystir yfirmanni sínum ekki, þá finnur hann fljótlega fyrir 

því og hættir að vera hluti af hópnum. ,,Það endar annaðhvort með því að stjórnandinn 

þurfi að gera róttækar breytingar í fari sínu eða að hann verði látinn fara" að hans sögn. 

Ásgeir hefur reynslu af því að nauðsynlegt sé að yfirmaður geti treyst undirmönnum 

sínum og öfugt. Hann bendir á að sínir yfirmenn veiti honum mikið traust og sjálfstæði 
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sem honum finnst mjög jákvætt. Hann geri það sama fyrir sína undirmenn. Ásgeir situr í 

sama rými og starfsfólk sitt og upplifir sig sem hluta af hinu daglega óformlega samtali 

innar deildarinnar. Hann lýsir því að hópurinn sé opinskár og náinn, að honum meðtöldum 

og eigi auðvelt með að vinna saman. 

 

,,Stjórnandi á að leiðbeina fólki frekar en að stýra því” 

Ásgeir hefur reynslu af því að samvinna sé mikilvægur þáttur í því sem þarf til að fyrirtæki 

nái árangri. Hann upplifir að hlutverk stjórnenda feli í sér að leiðbeina fólki fremur en að 

stýra því. Hann lýsir því að hann taki erfiðar ákvarðanir, taki slaginn fyrir fólkið sitt og reyni 

að leiða hópinn í átt að bestu lausninni. Auk þess lýsir hann því að stjórnandi finni réttu 

undirmarkmiðin sem hjálpa deildinni við að ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins. Ásgeir 

upplifir að þegar stjórnandi er farinn að setja sig á of háan stall, hætti fólk í liði með 

honum. Hann tekur fram að það sé fólk í deildinni sem er bæði menntaðra og með mun 

meiri sérfræðikunnáttu en hann. Hann lýsir því svo: 

 

Ég er mjög opinskár með það að ég er ekki á sama þekkingarstigi og margir undirmenn mínir hvað 
varðar ýmis viðfangsefni. Við þurfum því að geta talað mjög opinskátt um lausnir á vandamálum, 
stefnu og fleira. 

 

Ásgeir upplifir að í kjölfar mistaka eigi ávallt ákveðinn lærdómur sér stað. Hann lýsir því 

að fólk ræði í sameiningu um hvað betur hefði mátt fara í ákveðnum verkefnum og 

hvernig hægt sé að læra af mistökum. Hann telur að fólk eigi sífellt að vera að skoða og 

gagnrýna sig. 

 

,,Maður endist ekki lengi í starfi án þess að vera framsýnn” 

Ásgeir upplifir að hann myndi ekki endast lengi í starfi sínu ef hann væri ekki framsýnn. 

Hann telur að hann væri örugglega búinn að leita sér að öðru starfi ef hann fengi ekki að 

vera jafn frjáls og raun ber vitni í að marka þjónustustefnu deildarinnar. Hann upplifir að 

honum líði vel þegar hann sé að betrumbæta hluti og telur það vera sinn helsta kost. Hann 

lýsir því svo: 

 

Það eru þessar stöðugu umbætur sem drífa mann áfram. Um leið og þú stoppar í að finna leiðir til 
að betrumbæta hlutina, þá held ég að þú sért í röngu starfi sem stjórnandi. 
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Upplifun Ásgeirs er sú að á meðan hann og starfsfólk sitt sé áfram að þróast, stefna áfram 

og hlúa að betrumbætingum, sé deildin í góðum málum. 

 

,,Þau finna fyrir ábyrgð, en ekki öllum vandamálunum sem koma upp” 

Ásgeir upplifir að það sé mikilvægt að starfsfólki sínu líði eins og það sé með ábyrgðaraðila 

sem það geti treyst alveg sama hvað gengur á. Hann gegni því hlutverki og sé í forsvari 

fyrir þær ákvarðanir sem teknar eru af starfsfólki deildarinnar. Hann lýsir því svo: 

 

Þau finna fyrir því að bera ábyrgð á sínum verkefnum en finna þó ekki fyrir öllum vandamálunum 
sem koma upp. Það felst í mínu starfi sem stjórnanda að finna lausn á vandamálunum og hlífa þeim 
gagnvart því að einhverju leyti. 

 

Ásgeir lýsir því að starfsfólk hans þurfi ekki persónulega að axla ábyrgð á mistökum sínum 

ef eitthvað fer illa innan fyrirtækisins. Það axli þó ábyrgð gagnvart honum. Hann upplifir 

góða samvinnu í deildinni sem hann lýsir sem forsendu fyrir því að árangur náist. 

 

Samantekt á upplifun Ásgeirs 

Ásgeir veitir fólki mikið svigrúm í starfi sem sýnir frumkvæði og leggur fram tillögur að 

umbótum í starfi. Hann upplifir að það sé mikilvægt að starfsfólki sínu líði eins og það sé 

með ábyrgðaraðila sem það geti treyst alveg sama hvað gengur á. Hann lýsir því að það 

sé nauðsynlegt að yfirmaður geti treyst undirmönnum sínum og öfugt. Upplifun Ásgeirs 

er sú að samvinna sé gríðarlega mikilvægur þáttur í því sem þarf til að fyrirtæki nái árangri. 

