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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er lokaverkefni til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er metið til 30 eininga.  

Vinnsla þessa rannsóknarverkefnis var bæði lærdómsrík og krefjandi. Teymisvinna 

hefur verið mér hugleikin í starfi og námi. Ósjaldan hef ég velt fyrir mér hvað þurfi til svo 

teymi nái afburðaárangri. Úr varð að skoða eina bestu þyrlusveit í Norður-Atlantshafi; 

þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands. Reyndist það áhugavert og gefandi. Umfram allt lærði 

ég að tileinka mér árangursríka teymishugsun í námi, leik og starfi.  

Til að byrja með langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, Þórði S. Óskarssyni Ph.D, 

aðjúnkt fyrir ánægjulegt samstarf og uppbyggjandi endurgjöf. Þórður var ávallt tiltækur 

hvenær sem ég þurfti á leiðsögn hans að halda. Svör hans bárust hratt og voru skýr, 

leiðbeinandi og gagnleg. Er ég honum afar þakklát fyrir veitta aðstoð. 

Félögum mínum, þeim Ásgeiri Erlendssyni, Níelsi Bjarka Finsen og Sólmundi Má 

Jónssyni þakka ég góðar ábendingar og veitta aðstoð við yfirlestur. Stjórnendum 

Landhelgisgæslunnar er ég þakklát fyrir að veita rannsókninni brautargengi. 

Viðmælendum mínum úr þyrlusveit Landhelgisgæslunnar færi ég hugheilar þakkir fyrir að 

gefa sér tíma frá annasömu verki til að sitja í heillöngu spjalli og kryfja málin með mér um 

mikilvæga þætti árangursríkrar teymisvinnu. 

Nám með fullu starfi krefst fórna og þær fórnir færa fjölskyldumeðlimir ekki síst. 

Skilningur, umburðarlyndi, áhugi og hvatning einkenndu fjölskyldu mína meðan á ferlinu 

stóð. Foreldrar mínir, sem með einu símtali eða stuttu innliti, sendu strauma sem opnuðu 

flóðgáttir á takkaborðinu. Móðursystir mín sem hringdi reglulega til að hvetja mig áfram 

og minna mig á gleðina sem fylgir árangrinum. Börnin mín þrjú sem vörpuðu fram 

spurningum af áhuga og einlægni og umvöfðu mig með knúsum og krafti þegar á þurfti 

að halda. Og eiginmaðurinn sem allan tímann sá til þess að eiginkonan hefði ráðrúm og 

umgjörð til að uppfylla drauminn. Ég er full þakklætis og leyfi mér að segja: 

Ykkur vil ég öllum þakka - ástarhugann sem ég fann. 

Gott er að eiga góða krakka - og guðdómlegan eiginmann. 

Reykjavík, 21. maí 2020 

Svanhildur Sverrisdóttir 
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Útdráttur 

Teymi finnast víða og hafa fjölmörg hlutverk. Árangur þeirra er þó ekki sjálfgefinn og þau 

bera ekki öll sömu einkenni. Til eru teymi sem starfa við aðstæður sem eru andlega og 

líkamlega krefjandi, öðrum ókunnugar og í huga einhverra jafnvel fráleitar. Einkenni 

þessara teyma eru áhugaverð en það er viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Rannsóknin fór fram með eigindlegum viðtölum við alls níu einstaklinga í þyrlusveit 

Landhelgisgæslu Íslands. Til grundvallar skoðun á þyrlusveitinni liggja fræði um einkenni 

árangursríkra teyma og árangursríkt áhafnarsamstarf.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að árangur í teymi eins og þyrlusveit 

Landhelgisgæslunnar er ekki sjálfgefinn og skapast ekki nema með ómældri vinnu. 

Teymisstarfið byggir á trausti, stöðugri sjálfsskoðun og eftirfylgni með frammistöðu allra 

innan teymisins. Jákvæðni, auðmýkt og virðing verður að einkenna starfið innan 

þyrlusveitarinnar. Forystan verður að vera skýr en jafnframt skiptast milli aðila eftir 

kunnáttu og verkþáttum. Hver og einn innan teymisins ber ábyrgð á árangri þess. 

Hagsmunir heildarinnar vega ávallt þyngra en hagsmunir einstakra aðila í teyminu og 

gagnkvæmur stuðningur verður að vera til staðar. 

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að fræðileg viðmið um árangursrík teymi eigi við 

um þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands. Eftir sem áður þarf teymið ávallt að vera meðvitað 

um að það krefst vinnu og eftirfylgni að viðhalda árangri. Aldrei má sofna á verðinum og 

teymið hefur þá skyldu að viðhafa stöðugt endurmat á starfinu til að vera í stakk búið að 

hámarka árangur og afköst. Teymið er til staðar af ástæðu, það gerir sér grein fyrir 

mikilvægi verkefnanna og hver og einn hefur skýrt hlutverk og skyldur. Árangursmiðuð 

hugsun er hvati til góðra verka og hvatinn drífur teymið áfram. Það er eftirsóknarvert að 

ná árangri en til þess þarf teymið að vita hvað skapar árangurinn. Að loknu dagsverki vill 

teymið ganga sátt frá borði, vera öðrum til eftirbreytni og ávallt til taks.  
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1  Inngangur 

Í daglegu lífi mynda einstaklingar teymi og vinna saman að úrlausn mála. Sem dæmi má 

horfa til heimila þar sem sinna þarf fjölbreyttum heimilisstörfum, skólasamfélagsins þar 

sem nemendahópar vinna sameiginlega að úrlausn námsverkefna, vinnustaða þar sem 

starfseiningar mynda teymi til að leysa málin og til stjórnmála þar sem margvíslegar 

nefndir leysa pólitísk úrlausnarefni. 

Sum teymi ná betri árangri en önnur og þá ná sum teymi ítrekað afbragðs árangri. Það 

getur átt við á vinnustað, í íþróttum, á vettvangi tómstunda eða lista svo eitthvað sé nefnt. 

En hvað er það sem veldur því að teymi ná árangri? Er fullnægjandi að hver og einn kunni 

sitt fag og þar með sé árangur tryggður? Þessar vangaveltur eru áhugaverðar og þá sér í 

lagi hvernig teymi, sem vinna við erfiðar og krefjandi aðstæður, ná góðum árangri. Því 

varð úr að kanna viðfangsefnið nánar og leitast við að skoða hvað einkennir árangursrík 

teymi og hvort þau fræði endurspeglist í vinnu og árangri hjá teymum sem starfa við 

erfiðar og lífshættulegar aðstæður.  

Til að setja málin í samhengi og dýpka skilninginn á teymisvinnu við krefjandi aðstæður 

verður þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands skoðuð út frá fræðunum. Þyrlusveitin vinnur 

við leit og björgun sem og löggæslu og eftirlit á hafinu en starfar einnig við leit og björgun 

á landi, til dæmis vegna slysa, sjúkraflutninga og almannavarna. Árangur hennar þykir afar 

góður, sér í lagi þar sem sveitin starfar við aðstæður sem oft og iðulega eru sérstaklega 

krefjandi og um margt frábrugðnar því sem erlendar þyrlusveitir starfa við. Þar kemur til 

sérstaða Íslands, bæði veðurfars- og landfræðilega séð sem og verkefnin. Þyrlusveitin 

sinnir fjölbreyttum störfum en erlendis er þessum verkefnum mjög gjarnan skipt á 

mismunandi sveitir sem sérhæfa sig í tilteknum tegundum verkefna. Aðstæður á Íslandi, 

bæði til lands og sjós eru oft einstaklega erfiðar og ekki á hvers manns færi að leysa úr 

þeim flóknu aðstæðum sem geta komið upp og krefjast snarpra og fumlausra viðbragða. 

Válynd veður, mannleg þjáning, lífshættulegur aðstæður og ákvarðanir upp á líf og 

dauða eru viðfangsefni þyrlusveitarinnar. Oftar en ekki kemur til kasta þyrlusveitarinnar 

þegar aðrar bjargir þrýtur þar sem þær eru ekki í stakk búnar til að bregðast við. 

Þyrlusveitin sinnir því verkefnum sem ekki eru á færi annarra að sinna og í aðstæðum sem 
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eru þess eðlis að aðrar bjargir hafa hvorki þjálfun né tæki til að eiga við þær. Þyrlusveitin 

er því dæmi um teymi sem þarf að vinna fumlaust á ögurstundu. Í þeim tilgangi að skoða 

hvort og þá hvernig fræðin endurspeglast í raunveruleikanum verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni:  

Hvað einkennir teymisvinnu hjá þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands? 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi meginkafla: 

 Fræðileg viðmið  

 Aðferðir og gögn 

 Niðurstöður  

 Umræða  

Í kafla um fræðileg viðmið verður teymisvinna skoðuð út frá kenningum um einkenni 

árangursríkra teyma. Verður sjónum sérstaklega beint að teymisforystu, sameiginlegri 

stefnu teyma, gagnkvæmu eftirliti í teymum með frammistöðu allra í teyminu, 

teymisstuðningi og aðlögunarhæfni teyma. Þá verður einnig skoðað hvaða áhrif 

samskipti, jákvæðni, hvatning og styrkleikar hafa á einstaklinga og þar með framlag þeirra 

í teymisvinnu og árangur teyma. Einnig verður hugmyndafræði áhafnarsamstarfs gerð skil 

og hún tengd fræðilegri umfjöllun um árangursrík teymi.  

Í kafla um aðferðir og gögn er rannsóknaraðferðin útskýrð. Tilgangurinn er sem fyrr 

segir að varpa ljósi á hvort og þá hvernig þeir þættir sem einkenna árangursrík teymi 

samkvæmt fræðunum, koma fram í starfi þyrlusveitarinnar. Einnig verður horft til þess 

hvernig samskipti, jákvæðni, hvatning og styrkleikar einstaklinga í teyminu hafa áhrif 

þegar unnið er í teymi á ögurstundu.  

Í niðurstöðukafla eru helstu rannsóknarniðurstöður kynntar og að lokum er í 

umræðukafla fjallað nánar um helstu niðurstöður, þær settar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun og ályktanir dregnar af niðurstöðum. 
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2 Fræðileg viðmið 

2.1 Hópur eða teymi 

Ef til vill er orðið „hópur“ tamara tungutak en orðið „teymi“ eða orðið „lið“ en spyrja má; 

er einhver munur á hópi og teymi?  

Munur er á milli hópa og teyma þegar kemur að ábyrgð, áherslum, leiðtogahlutverki, 

verkefnum, fundum og ákvarðanatökum. Í hópavinnu bera einstaklingar ábyrgð á sjálfum 

sér og hver og einn ber ábyrgð gagnvart yfirmanni. Einn aðili í hópnum er leiðtogi. 

(Sigurður Ragnarsson, 2011). Í hópum geta aðilar unnið saman eða haft aðgang að sömu 

auðlind en ábyrgðin dreifist með öðrum hætti en í teymi. Árangur hópsins er metinn út 

frá frammistöðu einstaklinga innan hans en ekki hópsins í heild (Katzenbach og Smith, 

2015). 

Í teymisvinnu er þessu hins vegar þannig farið að hver og einn þátttakandi ber ábyrgð 

á sér og teyminu og leiðtogahlutverkið skiptist milli aðila. Teymi er oftast tiltölulega lítill 

hópur einstaklinga sem hefur þverfaglega hæfni og allir innan teymisins bera 

sameiginlega ábyrgð til að ná markmiðum heildarinnar (Katzenbach og Smith, 2015; 

Sigurður Ragnarsson, 2011). Áherslur allra í teyminu eru á þarfir þess sem unnið er fyrir. 

Árangurinn er metinn út frá frammistöðu alls teymisins en ekki einstaklinga innan þess. 

Teymisvinna er því töluvert flóknara hugtak sem byggir á trausti aðila til hvers annars og 

samvinnu til að ná sameiginlegum markmiðum. Áhrif teymisvinnunnar mynda þannig 

jákvætt andrúmsloft, öflugri samvirkni, aukið traust og mögulega betri árangur (Hitt, 

Black og Porter, 2012; Sigurður Ragnarsson, 2011). 

Árangursrík teymisvinna getur leitt til ríkulegrar uppskeru innan skipulagsheilda. Sem 

dæmi getur hún orðið til þess að viðskiptavinir fái betri þjónustu, nýjar vörur komi fyrr á 

markað, gæði vara og þjónustu aukist og vörukostnaður lækki. Öllum teymum er þó ekki 

tryggður árangur og ekki eru allir hópar teymi (Parker, 1990). 

Með aukinni kröfu um árangur, hagkvæmni og arðsemi má ætla að á vinnumarkaði sé 

krafa um þekkingu og skilning á teymisvinnu orðinn mikilvægari hluti af þeim kostum sem 

starfsmenn þurfa að hafa til að bera. Þá er það svo að eftir því sem eðli vinnunnar verður 

flóknara verður teymisvinna mikilvægari til að tryggja skilvirka og árangursríka vinnu. Það 
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á til að mynda við innan heilbrigðisgeirans. Þar hefur þjálfun sem miðar að því að hámarka 

teymisvinnu aukist verulega. Rannsóknir benda til að liðsþjálfun þar sem áhersla er á 

teymisvinnu auki árangur og möguleika á að bæta heilsu sjúklinga (Hughes o.fl., 2016).  

Almennt er gerð sú krafa til áhafna loftfara að þær geri ekki mistök og komi loftfari, 

áhöfn og farþegum örugglega á áfangastað. Þreyta, streita og mannleg mistök eru ávallt 

viðfangsefni þjálfunar flugáhafna. Miklar framfarir hafa orðið á því sviði og skapað 

menningu í flugi sem á áhrifaríkan hátt skoðar og lærir af mistökum. Teymisvinna spilar 

þar lykilhlutverk. Auk þess að vera tæki til að draga úr villum hefur árangursríkt 

teymisstarf jákvæð áhrif á starfsanda, starfsánægju og afköst og hefur meðal annars leitt 

til færri og styttri tafa í flugi (Sexton, Thomas og Helmreich, 2000). 

Hópar geta talist til teyma þegar eftirfarandi skilyrðum er fullnægt (Katzenbach og 

Smith, 2015): 

 Leiðtogahlutverkinu er skipt milli einstaklinga en liggur ekki aðeins hjá einum 
þeirra 

 Ábyrgð er borin sameiginlega af öllum þátttakendum 

 Teymið þróar sín eigin markmið og tilgang 

 Lausn verkefna verður eðlislæg öllum þátttakendum en ekki eitthvað sem sinnt 
er öðru hvoru 

 Mælieiningin á skilvirkni og afrakstur er liðsins alls en ekki einstaka 
einstaklinga. 

2.2 Uppbygging teyma 

Teymi er tiltölulega fámennur hópur fólks sem vinnur að skýrt skilgreindu, krefjandi 

verkefni sem er skilvirkast sé það unnið sameiginlega af teymi fólks fremur en 

einstaklingum sem vinna einir eða samhliða. Teymi hefur skýr, sameiginleg, krefjandi 

markmið sem þjóna tilgangi verkefnisins. Til að ná árangri og settum markmiðum verður 

teymi að vinna náið saman og vera háð innbyrðis. Innan teymisins hafa þátttakendur þess 

sérstök og skilgreind hlutverk þó einhver hlutverk geti verið tvítekin. Þá er skýrt hverjir 

innan teymisins hafa nauðsynlegar heimildir, sjálfræði og úrræði til að gera teyminu kleift 

að ná markmiðum sínum (Woods og West, 2010). 

Samkvæmt West (2012) þurfa ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi til þess að hópur fólks 

verði flokkaður sem teymi. Í fyrsta lagi þurfa aðilar teymis að vera skilgreindir, það er 
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hverjir tilheyra teyminu og hverjir ekki. Í öðru lagi þurfa teymi að hafa skýr markmið eða 

tilgang. Hver og einn innan teymis býr yfir mismunandi hæfileikum og getu en árangur 

teymisins byggist á því hversu vel tekst að nýta og samhæfa framlag allra innan þess. 

Almennt eru gæði ákvarðana meiri hjá teymum en einstaklingum, sem er þó háð þeim 

fyrirvara að ekkert komi upp sem hindrar eða dregur úr hæfni teymisins til að taka vel 

ígrundaðar ákvarðanir (Haukur Ingi Jónasson, 2012). Að endingu þurfa einstaklingar innan 

teymisins að bera hag þess fyrir brjósti og vinna sameiginlega að fyrirfram skilgreindu 

markmiði. Mikilvægt er að verkefni teymisins feli í sér áskorun og þátttakendur hafi bæði 

þekkingu og skilning til að takast á við þá áskorun. Stærð teyma hefur einnig mikið að 

segja en æskileg stærð eru tveir til átta einstaklingar. Teymi eiga helst að vera stöðug, það 

er án reglulegra mannabreytinga (West, 2012). 

2.3 Tegundir teyma 

Innan skipulagsheilda má finna fjölmargar gerðir og tegundir teyma en til einföldunar og 

nánari skilgreiningar má flokka teymi í fimm tegundir (West, 2012; Woods og West, 2010). 