Hann lýsir því að þegar mistök eigi sér stað, sé markmiðið að draga lærdóm af þeim. Hann 

telur að fólk eigi sífellt að vera að skoða og gagnrýna sig. Hann upplifir að hlutverk 

stjórnenda feli í sér að leiðbeina fólki fremur en að stýra því. Hann er opinskár með það 

að hann sé ekki á sama þekkingarstigi og margir undirmenn sínir hvað varðar ýmis 

viðfangsefni. Hann upplifir að ef stjórnandi setji sig á of háan stall, hætti fólk í liði með 

honum. Upplifun Ásgeirs er sú að hann myndi ekki endast lengi í starfi sínu ef hann væri 

ekki framsýnn. Honum líður vel þegar hann vinnur að betrumbætingum og upplifir það 

sinn helsta kost sem stjórnanda. 
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4.5 Viðmælandi: Andrea 

Andrea hefur starfað sem stjórnandi í banka (B) í tólf ár. Við greiningu á viðtali við Andreu 

voru borin kennsl á lykilsetningar tengdar lykilhugtökum rannsóknarinnar sem tengjast 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Rannsakandi dró fram reynslu og upplifun Andreu á 

lykilhugtökunum: Að efla samstarfsfólk, gagnkvæmt traust, auðmýkt og falsleysi, 

framsýni og að deila forystu og ábyrgð. 

 

1. Að efla samstarfsfólk: ,,Mitt hlutverk er að beina fólki á þann fræðsluvettvang 

sem mér finnst þurfa” 

2. Gagnkvæmt traust: ,,Traust á milli yfirmanns og undirmanna er grunnurinn fyrir 

allt annað” 

3. Auðmýkt og falsleysi: ,,Ég hef alltaf litið á mig sem eina af hópnum” 

4. Framsýni: ,,Ég reyni að haga verkefnum og stefnu þannig að útkoman sé ekki 

einungis til skamms tíma” 

5. Að deila forystu og ábyrgð: ,,Að bera ábyrgð gerir fólk ánægðara og tengdara 

starfi sínu” 

 

,,Mitt hlutverk er að beina fólki á þann fræðsluvettvang sem mér finnst þurfa” 

Andrea lýsir því að hún leggi áherslu á að hver og einn í sínu teymi hafi tækifæri til að 

þróast í starfi. Hún hvetur fólk til að sækja sér reglulega fræðslu og uppfæra þekkingu sína 

og kunnáttu markvisst vegna stöðugra breytinga í umhverfinu. Ýmis fræðsla stendur 

starfsfólki bankans til boða, bæði innan vinnustaðarins og utan. Andrea upplifir að sitt 

hlutverk sé að beina fólki eftir bestu getu á þann fræðsluvettvang sem henni finnst þurfa. 

Hún hefur alltaf passað vel upp á að miðla upplýsingum og fræðslu til starfsmanna sinna. 

Andrea reynir eftir fremsta megni að aðstoða starfsfólk sitt við að gera meira úr 

styrkleikum sínum og bæta þá þætti sem eru síður sterkir. Hún upplifir að hún sé dugleg 

að hvetja fólk áfram og veita jákvæða endurgjöf en það er mikilvægt að hennar mati. 

Andrea upplifir einnig mikilvægi trausts. 

 

,,Traust á milli yfirmanns og undirmanna er grunnurinn fyrir allt annað” 

 Andrea hefur reynslu af því að ef ekki er um gagnkvæmt traust að ræða, þá skrifist það 

að miklu leyti á yfirmanninn. ,,Hann er þá ekki að standa sig sem stjórnandi" að hennar 
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sögn. Andrea lýsir því að hún undirstriki við starfsfólk sitt að hún vilji fá að heyra þeirra 

álit og fá endurgjöf á tillögur sínar. Upplifun hennar er sú að gagnkvæmt traust verði að 

vera til staðar svo að fólk þori að segja skoðanir sínar og koma með tillögur að umbótum 

í starfi. ,,Traust á milli yfirmanns og undirmanna er grunnurinn fyrir allt annað. Eins gildir 

með önnur samskipti" að sögn Andreu. Hún upplifir einnig mikilvægi þess að vita veik- og 

styrkleika sína og starfsfólks síns. 

 

,,Ég hef alltaf litið á mig sem hluta af hópnum” 

Andrea upplifir að hún hafi að einhverju leyti breytt stjórnunarháttum sínum síðastliðin 

ár. Hún hefur lagt sig fram í að skynja betur styrk- og veikleika hvers og eins. Einnig hefur 

hún verið meðvitaðri um að deila ábyrgð með undirmönnum sínum en í fyrstu fannst 

henni hún þurfa að vera með allt á sínum herðum. Hún hefur einnig unnið í því að bæta 

virka hlustun. Hún lýsir því svo: 

 

Ég reyni að temja mér það að vera góður hlustandi en get eflaust gert enn betur í þeim efnum. 
Mér finnst eitt það mikilvægasta hjá stjórnanda að vera góður hlustandi en hlustun að mínu mati 
er af tvennum toga; annars vegar að fólk viti og líði vel með að geta komið til manns og svo er hitt 
að hlusta á það sem „ekki er sagt“ og það tel ég að margir stjórnendur þurfi að virkja hjá sér. 

 

Andrea lýsir því að það sé ekki nóg að hlusta eingöngu, heldur þurfi að skilja hvað verið er 

að segja sem krefjist fullrar athygli. Stjórnandi eigi ekki að vera að gera neitt annað á 

meðan, til dæmis ekki horfa á tölvuskjáinn eða símann. Andrea hefur reynslu af því að ef 

þetta er haft í huga, þá geti maður talist góður hlustandi. Andrea telur sig aldrei hafa 

skorast undan ábyrgð en hefur jafnframt alltaf litið á sig sem hluta af hópnum, eina af 

þeim. Andrea upplifir að mikilvægt sé fyrir stjórnendur að vera alltaf að þróast til hins 

betra. 