Í fyrsta lagi eru það teymi sem veita ráð (e. advice teams). Slík teymi eru oft notuð til 

að undirbúa ákvarðanir svo sem framkvæmdateymi, stjórnmálateymi og annars konar 

nefndir sem hafa það hlutverk að marka stefnur, setja markmið og veita ráð í því 

samhengi. 

Í öðru lagi eru það framleiðsluteymi (e. production teams). Framleiðsluteymi 

framkvæma ákveðnar aðgerðir daglega líkt og framleiðsluteymi í álbræðslufyrirtækjum, 

eða teymi við framleiðslu matvara eða annarra neysluvara. 

Þjónustuteymi (e. service teams) er þriðja tegund teyma. Þjónustuteymi hafa það 

hlutverk að veita skilgreinda og afmarkaða þjónustu líkt og heilbrigðisstarfsfólk sem veitir 

þjónustu á afmörkuðu sviði heilsugæslu, til dæmis á sviði geislafræði eða öldrunarfræði. 

Fjórða tegund teyma eru verkefna- og þróunarteymi (e. project and development 

teams). Verkefnateymi eru til dæmis algeng í verkfræði, rannsóknum, framleiðslu, 

fjármálum og hönnun. Má þar nefna þróunar- og hönnunarteymi loftfara og teymi á sviði 

hugbúnaðarþróunar. 
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Fimmta og síðasta tegund teyma eru sérhæfð teymi (e. action and performing teams). 

Til að mynda teljast íþróttalið, skurðlæknateymi, hljómsveitir og áhafnir loftfara til 

sérhæfðra teyma. 

2.4 Árangursrík teymi  

Talsvert hefur verið skoðað hvað einkennir árangursrík teymi. Segja má að árangursrík 

teymisvinna byggist á nokkrum meginþáttum. Markmið teymisins þurfa að vera skýr og 

mælanleg og samþykkt af öllum innan teymisins. Markmið virka sem hvatning fyrir 

einstaklinga. Það hefur reynst árangursríkt að skipta langtímamarkmiðum teymis niður í 

skammtímamarkmið. Með þeim hætti upplifa aðilar innan teymisins ánægju og hvatningu 

þegar skammtímamarkmiðum er náð á sama tíma og þeim þokar áleiðis að 

langtímamarkmiðinu (Parker, 2008). 

Samskiptafærni er mikilvæg í teymum. Samskiptafærni er getan til að koma á og 

viðhalda heilbrigðum, uppbyggilegum og árangursríkum tengslum við aðra meðlimi 

teymisins (Haukur Ingi Jónasson, 2012). Andrúmsloftið í árangursríkum teymum þarf að 

vera óformlegt, þægilegt og afslappað þar sem engin sýnileg merki eru um neikvæð 

samskipti eða alvarlegan ágreining. Boðskipti eru opin og tekið er af festu og fagmennsku 

á ágreiningi. Allir innan teymisins hafa tækifæri til að taka þátt í umræðum og spyrja 

spurninga í því skyni að þróa með sér nýjar hugmyndir. Þar að auki eru árangursríkar 

hlustunaraðferðir nýttar til að öðlast betri skilning (Parker, 2008). Virk hlustun er dæmi 

um slíka aðferð. Þegar virkri hlustun er beitt er hlustað af athygli og reynt að ná fram 

skilningi á því sem sagt er sem leiðir af sér að viðkomandi eiga auðveldara með að tjá sig 

(Inga Jóna Jónsdóttir og Kristrún Friðriksdóttir, 2019). 

Traust er einnig mikilvægt í árangursríku teymi. Sé byggt á trausti getur teymið viðhaft 

sameiginlegt eftirlit og endurskoðun á markmiðum, stefnumörkun og frammistöðu 

teymisins. Hefur það bein áhrif á afköst, skilvirkni og sköpun þess. Þá er ekki einungis 

mikilvægt að hafa reglulegt eftirlit með verkefninu sjálfu heldur einnig með félagslega 

þættinum innan teymisins (West, 2012). 

Árangur sameiginlegs eftirlits innan teymis er háður tveimur forsendum. Annars vegar 

er árangur háður því að til staðar sé sameiginlegur skilningur á verkefninu og 

ábyrgðarhlutverkum innan teymisins. Án sameiginlegs skilnings hafa einstaklingar í 

teyminu mismunandi forsendur þegar þeir bæði veita og taka við endurgjöf og verður 
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eftirlitið þar af leiðandi óskilvirkt (Salas, Sims og Burke, 2005). Hins vegar er árangur háður 

starfsumhverfi teymisins (e. team climate) þar sem aðilar innan teymisins eru samstíga er 

kemur að tilgangi sameiginlegs eftirlits. Þeir líta ekki á það sem tækifæri til að fylgjast 

grannt með eða beinlínis njósna um aðra innan teymisins heldur leið til að hámarka 

árangur (McIntyre og Salas, 1995). 

Innan árangursríks teymis bera allir sameiginlega ábyrgð, sammælast um ákvarðanir, 

taka jafnan þátt og forystu er deilt milli allra þátttakenda. Árangur teymisins byggir á 

frammistöðu allra þátttakenda og teymið hlýtur endurgjöf sem heild. Engu að síður er 

mikilvægt að meta hvern og einn þátttakanda að verðleikum og að aðilar innan teymisins 

hrósi reglulega hver öðrum fyrir vel unnin störf (West, 2012). 

2.5 Mikilvægustu einkenni árangursríks teymis - draumateymið 

Gera má ráð fyrir að öll teymi vilji hámarka árangur sinn og teljast sannkallað 

draumateymi. Teymum lánast þó ekki alltaf að ná þeim árangri sem vænst er. Þegar teymi 

vinna undir miklu andlegu og líkamlegu álagi, störfin eru krefjandi og jafnvel lífshættuleg 

og verkefnið mögulega lífsbjargandi, má vænta þess að krafa aðila í teyminu og þeirra 

sem fyrir utan það standa sé að teymið nái hámarksárangri miðað við aðstæður. Þetta á 

meðal annars við þyrluteymi í leitar- og björgunarflugi. 

Teymi sem vilja hámarka árangur sinn þurfa að einkennast af fimm meginþáttum svo 

þau geti náð hámarksárangri og þannig myndað hið fullkomna teymi eða draumateymi 

(e. dream team). Auk þess þurfa að vera til staðar tiltekin skilyrði svo teymi geti orðið að 

draumateymi (Salas o.fl., 2005; West, 2012).  

Þessi fimm atriði eru í fyrsta lagi teymisforystan (e. team leadership). Samhæfing, 

stuðningur, markviss samskipti og upplýsingamiðlun eru þar meginatriðin. Sá sem fer fyrir 

teyminu gefur skýrar og viðeigandi leiðbeiningar um hvað þurfi að gera. Hann dreifir 

vinnuálagi jafnt og fylgist með hvernig miðar áfram. Mikilvægt er að deila forystunni innan 

teymisins eftir þekkingu, færni og getu til að gera teyminu kleift að framkvæma tiltekið 

verkefni.  

Í öðru lagi er það aðlögunarhæfni teymisins (e. adaptability). Nauðsynlegt er að teymið 

búi yfir aðlögunarhæfni og geti, þegar á þarf að halda, aðlagast breyttum aðstæðum til að 

viðhalda árangri. 
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Þriðji þátturinn er gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu (e. mutual performance 

monitoring). Í því felst að einstaklingar í teyminu fylgjast með vinnu hvers annars, beita 

uppbyggilegri gagnrýni og leita leiða til að samstilla og lagfæra í tæka tíð ef vinnan stefnir 

út af sporinu. 

Samkvæmt Salas o.fl. (2005) og West (2012) er fjórða atriðið gagnkvæmur stuðningur 

(e. backup behavior). Þá hjálpa þátttakendur í teyminu hver öðrum og létta undir þegar 

álag á einum er orðið of mikið. Aðilar í teyminu vita oftast hvenær einhver þarf aðstoð og 

eru viljugir að hlaupa undir bagga ef þörf krefur. Forsenda teymisins er að allir innan þess 

vinni saman til að skila góðu verki. Þannig er hjálpsemi og hvatning einkennandi fyrir alla 

í teyminu. 

Fimmta og síðasta atriðið sem nauðsynlegt er að sé til staðar í árangursríku teymi er 

sameiginleg stefna (e. team orientation eða collective orientation). Sameiginleg sýn og full 

vitneskja um hver afrakstur teymisvinnunnar eigi að vera er skilyrði árangursríkrar 

teymisvinnu. Markmið teymisins eru ofar þörfum og markmiðum einstaklinganna í 

teyminu. Aðilar sammælast um að viðhalda árangursríkri teymisvinnu jafnvel undir 

þrýstingi eða álagi. Þátttakendur forðast ekki ágreining heldur takast á við hann. Óæskileg 

hegðun og mistök eru rædd opinskátt og í teyminu ríkir jafningjabragur (Salas o.fl., 2005; 

West, 2012).  

Auk þeirra fimm meginþátta sem hér hafa verið raktir þurfa þrjú skilyrði að vera til 

staðar svo hægt sé að mynda draumateymið. Þessi þrjú skilyrði hafa veruleg áhrif á virkni 

teymisins (Salas o.fl., 2005; West, 2012). 

Til að byrja með er sameiginleg sýn eða hugsunarháttur (e. shared mental models) 

skilyrði fyrir árangursríkri teymisvinnu. Þá deilir teymið sameiginlegri sýn á vinnuna eða 

verkefnið sem gerir teyminu kleift að vinna á samhæfðan hátt. Þátttakendur í teyminu 

skilja hlutverk og ábyrgð hvers annars. Þegar vinnuálag verður sérlega mikið eru allir 

tilbúnir að leggja harðar að sér og vinna saman til að ljúka vinnunni. Gagnkvæm virðing 

er ríkjandi, öllum er ljóst hver ábyrgð þeirra er og treysta því að hver og einn standi við 

sínar skuldbindingar. Þátttakendur í teymisvinnunni eru meðvitaðir um styrkleika og 

veikleika annarra í teyminu og leggja áherslu á jákvæðni og góðan starfsanda. 

Í öðru lagi þurfa að vera til staðar samskipti í lokaðri hringrás (e. closed loop 

communication). Þau fela í sér að skilaboð eru sannreynd milli sendanda og viðtakanda 
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svo allir í teyminu hafi sömu vitneskju um skilaboð sem á milli fara. Skýr skilaboð og 

upplýsingar koma í veg fyrir misskilning innan teymisins. 

Að lokum er gagnkvæmt traust (e. trust) forsenda. Gagnkvæmt traust felur í sér 

sameiginlegan skilning á því að viðeigandi ráðstafanir verði gerðar með hagsmuni 

teymisins að leiðarljósi til að ná settum markmiðum. Þátttakendur í teyminu geta reitt sig 

á hvern annan og gagnkvæmur stuðningur er til staðar. Aðilar í teyminu deila hugmyndum 

og veita hver öðrum uppbyggjandi gagnrýni (Salas o.fl., 2005; West, 2012). 

2.5.1 Teymisforysta 

Samkvæmt Katzenbach og Smith (2015) liggur teymisforystan ekki hjá einum aðila innan 

teymis heldur er forystunni skipt milli einstaklinga eftir kunnáttu, færni og eðli verkefna. 

Þegar hópur fólks þarf að takast á við verkefni sem er erfitt, krefjandi og jafnvel allt að 

því óyfirstíganlegt, vill verða að lausnin sé talin felast í því að finna aðila sem getur gerst 

leiðtogi hópsins og leitt hann í gegnum erfiðleikana. Slíkur leiðtogi hefur gjarnan mikla 

útgeislun og telur sig geta bjargað sökkvandi skipi með hrópum og köllum, gefandi öðrum 

fyrirskipanir. Þessi ímynd leiðtoga, sem kemur til bjargar á síðustu stundu með vasklegri 

framgöngu og snilligáfu eins og hetjan á hvíta hestinum, er sveipuð dýrðarljóma og 

einhverjum þætti eftirsóknarvert að standa í þessum sporum. Þessi ímynd er þó ekki í 

samræmi við rannsóknir á forystu og leiðtogafærni sem gefa til kynna að hæfni til forystu 

sé lærð hegðun og háð aðstæðum hverju sinni (Kjartan Maack og Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2011; Northouse, 2010). Þá sýna rannsóknir jafnframt að kallað er eftir 

að leiðtogar sýni aukna auðmýkt með því að skapa traust, viðurkenna mistök og setja 

hagsmuni heildarinnar í forgang (Collins, 2001; Hayes og Comer, 2010). 

Henry Mintzberg (2009) setti fram kenningar um árangursríka stjórnun sem að mörgu 

leyti samrýmast hugmyndafræði um mikilvægi teymisforystu fyrir árangursríka 

teymisvinnu. Samkvæmt hugmynd hans er árangursrík stjórnun byggð upp af þráðum 

sem bæði eru persónulegir og félagslegir þó erfitt sé að skilja alveg á milli. Þessir þræðir 

eru í fyrsta lagi orkan og úthaldið (e. energetic thread). Árangursríkum stjórnanda fylgir 

mikil orka sem endurspeglast á vinnustaðnum og hvetur fólk áfram. Í öðru lagi er það 

hugarfarið (e. reflective thread). Stjórnandinn er góður hlustandi, getur sett sig í spor 

annarra og sameinað hagsmuni til að ná árangri. Að lokum er það greinandinn (e. analytic 
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thread). Árangursríkur stjórnandi býr yfir hæfileikanum til að greina og miðla 

upplýsingum, er lausnarmiðaður og getur auðveldlega unnið með öðrum.  

West (2012) telur hlutverk þess sem fer með teymisforystu felast í þremur 

meginþáttum. Í fyrsta lagi er hlutverk leiðtogans að skapa réttu aðstæðurnar sem láta 

öllum aðilum teymisins líða vel svo þeir geti leyst úr verkefnum sínum. Hlutverkið felur 

fyrst og fremst í sér að halda uppi jákvæðni sem og góðum tilfinningum og starfsanda. Í 

öðru lagi er hlutverk leiðtogans að byggja upp og viðhalda teyminu svo það nái árangri og 

mæti kröfu um frammistöðu. Í því sambandi hefur leiðtoginn mikilvægu hlutverki að 

gegna við að halda í gott fólk og skapa aðstæður sem gera að verkum að fólk vill vera í 

teyminu og stuðla að uppgangi þess og árangri. Leiðtoganum ber að þekkja styrkleika og 

veikleika þeirra sem eru í teyminu og virkja styrkleikana til árangurs. Hann deilir forystunni 

eftir þekkingu og færni og nýtir þar styrkleika hvers og eins. Að lokum er það hlutverk 

leiðtogans að hlusta, vera til staðar, leiðbeina, veita ráð, sýna teyminu athygli og veita 

aðilum innan þess endurgjöf.  

2.5.1.1 Uppbyggileg teymisforysta 

Rannsóknir undanfarin ár hafa í ríkari mæli beint sjónum að uppbyggilegum einkennum 

forystu með áherslu á jákvæðni, styrkleika og samskipti. Jákvæð sálfræði hefur meðal 

annars rutt sér til rúms þar sem áherslan er á vellíðan, hamingju, jákvæð samskipti og 

styrkleika (Hefferon og Boniwell, 2011). 

Uppbyggileg forysta (e. positive leadership) byggir á hugmyndafræði sem leitast við að 

skilgreina hvað leiðtoginn getur sjálfur gert til að ná meiri árangri og hafa þannig áhrif á 

árangur teymisins (Cameron, 2012). Markmiðið er að skapa aðstæður sem veita 

skipulagsheildum og þar með teymum tækifæri til að fara fram úr væntingum. Einblínt er 

á styrkleika og tækifærin sem í þeim felast svo unnt sé að laða fram það besta í hverjum 

þátttakanda teymisins. Leiðtoginn lítur þó ekki fram hjá neikvæðum atburðum eða 

tilfinningum. Þvert á móti nýtir hann neikvæða eða erfiða atburði til að laða fram það 

besta hjá öllum í teyminu með fyrirgefningu, hluttekningu og hugrekki að leiðarljósi 

(Cameron, 2012; Kjartan Maack og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2011). 

Uppbyggileg teymisforysta er byggð upp af fjórum meginþáttum sem eru: 

 Andrúmsloft 
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 Sambönd 

 Samskipti 

 Tilgangur 

Svo skapa megi uppbyggilegt andrúmsloft þarf að veita svigrúm og aðstæður til að 

leyfa jákvæðum tilfinningum að vera sterkari en neikvæðum. Jákvætt andrúmsloft eykur 

sköpunargleði og getu til að takast á við krefjandi verkefni sem leiðir til jákvæðra áhrifa á 

árangur (Fredrickson, 1998). Teymisleiðtogi gegnir lykilhlutverki í að skapa uppbyggilegt 

andrúmsloft. Framkoma hans, viðhorf og hegðun er öðrum til eftirbreytni. Vilji hann ná 

árangri á þessum vettvangi þarf hann að búa yfir hæfileikanum til að fyrirgefa, sýna 

hluttekningu og þakklæti (Fredrickson, 1998; Kjartan Maack og Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2011; Peterson, 2006). 