 

,,Ég reyni að haga verkefnum og stefnu þannig að útkoman sé ekki einungis til skamms 

tíma” 

Andrea upplifir að framsýni sín lýsi sér best í því að hún reyni að haga verkefnum og stefnu 

þannig að áhrifin og útkoman vari ekki einungis til skamms tíma. Hún setur til að mynda 

markmið fyrir deildina til langs tíma en skiptir leiðinni þangað upp í nokkur skemmri 

tímabil. Hún hefur reynslu af því að árangursríkt sé að hugsa almennt þannig með svo 
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margt annað í lífinu. Það hefur reynst Andreu vel að styðjast við innsæið þegar hún þarf 

að taka erfiðar ákvarðanir sem hefur oftar en ekki skilað góðri niðurstöðu. Það hefur 

einnig reynst Andreu vel að deila ábyrgð og forystu með undirmönnum sínum. 

 

,,Að bera ábyrgð gerir fólk ánægðara og tengdara starfi sínu” 

Andrea upplifir að hún hafi ávallt passað upp á að deila ábyrgð með undirmönnum sínum 

enda telur hún það mikinn ókost að gera það ekki, þrátt fyrir að hún beri endanlega 

ábyrgð á starfseminni sem yfirmaður. Hún lýsir því að hún deili mismunandi verkefnum 

til undirmanna sinna sem þeir beri svo ábyrgð á. Hún reyni að meta hvað henti hverjum 

og einum best með tilliti til styrkleika þeirra. Andrea hefur reynslu af því að fólk verði 

ánægðara og tengdara starfi sínu ef það fær að bera ábyrgð. 

Andrea upplifir að það sé ekki aðeins mikilvægt, heldur nauðsynlegt að starfsfólk geti 

sagt sitt álit. Það á ekki aðeins við á fundum heldur alltaf. Hún hefur heyrt frá 

starfsmönnum sínum að þeim finnist mikilvægt að finna að þeirra álit skipti máli. Hún 

tekur dæmi um það: 

 

Ég var búin að setja niður markmið fyrir teymið og þá kom tillaga frá einum í teyminu til breytinga. 
Hann færði rök fyrir því og ég breytti því markmiðinu samkvæmt tillögu hans. 

 

Andrea lýsir því að það sé auðvitað mismunandi hvað fólk sé tilbúið að tjá sig og segja sitt 

álit. Upplifun Andreu er sú að hlutverk hennar feli í sér að hvetja þá sem eru gjarnir á að 

halda sig til baka. Hún bendir á að keðjan sé aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Hún 

leggur mikið upp úr því að veita jákvæða endurgjöf þegar það á við og lætur þá fylgja með 

hvers vegna verið sé að hrósa, annars getur það orðið þýðingarlítið. Hún er einnig dugleg 

að notast við uppbyggjandi gagnrýni. Hún lýsir því svo: 

 

Þegar ég notast við uppbyggjandi gagnrýni, set ég hana fram á vel rökstuddan hátt og með 
nærgætni. Meira eins og samræður um hverju þarf að breyta en alls ekki einhliða af hálfu 
yfirmannsins. Mikilvægt er að hægt sé að komast að niðurstöðu sem viðkomandi er sáttur við. 
 

Andrea lýsir því þegar starfsmaður hennar lofaði viðskiptavini að bæta honum fjártjón án 

þess að hafa til þess heimildir. Hún sagði honum að hún skildi að hann hefði vorkennt 

honum og byrjaði á að hrósa honum fyrir hvað hann hefði komið vel fram við 
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viðskiptavininn. Hún fór síðan vel yfir með honum hvaða heimildir hann hefði ef 

sambærilegt dæmi kæmi upp aftur. 

 

Samantekt á upplifun Andreu 

Andrea leggur áherslu á að hver og einn í sínu teymi hafi tækifæri til að þróast í starfi. Hún 

hvetur fólk til að uppfæra þekkingu sína og kunnáttu markvisst vegna stöðugra breytinga 

í umhverfinu. Andrea upplifir að traust á milli yfirmanns og undirmanna sé grunnurinn 

fyrir allt annað í starfi. Gagnkvæmt traust verði að vera til staðar svo að fólk þori að segja 

skoðanir sínar. Andrea hefur alltaf passað upp á að deila ábyrgð með undirmönnum sínum 

enda telur hún það mikinn ókost að gera það ekki. Hún hefur reynslu af því að starfsfólk 

verði ánægðara og tengdara starfi sínu ef það fær að bera ábyrgð. Hún hefur einnig heyrt 

frá starfsmönnum sínum að þeim finnist mikilvægt að finna að þeirra álit skipti máli. Hún 

hefur lagt sig fram í að aðstoða starfsfólk sitt við að gera meira úr styrkleikum sínum. Hún 

leggur mikið upp úr því að veita jákvæða endurgjöf þegar það á við og er einnig dugleg að 

notast við uppbyggjandi gagnrýni með nærgætni. Auk þess hefur hún unnið í því að bæta 

virka hlustun hjá sér. Andrea upplifir að hún hafi aldrei skorast undan ábyrgð en hefur 

jafnframt alltaf litið á sig sem eina af hópnum. Upplifun Andreu er sú að það sé mikilvægt 

fyrir stjórnendur að vera alltaf að þróast. Í gegnum tíðina hefur það reynst henni vel að 

styðjast við innsæið þegar kemur að erfiðum ákvarðanatökum. 