Sýnt hefur verið fram á að uppbyggileg sambönd ýta undir góða frammistöðu, árangur, 

sköpunargleði, traust og gott teymissamstarf (Kjartan Maack og Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2011). Helsta ástæðan er sú að einstaklingar gefa meira af sér þar sem 

uppbyggileg sambönd eru viðhöfð fremur en þar sem neikvæðni og skortur á trausti er til 

staðar. Teymisleiðtoginn gegnir mikilvægu hlutverki í að styrkja uppbyggileg sambönd, til 

að mynda með því að beina sjónum að styrkleikum og jákvæðri orku einstaklinga innan 

teymisins (Dutton og Ragins, 2007). 

Samskipti eru öllum teymum mikilvæg en þau geta verið með ýmsu móti. Vilji leiðtogi 

teymisins skapa uppbyggileg sambönd sem byggja á trausti og jákvæðni hafa samskiptin 

allt að segja. Uppbyggilegt orðaval tjáir þakklæti, hrós og stuðning og er til þess fallið að 

skapa traust (Barrett, 2010). 

Uppbyggilegur tilgangur starfs endurspeglast í því hvernig fólk skilgreinir starf sitt. 

Sumir skilgreina starf sitt fyrst og fremst sem leið til að sækjast eftir launum og fríðindum. 

Starfsánægja eða lífsfylling er ekki eiginlegt markmið heldur fyrst og fremst að mæta, 

sinna því sem þarf og fá greidd laun fyrir. Aðrir skilgreina starf sitt sem leið til starfsframa. 

Einstaklingar sækjast þá eftir stöðuhækkun og starfsþróun og finna hvatningu í árangri. 

Enn aðrir líta á starf sitt sem köllun. Vinnan er þeirra hjartans mál og stjórnast af tilgangi 

sem er ofar persónulegum ávinningi hvers og eins. Persónulegur ávinningur getur því 

aldrei orðið mikilvægari en hagsmunir heildarinnar. Meiri líkur eru á framúrskarandi 

árangri sé þetta viðhorf ráðandi (Cameron, 2012).  



 

20 

2.5.1.2 Jákvæðni 

Jákvætt hugarfar hefur góð áhrif á líf einstaklinga. Rannsóknir á jákvæðu hugarfari hafa 

leitt í ljós að jákvæðni víkkar hugsun og byggir upp seiglu. Jákvæður einstaklingur er því 

reiðubúnari að sjá fleiri möguleika, verða meira skapandi í hugsun og lausnarmiðaðri 

(Fredrickson, 2009). 

Jákvætt hugarfar gerir einstaklingum frekar kleift að tengjast öðrum og finna til 

samkenndar. Það auðveldar þeim að sjá frekar sjónarhorn annarra, mynda sterkari 

sambönd við aðra og meta sig sjálfa og aðra á jákvæðari máta (Hefferon og Boniwell, 

2011). 

2.5.1.3 Styrkleikar 

Styrkleikar eru þeir þættir sem hver og einn er náttúrulega góður í og nýtur þess að gera 

(McQuaid og Lawn, 2014). Rannsóknar sýna að því meira sem einstaklingur nýtir 

styrkleika sína því meiri líkur eru á að hann nái markmiðum sínum. Einnig upplifir hann 

minni streitu og kvíða og bætir almenna vellíðan. Þeir sem nýta styrkleika sína í vinnunni 

eru líklegri til að njóta velgengni og blómstra í starfi sínu. Því er mikilvægt að vera 

meðvitaður um styrkleika starfsmanna og veita þeim tækifæri til að nýta þá og næra. Með 

því móti eru meiri líkur á starfsánægju, vinnugleði og árangri á vinnustað (Fredrickson, 

2009). 

Seligman (2011) leggur áherslu á að sé sjónum beint að styrkleikum fremur en 

veikleikum í teymum megi auka og bæta frammistöðu. Ástæðan er sú að einstaklingar 

sem upplifa að styrkleikum þeirra er veitt athygli og þeir nýttir, eru líklegri til að gefa af 

sér með uppbyggilegum hætti. Árangursríkur teymisleiðtogi leggur þannig áherslu á 

styrkleika allra í teyminu þar sem jákvæð og lausnarmiðuð hugsun er alls ráðandi.  

2.5.1.4 Samskipti 

Barrett (2010) skilgreinir samskipti sem miðlun meininga frá einum aðila til annars, 

munnlega eða ekki. Samskipti fela í sér meðvitaða og skipulagða upplýsingamiðlun, 

samtal og hlustun. Tilgangurinn er að veita upplýsingar eða fyrirmæli og jafnframt hafa 

áhrif á og virkja einstaklinga og hópa til að ná árangri í verkefnum, breytingum eða 

skapandi starfi. 

Til að stjórnandi eða teymi nái árangri í samskiptum þurfa tiltekin atriði að vera 

uppfyllt. Fyrst er að nefna að aðilar þurfa að njóta trúverðugleika. Þá þurfa samskiptin, í 
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hvaða formi sem þau eru að vera skýr. Að lokum þarf viðkomandi að þekkja vel hugmyndir 

og tilfinningar þeirra sem átt er í samskiptum við (Barrett, 2010). 

Einn mikilvægasti þátturinn í jákvæðum og góðum samskiptum er virk hlustun. Hún 

felur í sér að þegar samskipti eiga sér stað leggja aðilar sig fram við að heyra og beina 

athyglinni að sögðum orðum (e. hearing) sem og skilja skilaboðin (e. understanding) og 

muna þau (e. remembering). Túlkun orðanna (e. interpreting) og tjáning þess sem átt er í 

samskiptum við er einn mikilvægasti þáttur virkrar hlustunar og getur gefið verðmætar 

upplýsingar um líðan viðkomandi. Þá felst í virkri hlustun að meta samskiptin (e. 

evaluating), setja þau í samhengi og bregðast við niðurstöðunni (e. responding) (Brownell, 

2015). 

Athyglisverð rannsókn var unnin á íslenskum vinnumarkaði á skynjun starfsmanna á 

færni yfirmanna þeirra í virkri hlustun og tengslum við vinnutengd lífsgæði. Leiddu 

niðurstöður í ljós að þeir starfsmenn sem upplifðu að stjórnendur þeirra hefðu góð tök á 

og viðhefðu virka hlustun upplifðu betri almenna líðan og meiri vinnutengd lífsgæði, til 

dæmis minni streitu og aukna starfsánægju (Kári Kristinsson, Inga Jóna Jónsdóttir og 

Stefán Karl Snorrason, 2019). 

2.5.1.5 Auðmýkt 

Auðmýkt (e. humility) er hugtak sem fengið hefur aukna athygli í rannsóknum tengdum 

árangri, frammistöðu og forystu. Ef til vill hefur auðmýkt haft tengingu við undirgefni eða 

eftirlátssemi í hugum einhverra en þegar kemur að rannsóknum á forystu er auðmýkt 

einn af mikilvægustu eiginleikum góðs leiðtoga (Hayes og Comer, 2010). 

Auðmjúkur leiðtogi setur hagsmuni og þarfir annarra í fyrsta sæti. Hann tekur sjálfan 

sig ekki of hátíðlega og er manneskjulegur og berskjaldaður. Hann er fús til að viðurkenna 

mistök svo aðrir heyri og viti. Hann lítur á það sem merki um styrkleika fremur en 

veikleika. Auðmjúkur leiðtogi er sjálfsöruggur án þess þó að verða sjálfumglaður. Hann 

vinnur markvisst með sjálfsþekkingu og sér afrek sín í réttu ljósi. Slíkur leiðtogi er 

jarðbundinn, íhugull og tilbúinn til að skoða málin út frá mismunandi forsendum. Hann 

tekur eftir öðrum einstaklingum og eiginleikum þeirra, tekur þeim opnum örmum og 

mjúklega en tekur á verkefnum af festu og einurð. Auðmjúkir leiðtogar eru því gjarnan 

strangir en á mildan hátt. Þannig ávinna þeir sér traust og virðingu (Hayes og Comer, 2010; 

Tangney, 2002). 
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Unnt er að innleiða auðmýkt í teymisvinnu en teymisleiðtoginn sem er þar fremstur 

meðal jafningja hefur mjög mikil áhrif á það hvort teymið tileinkar sér auðmýkt.  

2.5.2 Aðlögunarhæfni 

Aðlögunarhæfni teymis felst í eiginleikanum að safna upplýsingum, aðlaga áætlanir, 

endurúthluta verkefnum eða endurskilgreina hlutverk, breyta aðgerðum eða á annan hátt 

bregðast við breyttum aðstæðum hvort sem þær eru af völdum innri eða ytri þátta. 

Mikilvægi aðlögunarhæfni getur verið mismunandi eftir eðli teyma. Til að mynda þurfa 

teymi, sem vinna við flóknar og síbreytilegar aðstæður þar sem hlutirnir ganga ekki alltaf 

fyrir sig eins og ráð var fyrir gert, að búa yfir mikilli aðlögunarhæfni. Geta slíkra teyma til 

að laga sig að umhverfinu og einstaka aðgerðum annarra þátttakenda teymisins er 

forsenda fyrir samhæfðum aðgerðum teymisins (Salas o.fl., 2005). 

Rannsókn á mikilvægi aðlögunarhæfni teyma sýndi að teymi þar sem allir þátttakendur 

voru með mikla aðlögunarhæfni voru skilvirkari og frammistaða teymisins var betri en 

teyma sem bjuggu ekki yfir slíkri hæfni í jafn ríkum mæli. Hins vegar þarf stöðugt að 

einbeita sér að því að viðhalda aðlögunarhæfni, meðal annars með því að yfirfara 

verkferla og skipulag teymisins og meta hvort þeir þættir skili þeim árangri sem teymið 

vill ná (Campion, Medsker og Higgs, 1993). 

2.5.3 Gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu 

Einstaklingar innan árangursríkra teyma fylgjast hver með öðrum í þeim tilgangi að beita 

uppbyggilegri gagnrýni og leita leiða til að koma í veg fyrir að teymið stefni út af sporinu 

með tilheyrandi áhrifum á árangur þess (Salas o.fl., 2005; West, 2012).  

Getan til að viðhafa gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu felur í sér skilning á umhverfi 

teymisins. Allir í teyminu þurfa að búa yfir hæfileikanum til að beita gagnrýni á 

sanngjarnan og árangursríkan hátt. Hvatning, samstilling og leiðsögn eru vænlegri þættir 

til árangurs en niðurbrot, skammir eða neikvæðar aðfinnslur (McIntyre og Salas, 1995). 

Gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu er mun mikilvægara í teymum sem sinna 

krefjandi og streituvaldandi verkefnum þar sem álag er mikið og úrlausn verkefna er flókin 

og vandasöm (Salas o.fl., 2005). Líklegra er að þátttakendur í slíkum teymum geri mistök 

þar sem álagið hefur áhrif á frammistöðu þeirra. Þá sýna rannsóknir að einstaklingum 

hættir til að sjá ekki sjálfir eða jafnvel loka augum fyrir að frammistaða þeirra sé 
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ófullnægjandi (Lanzetta og Roby, 1957). Þess þá heldur skiptir máli í slíkum teymum að 

viðhaft sé gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu. 

Forsendur þess að skilvirkt gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu geti átt sér stað í 

teymi eru tvíþættar. Annars vegar þurfa allir innan teymisins að hafa skilning á verkefnum 

og ábyrgð teymisins. Hins vegar er nauðsynlegt að innan teymisins ríki opin samskipti, 

traust og samheldni. Allir þátttakendur líta á það sem eðlilegan hluta þess að ná árangri 

að viðhaft sé gagnkvæmt árangurseftirlit. Teymið er meðvitað um að tilgangur 

gagnkvæms eftirlits er að hámarka árangur teymisins en ekki að einstaklingar innan þess 

finni höggstað hver á öðrum (McIntyre og Salas, 1995; Salas o.fl., 2005). 

2.5.3.1 Uppbyggileg gagnrýni 

Uppbyggileg gagnrýni er órjúfanlegur hluti þess að teymi geti viðhaft gagnkvæmt eftirlit 

með frammistöðu. Hluti af því að starfa í árangursríku teymi er að kunna að gagnrýna og 

að taka við gagnrýni. Að gagnrýna á uppbyggilegan hátt er ekki öllum gefið. Því er þetta 

sá þáttur sem mörgum finnst hvað erfiðastur í starfi almennt. Fjölmargir óttast gagnrýni 

og algeng fyrstu viðbrögð eru varnarviðbrögð. Í orðinu liggur að rýna til gagns en ekki í 

þeim tilgangi að brjóta niður eða níðast á einstaklingum. Mestu máli skiptir að setja 

gagnrýni fram á yfirvegaðan og rökstuddan hátt, velja stað og stund og undirbúa sig vel 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

2.5.4 Gagnkvæmur stuðningur 

Gagnkvæmur stuðningur er mikilvægur í árangursríku teymi. Þá hjálpa þátttakendur í 

teyminu hver öðrum og létta undir þegar álag hjá einhverjum þeirra er orðið of mikið. 

Aðilar í teyminu vita oftast hvenær einhver þarf aðstoð og eru viljugir að hlaupa undir 

bagga ef þörf krefur. Forsenda teymisins er að allir vinni saman og séu hvattir til góðra 

verka. Hjálpsemi, stuðningur og hvatning er því einkennandi fyrir alla í teyminu (Salas o.fl., 

2005; West, 2012). 

2.5.4.1 Hvatning 

Hvatning á vinnustað er mikilvæg fyrir góðan vinnuanda og vellíðan á vinnustað og er 

órjúfanlegur þáttur þess að byggja upp og viðhalda starfsánægju (Jensen og Bro, 2018). 

Mikilvægt er fyrir starfsfólk að heyra og finna að það sé að gera vel og framlag þess skipti 

máli í starfsmannahópnum. 
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Hrós og hvatning tengjast félagslegum tengslum en góð félagsleg tengsl á vinnustað 

auðvelda starfsfólki að sýna hvert öðru góðvild, kærleika og umburðarlyndi sem áhrif hafa 

á starfsánægju (Slavin, Schindler, Chibnall, Fendell og Shoss, 2012). Mikilvægt er að allir 

starfsmenn temji sér auðmýkt í samskiptum. Auðmjúkur leiðtogi setur hagsmuni og þarfir 

annarra í fyrsta sæti og stuðlar að trausti með einlægum og heiðarlegum samskiptum þar 

sem rými er fyrir mistök, þau rædd og af þeim dreginn lærdómur (Hayes og Comer, 2010). 

Einlægur áhugi á samstarfsfólki, verkefnum þeirra og hag er einkennandi fyrir 

árangursdrifinn vinnustað sem hefur starfsánægju að leiðarljósi þar sem starfsmenn virða 

skoðanir og hugmyndir annarra (Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). 

Markmið hvatningar er að hafa áhrif á hegðun starfsfólks. Hvatning hefur áhrif á 

hugsun, hegðun og viðhorf. Þeir sem eru ánægðir leggja sig almennt mikið fram, sýna 

vinnu sinni og samstarfsfélögum áhuga og eru staðráðnir í að ná árangri (Armstrong, 

2009). 

2.5.4.2 Skilgreining á hvatningu 

Hvatning er almennt skilgreind sem sálfræðilegt ferli er ákvarðar stefnu, kraft og 

stöðugleika í hegðun einstaklings sem hefur orðið fyrir margvíslegum áhrifum í gegnum 

tíðina. Þeir þættir allir einkenna einstaklinginn í starfi hans (Kanfer, 1990). 

Hvatning er tiltölulega óáþreifanlegt og huglægt hugtak og því er ekki til eitt skýrt svar 

við því hvað það er sem hvetur fólk til að standa sig vel. Fjölmargar kenningar hafa verið 

settar fram í þeirri viðleitni að skilgreina hver þörfin er fyrir hvatningu og hvað hafi 

raunverulega hvetjandi áhrif á einstaklinga. 

2.5.4.3 Innri og ytri hvatning 

Kenningar um hvatningu eru margar hverjar þess eðlis að til séu bæði innri og ytri hvatar 

sem áhrif hafi á hegðun mannsins. Innri áhugahvöt tekur á athöfnum sem eru 

sjálfsprottnar og hafa með vilja einstaklings eða gildi að gera. Dæmi um slíkt er þátttaka í 

félagsstarfi, svo sem að syngja í kór. Innri hvöt er það sem skiptir máli svo einstaklingur 

nái þeim væntingum sem hann hefur. Innri hvöt er drifin áfram af ákveðinni sýn, 

markmiði, stefnu og aðgerðum (Gagné og Deci, 2005). 

Ytri áhugahvöt liggur í umhverfinu og þeim þáttum í kringum einstakling sem hvetja 

hann til að ná einhverjum markmiðum (Gagné og Deci, 2005). Ytri áhugahvöt getur verið 

stýrð en þá eru athafnir einstaklingsins í raun ekki sjálfráðar. Hann framkvæmir þær vegna 



 

25 

þess að hann telur sig þurfa þess út frá umhverfinu. Gott dæmi er unglingur sem lærir 

heima af því hann óttast að vera skammaður ef hann gerir það ekki. Sjálfráð ytri 

áhugahvöt felur hins vegar í sér að athafnir einstaklingsins eru sjálfsprottnar. Sama dæmi 

um unglinginn snýst þá við, hann lærir heima því honum finnst það mikilvægt og skipta 

máli fyrir sig sem einstakling (Gagné og Deci, 2005). 