4.6  Sameiginleg þemu þátttakenda 

Að mati rannsakanda birtust fjögur sameiginleg þemu viðmælenda á upplifun þeirra og 

reynslu sem tengjast lykilhugtökum rannsóknarinnar. Sameiginlegu þemun eru: Auðmýkt, 

traust og samvinna, frelsi og sveigjanleiki og breytingar eru ný tækifæri. Sameiginlegu 

þemun leiddu síðan kjarnann (e. essence) í ljós. Fjallað verður um þemun í þessum 

undirkafla. 

 

Þema 1: Auðmýkt 

Fyrsta þemað sem birtist rannsakanda fjallar um auðmýkt viðmælenda. Í svörum allra 

viðmælenda má greina auðmýkt og að stjórnendum finnist þeir ekki yfir undirmenn sína 

hafnir, samanber lýsingu Jóns um að ,,það sem stjórnandanum finnst er ekki alltaf besta 

leiðin". Þrátt fyrir að hann sé hærra settur í skipuriti fyrirtækisins upplifir hann sig ekki 
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merkilegri en undirmenn sínir. Ásgeir upplifir að um leið og stjórnandi er farinn að setja 

sig á of háan stall, hætti fólk í liði með honum. Andrea lýsir því að hún hafi alltaf litið á sig 

sem eina af hópnum. Upplifanir viðmælenda til sjálfra sín voru nokkuð samróma. Allir 

viðmælendur voru sammála um að hafa þroskast og þróast í starfi undanfarin ár. Þeir tóku 

jafnframt fram að það væri mikilvægt að halda því áfram. Andrea, Fjóla og Guðlaug tóku 

fram að þær vildu vanda sig við að beita virkri hlustun, samanber lýsingu Fjólu um að hún 

,,væri með galla eins og aðrir". Einn af göllum hennar væri að hún beitti ekki virkri hlustun 

en væri að vinna í því að bæta sig. Guðlaug og Ásgeir hafa reynslu af því að fólk eigi að 

vera óhrætt við að gera mistök og einbeita sér að því að draga lærdóm af þeim. 

 
Þema 2: Traust og samvinna 

Annað þemað einkennist af mikilvægi trausts og samvinnu að mati rannsakanda. Allir 

viðmælendur virðast sammála um að þessi tvö hugtök spili stórt hlutverk í velgengni 

deildarinnar sem þeir stýra, samanber lýsingu Jóns: ,,Ef ekki væri fyrir gagnkvæmt traust, 

þá gæti andrúmsloftið ekki verið svona gott”. Hinir viðmælendurnir voru sammála því, 

samanber orð Andreu um að ,,gagnkvæmt traust verði að vera til staðar svo að fólk þori 

að segja skoðanir sínar og koma með tillögur að umbótum". Hún hefur jafnframt heyrt frá 

starfsmönnum sínum að þeim finnist mikilvægt að finna að þeirra álit skipti máli. Fjóla 

upplifir að til þess að hægt sé að blómstra í starfi verði að ríkja traust á vinnustaðnum. 

Ásgeir upplifir að það sé nauðsynlegt að yfirmaður geti treyst undirmönnum sínum og 

öfugt. Guðlaug leggur mikla áherslu á að vinna í gagnkvæma traustinu. 

Samvinna er ekki síður mikilvæg en gagnkvæma traustið að mati viðmælenda. Allir 

viðmælendur voru sammála um að samvinna sé gríðarlega mikilvægur þáttur til að hægt 

sé að ná árangri sem heild. Guðlaug hefur reynslu af því að besta leiðin til að leysa mál sé 

í sameiningu með samstarfsfólki í stað þess að stýra öllu sjálf. Hún upplifir að starfsfólk sé 

mun ánægðara þegar það fær að vera með í ákvarðanatökum. Andrea tók í sama streng 

en hún nefndi að það hafi sýnt sig að þegar starfsfólk fær að bera ábyrgð, verður það 

ánægðara og tengdara starfi sínu. Fjóla lýsir því að teymið hennar ákveði í sameiningu 

með hvaða hætti verkefnum sé háttað. Hún geri ráð fyrir því að geta deilt ábyrgð með 

samstarfsfólki sínu. 
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Þema 3: Frelsi og sveigjanleiki 

Upplifanir og reynsla viðmælenda virðast benda til þess að frelsi og sveigjanleiki í starfi 

hafi jákvæð áhrif á starfsánægju fólks. Jón lýsir því að hann leggi mikið upp úr því að koma 

til móts við undirmenn sína og veita þeim sveigjanleika og frelsi í starfi. Þeir séu þakklátir 

fyrir það. Ásgeir lýsir því að hann veiti fólki sem sýni frumkvæði og komi með tillögur að 

umbótum sérstaklega mikið svigrúm í starfi. Fjóla lýsir því að hennar starfsmenn fái mikið 

frelsi til að koma með hugmyndir að betrumbætingum í starfi og sjálfstæði til að stýra 

hinum ýmsu verkefnum. Allir viðmælendur lýstu því að þeir hvetji starfsfólk sitt til að vera 

stöðugt að leita sér meiri þekkingar og fróðleiks, samanber orð Andreu um að hún hafi 

alltaf lagt áherslu á að hver og einn í sínu teymi hafi tækifæri til að þróast í starfi. Hún 

hvetji fólk til að uppfæra þekkingu sína og kunnáttu markvisst. Guðlaug tók í sama streng 

og sagðist stuðla að því að fólk nýtti sér þau námskeið sem væru í boði og gætu nýst í 

starfi. 

 

Þema 4: Breytingar eru ný tækifæri 

Ytra umhverfið er stöðugt að breytast og þurfa fyrirtæki því að bregðast við þessum hröðu 

breytingum. Þrátt fyrir að rannsakandi hafi ekki spurt viðmælendur sérstaklega út í 

breytingastjórnun, kom í ljós að allir viðmælendur upplifa að breytingar hafi töluverð áhrif 

á starfið. Jón og Ásgeir hafa reynslu af því að fjarskiptabransinn sé stöðugt að breytast og 

skipuritin einnig ásamt því að sameining á fyrirtækjum sé algeng. Upplifun Jóns er sú að 

það þýði ekki að vera íhaldssamur, samanber lýsingu hans: ,,Fólk á að taka breytingum 

fagnandi og það koma oft ný verkefni og spennandi tækifæri í kjölfar þeirra". Guðlaug lýsir 

því einnig að það þýði í raun ekkert annað en að vera framsýnn í umhverfi sem einkennist 

af sífelldum breytingum. Reynsla hennar hefur kennt henni að það skili árangri að allir séu 

meðvitaðir um hvert þeirra hlutverk sé í ferlinu og að ferlið sé gagnsætt . Líkt og Guðlaug, 

starfar Andrea í bankaumhverfinu. Hún lýsir því að starf undirmanna sinna snúist að miklu 

leyti um að þeir séu sífellt að leita sér upplýsinga og þróast vegna stöðugra breytinga. 

Fjóla lýsir því að hún sé fljót að bregðast við breytingum í umhverfinu og það sé einn af 

hennar helstu kostum sem stjórnandi. 

Niðurstöður viðtalanna gefa til kynna að auðmýkt stjórnenda, traust, samvinna og 

sveigjanleiki í starfi hafa jákvæð áhrif á starfsánægju fólks. Upplifanir stjórnenda gefa 

einnig til kynna að það séu sífelldar breytingar í starfsumhverfi íslenskra 
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þjónustufyrirtækja. Breytingar hafa þó oft í för með sér umbætur og í kjölfar breytinga 

koma reglulega ný verkefni og spennandi tækifæri. Eftir að hafa nýtt fyrirbærafræðilega 

greiningaraðferð til að greina viðtölin birtist kjarninn (e. essence): Auðmýkt stjórnenda 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju fólks. Auðmýkt stjórnandans gefur vísbendingu um að 

vera grunnurinn að öllum sameiginlegu þemunum. 

Hér með hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið birtar. Í næsta kafla verða 

niðurstöður ræddar í ljósi fyrri rannsókna og fræða. 
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5 Umræður og ályktanir 

Hér að framan hafa viðtöl við viðmælendur verið greind með fyrirbærafræðilegri 

greiningaraðferð og þau þemu sem birtust við greiningu hvers og eins stjórnanda verið 

skoðuð vandlega. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi fyrri 

rannsókna og fræða. Í lok kaflans verður rannsóknarspurningunni svarað og hagnýtt gildi 

niðurstaðna rætt. 

Auðmýkt leiðtoga 
 
Án þess að stjórnendur hafi notað hugtakið auðmýkt, eru vísbendingar um að einkenni 

auðmjúkra leiðtoga megi finna í svörum þeirra. Stjórnendum finnst þeir ekki yfir 

undirmenn sína hafnir, samanber lýsingu Jóns um að þrátt fyrir að hann væri hærra settur 

í skipuriti fyrirtækisins, væri hann ekki merkilegri en undirmenn sínir. Ásgeir lýsti því að 

um leið og stjórnandi setti sig á of háan stall, hætti fólk í liði með honum. Þessar tvær 

lýsingar gefa í skyn auðmýkt í fari stjórnendanna. 

Allir viðmælendur lýstu því að það væri mikilvægt að þróast í starfi, bæta sig og auka 

við kunnáttu sína jafnt og þétt, en það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Hayes og 

Comers (2010) um auðmýkt í fari leiðtoga. Þeir töldu að auðmjúkur leiðtogi átti sig á því 

að það sé möguleiki á því að hann muni læra eitthvað fleira en hann kann nú þegar. Hann 

viðurkennir mistök sín og dregur af þeim lærdóm (Hayes og Comer, 2010). Guðlaug og 

Ásgeir lýstu því bæði að allir væru mannlegir og að mistök væru gerð til þess að læra af 

þeim. 

Andrea, Fjóla og Guðlaug lýstu því að þær vildu vanda sig við að beita virkri hlustun, 

samanber lýsingu Fjólu um að einn af göllum hennar væri að hún beitti ekki virkri hlustun 

á fullnægjandi hátt, en væri að vinna í því að bæta sig. Niðurstöður Hayes og Comers 

(2010) benda til þess að auðmjúkur leiðtogi leggi upp úr virkri hlustun og einblíni á góð 

samskipti við alla. Hann taki sig ekki of alvarlega, það sé auðvelt að nálgast hann og hann 

hvetji aðra til að taka þátt (Hayes og Comer, 2010). Jón lýsti því að skrifstofan hans væri 

ávallt opin og undirmenn hans gætu alltaf komið til hans og rætt við hann. Guðlaug tók í 

sama streng en hún lýsti því að henni fyndist best þegar starfsmenn ræddu við hana um 

leið og þeim lægi eitthvað á hjarta. Ásgeir upplifði að hann væri hluti af daglegu 

samtölunum innan deildarinnar en hann situr í sama rými og undirmenn sínir. Þeir geti 
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því alltaf rætt við hann. Viðmælendur virtust ekki taka sig of alvarlega, samanber lýsingu 