2.5.4.4 Þarfakenning Maslow 

Kenningar sem byggja á hvatningu í starfi hafa þróast út frá þeirri ályktun að ánægður 

starfsmaður afkasti meiru en óánægður starfsmaður. Skilningur á því hvaða þarfir og 

langanir einstaklingur nær að uppfylla með vinnu sinni er grundvallaratriði til 

árangursríkrar starfsþróunar og hvatningar sem skapar starfsánægju (Aldag og Brief, 

1979). 

Nauðsynlegt er að teymi sem vilja byggja upp og viðhalda starfsánægju hafi hvatningu 

í huga á öllum stigum teymisstarfsins. Þegar markmið eru sett verður að gæta þess að þau 

séu raunhæf, krefjandi og skýr svo mögulegt sé að ná þeim. Þau verða þannig hvetjandi 

og drífa starfsmenn áfram sem vænta þess þá að hljóta viðurkenningu fyrir vel unnin störf. 

Allt fullnægir þetta tilteknum þörfum einstaklinga sem leiðir hugann að kenningum sem 

settar hafa verið fram um hvatningu. Hér verður einni þeirra, kenningu Maslow um 

þarfapýramídann gerð skil. 

Bandaríski sálfræðingurinn Abraham Maslow kom fram með þarfakenninguna (e. 

hierarchy of needs theory) árið 1943. Hann setti kenninguna fram á skýran myndrænan 

hátt með þarfapýramída þar sem hann skipar þörfum mannsins í fimm þrep. 

Þarfapýramídi Maslow er gjarnan dreginn fram þegar leitast er við að útskýra hvað það er 

sem hvetur fólk til vinnu og almenns framlags og hefur þar með áhrif á teymisvinnu. 

Á hverju þrepi þarfapýramídans er skilgreind ákveðin þörf eða hvöt en þær eru 

missterkar eftir því hvar þær eru staðsettar í pýramídanum. Þannig eru sterkustu þarfirnar 

neðst. Þarfapýramídinn gerir því ráð fyrir að uppfylla þurfi grunnþarfirnar áður en hægt 

er að snúa sér að þeim þörfum sem liggja ofar í pýramídanum (Landy og Conte, 2017; 

Milkovich og Newman, 2002). 

Í neðsta þrepi þarfapýramídans eru líkamlegar grunnþarfir mannsins, til að mynda 

þörfin fyrir fæðu, vatn, súrefni og aðra lífsnauðsynlega þætti. Þegar búið er að uppfylla 

líkamlegar grunnþarfir kemur öryggisþörfin. Í henni felst þörfin fyrir að vera í öruggu 
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umhverfi, eiga húsaskjól og njóta stöðugleika og verndar. Þessar tvær fyrstu þarfir 

skilgreinir Maslow sem grunnþarfir mannsins (Landy og Conte, 2017; Maslow, 1943). 

Næstu þrjú þrep þarfapýramídans skilgreindi Maslow sem vaxtarþarfir. Fyrst kemur 

hin félagslega þörf, næst þörfin fyrir viðurkenningu og efst í pýramídanum er 

sjálfsbirtingarþörfin. Félagslega þörfin felur til að mynda í sér þörf einstaklings fyrir 

vináttu, félagsskap, ást, umhyggju, barneignir og að tilheyra samfélagi. Næst er 

viðurkenningarþörfin sem Maslow skipti í tvennt, það er háa og lága viðurkenningu. Lága 

þörfin felur í sér þörfina fyrir virðingu annarra, viðurkenningu, hvatningu og orðspori. Í 

háu þörfinni felst hins vegar til dæmis sjálfsvirðing, sjálfsöryggi, árangur og sjálfstæði 

(Maslow, 1943). 

Þegar allar þær fjórar þarfir pýramídans sem hér hafa verið útskýrðar eru uppfylltar er 

komið í efsta þrep pýramídans sem felur í sér sjálfsbirtingarþörfina. Það er þörfin fyrir 

lífsfyllingu svo sem frítíma og lífssköpun (Landy og Conte, 2017; Maslow, 1943). 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow (Maslow, 1943). 

Þarfakenning Maslow er ein af þekktustu hvatakenningum sem komið hafa fram. 

Kenningin er talin vera grunnur undir flestar þær hvatakenningar sem á eftir komu. 
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Kenning Maslow er enn í dag notuð til grundvallar hvatakerfum hjá mörgum fyrirtækjum 

víða um heim og er sannarlega leiðarvísir þegar kemur að árangursríkri teymisvinnu. 

2.5.5 Sameiginleg stefna 

Forsenda þess að skapa árangursríkt teymi er að markmið teymisins eru ofar þörfum og 

markmiðum einstaklinganna í teyminu. Trúin á mikilvægi markmiða liðsins er sameiginleg 

öllum innan teymisins. Traust ríkir innan teymisins um að viðhalda árangursríkri 

teymisvinnu jafnvel undir þrýstingi eða álagi (Salas o.fl., 2005, West, 2012). 

Sameiginleg stefnumörkun innan teymisins er til þess fallin að auka árangur hvers og 

eins aðila innan teymisins með samræmingu, mati og nýtingu upplýsinga. Teymið 

sammælist um stefnu, gildi og markmið teymisins og leggur sameiginlega mat á 

frammistöðu hvers og eins í teyminu (Driskell og Salas, 1992). Aðilar í teyminu forðast 

ekki ágreining heldur takast á við hann. Mistök og óæskileg hegðun er rædd opinskátt og 

í teyminu ríkir jafningjabragur (Salas o.fl., 2005). 

2.5.5.1 Ágreiningur 

Ágreiningur (e. conflict) á vinnustað og í teymum er óumflýjanlegur en hann er síður en 

svo neikvæður sé hann viðurkenndur og meðhöndlaður. Ágreiningur getur verið af hinu 

góða fyrir einstaklinga, teymi og skipulagsheildir. Það sem hins vegar skiptir sköpum er 

hvernig tekist er á við hann. Viðbrögð geta því skorið úr um hvort afleiðingar ágreinings 

verði neikvæðar tilfinningar og erfið samskipti eða aukin afköst, skilvirkni og öflugra 

samstarf (Hill, 2004). 

Fjölmargar skilgreiningar á ágreiningi hafa verið settar fram. Samkvæmt Vivar (2006) 

er ágreiningur til staðar þegar ólíkar skoðanir leiða til togstreitu milli einstaklinga eða 

hópa, til að mynda vegna verkefnis, verklags, hegðunar eða persónuleika. Ágreiningurinn 

getur því stafað af ósamræmi í hvað skuli gert, hvernig og af hverjum.  

Ágreiningur á sér gjarnan stað þegar ástríðufullir einstaklingar með ólík sjónarmið 

vinna saman að lausn vandamáls eða sköpun tækifæra. Í slíkum tilfellum getur rétt 

meðhöndlaður ágreiningur leitt til gefandi og uppbyggilegrar niðurstöðu. Þá vill það oft 

verða að skilvirkustu einstaklingarnir eru þeir sem geta verið ósammála á uppbyggjandi 

hátt en ekki á þann hátt að það valdi eyðileggingu eða niðurrifi. Þeir búa einnig oftar yfir 
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þeim eiginleikum að geta haldið erfiðum samræðum á efnislegum grunni en ekki 

persónulegum (Hill, 2004).  

Samkvæmt Liddle (2017) upplifa einstaklingar tvenns konar ágreining. Annars vegar er 

um að ræða ytri ágreining og hins vegar innri ágreining. Ytri ágreiningur er skilgreindur 

sem aðstæður þar sem einum einstaklingi eða mörgum einstaklingum þykir annar 

einstaklingur eða hópur einstaklinga koma í veg fyrir að viðkomandi geti tjáð skoðanir 

sínar eða gildi. Ágreiningurinn snýr út á við og getur orsakast af langvinnum innri 

ágreiningi.  

Innri ágreiningur gerist innra með einstaklingnum sjálfum. Einstaklingurinn er í innra 

stríði um ákvarðanatöku en yfirleitt leysir hann sjálfur úr þeim ágreiningi og upplifir 

vellíðan í kjölfarið. Leysi einstaklingurinn ekki úr innri ágreiningi getur hann upplifað 

einkenni alvarlegs kvíða og aukið líkur á ytri ágreiningi. Ágreiningur getur orsakað mikla 

vanlíðan en er einnig mikilvægur hluti þess að mynda sambönd við annað fólk. Þá er 

ágreiningur gjarnan uppspretta nýsköpunar og hugmyndaflæðis (Liddle, 2017). 

2.5.5.2 Eðli ágreinings 

Innan teyma má skipta ágreiningi í tvo mismunandi flokka. Annars vegar er um að ræða 

ágreining sem kemur upp vegna vinnulags og verkefna og hins vegar ágreining vegna 

persónulegra árekstra. Ágreiningur vegna vinnulags eða verkefna er yfirleitt jákvæður sé 

honum stýrt og viðhaldið í eðlilegu magni. Persónulegur ágreiningur er hins vegar yfirleitt 

neikvæður og getur valdið skaða hjá þeim sem greinir á, hjá öðrum innan 

skipulagsheildarinnar og jafnvel út fyrir skipulagsheildina (Rahim, 2002).  

Ágreiningur sem tengist vinnulagi eða verkefnum kallar oftast á að fundnar séu leiðir 

til að draga úr honum. Slíkur ágreiningur getur þó farið úr böndunum og valdið sama 

skaða og persónulegur ágreiningur. Því er nauðsynlegt að ræða ávinning af því að rýna til 

gagns og mikilvægi þess að taka gagnrýni með opnum huga og ró. Að öðrum kosti er hætta 

á að einstaklingar fari í vörn við minnstu gagnrýni (Rahim, 2002). 

2.5.5.3 Uppbyggilegur eða skaðlegur ágreiningur 

Sem fyrr segir getur ágreiningur verið af hinu góða sé hann settur fram á réttum 

forsendum og til þess fallinn að komast að niðurstöðu en ekki til að skapa aukin vandamál, 

togstreitu og erfiðleika (Liddle, 2017). 
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Birtingarmynd skaðlegs ágreinings er margþætt. Þeir sem telja sig standa frammi fyrir 

skaðlegum ágreiningi upplifa að þeirra skoðanir, hugmyndir, gildi og aðferðir séu einskis 

nýtar en að sama skapi séu skoðanir hinna þær einu réttu. Þeir upplifa að aðrir séu að ota 

að sínum eigin hagsmunum meðan þeirra hagsmunir þurfa að víkja. Lítill áhugi verður því 

á góðum tengslum og jákvæðum samskiptum. Afleiðingin verður gjarnan sú að aðilar 

hætta að tala saman og forðast hver annan. Illt umtal, rógburður og óheiðarleiki verður 

gjarnan fylgifiskur skaðlegs ágreinings. Að endingu upplifa einstaklingar vanlíðan í vinnu 

og jafnvel einelti eða áreitni sem hefur gífurleg áhrif á afköst og gæði (Liddle, 2017; Rahim, 

2002). 

Uppbyggilegur ágreiningur hefur hins vegar jákvæðari birtingarmynd. Slíkur 

ágreiningur vekur áhuga á verkefni, góðum tengslum og samkennd. Einstaklingar verða 

opnari fyrir hugmyndum og framlagi annarra og líta á fjölbreytileika sem ávinning fyrir 

alla. Hreinskilni, heiðarleiki og virk hlustun einkenna samskipti milli aðila og áhugi 

myndast á einstaklingum, færni þeirra og framlagi. Uppbyggilegur ágreiningur leiðir 

þannig til þess að nýjar hugmyndir og lausnir verða til. Einstaklingar þroskast og öðlast 

verðmætan lærdóm sem leiðir til jákvæðra og gagnlegra breytinga (Liddle, 2017; Rahim, 

2002; Teague og Roche, 2012; Zapf og Gross, 2001). 

2.5.5.4 Meðhöndlun ágreinings 

Fyrsta skrefið í átt að úrlausn ágreinings er að greina hann. Hugtakið tæknileg áskorun (e. 

technical challenge) á við þegar vandamálið er þekkt og lausnin er innan seilingar. Með 

aðlögunaráskorun (e. adaptive challenge) er hins vegar farið út í óþekktar aðstæður. Línan 

á milli tæknilegra áskorana og aðlögunaráskorana er oft óskýr. Það er mun auðveldara að 

eiga við tæknilegar áskoranir en freistist aðilar til þess að eiga við aðlögunarvandamál 

með tæknilegum aðferðum er hætta á að þeim verði lítið ágengt (Heifetz og Linsky, 2017). 

Til þess að greina áskorun rétt þarf leiðtogi teymis að fá í lið með sér rétta aðila til 

greiningar, hann þarf að vera víðsýnn og íhuga á kerfisbundinn hátt.  

Mismunandi leiðir eða aðferðir eru tækar til að meðhöndla ágreining. Þær eru þó 

misgóðar eftir aðstæðum. Rannsókn Lawless og Trif (2016) sýndi að persónuleiki leiðtoga 

hefur áhrif á hvaða leið hann velur til að meðhöndla ágreining. Rannsóknin leiddi í ljós að 

aðstæður hafa mikið að segja og hver og einn leiðtogi notar mismunandi leiðir á 

mismunandi tímum á ferli sínum. 
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Settar hafa verið fram fimm leiðir til að leysa úr ágreiningi sem miða út frá annaðhvort 

umhyggju fyrir sjálfum sér eða umhyggju fyrir öðrum. Leiðirnar fimm eru kallaðar 

keppnisleið, forðun, greiðvikni, málamiðlun og samvinna (Rahim, 2002). 

Keppnisleiðin (e. competing force) einkennist af mikilli umhyggju fyrir sjálfum sér en 

lítilli fyrir öðrum. Þegar sú leið er valin vinnur annar aðilinn en hinn tapar. Leiðin er 

líklegust til að valda ósætti en hún getur átt við í tilfellum þar sem ágreiningsefnið er 

einfalt eða léttvægt og nauðsynlegt er að komast að niðurstöðu sem fyrst.  

Forðun (e. avoid) einkennist af lítilli umhyggju fyrir bæði sjálfum sér og öðrum. Leiðin 

snýst um að láta eins og vandamálið eða ágreiningurinn sé ekki til staðar. Hins vegar er 

líklegt að ágreiningurinn í reynd stigmagnist. Forðun getur átt við í lítilvægum ágreiningi 

sem að öllum líkindum fjarar út en er á sama tíma þess eðlis að ágreiningurinn gæti 

stigmagnast ef hann væri greindur og ræddur. Forðun getur einnig verið tímabundin lausn 

sé þörf fyrir aðila að taka sér tíma til að róa sig niður.  

Greiðvikni (e. accommodate eða obliging) einkennist af lítill umhyggju fyrir sjálfum sér 

en mikilli fyrir öðrum. Greiðvikni er þegar viðkomandi tekur undir hugmyndir annarra á 

kostnað eigin hugmynda. Hætta er á að tapa öllu sé þessi leið notuð en með henni getur 

viðkomandi gert lítið úr eigin gildum og þörfum. Greiðvikni getur samt sem áður átt við í 

tilfelli þýðingarlítilla málefna eða þegar einstaklingurinn telur sig hafa rangt fyrir sér. 

Leiðin er einnig notuð þegar annar aðilinn, í krafti stöðu sinnar, gæti vænst þess að fá 

eitthvað á móti.  

Í tilfelli málamiðlunar (e. integrating) er einstaklingur með miðlungs umhyggju fyrir 

sjálfum sér og öðrum. Málamiðlun getur í mörgum tilfellum verið heppileg leið til að 

greiða úr ágreiningi. Stærsta vandamál aðferðarinnar er tæknilegt eðli hennar. Leiðin 

gefur til kynna að allir aðilar hafi gott innlegg í umræðuna og mismunandi úrlausnir séu 

góðar. Raunveruleikinn er hins vegar oft að ein ákveðin lausn er best. Málamiðlun reynist 

vel við tæknilegar áskoranir en ekki eins vel við aðlögunaráskoranir þar sem þarf að ræða 

málin enn frekar í því skyni að komast að bestu niðurstöðunni. Reynist ómögulegt að 

komast að niðurstöðu og aðrar leiðir hafa ekki borið árangur gæti málamiðlun verið eina 

tæka lausnin.  

Samvinna (e. integrating eða collaborating) einkennist af mikilli umhyggju fyrir bæði 

sjálfum sér og öðrum. Samvinna er í langflestum tilfellum heppilegasta leiðin til að leysa 
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úr ágreiningi. Leiðin útheimtir þó lengstan tíma af aðferðunum í ljósi þess að samvinna 

getur tekið umtalsverðan tíma. Sé um tiltölulega einfalt málefni að ræða eða 

niðurstöðunni hafa verið sett þröng tímamörk er samvinna sennilega ekki besta aðferðin. 

Að sama skapi hentar leiðin eflaust ekki þegar annar aðilinn lætur sig ekki varða um 

niðurstöðuna eða ef samvinnuhæfileikar eru ekki til staðar (Lawless og Trif 2016; Liddle, 

2017; Rahim, 2002). 

Nokkrir þættir geta komið í veg fyrir að unnt sé að leysa úr ágreiningi á farsælan hátt á 

vinnustöðum og innan teyma. Fyrst ber að nefna stjórnendur vinnustaðarins eða forystu 

teymisins sem ekki hafa fengið kennslu eða fræðslu um hvernig megi leysa úr ágreiningi 

þrátt fyrir að ágreiningur sé hluti af þeirra daglega starfi (Lawless og Trif, 2016). Þá getur 

skortur á aðgerðaáætlun eða stefnu um hvernig skuli takast á við ágreining verið ástæðan. 

Einnig virðist ágreiningur gjarnan vera feimnismál og því leitað ýmissa leiða til að komast 

hjá því að ræða hann þó ágreiningur sé augljóslega til staðar. Slík forðun hefur hins vegar 

þveröfug áhrif og kæmi aðilum mun betur að vera opinskáir um að ágreiningur sé bæði 

eðlilegur og líklegur til að koma upp (Liddle, 2017). 

Þegar leiðtogi teymis ákveður með hvaða hætti reynt skuli að leysa úr ágreiningi þarf 

hann að hafa nokkur atriði í huga. Í fyrsta lagi að sú leið sem farin er auki skilning á 

aðstæðum þannig að bæði sé leyst úr ágreiningnum og komið í veg fyrir að hann komi 

upp aftur. Í öðru lagi þarf leiðin til lausna að uppfylla þarfir og óskir hagsmunaaðila. Í því 

sambandi getur verið gagnlegt að fá álit og sjónarmið hagsmunaaðila til að finna lausnir 

og auka þar með líkur á að allir fari sáttir frá borði. Í þriðja lagi þarf lausnarleiðin og lausnin 

sjálf að vera siðferðislega rétt (Rahim, 2002). 

2.5.6 Sameiginleg sýn 

Sameiginleg sýn eða hugsunarháttur (e. shared mental models) er eitt þeirra skilyrða sem 

þarf að vera til staðar svo teymisvinnan skili hámarksárangri. Þá deilir teymið 

sameiginlegri sýn á vinnuna eða verkefnið sem gerir teyminu kleift að vinna á samhæfðan 

hátt. Skipulögð þekkingaruppbygging á sér stað innan teymisins á eðli þeirra verkefna sem 

því er ætlað að leysa. Með því móti er teyminu unnt að deila sameiginlegri sýn á hvernig 

skuli háttað úrlausn þeirra verkefna. Þátttakendur í teyminu skilja hlutverk og ábyrgð 

hvers annars (Salas o.fl., 2005; West, 2012). 
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Sameiginleg sýn teymisins byggir ekki hvað síst á því að aðilar innan þess þekki 

væntingar og þarfir hvers annars þegar kemur að úrlausn verkefna teymisins. Í teymum 

þar sem álag er mikið og aðstæður oftar en ekki streituvaldandi, líkt og í leitar- og 

björgunarflugi, er sameiginleg sýn enn mikilvægari. Þegar teymi vinnur að úrlausn 

verkefnis sem er erfitt, krefst mikillar athygli og felur í sér gífurlegt álag, eru samskipti 

milli aðila meðan á verkefni stendur oft takmörkuð. Teymið treystir á samhæfingu og 

sameiginlega sýn fremur en bein og afdráttarlaus samskipti. Teymi sem starfa við slíkar 

aðstæður og öðlast þessa færni eru líklegri til árangurs en önnur (Mathieu, Heffner, 

Goodwin, Salas og Cannon-Bowers, 2000). 

Í teymum þar sem þátttakendur deila sameiginlegri sýn eru allir tilbúnir að leggja 

harðar að sér og vinna saman þegar vinnuálag verður sérlega mikið. Markmið allra er að 

ljúka vinnunni á sem árangursríkastan hátt. Gagnkvæm virðing er ríkjandi, öllum er ljóst 

hver ábyrgð þeirra er og treysta því að hver og einn standi við sínar skuldbindingar. 

Þátttakendur í teymisvinnunni eru meðvitaðir um styrkleika og veikleika annarra í 

teyminu og leggja áherslu á jákvæðni og góðan starfsanda sem stuðlar að starfsánægju 

(Salas o.fl., 2005; West, 2012).  

2.5.7 Samskipti í lokaðri hringrás 

Annað skilyrði fyrir teymi til að ná hámarksárangri eru samskipti í lokaðri hringrás (e. 

closed loop communication). Þau fela í sér að skilaboð eru sannreynd milli sendanda og 

viðtakanda svo allir í teyminu hafi sömu vitneskju um skilaboð sem á milli fara, óháð miðli 

eða aðferð við upplýsingamiðlun. Skýr skilaboð og upplýsingar koma í veg fyrir misskilning 

innan teymisins (McIntyre og Salas, 1995; Salas o.fl., 2005). 

Samskipti og sannreynd skilaboð eru sérstaklega mikilvæg þar sem starfsumhverfið er 

flókið og verkefnin krefjandi líkt og í leitar- og björgunarflugi. Samskipti í lokaðri hringrás 

dreifa ekki aðeins nauðsynlegum upplýsingum til annarra í teyminu heldur auðvelda 

einnig teyminu að hafa sameiginlega sýn og stefnu við úrlausn verkefna (Salas, Cannon-

Bowers og Johnston, 1997). 

Streituvaldandi umhverfi getur verið hindrun fyrir samskipti í lokaðri hringrás. Ástæðan 

er einna helst sú að þátttakendur í teyminu þurfa að einbeita sér að úrlausn sinna 

afmörkuðu verkefna. Meðan á aðgerðum stendur eru þeir þar af leiðandi síður að einblína 

á hvernig þeirra verkefni hafa áhrif á verkefnaúrlausnir annarra í teyminu. Auk þess getur 
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ofgnótt upplýsinga í miðju vandasömu verki rýrt árangur teymisins (Johnston og Briggs, 

1968). Samskipti í lokaðri hringrás eru því bæði mikilvæg og vandmeðfarin í teymum sem 

starfa við erfiðar aðstæður.  

2.5.8 Gagnkvæmt traust 

Þriðja skilyrðið til að skapa draumateymið er að gagnkvæmt traust ríki innan teymisins. 

Gagnkvæmt traust felur í sér sameiginlegan skilning á því að viðeigandi ráðstafanir verði 

gerðar með hagsmuni teymisins að leiðarljósi til að ná settum markmiðum. Þátttakendur 

í teyminu geta reitt sig á hvern annan og gagnkvæmur stuðningur er til staðar. Aðilar í 

teyminu deila hugmyndum og veita hver öðrum uppbyggjandi gagnrýni. Þeir hafa 

sameiginlega trú á því að allir innan teymisins muni sinna sínum hlutverkum af kostgæfni 

og eru tilbúnir að vernda hagsmuni félaga sinna í teyminu (Salas o.fl., 2005; West, 2012). 

Traust hefur áhrif á margvíslega þætti teymisvinnu, til að mynda þátttöku og framlag 

einstaklinga. Traust er bæði grundvöllur skilvirks eftirlits og góðs starfsumhverfis og hefur 

þar að auki bein áhrif á frammistöðu (Salas o.fl., 2005). Traust er byggt upp í reglulegum 

samskiptum og myndast smám saman með reynslu af samstarfi, skilningi og þekkingu á 

fólki (Haukur Ingi Jónasson, 2012). Ef traust er til staðar er auðveldara fyrir teymi að leysa 

úr ágreiningi og öðrum vandamálum sem geta komið niður á vinnu þeirra, auk þess sem 

allir innan teymisins verða opnari fyrir því að læra af mistökum sínum (Parker, 2008).  

Gagnkvæmt traust gerir að verkum að einstaklingar innan teymisins eru viljugri að 

miðla upplýsingum því þeir treysta á að þær séu nýttar á viðeigandi hátt. Upplifi hins vegar 

einstaklingar innan teymisins að framlag þeirra sé ekki metið að verðleikum gætu þeir 

brugðist við með því að halda að sér upplýsingum fremur en deila þeim (Bandow, 2001). 

Opin samskipti sem byggjast á trausti koma í veg fyrir að þátttakendur í teyminu haldi 

aftur af sér af ótta við viðvarandi smánun ef þeir tjá sig (Parker, 2008). 

Í teymum þar sem gagnkvæmt traust ríkir njóta aðilar í teyminu þess frekar að vera í 

nánum tengslum við aðra (Haukur Ingi Jónasson, 2012). Þegar álag innan teyma er mikið 

og störfin krefjandi eru þátttakendur tilbúnari að taka á sig ákveðna áhættu því þeir 

treysta öðrum innan teymisins til að leggja sitt af mörkum til verkefnisins og vinna saman 

að úrlausn þess án þess að baki liggi annarlegar ástæður (Bandow, 2001; Salas o.fl., 2005). 

Það má því segja að traustið sé það sem hnýti teymisvinnuna saman.  
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2.5.9 Samspil allra þátta 

Líkt og fram hefur komið hafa fjölmargir þættir áhrif á árangur í teymisvinnu. Traust, 

samvinna og sameiginleg ábyrgð eru meðal þeirra atriða. Þá er ljóst að mikilvægt er að 

taka þátt í teyminu með jákvæðni að leiðarljósi, þekkja styrkleika annarra í teyminu til að 

árangur náist frekar og viðhafa góðan samskiptamáta þar sem rými er fyrir umræðu um 

viðkvæma þætti og ágreining (West, 2012). 

Mynd 2 sýnir hvernig þeir fimm þættir sem mikilvægastir eru til að mynda 

draumateymið og þau þrjú skilyrði sem til staðar þurfa að vera svo það megi verða, 

tengjast innbyrðis og mynda órjúfanlega heild. Þættirnir fimm eru teymisforysta, 

aðlögunarhæfni, gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu, gagnkvæmur stuðningur og 

sameiginleg stefna. Skilyrðin þrjú eru sameiginleg sýn, samskipti í lokaðri hringrás og 

gagnkvæmt traust.  

Mynd 2. Hinar stóru fimmur í teymisvinnu (e. the big five in teamwork) (Salas o.fl., 2005).  
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Mynd 2 dregur fram hvernig sameiginleg sýn, gagnkvæmt traust og samskipti í lokaðri 

hringrás umlykja þær forsendur sem teymið þarf að starfa eftir til að ná árangri. Innan 

hringsins tengjast þættirnir böndum sem gera að verkum að þeir eru órjúfanlegir. Það er 

ekki fullnægjandi að einungis sé hlúð að einum þætti eða honum veitt athygli. Samspil 

þeirra allra er grunnforsenda og skapar árangur teymisins. 

2.6 Áhafnarsamstarf 

Ein áhrifamesta þróun í flugöryggi undanfarna áratugi er sú gífurlega áhersla sem lögð 

hefur verið á þjálfunaráætlanir sem miða að því að auka skilvirkni í áhafnarsamstarfi. Þessi 

þróun hefur átt sér stað jafnt í borgaralegu sem hernaðarlegu áhafnarsamstarfi. Áætlanir 

þessar fjalla um teymi og stjórnunarþætti í flugi og eru hrein viðbót við hina hefðbundnu 

þjálfun sem felst í því að læra tæknilega þætti starfsins. Upprunalega náði þjálfunin fyrst 

og fremst til þeirra sem sátu í stjórnklefa loftfars. Reynslan leiddi hins vegar í ljós að 

þjálfunin átti erindi til allra sem að loftfari koma, þar með talið allra í áhöfn, starfsmanna 

í viðhalds- og tæknideildum og flugrekenda almennt (Kanki, Anca og Chidester, 2019). 

Uppruna aukinnar áherslu á mikilvægi áhafnarsamstarfs má rekja allt til ársins 1979 

þegar Bandaríska flug- og geimvísindastofnunin (e. National Aeronautics and Space 

Administration - NASA) hélt vinnustofu til að ræða og kanna grunnorsök slysa í flugi. Á 

þeim tíma benti tölfræði yfir flugslys til þess að meginorsök um 70% flugslysa um heim 

allan væru aðgerðir áhafnarinnar en ekki tæknileg orsök. Fjölmörg dæmi voru um slys 

sem leiddu til dauða og orsökina mátti finna í athugunarleysi áhafnar. Til dæmis þegar 

heil áhöfn var annars hugar vegna bilunar í lendingarljósi vélarinnar og tók þar af leiðandi 

ekki eftir að sjálfsstýring vélarinnar var tekin úr sambandi og vélinni stefnt beint niður í 

mýri (Helmreich og Foushee, 2010). Öllum var því ljóst að aðgerða var þörf. 

Hugtakið Crew Resource Management eða CRM sem gæti útlagst á íslensku sem 

áhafnarsamstarf, er safn þjálfunaraðferða sem snúa að skilvirkni samstarfs í flugi. Aðferðir 

þessar eiga þó við í hverju því umhverfi þar sem mannleg mistök geta haft afdrifaríkar 

afleiðingar, svo sem á sjó og í heilbrigðisþjónustu. Hugmyndafræðin er notuð til að bæta 

öryggi og leggur áherslu á samskipti milli einstaklinga, forystu og ákvarðanatöku (Kanki, 

Anca og Chidester, 2019). Þessi hugmyndafræði um áhafnarsamstarf er nú orðin 

órjúfanlegur þáttur þjálfunar og daglegra starfa flugáhafna.  
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2.7 Lykilþættir áhafnarsamstarfs 

Þjálfunaráætlun í áhafnarsamstarfi þarf að samanstanda af þremur lykilþáttum. Þeir eru: 

 Teymishæfni (e. team competencies) 

 Samskiptahæfni (e. communication competencies) 

 Fræðileg bakgrunnsþekking (e. theoretical background knowledge) 

Að baki hverjum þessara meginþátta liggur skilgreind færni og tilteknir eiginleikar. 

Saman mynda þessir þættir eina heild og eru órjúfanlegur hluti árangursríks 

áhafnarsamstarfs (Salas, Wilson, Burke og Wightman, 2006b). 

2.7.1 Teymishæfni 

Teymishæfni áhafna má samkvæmt Salas o.fl. (2006b) skipta í þrjá meginþætti. Þessir 

þættir eru forysta (e. leadership), vinnuálagsstjórnun (e. workload management) og 

aðlögunarhæfni (e. adaptability). 

2.7.1.1 Forysta 

Forysta felur í sér getu þeirra sem fyrir teyminu fara að samræma starfsemi teymisins og 

beina því í réttar áttir. Hún felur einnig í sér mikilvægi þess að leiðtoginn hvetji alla innan 

teymisins til að vinna saman, meta árangur og dreifa verkefnum. Ennfremur að gera öllum 

innan teymisins kleift að þróa með sér góða teymisþekkingu og færni til að hvetja og skapa 

jákvætt andrúmsloft innan teymisins (Salas o.fl., 2006b). 

2.7.1.2 Vinnuálagsstjórnun 

Vinnuálagsstjórnun felur í sér gagnkvæmt eftirlit með árangri. Allir innan teymisins þróa 

með sér getu til að fylgjast með árangri annarra innan þess og veita skýra, leiðbeinandi 

og uppbyggjandi endurgjöf. Þá er það mikilvægur þáttur vinnuálagsstjórnunar að 

einstaklingar innan teymisins sjái fyrir sér þarfir annarra og þekki nákvæmlega ábyrgð og 

skyldur hvers og eins. Aðeins með því móti er unnt að dreifa vinnuálagi milli þátttakenda 

til að skapa jafnvægi á tímum þar sem vinnuálag er mikið (Salas o.fl., 2006b). 

2.7.1.3 Aðlögunarhæfni 

Aðlögunarhæfni felur í sér getu teymisins til að breyta aðgerðum eða laga aðferðir þegar 

nýjar upplýsingar verða tiltækar (Salas o.fl., 2006b). 
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2.7.2 Samskiptahæfni 

Hæfni til samskipta er ótvírætt afar mikilvægur þáttur í öllu teymisstarfi og þar af leiðandi 

í samstarfi áhafna. Samskiptahæfni áhafna felur í sér fagmennsku (e. professionalism), 

skilvirkni (e. efficiency) og speglun (e. reflection) (Salas o.fl., 2006b). 

2.7.2.1 Fagmennska 

Fagleg samskipti í teymum, þar sem verkefnin fela í sér tiltekna áhættu eru sérlega 

mikilvæg og geta skorið úr um málalyktir þegar teymið stendur frammi fyrir hættu. 

Fagmennska í samskiptum felur í sér að tala á skýran og hnitmiðaðan hátt. Mikilvægt er 

að setja hugsanir í orð með einföldum hætti og spyrja skiljanlegra spurninga. Forðast ber 

að nota flókna setningafræði heldur fremur nota staðlað mál sem öllum skilst. Tala þarf 

umsvifalaust um vandamál sem upp eru komin eða geta myndast og viðhafa opin 

samskipti. Mikilsvert er að halda ró þegar aðstæður eru erfiðar og vinnuálag mikið 

(Sexton, 2004). 