Jóns um að ,,það sem stjórnandanum finnst er ekki alltaf besta leiðin". Allir viðmælendur 

lýstu því að þeir væru duglegir að hvetja starfsfólk sitt áfram, samanber lýsingu Andreu 

um að hlutverk hennar feli í sér að hvetja þá sem eru gjarnir á að halda sig til baka. Hún 

leggi jafnframt mikið upp úr því að veita jákvæða endurgjöf. Það er í samræmi við 

kenningu Hughes, Ginnett og Curphy (2009) sem telja að leiðtogi eyði oft miklum tíma í 

að hvetja þá sem eru óöruggir með sig (Hughes o.fl., 2009). 

 

Traust og samvinna 
 

Auðmýkt leiðtogans er nauðsynleg til að hægt sé að mynda traust (Joseph og Winston, 

2005). Grunnurinn að heilindum er traust en nauðsynlegt er fyrir árangursríka leiðtoga að 

upplifa traust fylgjenda sinna og sýna að þeir séu traustsins verðir (Bennis, 1989). 

Allir viðmælendur höfðu reynslu af því að traust væri mikilvægur þáttur í árangri 

fyrirtækja, samanber orð Jóns um að ,,ef ekki væri fyrir gagnkvæmt traust, gæti 

andrúmsloftið ekki verið svona gott". Andrea tók í sama streng og lýsti því að traust yrði 

að vera til staðar svo að fólk þyrði að segja sitt álit. Fjóla upplifði einnig að til þess að hægt 

sé að blómstra í starfi verði að ríkja traust á vinnustaðnum. Ásgeir lýsti reynslu sinni af því 

að nauðsynlegt sé að yfirmaður geti treyst undirmönnum sínum og öfugt. Guðlaug lýsti 

því að hún leggi mikla áherslu á að vinna í gagnkvæma traustinu með samstarfsfólki sínu. 

Samstaða er einn af grundvallarþáttum í þjónandi forystu en samstaða tengist ábyrgð 

og gagnkvæmu trausti með nátengdum hætti. Rosabeth Moss Kanter (2005) hefur 

rannsakað traust á vinnustöðum í fjöldamörg ár. Rannsóknir hennar hafa bent til þess að 

ánægja fólks og árangur skipulagsheilda haldist í hendur ásamt góðri samvinnu og trausti 

(Kanter, 2005). 

Samvinna er ekki síður mikilvæg en traustið samanber upplifun viðmælenda. Allir 

viðmælendur nefndu kosti samvinnu í starfi. Guðlaug lýsti því að besta leiðin væri að leysa 

úr vandamálum í sameiningu með samstarfsfólki í stað þess að stýra öllu sjálf. Reynsla 

hennar gaf til kynna að starfsfólk væri mun ánægðara í starfi þegar það fengi að vera með 

í ákvarðanatökum. Andrea tók í sama streng en hún lýsti því að það hafi sýnt sig að þegar 

starfsfólk fengi að bera ábyrgð, yrði það ánægðara og tengdara starfi sínu. 
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Frelsi og sveigjanleiki 
 
Herzberg (1959) taldi að með því að veita starfsfólki frelsi og ábyrgð í starfi, stuðli það að 

aukinni starfsánægju (Herzberg, 2003). Upplifanir og reynsla viðmælenda gefa 

vísbendingar um að frelsi og sveigjanleiki í starfi hafi jákvæð áhrif á starfsánægju fólks. 

Jón lýsti því að hann leggi mikið upp úr því að koma til móts við undirmenn sína og veita 

þeim sveigjanleika og frelsi í starfi. Þeir væru þakklátir fyrir það. Ásgeir lýsti því að hann 

veiti fólki sérstaklega mikið svigrúm í starfi sem sýni frumkvæði og komi með tillögur að 

umbótum í starfi. Fjóla lýsti því að hennar starfsmenn fái mikið frelsi til að koma með 

hugmyndir að betrumbætingum í starfi og sjálfstæði til að stýra hinum ýmsu verkefnum. 

Lýsingar Jóns, Ásgeirs og Fjólu eru í samræmi við fræði Greenleafs (1970) sem taldi að 

leiðtogar ættu að veita starfsfólki sínu tækifæri til að sýna fram á sjálfstæði í verkefnum. 

Þeir ættu ekki að skipa fyrir heldur stuðla að eflingu starfsfólks síns ásamt því að veita því 

áhugaverð og krefjandi verkefni (Greenleaf 1970/2018). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að fólk metur frelsi og sveigjanleika mikils ásamt því að geta haft áhrif á eigið starf. 

Að hafa frelsi og sjálfræði hefur mikil áhrif á vellíðan fólks á vinnustað og minnkar líkur á 

kulnun í starfi (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001, bls. 397-422). 

Allir viðmælendur lýstu því að þeir hvetji starfsfólk sitt til að vera stöðugt að leita sér 

meiri þekkingar og fróðleiks, samanber lýsingu Andreu um að hún hafi alltaf lagt áherslu 

á að hver og einn í sínu teymi hafi tækifæri til að þróast í starfi. Hún hvetji fólk til að 

uppfæra þekkingu sína og kunnáttu markvisst. Guðlaug tók í sama streng og sagðist stuðla 

að því að fólk nýtti sér þau námskeið sem væru í boði og gætu nýst í starfi. 