2.7.2.2 Skilvirkni  

Skipta má skilvirkni í áhafnarsamstarfi í tvo flokka. Annars vegar er um að ræða samskipti 

í lokaðri hringrás. Nauðsynlegt er að viðhafa samskiptatækni sem forðar misskilningi. 

Samskipti í lokaðri hringrás fela í sér að sendandi gefur skilaboð, móttakandi endurtekur 

þau aftur og sendandi staðfestir hvort skilaboðin séu rétt. Þannig lokast hringrásin og 

tryggir að skilaboðin séu send og skilin rétt. Hins vegar felur skilvirkni í sér að halda 

skipulagða fag- og viðrunarfundi og fylgja þar ákveðinni uppbyggingu í umfjöllun um 

starfið og verkefnin. Þannig skal ávallt ræða aðstæður, bakgrunn, mat og tilmæli (Salas, 

Wilson, Burke, Wightman og Howse, 2006a).  

2.7.2.3 Speglun 

Í speglun felst hæfileikinn að viðhafa stöðugt gagnrýnið endurmat á eigin ástandsvitund 

(e. situational awareness) og grípa til viðeigandi ráðstafana. Speglun aðstoðar teymi við 

að greina rétt frá röngu og komast á rétta braut. Þá felst einnig í speglun að meta verkefni 

á gagnrýnin hátt og skapa svigrúm til úrbóta. Markmiðið er ávallt að stuðla að framför og 

betra skipulagi (Mitchell og Everly Jr, 2000; Sexton 2004). 
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2.7.3 Fræðileg bakgrunnsþekking 

Áhafnarsamstarf byggir á að allir innan teymisins hafi tiltekna fræðilega þekkingu á 

þáttum sem hafa ótvírætt áhrif þegar teymið vinnur saman. Fagleg þekking á tæknilegum 

þáttum starfsins er ein og sér ekki nægjanleg til að teymið nái þeim árangri sem til er 

ætlast; að skila áhöfn, farþegum og loftfari heilu og höldnu á áfangastað. Fræðileg 

bakgrunnsþekking snýr að sameiginlegri ástandsvitund (e. shared situational awareness), 

ákvarðanatöku (e. decision making), mannlegum mistökum (e. human error) og 

persónulegum úrræðum og streitu (e. personal resources and stress) (Salas o.fl., 2006b). 

2.7.3.1 Sameiginleg ástandsvitund 

Ástandsvitund lýsir samspili skynjunar einstaklinga og túlkunar þeirra á aðstæðum. 

Sameiginleg ástandsvitund lýsir getu teymis til að þróa sameiginlega andlega hæfni til að 

átta sig á aðstæðum og búa til líkan af mögulegum aðstæðum sem upp geta komið til að 

samræma ákvarðanir og aðgerðir. Sameiginleg ástandsvitund er sér í lagi mikilvæg þar 

sem óvissa ríkir, aðstæður eru ófyrirséðar og upplýsingar gjarnan misvísandi og fljótar að 

breytast (Stanton, Chambers og Piggott, 2001). Á þetta sérlega vel við í leitar- og 

björgunarflugi. 

2.7.3.2 Ákvarðanataka 

Ákvarðanataka er lykilatriði en jafnframt flókið ferli í erfiðum og streituvaldandi 

aðstæðum. Það getur reynst snúið að tryggja að réttar ákvarðanir séu teknar við slíkar 

aðstæður en hins vegar má fylgja tilteknu skipulagi í þeirri viðleitni að taka 

skynsamlegustu ákvörðunina hverju sinni. Við ákvarðanatöku þurfa áhafnir því að hafa í 

huga að taka vel eftir, afla staðreynda, meta valkosti, áhættu og ávinning, stilla sig af, 

ákveða og framkvæma. Eftir á þarf að eiga sér stað athugun og mat á árangri ákvörðunar 

(Salas o.fl., 2006a; Tversky og Kahneman, 1974).  

2.7.3.3 Mannleg mistök 

Mannleg mistök geta verið af tvennum toga. Annars vegar óviljandi mistök sem tengjast 

athyglisbresti, skorti á skynjun eða gleymsku. Hins vegar mistök sem eiga uppruna sinn í 

andlegum og vitsmunalegum þáttum líkt og að meta upplýsingar, skipuleggja, móta 

fyrirætlanir og meta líklegar afleiðingar. Vitsmunaleg mistök má svo flokka í reglubundin 

mistök og þekkingarmistök. Reglubundin mistök eiga sér stað þegar góðri og viðurkenndri 

reglu er beitt á rangan hátt. Þekkingarmistök eiga sér hins vegar stað þegar viðurkenndar 
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reglur eru ekki til staðar og lausnina þarf að finna með því að hugsa hratt og framkvæma 

þá þegar (Reason, 2000). 

2.7.3.4 Persónuleg úrræði og streita 

Bæði lífeðlisfræði og sálfræði tilgreina þætti sem nauðsynlegir eru einstaklingum til að 

þeir geti tekist á við langvarandi streitu og erfiðar aðstæður. Dregið getur úr athygli og 

árvekni einstaklinga við erfiðar aðstæður og þá skiptir miklu máli að teymið sé viðbúið. 

Einnig leiðir streita til líkamlegra kvilla sem geta takmarkað persónulega getu. Teymi sem 

starfa við streituvaldandi aðstæður þurfa því að vera búin aðferðum og hafa þekkingu til 

að takast á við þennan fylgifisk erfiðra og krefjandi verkefna. Teymi sem ná þeim árangri 

eru eftirsótt og búa yfir hæfni sem fleytir þeim lengra en öðrum teymum (Vasile, 2010).  

2.7.4 Samspil þátta innan áhafnarsamstarfs 

Mynd 3 sýnir hvernig þættir áhafnarsamstarfs tengjast og mynda grunn að árangursríkri 

teymisvinnu áhafna.  

Mynd 3. Hugmyndafræði áhafnarsamstarfs (Salas o.fl., 2006b).  
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Á mynd 3 sést hvernig hringurinn er byggður upp af þremur lykilþáttum sem eru 

teymishæfni, samskiptahæfni og fræðileg bakgrunnsþekking. Hver þessara lykilþátta 

samanstendur af skilgreindum atriðum sem öll saman skapa þá heild sem endurspeglast 

í miðju hringsins og stuðlar að árangursríku áhafnarsamstarfi.  

Áhafnarsamstarf hefur talsvert verið rannsakað enda leggur flugsamfélagið um allan 

heim gífurlega fjármuni og fyrirhöfn í þjálfun áhafna í áhafnarsamstarfi. Rannsóknir á 

árangri þjálfunar í áhafnarsamstarfi benda til að þjálfunin skili yfirleitt jákvæðum 

viðbrögðum, bæti þekkingu og ýti undir æskilegar hegðunarbreytingar áhafnarmeðlima. 

Hins vegar hefur ekki verið hægt að fullyrða með vissu hvort áhafnarsamstarf hafi þau 

áhrif á öryggi og öryggismenningu fyrirtækja í flugi sem vænta mætti (Salas, Burke, 

Bowers og Wilson, 2001). Eftir sem áður er áhafnarsamstarf mest notaða 

kennsluáætlunin til að efla teymisfærni í flugi. Rannsóknir hafa sýnt að aukið vægi 

áhafnarsamstarfs í flugi leiðir til aukinnar áherslu á teymisvinnu. Áhrifin felast í breytingu 

á hegðun, viðhorfi og teymisforystu sem leiða til aukins árangurs (Salas, Fowlkes, Stout, 

Milanovich og Prince, 1999). Það er því til mikils að vinna. 
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3 Aðferðir og gögn 

Rannsókn þessi felur í sér greiningu á þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands með það að 

markmiði að benda á helstu einkenni teymisvinnu þyrlusveitarinnar og hvernig þeir þættir 

samræmast fræðilegri umfjöllun um árangursrík teymi. Ætlunin er að varpa ljósi á þætti 

sem stuðla að góðum árangri í teymi sem vinnur við erfiðar og krefjandi aðstæður. 

Rannsóknin var gerð samkvæmt aðferðum eigindlegra rannsókna og gögnum var safnað 

með viðtölum við einstaklinga í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar.  

3.1 Rannsóknarspurning 

Í rannsókn þessari er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:   

Hvað einkennir teymisvinnu hjá þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Teymi finnast víða, bæði teymi sem náð hafa framúrskarandi árangri sem og önnur sem 

náð hafa misjöfnum og jafnvel litlum árangri. Sum teymi eru áberandi og önnur eru minna 

í sviðsljósinu. Þá er starfsvettvangur teyma afar misjafn. Fjölmörg teymi starfa við 

tiltölulega hefðbundnar aðstæður í umhverfi þar sem slakur árangur teymisins hefur ekki 

sérstaklega mikil áhrif á aðra eða alvarlegar afleiðingar í för með sér. Sum teymi starfa við 

aðstæður þar sem slakur árangur getur haft afleiðingar en ekki sérlega róttækar. Enn 

önnur teymi starfa við svo krefjandi og lífshættulegar aðstæður að nái teymið ekki 

tilætluðum árangri getur það haft afar afdrifaríkar afleiðingar. Þær afleiðingar geta snert 

teymið sjálft og fjölda fólks, líf þess og limi.  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er teymisvinna á ögurstundu þar sem hegðun, 

viðhorf, styrkleikar og samvinna móta virkni og árangur teymisins. Viðfangsefnið er því 

bundið huglægu mati einstaklinga í þyrlusveitinni á upplifun af teymisstarfinu. Til að fanga 

þá þætti sem áhrif hafa á árangur þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar og ná fram sem 

dýpstum skilningi á viðfangsefninu voru viðtöl við einstaklinga í þyrlusveitinni hentugri 

aðferð en spurningakönnun. Því varð fyrir valinu að styðjast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. 

Eigindlegar rannsóknir hafa þann tilgang að rannsaka viðfangsefnið með það að 

markmiði að bæta skilning á því og varpa ljósi á bæði einstaka þætti sem og heildarmynd 

þess. Þær eru því hentugar þegar kafa þarf djúpt í viðfangsefnið og skoða það frá 



 

42 

mismunandi sjónarhorni. Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna um túlkun 

einstaklinga á umhverfi sínu og aðstæðum. Þær þykja þannig vel til þess fallnar að útskýra 

og öðlast ítarlegar upplýsingar um tiltekna háttsemi einstaklinga. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir ganga út á að útskýra félagslegar athafnir og aðstoða rannsakanda við 

að setja sig í spor þeirra sem eru viðfangsefni rannsóknarinnar (Bell, Bryman og Harley, 

2018). 

Þegar stuðst er við aðferðir eigindlegra rannsókna eru niðurstöður ekki tölulegur 

samanburður heldur hugtök, áherslur eða þemu sem varpa ljósi á hvað er sameiginlegt 

með reynslu og upplifun mismunandi hópa og einstaklinga. Byggt er á merkingu orða og 

ályktanir dregnar út frá gögnum en ekki unnið úr þeim með tölfræðilegri nálgun. Stuðst 

er við aðleiðslu þar sem hugmyndafræðileg ályktun er sett fram, hún undirbúin og 

gögnum safnað. Þau eru því næst greind og niðurstaðan veitir aukinn fræðilegan skilning 

og þekkingu. Með aðleiðslu er kenning þróuð út frá athugun á reynslu og almennar 

ályktanir síðan dregnar fram út frá tilteknum tilvikum með stuðningi við fræðilega 

umfjöllun, í þeim tilgangi að setja fram tilgátu (Bell, Bryman og Harley, 2018; Greener, 

2008).  

3.2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsóknir eru algengar í 

eigindlegum rannsóknum og má gera þær á einu tilviki eða mörgum, heilu fyrirtæki eða 

hluta þess, einum einstaklingi eða atburði (Bell, Bryman og Harley, 2018). Tilvikið sem til 

skoðunar er í þessari tilviksrannsókn er þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands. 

Styðjast má við nokkrar gagnaöflunarleiðir í eigindlegri rannsókn en þær eru: 

þátttökuathugun, viðtöl, rýnihópar, túlkun á málnotkun og að síðustu söfnun og greining 

texta og skjala. Þátttökuathugun felur í sér að rannsakandi verður þátttakandi í aðstæðum 

og rannsakar þær með þátttöku sinni. Viðtöl er aðferð þar sem rætt er við einstaklinga 

ýmist með opnum, hálfopnum eða stöðluðum viðtölum. Rýnihópur er hópur fólks sem 

fenginn er til að ræða ákveðið málefni og leggja mat á það. Túlkun á málnotkun felur í sér 

að greina til að mynda samtöl, fyrirlestra og aðra orðræðu. Söfnun og greining texta og 

skjala felur í sér að afla gagna, greina þau og leggja þannig mat á rannsóknarviðfangsefnið 

(Bell, Bryman og Harley, 2018). 



 

43 

3.2.2 Öflun gagna 

Í þessari rannsókn var valin sú leið að afla gagna með einstaklingsviðtölum. Þau eru öflug 

aðferð til að ná fram skilningi eða viðhorfi einstaklinga til ákveðins viðfangsefnis og henta 

vel þar sem rannsókn beinist að huglægum atriðum (Bell, Bryman og Harley, 2018). 

Ákveðið var að styðjast við hálfopin viðtöl í rannsókninni en þá er stuðst við 

viðtalsramma og viðfangsefnið rætt út frá honum. Hálfopin viðtöl þykja henta vel þegar 

rannsókn snýr að reynslu, upplifun, væntingum og þekkingu þeirra sem til skoðunar eru. 

Til samanburðar þá er í opnum viðtölum ekki stuðst við viðtalsramma og þegar viðtöl eru 

stöðluð er spurt fyrirfram ákveðinna spurninga og tiltölulega lítið farið út fyrir þann 

staðlaða ramma (Bell, Bryman og Harley, 2018).  

Í viðtalsramma voru settar fram grunnspurningar varðandi mat viðmælenda á 

teymisstarfi í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Viðmælendur fengu viðtalsrammann 

afhentan áður en til viðtals kom og gafst þeim þannig tækifæri til að velta vöngum yfir 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Í viðtölum var svo leitast við að fylla upp í rammann. Lögð 

var áhersla á að spyrja opinna spurninga í viðtali og gefa viðmælendum tækifæri á að 

koma skoðunum sínum, upplifun og mati óhindrað á framfæri. Rannsakandi lagði áherslu 

á að viðhafa virka hlustun í viðtali og þegar tilefni gafst var umræðuefnið dýpkað með 

nánari spurningum um einstaka þætti. Kostir hálfopinna viðtala eru að þau gefa 

möguleika á því að viðhafa minni formfestu. Þó stuðst sé við framlagðan ramma gefst 

rannsakanda tækifæri í viðtali að opna á ýmsa þætti er varða viðfangsefnið án þess þó að 

víkja frá viðtalsrammanum (Bell, Bryman og Harley, 2018). 

Alls voru tekin viðtöl við níu viðmælendur úr þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Vegna 

sóttvarnaáætlana Landhelgisgæslunnar sem í gildi voru er rannsókn fór fram, var 

rannsakanda óheimilt að hitta viðmælendur í persónu. Voru viðtölin því tekin rafrænt í 

gegnum síma eða fjarfundabúnað. Lengd hvers viðtals var á bilinu 50 - 80 mínútur. Í 

viðtölum var reynt að nota einföld og vel skiljanleg orð og forðast fræðiheiti og leiðandi 

spurningar. Kapp var lagt á að skapa þægilegt og afslappað andrúmsloft svo 

viðmælendum liði vel og væru reiðubúnir að tjá sig um viðfangsefnið.  

3.2.3 Greining gagna 

Við úrvinnslu á gögnum var notast við opna kóðun (e. open coding) sem byggir á að greina 

viðtölin með kerfisbundinni og skipulagðri aðferðafræði til þess að finna og skilgreina 
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sameiginleg þemu (Corbin og Strauss, 2014). Við kóðun var hugað að sameiginlegum 

atriðum sem fram komu í viðtölunum. Rannsakandi yfirfór gögnin nokkrum sinnum í þeim 

tilgangi að varpa ljósi á upplifun, skilning og mat viðmælenda. Leitast var við að finna 

rauðan þráð í gögnunum og skrá hann niður til frekari úrvinnslu. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

3.3.1 Val rannsóknarefnis 

Einlægur áhugi rannsakanda á virkni árangursríkra teyma var kveikjan að vali á 

rannsóknarefni. Þá var það ekki síður áhrifavaldur við val á viðfangsefni að rannsakandi 

hefur starfað í kringum teymi sem hafa það erfiða og einstaka verkefni að koma 

einstaklingum til aðstoðar á erfiðum stundum og jafnvel verða þeirra lífsbjörg. 

3.3.2 Gerð viðtalsramma 

Við fræðilega yfirferð á rannsóknarefni urðu til hugmyndir að spurningum til að setja fram 

í viðtalsramma. Unnið var út frá kenningum um einkenni árangursríkra teyma og leitast 

eftir að fanga tiltekin þemu í viðtölum. Þau voru: 

 Starfið og teymisvinna 

 Teymisforysta  

 Samskipti  

 Frammistaða  

 Ágreiningur 

 Traust 

3.3.3 Þátttakendur 

3.3.3.1 Landhelgisgæsla Íslands 

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð þann 1. júlí 1926. Landhelgisgæslan er öryggis- og 

löggæslustofnun sem hefur það hlutverk að standa vörð um fullveldisrétt Íslands á hafinu. 

Kveðið er á um hlutverk stofnunarinnar í lögum um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006. 

Verkefni Landhelgisgæslunnar eru afar fjölbreytt og eru þau tilgreind í 4. gr. laganna. 

Helstu verkefni Landhelgisgæslunnar eru: 

 Öryggis- og löggæsla sem og eftirlit á hafinu 
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 Leit og björgun 

 Sjúkraflutningar 

 Sprengjueyðing 

 Sjómælingar og sjókortagerð 

 Aðstoð við löggæslu á landi 

 Aðstoð við almannavarnir 

Auk þess annast Landhelgisgæslan daglega framkvæmd varnartengdra verkefna 

samanber varnarmálalög nr. 34/2008 og samning milli utanríkisráðuneytis og 

dómsmálaráðuneytis. 

Leitar- og björgunargeta Landhelgisgæslunnar á hafinu við Ísland byggir á þremur 

meginstoðum. Þær stoðir eru stjórnstöð Landhelgisgæslunnar, varðskip sem í dag eru tvö 

og loftför sem eru þrjár þyrlur og ein flugvél. Þessir þættir mynda órjúfanlegan hlekk í 

keðju sem mótar leitar- og björgunargetu þjóðarinnar á hafi (Landhelgisgæsla Íslands, 

2018a). 

Þyrlur Landhelgisgæslunnar geta sinnt leitar-, björgunar- og sjúkraflugi innan 

efnahagslögsögu Íslands og eru sérstaklega útbúnar til björgunarstarfa. Þær sinna jafnt 

leit sem og björgunar- og sjúkraflugi á sjó og á landi (Landhelgisgæsla Íslands, 2018a). 

3.3.3.2 Þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands 

Þann 10. desember 1955 eignaðist Landhelgisgæsla Íslands sína fyrstu flugvél og er 

almennt miðað við þá dagsetningu sem upphaf flugrekstrar hjá Landhelgisgæslunni. 

Fyrsta vélin var flugbátur af gerðinni PBY-6A Catalina með einkennisstafina TF-RAN (RÁN). 

Allar götur síðan hafa loftför Landhelgisgæslunnar borið nöfn ásynja úr norrænni 

goðafræði meðan varðskip stofnunarinnar bera nöfn norrænna goða (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2018b). 

Merkileg þáttaskil urðu í sögu og flugrekstri Landhelgisgæslunnar þann 30. apríl 1965 

er stofnunin eignaðist sína fyrstu þyrlu. Hún var af gerðinni Bell 47j og hlaut 

einkennisstafina TF-EIR. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og hefur geta 

Landhelgisgæslunnar til leitar- og björgunarstarfa stóreflst. Alls rekur Landhelgisgæslan 

þrjár þyrlur. Tvær þeirra, TF-GRO (GRÓ) og TF-EIR, eru leiguþyrlur af gerðinni Super Puma 
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EC225 og sú þriðja, TF-LIF, er af gerðinni Super Puma AS332L1 og er í eigu íslenska ríkisins 

(Landhelgisgæsla Íslands, 2018b).  

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar samanstendur af alls 33 einstaklingum sem hafa 

mismunandi hlutverk í áhöfn. Alls eru sex flugstjórar, fimm flugmenn, átta 

skipstjórnarmenn sem sinna starfi sigmanns, átta flugvirkjar sem sinna starfi spilmanns 

og sex læknar. 

Hlutverk flugstjóra og flugmanna er að fljúga og stýra þyrlunni. Flugstjóri ber ábyrgð á 

öryggi loftfars og áhafnar og hefur lokaákvörðunarvald í þeim efnum. Skipstjórnarmenn 

gegna hlutverki sigmanns og síga niður úr þyrlunni um borð í skip og báta eða á land. Þeir 

annast einnig löggæsluhlutverk um borð á grundvelli sérþekkingar sinnar. Þá eru þeir 

menntaðir sjúkraflutningamenn og aðstoða lækna við þeirra störf um borð. Áður en 

skipstjórnarmenn koma til starfa í þyrlusveit hafa þeir starfað hið minnsta í tvö ár á 

varðskipum stofnunarinnar. Flugvirkjar Landhelgisgæslunnar eru sérhæfðir til að annast 

viðhald og viðgerðir á loftförum stofnunarinnar. Þeir gegna einnig stöðu spilmanns í 

þyrluáhöfn og stjórna spilinu sem sigmaður hangir í þegar hann sígur úr þyrlunni. Líkt og 

skipstjórnarmenn hafa þeir starfað í tiltekinn tíma sem almennir flugvirkjar hjá 

Landhelgisgæslunni áður en þeir teljast hæfir til að starfa í þyrlusveit. Flestir þeirra eru 

einnig menntaðir sjúkraflutningamenn og aðstoða lækninn um borð eftir þörfum. Læknar 

í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sinna umönnun sjúkra og slasaðra um borð. Þeir eru hins 

vegar ekki starfsmenn Landhelgisgæslunnar. Þeir koma frá Landspítala og hafa hlotið 

sérþekkingu og þjálfun hjá Landhelgisgæslunni til að starfa í þyrluáhöfn. Læknarnir sinna 

öllum þeim æfingum og útköllum sem þyrlur Landhelgisgæslunnar annast og eru hluti af 

teyminu þó starfsstöð þeirra sé ekki hjá Landhelgisgæslunni. 

Í áhöfn þyrlu hverju sinni er einn flugstjóri, einn flugmaður, einn sigmaður, einn 

spilmaður og einn læknir. Í einstaka tilvikum, þegar ekki er um alvarleg útköll að ræða er 

læknir ekki með í för en þó aðeins að þeim forsendum gefnum að önnur áhöfn sé tiltæk 

þar sem læknir er til staðar.  

Útköllum þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar hefur fjölgað umtalsvert á undanförnum 

áratug samhliða fjölgun ferðamanna á Íslandi. Til samanburðar má nefna að útköll 

þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar voru 160 árið 2011 en 278 árið 2018. Að jafnaði er um 
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þriðjungur útkalla þyrlusveitarinnar á sjó en hinn hlutinn á landi (Landhelgisgæsla Íslands,  

2019).  

3.3.4 Framkvæmd viðtala 

Til hægðarauka við framkvæmd viðtala var miðað við að ná til þeirra aðila í þyrlusveitinni 

sem eru starfsmenn Landhelgisgæslunnar. Læknar Landspítala sem eru starfandi í 

þyrlusveitinni voru því ekki hluti af þeim hópi. 

Áður en til viðtala kom var leitað eftir heimild forstjóra Landhelgisgæslunnar sem og 

stjórnenda í flugdeild stofnunarinnar til að framkvæma rannsóknina. Því næst var sendur 

tölvupóstur til allra þeirra 27 starfsmanna Landhelgisgæslunnar sem starfa í 

þyrlusveitinni. Var þeim gerð grein fyrir eðli og tilgangi rannsóknar og óskað eftir þátttöku 

þeirra og helst hið minnsta tveggja úr hverri starfsstétt. Innan við sólarhring frá 

útsendingu tölvupósts höfðu níu einstaklingar boðið sig fram til þátttöku eða um 

þriðjungur þeirra sem starfa í þyrlusveitinni. Ánægjulegt er að þeir koma úr öllum stéttum, 

eru á mismunandi aldri og hafa mislangan starfsaldur innan Landhelgisgæslunnar og þar 

af leiðandi einnig í þyrlusveit. Þá hafa þeir verið í áhöfn með öllum þeim aðilum sem nú 

skipa þyrlusveitina. Kemur það til út af vaktafyrirkomulagi í þyrlusveitinni sem er þess 

eðlis að aðilar starfa hverju sinni með mismunandi einstaklingum á vakt en ekki ávallt 

þeim sömu.  

Viðtölin fóru fram með rafrænum hætti og fylgt var viðtalsramma. Allir níu 

þátttakendurnir höfðu fengið viðtalsrammann í hendur áður en til viðtals kom. Gafst þeim 

því færi á að kynna sér efni hans og svara spurningum, hið minnsta í huganum, áður en 

viðtalið átti sér stað. Lengd hvers viðtals var á bilinu 50 – 80 mínútur. Viðtölin gengu vel 

fyrir sig. Viðmælendur sýndu viðfangsefninu áhuga og voru tilbúnir til að tjá sig óhikað um 

efnið.  

Viðtölin eru frumheimildir og var fyllsta trúnaði heitið við viðmælendur. Þeir eru því 

ekki nafngreindir. Við úrvinnslu var jafnframt ákveðið að gefa þeim ekki handahófskennd 

númer heldur vísa aðeins í þá alla sem viðmælendur án þess að tiltaka númer þeirra eða 

aðra ópersónugreinanlega auðkenningu. Tilgangurinn er að tryggja að ekki sé hægt að 

greina hver sagði hvað. Í niðurstöðum eru þeir því allir nefndir „viðmælandi“. 
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3.4 Gæði rannsóknar 

Almennt ber að hafa í huga að eigindlegar rannsóknir hafa ekki alhæfingargildi heldur gefa 

aðeins vísbendingar um rannsóknarefnið. Þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa að 

niðurstöður sem fengnar eru með aðferðum eigindlegra rannsókna eigi við um stærri 

hópa. Fyrst og fremst veitir rannsókn af þessum toga dýpri innsýn í viðfangsefnið (Bell, 

Bryman og Harley, 2018; Greener, 2008). 

Rétt er að greina frá að rannsakandi er starfsmaður Landhelgisgæslunnar. Eftir sem 

áður lagði rannsakandi sig fram við að gæta hlutleysis í viðtölum sem og við greiningu og 

túlkun gagna. Hins vegar getur reynsla og viðhorf rannsakanda til rannsóknarefnisins haft 

einhver áhrif. Ástæðan er einna helst sú að þegar rannsakandi setur sig í spor 

viðmælanda, bæði í viðtali og við úrvinnslu þess, er líklegt að hann bæði meðvitað og 

ómeðvitað styðjist við eigin þekkingu og reynslu á viðfangsefninu. Leitast var við að halda 

þessum áhrifum í lágmarki og gæta fyllsta hlutleysis við úrvinnsluna.  
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4 Niðurstöður 

Rannsókninni var ætlað að svara rannsóknarspurningunni: Hvað einkennir teymisvinnu 

hjá þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands?  

Markmiðið var að kanna hvort heimfæra mætti fræðileg viðmið um einkenni 

árangursríkra teyma upp á þyrlusveitina og í hvaða mynd þeir þættir birtust í starfi 

hennar. Jafnframt var leitast eftir að kanna hvernig hugmyndir um árangursríkt 

áhafnarsamstarf (e. crew resource management) endurspegluðust í starfi 

þyrlusveitarinnar. 

Ítarleg rannsókn á niðurstöðum viðtala leiddi í ljós fjölmörg áhersluatriði sem 

viðmælendur töldu einkenna þyrlusveitina sem og þætti sem þeir álitu nauðsynlega til að 

þyrlusveitin næði framúrskarandi árangri. Leitast var við að ná fram rauðum þræði í 

niðurstöðurnar með því að flokka þá þætti sem viðmælendur tiltóku í skilgreind þemu. 

Þannig endurspeglast helstu niðurstöður innan hvers þema. Greind voru fimm þemu sem 

eru eftirtalin: 

 Samskipti 

 Forysta 

 Traust 

 Tilgangur 

 Framkvæmd, eftirlit og viðhald 

4.1 Samskipti 

Viðmælendum var tíðrætt um mikilvægi góðra samskipta innan teymisins. Í hugum þeirra 

birtast góð samskipti í fjölmörgum myndum sem allar hafa mikið vægi og þurfa að vera til 

staðar svo teymið nái árangri. Í góðum samskiptum felst að þeirra mati einnig hæfnin til 

að takast á við hvers konar erfiðleika og finna lausnir sem eru þyrlusveitinni og verkefnum 

hennar til framdráttar. 

4.1.1 Jákvæðni gagnvart sjálfum sér, öðrum og umhverfinu 

Samkvæmt Fredrickson (2009) og Hefferon og Boniwell (2011) hefur jákvæðni almennt 

góð áhrif á einstaklinga, samskipti þeirra og líðan. Jákvæðni í krefjandi starfi líkt og 

þyrlusveitin sinnir er lykilforsenda. Jákvæðni gerir ekki aðeins starfið og samveruna 
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skemmtilegri heldur skapar jákvæðni lausnarmiðað andrúmsloft. Þá eykur jákvæðni 

samheldni og samkennd sem styrkir tengsl innan teymisins. 

Viðmælendur nálguðust jákvæðni með mismunandi hætti en töldu að hún væri ekki 

aðeins mikilvæg heldur í raun og veru nauðsynleg. Til að mynda sagði einn viðmælandi: 

Jákvæðni skiptir hrikalega miklu. Ef einhver á slæman dag með neikvæðni þá 
gengur þetta ekki vel. Við erum bara jafn sterk og veikasti hlekkurinn er. Allt 
er auðveldara þegar jákvæðni er í gangi.  

Áhugavert var að sjá hversu rík áhersla var lögð á að jákvæðni væri meðvituð 

einstaklingum og einnig árangursríkt tæki til að ná góðri stjórn. Einn viðmælandi sagði í 

þessu tilliti: 

Jákvæðni skiptir öllu máli. Ég bara trúi því að hún beri frekar af sér góðar 
afleiðingar heldur en hitt. Menn verða að temja sér jákvæðni og það geta allir 
tamið sér jákvæðni. Maður dregur að sér neikvæða hluti ef maður einbeitir 
sér að þeim. Það breytir allri úrvinnslu ef menn eru jákvætt þenkjandi og ég 
upplifi það ... ég meina þetta teymi er almennt jákvætt og maður finnur 
hvernig stemmning fer á hraða uppleið þegar jákvæðni hreiðrar um sig.  

Mat teymisins á jákvæðni bendir til að teymið búi yfir þeim hæfileika að tileinka sér 

jákvæðni og um leið skynja hversu áhrifarík jákvæðni er í teymisstarfinu. Þá hefur 

jákvæðni beina tengingu við metnað og tilgang verkefnisins og skapar vilja til að ná lengra. 

Meðal annars sagði einn af viðmælendum: 

Þú veist og finnur að neikvæðni hefur vond áhrif á árangur ... en þú finnur 
tilgang með jákvæðni ... það er einhver sem þarfnast þín. 

Jákvæðni í huga teymisins er þannig ekki aðeins til að auðvelda samskipti og auka 

árangur heldur einnig hvati til að ná tilætluðum árangri. Eftir sem áður er teymið 

meðvitað um að jákvæðni á ekki að koma í veg fyrir að horft sé með gagnrýnum augum á 

teymisstarfið. Þannig sagði einn viðmælandi: 

Jákvæðni á ekki að koma í veg fyrir að við horfum gagnrýnið á hlutina. Hún má 
ekki vera skilyrðislaus og blind. Stundum þarf bara samtalið og þar hjálpar 
jákvæðni.  

Trú teymisins á áhrifamátt jákvæðni í teymisstarfinu er til samræmis við fræðilega 

umfjöllun Fredrickson (2009) og Hefferon og Boniwell (2011) sem segja að jákvæðni víkki 

hugsun, byggi upp seiglu og hafi jákvæð áhrif á árangur og hugarfar. Einstaklingar verða 
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lausnarmiðaðri og sjá frekar sjónarhorn annarra. Auk þess leiðir jákvætt hugarfar til þess 

að einstaklingar eiga auðveldara með að mynda sambönd og viðhafa góð samskipti. Þeir 

meta sjálfa sig, aðra og umhverfið á jákvæðari hátt. Neikvæðni í teymisstarfinu situr í 

einstaklingum og þeir fara með neikvæðnina heim. Þar hefst tiltekin úrvinnsla á 

neikvæðninni í huganum sem er lýjandi og gjarnan árangurslítil. Orð viðmælenda lýsa 

þessu vel: 

Jákvæðni ... hún skiptir öllu máli ... ef maður er að fljúga með neikvæðni þá 
situr það í manni og fer með manni heim ... þetta hefur áhrif innan og utan 
teymis. 

Jákvætt andrúmsloft er svo mikilvægt ... að aðilar geti skilið eftir heima atriði 
sem eiga ekki samleið í verkefninu. 

4.1.2 Virðing  

Í huga þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar er virðing nauðsynlegur hluti góðra samskipta. 

Virðing gagnvart félögunum er ekki aðeins mikilvæg heldur einnig gagnvart starfinu, 

verkefninu og þeim sem þyrlusveitin kemur til aðstoðar. Virðing felur í sér að geta gert 

sér grein fyrir hugmyndum og tilfinningum annarra og gera hvorki lítið úr þeim né virða 

að vettugi. Viðmælendur töldu að skortur á virðingu hefði áhrif á samskipti, fagmennsku 

og ákvarðanatöku sem leitt gæti til lakari árangurs en ella. Orð viðmælenda voru meðal 

annars: 

Eitt það allra mikilvægasta við teymisvinnuna er að samskiptin séu góð og það 
sé borin virðing fyrir öllum athugasemdum og skoðunum og ábendingum. 
Þetta er bara númer 1, 2, og 3. 