 
Áhrif breytinga í starfi 
 
Þrátt fyrir að rannsakandi hafi ekki spurt viðmælendur sérstaklega út í breytingar, kom í 

ljós að allir viðmælendur upplifðu að breytingar hefðu töluverð áhrif á starfið. Jón og 

Ásgeir höfðu reynslu af því að fjarskiptabransinn væri stöðugt að breytast og skipuritin 

einnig ásamt því að sameining á fyrirtækjum væri algeng. Jón upplifði að það þýði ekki að 

vera íhaldssamur, samanber lýsingu hans: ,,Fólk á að taka breytingum fagnandi og það 

koma oft ný verkefni og spennandi tækifæri í kjölfar þeirra". Guðlaug tók í sama streng en 

hún upplifði að það þýði í raun ekkert annað en að vera framsýnn í umhverfi sem 

einkennist af sífelldum breytingum. Hún lýsti því að það væri mikilvægt að vera hreinskilin 
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við starfsfólk sitt um hvaða breytingar væru væntanlegar. Hún einblínir á allir séu 

meðvitaðir um hvert hlutverk þeirra sé í ferlinu. Það er í samræmi við fræði Kotters (1996) 

um mikilvægi þess að sýna fram á nauðsyn breytinga með hreinskilinni umræðu við 

starfsfólk sitt og grípa þau tækifæri sem myndast í kjölfar breytinga (Kotter, 1996). Líkt og 

Guðlaug, starfar Andrea einnig í bankaumhverfinu. Hún lýsti því að starf undirmanna 

sinna snúist að miklu leyti um að þeir séu sífellt að leita sér upplýsinga og þróast vegna 

stöðugra breytinga. Það er í samræmi við lýsingu Jones (2013) um að skipulagsheildir þurfi 

nú sem aldrei fyrr að bregðast við hröðum breytingum í ytra umhverfinu. Ef stjórnendur 

bregðast ekki nógu hratt við breyttum aðstæðum, mun skipulagsheildin dragast aftur úr 

á mörgum sviðum og missa samkeppnisforskot sitt (Jones, 2013, bls. 295-297). Kotter 

(1990) lýsir því jafnframt að hlutverk stjórnandans sé að að framfylgja breytingum (Kotter, 

1990). 

Samkvæmt Greenleaf (1970) er mikilvægur eiginleiki í fari leiðtoga að hann sé 

framsýnn (Greenleaf, 1970/2018, bls. 48-52). Framsýni er einn af helstu kostum Fjólu að 

eigin mati. Hún lýsti því að hún væri fljót að sjá heildarmyndina og bregðast við 

breytingum í umhverfinu, enda væri hún breytingastjórnandi í grunninn. Fjóla tók til að 

mynda þátt í að móta stefnu fyrirtækisins. Hún sagðist vera óhrædd við að finna reglulega 

ný og betri hlutverk fyrir starfsfólk sitt ef hún telur að þess þurfi. Lýsingar Fjólu eru í 

samræmi við fræði Lewis (1947) um breytingaferli skipulagsheilda. Lewis benti á að sýna 

þyrfti starfsfólki að breytinga sé þörf. Ferlið geti til dæmis falið í sér að færa starfsfólk til í 

hlutverkum innan skipulagsheildar (Jones, 2013, bls. 313-314; Piers Myers, Sally Hulks og 

Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

 

Hagnýtt gildi rannsóknar 
 

Markmið með rannsókninni var að svara rannsóknarspurningunni ,,Hver er reynsla 

millistjórnenda af starfsánægju í íslenskum þjónustufyrirtækjum?". Niðurstöður 

rannsóknar samkvæmt fyrirbærafræðilegri greiningaraðferð gefa vísbendingar um að 

auðmýkt og traust stjórnenda ásamt samvinnu, frelsi og sveigjanleika í starfi hafi jákvæð 

áhrif á starfsánægju og að árangursríkir stjórnendur í íslenskum þjónustufyrirtækjum beiti 

hugmyndafræði þjónandi forystu að miklu leyti. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar hafa hagnýtt gildi fyrir stjórnendur sem hafa hvata til 

þess að kynna sér hugmyndafræði þjónandi forystu og nýta sér hana til eflingar 

starfsánægju. Niðurstöður rannsóknar styðja við niðurstöður annarra rannsókna um 

jákvæð tengsl starfsánægju og þjónandi forystu. Vegna smæðar rannsóknar er þó aðeins 

hægt að draga ályktun um niðurstöður og reynslu viðmælenda. Í ljósi þess að 

þátttakendur í þessari rannsókn eru reynslumiklir stjórnendur með gott frammistöðumat, 

eru vísbendingar um að sá stjórnunarstíll sem þeir tileinka sér og tengist í mörgu 

meginhugtökum þjónandi forystu eigi sinn þátt á velferð og starfsánægju á vinnustað. 

Höfundur hvetur þó til frekari rannsókna um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju þar 

sem stærra úrtak verði tekið og SLS mælikvarðinn verði nýttur í framkvæmdarferli 

rannsókna. 
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Lokaorð 

Starfsánægja skiptir miklu máli og eru margar ástæður þar að baki. Þegar fólk er ánægt í 

starfi verður afkastagetan meiri, andrúmsloftið betra og fólk er mun ólíklegra til að brenna 

út í starfi. Hugmyndafræði þjónandi forystu inniheldur atriði sem margar rannsóknir hafa 

sýnt að tengist starfsánægju á jákvæðan hátt. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða 

hver upplifun og reynsla millistjórnenda af starfsánægju væri og hvort að tengsl væru á 

milli þess og hugmyndafræði þjónandi forystu. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningunni: ,,Hver er reynsla millistjórnenda 

af starfsánægju í íslenskum þjónustufyrirtækjum?" og voru tekin viðtöl við fimm 

millistjórnendur í íslenskum þjónustufyrirtækjum. Allir stjórnendur hafa fengið góða 

einkunn í nýlegu frammistöðumati. Í fyrirbærafræðilegu greiningarferli viðtalanna birtust 

rannsakanda fjögur þemu sem voru eftirfarandi: Auðmýkt, traust og samvinna, frelsi og 

sveigjanleiki og breytingar eru ný tækifæri. 

Niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingar um að auðmýkt og traust stjórnenda ásamt 

samvinnu, frelsi og sveigjanleika í starfi hafi jákvæð áhrif á starfsánægju. Í ljósi þess að 

þátttakendur í þessari rannsókn eru reynslumiklir stjórnendur með gott frammistöðumat, 

eru vísbendingar um að sá stjórnunarstíll sem þeir tileinka sér og tengist í mörgu 

meginhugtökum þjónandi forystu eigi sinn þátt á velferð og starfsánægju á vinnustað. 

Rannsakandi vill taka fram að þörf er á frekari rannsóknum um tengsl þjónandi forystu 

við starfsánægju í íslenskum þjónustufyrirtækjum til að styðja enn fremur við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Von rannsakanda er sú að jákvæðar niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiði til þess að stjórnendur kynni sér þjónandi forystu betur og nýti sér hugmyndafræðina 

til eflingar starfsánægju. 
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Viðaukar  

 

Viðauki 1: Viðtalsramminn 
 

1. Hvað hefur þú unnið lengi sem stjórnandi? Alltaf hjá sama fyrirtækinu? 

2. Hvað ert þú með marga undirmenn? Hefur þú alltaf verið með svipað marga 

undirmenn? 

3. Hver er menntun þín sem nýtist í þessu starfi? 

4. Hefur þú ráðið inn starfsfólk eða rekið starfsfólk? 

5. Hvernig er starfsmannavelta deildarinnar þinnar? 

6. Hver er mannauðsstefna fyrirtækisins? Finnst þér stefnan birtast í reynd? 

7. Hvað gerir þú helst til þess að efla starfsfólk þitt í starfi? 

8. Notast þú við sérstakt hvatninga- eða umbunarkerfi? Ef já, hvers konar? 

9. Upplifir þú að starfsfólk þitt geti tjáð skoðanir sínar við þig með auðveldum hætti 

þrátt fyrir að þær geti mögulega verið á skjön við þínar eigin skoðanir? Getur þú 

tekið dæmi um tilfelli þar sem það hefur gerst? 

10. Hvernig upplifir þú þig sem hlustanda?  

11. Hvernig gefur þú undirmönnum þínum tækifæri á að koma reglulega með 

hugmyndir um betrumbætingar í starfi? 

12. Hvernig lýsir þú þinum helstu kostum sem árangursríkur stjórnandi? 

13. Hver er reynsla þín af því að vera framsýn/n í starfi? 

14. Með hvaða hætti tekur þú afdrifaríkar en mikilvægar ákvarðanir án þess að vita 

nákvæmlega hvaða afleiðingar þær geta valdið? 

15. Með hvaða hætti deilir þú ábyrgð með undirmönnum þínum? 

16. Hver er þín reynsla af gagnvæmu trausti á milli þín og undirmanna þinna? 

17. Hver er upplifun þín af því að starfsmenn í fyrirtækinu séu meðvitaðir um 

markmið, gildi og sameiginlega sýn fyrirtækisins? 

18. Með hvaða hætti notar þú uppbyggjandi gagnrýni í garð undirmanna þinna, ef þú 

gerir það? 

19. Hver er þín upplifun af fjölbreytileika starfsfólks í fyrirtækinu? Telur þú það vera 

jákvætt að fjölbreytileiki í fyrirtækjum sé mikill og að kynjahlutfall sé jafnt? Hvers 

vegna? 

20. Lýstu hvernig þú hefur breytt stjórnunarháttum þínum síðan þú varðst stjórnandi 
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Viðauki 2: Kynningarbréfið 

 

Sæl/ll 

 

Undirrituð er að vinna BSc. rannsóknarverkefni undir handleiðslu dr. Ásdísar E. Petersen 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvernig stjórnendur geta haft áhrif á 

starfsánægju með ákveðnum stjórnunarstíl. Tekin verða viðtöl við millistjórnendur sem 

hafa starfað sem stjórnendur í að lágmarki fimm ár. Aðeins koma til greina stjórnendur 

sem náð hafa góðum árangri í starfi. Þar sem þú hefur mikla reynslu á þessu sviði, yrði ég 

mjög þakklát ef þú sæir þér fært að koma í viðtal hjá mér. Vonast er til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar geti nýst til að auka skilvirkni og ánægju á vinnustöðum. Farið verður 

með gögnin sem trúnaðarmál og ekki verður nafngreint. Viðtöl verða tekin síðustu vikuna 

í nóvember og fyrstu vikuna í desember.  

Sæir þú þér fært að hitta mig í klukkustund á því tímabili? Ef það hentar ekki, getur þú 

haft samband við mig og við finnum annan tíma í sameiningu.  

 

Með von um jákvæðar undirtektir og skjót svör. 

Kær kveðja, 

 

Thelma Lind Jóhannsdóttir 
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