Annar sagði: 

Í svona teymi má enginn vera þannig að hann finni sig knúinn til þess að hann 
geti ekki tjáð sig ... allir verða að geta tjáð sig og engin spurning er röng ... 
mönnum á ekki að líða þannig að þeir þori ekki að spyrja af því spurning er 
heimskuleg. Allar spurningar eiga rétt á sér og engin spurning er heimskuleg 
og allir verða að virða hvað hinir eru að velta fyrir sér. 

Og enn annar sagði: 

Óumdeilt að þjóðin metur okkur mikils og við berum virðingu fyrir þjóðinni út 
af þessu og þar af leiðandi er ekkert rugl í gangi. Við erum bara alltaf að reyna 
okkar allra besta.  
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4.1.3 Virk hlustun 

Samskipti um borð í þyrlu og í loftförum almennt eru um margt sérstök. Ástæðan er fyrst 

og fremst sú að samskiptin fara oftar en ekki fram í gegnum talstöðvar og sambærilegan 

búnað. Þar af leiðandi er skipst á orðum án þess að horfa framan í viðmælanda. Virk 

hlustun er því sérlega mikilvæg í teymisstarfi þyrlusveitarinnar og kom það berlega fram í 

orðum viðmælenda. Virk hlustun felur í sér að leggja sig fram við að heyra, skilja, skynja 

og meta það sem sagt er (Brownell, 2015). Túlkun orðanna, þegar ekki er unnt að horfa 

framan í þann sem tjáir sig er mikilvægur þáttur virkrar hlustunar og eiginleiki sem hver 

og einn í teyminu þarf að tileinka sér. Virk hlustun veitir verðmætar upplýsingar um líðan 

viðkomandi og ákvarðanataka getur byggst á niðurstöðu virkrar hlustunar. Viðmælendur 

sögðu margir hverjir að án virkrar hlustunar væru samskipti, upplýsingaflæði og 

ákvarðanataka ekki af sömu gæðum og ella. Til að mynda sagði einn þeirra: 

Þegar virk hlustun er þá ertu að heyra það sem er verið að tala um en ekki það 
sem þú vilt heyra ... þú dregur fram kjarnann en ekki hismið ... menn eru að 
hlusta eftir því sem kemur fram en það er ekki endilega það sem þú heyrir ... 
þú hlustar eftir tónbreytingum, hiki, raddbeitingu, hrynjanda ... þú skynjar það 
sem þú þarft að heyra. Ég heyri hvernig þeim líður með virkri hlustun, jafnvel 
þó þeir átti sig ekki á því. Maður veitir tilteknum þáttum athygli í erfiðum 
aðstæðum og þannig lærir maður.  

Allir einstaklingar í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar þekkjast vel innbyrðis. Í því felast 

veruleg verðmæti sem auðvelda virka hlustun. Að mati viðmælenda er hluti af árangri, sér 

í lagi í erfiðum aðstæðum að heyra og skynja hvernig hinum í teyminu líður og hlaupa 

undir bagga eða taka ákvarðanir sem taka mið af öllu teyminu. Draga má þá ályktun að 

með þessu móti deili teymið sameiginlegri sýn sem telst einn af áhrifavöldum árangurs í 

teymum. Sameiginleg sýn innan teymisins byggir á því að aðilar þekki væntingar og þarfir 

allra í teyminu og samskipti séu með þeim hætti að hægt sé að treysta á samhæfingu 

fremur en bein samskipti (Salas o.fl., 2005; West, 2012).  

Orð viðmælenda fólu í sér hve meðvituð þyrlusveitin er um mikilvægi þess að 

samskiptin séu opin, virðing borin fyrir öllum og virk hlustun viðhöfð. Einn viðmælandi 

hafði eftirfarandi á orði: 

Eitt af því nauðsynlegasta við teymisvinnu er að geta hlustað og aðlagast 
aðstæðum. Teymið tjáir sig kurteist, án málalenginga, beint að efninu. Það 
skiptir mestu máli að nema og heyra það sem kemur fram í tjáningunni. Það 
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þurfa allir að ganga til verks samstíga og með sameiginlega vitund um hvað er 
framundan. 

Orð annars viðmælanda voru á sömu lund: 

Teymið þekkist og ég heyri ef tal breytist og þá heyri ég forsendur fyrir 
samtalinu. Eins gott að aðrir taki eftir því hjá mér, ég get ekki alltaf gert það 
sjálfur. 

Af orðum viðmælenda mátti greina að skynjun í gegnum virka hlustun væri teyminu 

eðlislæg: Þannig sagði einn viðmælandi: 

Við finnum ef eitthvað er að og er ekki í frösunum. Við bara skynjum það. Sýnir 
hvað við erum meðvituð í þessu samskiptaumhverfi. 

4.2 Forysta 

4.2.1 Skipt forysta og sameiginleg ábyrgð 

Í árangursríkum teymum skiptist forystuhlutverkið milli allra einstaklinga í teyminu eftir 

eðli verkefna og ábyrgð er borin sameiginlega af þeim öllum (Salas o.fl., 2005; West, 

2012). Forysta í teymi hefur umtalsvert um það að segja hvort teymið nái tilætluðum 

árangri. Forystu innan þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar er skipt en um leið er henni 

markaður rammi innan laga og reglugerða sem gilda um flug. Viðmælendur töldu 

áhersluna ekki endilega vera á að allir væru í forystu fyrir teymið heldur mun frekar að sá 

aðili sem færi með forystuhlutverkið hverju sinni kynni með það að fara.  

Áhugavert er að skoða teymisforystu í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar í samhengi við 

kenningar um árangursríka forystu. Samkvæmt hugmyndum Mintzberg (2009) þarf 

forysta að byggjast upp af bæði persónulegum og félagslegum þráðum þar sem orka, 

hugarfar og greiningarfærni leiðtogans skera úr um getu hans til að ná árangri. Virk 

hlustun, hvatning og lausnarmiðuð hugsun eru eiginleikar sem einstaklingar í forystu 

þurfa að búa yfir. Sú lagni sem felst í að geta auðveldlega unnið með öðrum og sett sig í 

þeirra spor sker úr um árangur þeirra sem fara með forystuhlutverk. 

Sýn þyrlusveitarinnar á forystu endurspeglast í áherslum þeirra á góð samskipti, 

lausnarmiðaða hugsun og uppbyggjandi forystu. Í lífshættulegum aðstæðum er mikils um 

vert að teymið sé samstillt. Innbyrðis barátta um forystu eða stjórnun verður að víkja og 

allir taka að sér forystuhlutverk á sinn hátt með þekkingu og traust að vopni. Fagþekking 

hvers og eins kallar á að hann taki forystuhlutverkið. Til dæmis taka skipstjórnarmenn 
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forystu í löggæslu og þegar þeir hafa sigið niður í skip eða á land. Flugvirki tekur forystuna 

þegar upp kemur bilun eða hann er við stjórnun spils. Þá eru flugmenn þyrlunnar í forystu 

vegna flugaðstæðna, veðurs og annarra þátta sem beint snerta öryggi áhafnar og loftfars. 

Einn viðmælandi sagði í þessu samhengi: 

Mín sýn á hvernig teymisforystan virkar innan þyrlusveitarinnar í útköllum og 
verkefnum kallar á víðari sýn, hún kallar eftir auknum samskiptum og 
skoðanaskiptum til úrlausna verkefnis sem endurspeglast í því að þrátt fyrir 
ábyrgð og hlutverk hvers og eins um borð þá treystum við hvert öðru og það 
sem er ákveðið er gert í sameiginlegri sátt og vitund allra um borð og kallar 
eftir samtali og allir ganga í takt. 

Annar viðmælandi lagði áherslu á að það væri munur á að vera leiðtogi annars vegar 

eða ráðandi stjórnandi hins vegar. Tilgangurinn gæti út af fyrir sig verið sá sami en 

árangurinn væri hins vegar gjörólíkur. Góð teymisforysta væri nauðsynleg en á réttum 

forsendum.  

Í svona starfi þá gengur leiðtoga miklu betur en þar sem er stjórnandi og ætlar 
bara að ráða. Við erum fimm um borð og öll í þessu. Leiðtoginn, hann fær 
virðingu hinna. 

Teymisforystan þarf að byggjast á trausti, frelsi til tjáningar, leiðsögn og virðingu. Einn 

af viðmælendum sagði: 

Teymisforysta er línudans. Hún þarf að vera ákveðin að vissu leyti en samt 
ekki bælandi, þú þarft að finna traust frá leiðtoga en samt þetta frelsi og það 
er vandmeðfarið og misjafnt hvernig hægt er að meðhöndla það eftir 
uppsetningu teymis og einstaklingum. Forystan verður að vera uppbyggileg 
og menn fái að njóta sín. 

4.2.2 Hvatning 

Viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að vera hvetjandi og uppbyggjandi. 

Vissulega er það hlutverk allra í árangursríku teymi en þó sér í lagi þeirra sem fara með 

forystuhlutverk. Fram kom að í starfi þyrlusveitarinnar endurspeglaðist skipt forysta og 

sameiginleg ábyrgð ekki hvað síst í því að allir hefðu það hlutverk að styðja og hvetja aðra 

í teyminu. Lýsing eins viðmælanda á áhrifum hvatningar var:  

Ef menn vonast eftir 90% en eru með 70% þá er hvatning aðalmálið. Meiri og 
meiri hvatning gerir að verkum að teymið nær árangri. Ef við hvetjum ekki 
hvert annað áfram þá breytist allt og það er þverpólitísk samstaða um þetta 
meðal allra í teyminu. Þetta er svo uppbyggilegt að fá hvatningu ... það rífur 
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þig áfram og byggir þig upp og þá ferðu að gera betur. Þú ert líka rólegri ef þú 
færð hvatningu ... ef þú ert stressaður þá er það ekki gott en hvatning róar þig 
og þú verður yfirvegaðri ... maður hugsar okey, ég þori að prófa af því ég fæ 
hvatningu ... bara dregur þig áfram. 

Einn viðmælandi bar teymið saman við íþróttalandslið og sagði: 

Hvatning skiptir öllu máli til að halda uppi langhlaupi í metnaði. Það getur 
verið svo auðvelt að missa niður hvatann til að vilja gera betur svo ég hugsa 
stundum eins og við séum partur af landsliðinu sem stöðugt er að keppa við 
betra landslið og við þurfum hvatningu til að kynna okkur nýjungar, til að 
halda við þekkingu og ná í nýja þekkingu og það getur verið mjög auðvelt að 
missa dampinn ef hvatningin er niðurbæld. Megum nefnilega aldrei halda að 
við séum best ... við þurfum alltaf að vera á tánum. Það má aldrei slakna á og 
hvatning er liður í því.  

4.2.3 Auðmýkt 

Viðmælendur nefndu gjarnan mikilvægi auðmýktar í jafn erfiðum og krefjandi verkefnum 

og þyrlusveitin sinnir. Í huga þeirra felst auðmýkt í hæfileikanum að setja hagsmuni 

heildarinnar ofar persónulegum hagsmunum. Hver og einn sér afrek sín í ljósi þeirra 

afreka sem heildin vinnur í sameiningu en ekki á einstaklingsbundnum forsendum. 

Auðmýkt gerir einstaklingum einnig auðveldara fyrir að viðurkenna mistök. Mannleg 

mistök eru afdrifaríkari í teymi eins og þyrlusveitinni. Með auðmýkt er unnt að takast á 

við mannleg mistök af yfirvegun, skynsemi og æðruleysi. Aðeins þannig verða framfarir 

sem auka á gæði og árangur teymisins. Í orðum viðmælenda mátti greina hve auðmýkt 

auðveldar einstaklingum að rýna til gagns. Til dæmis sagði einn af viðmælendum: 

Við verðum að hafa dash af auðmýkt ... sko við þurfum að vera gagnrýnin 
hvert á annað eftir flug því annars getum við ekki bætt okkur. Í miðju verki 
nálgumst við málin af auðmýkt til að þetta gangi upp. Ef einhver gerir mistök 
þá verðum við að leiðbeina í rétta átt af auðmýkt og svo fara yfir allt dæmið 
að verki loknu og læra af þessu. 

Annar viðmælandi lýsti auðmýkt sem áhrifavaldi á frammistöðu: 

Ef ekki auðmýkt þá getur viðkomandi farið að performa langt undir getu. Það 
eru ekki allir hundraðprósent en allir þurfa að finna að þeir séu með þetta í 
fluginu og svo fá menn gagnrýni eftir flugið og þá getum við bætt okkur. 

Fram kom að auðmýkt hvetur aðila innan teymisins til að tala út og tjá skoðanir. Einn 

viðmælandi sagði: 
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Fólk er misjafnt og allir hafa sínar skoðanir og það eru allir með sínar hugsanir 
og við virðum það. Ef hann er að gera eitthvað sem hann vill ekki gera þá er 
hann ekki að gera sitt besta og þá er hann óöruggur. Hver og einn þarf að fá 
að vera það sem hann er og allir verða að sýna því skilning og ákveðna 
auðmýkt.  

4.3 Traust 

Af niðurstöðum mátti dæma að þyrlusveitin byggir störf sín á trausti. Í raun má segja að 

teymið treystir hverjum og einum þátttakanda teymisins fyrir lífi sínu. Ekki aðeins treystir 

teymið á þekkingu og kunnáttu allra í teyminu heldur einnig á dómgreind og stuðning allra 

þátttakenda þess.  

Í þyrlusveitinni byggir traust á margvíslegum þáttum. Draga má þá ályktun að áhersla 

teymisins á traust samræmist fræðilegri umfjöllun um árangursrík teymi. Gagnkvæmt 

traust hnýtir á vissan hátt alla teymisvinnuna saman og stuðlar að æskilegri lokaútkomu 

teymisstarfsins (Parker, 2008; Salas o.fl., 2005; West, 2012). Þá hefur traust áhrif á 

margvíslega þætti teymisvinnu, til að mynda þátttöku og framlag einstaklinga. Traust er 

bæði grundvöllur skilvirks eftirlits og góðs starfsumhverfis og hefur þar að auki bein áhrif 

á frammistöðu (Salas o.fl., 2005). 

Í hugum viðmælenda eru þeir tilbúnari að takast á við ákveðna áhættu vegna þess að 

traust ríkir innan teymisins. Einn viðmælandi lýsti þessu með eftirfarandi hætti: 

Traust hefur allt að segja ... við setjum lífið og heilsuna í hendurnar á mönnum 
sem vinna með manni við snúnar og erfiðar aðstæður sem fólki er ekki 
eðlislægt að vera í og við þurfum að vera tilbúnir að leggja það traust og 
ábyrgð á þá og það næst ekki nema þeir viti hvað þeir eru að gera og búi yfir 
fagmennsku og öryggi. 

Traustið tengist samskiptum innan teymisins á fjölbreyttan hátt. Þannig lýsti einn 

viðmælandi traustinu: 

Traust á við þetta allt ... á við alls staðar. Ef það er ekki traust þá hrynur þetta 
allt svo bottom line er traust, agi, jákvæðni, sjálfstæði og svo auðmýkt fyrir 
náunganum sem er að gera hlutinn undir hrikalega erfiðum aðstæðum. 

Ljóst er að viðmælendur telja traustið forsendu þess að teymið sé starfhæft yfir höfuð. 

Einn af viðmælendum lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Ef það er ekki traust þá værum við í slæmum málum ... það bara gengur ekki 
upp. Við myndum ekki fúnkera. 
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4.3.1 Sameiginlegur skilningur og gagnkvæmur stuðningur 

Traust felur í sér mikilsverðan sameiginlegan skilning og trú allra í teyminu á viðeigandi 

ráðstafanir sem hafa hagsmuni teymisins að leiðarljósi svo það geti náð settum 

markmiðum. Sem dæmi má nefna fræðslu, æfingar og aðrar leiðir sem efla getu og 

kunnáttu til að takast á við verkefnið. Þátttakendur í teyminu geta reitt sig á hvern annan 

og gagnkvæmur stuðningur er til staðar. Jafnframt treysta allir innan teymisins á að hver 

og einn sinni sínu starfi af árvekni og ráðvendni sem bæði stuðlar að auknum árangri hvers 

og eins sem og teymisins í heild. Traust leiðir einnig til þess að aðilar eru viljugri að deila 

upplýsingum því þeir treysta á að þær séu nýttar teyminu til framdráttar en ekki til að 

finna höggstað á eða gera lítið úr einstaka aðilum innan teymisins. Einn viðmælandi komst 

svo að orði: 

Það leggur sig enginn fram að fullu nema treysta því að það sé farið með það 
á viðeigandi hátt. Allir þurfa að þekkja sín mörk ... líka segja hvað þeir treysta 
sér ekki í. Og það verður að vera í lagi. Út á það gengur traust. Ef það er ekki 
til staðar þá getum við ekki sagt allan sannleikann og þá er ekki óhindrað flæði 
upplýsinga. Það hefur áhrif á árangurinn. 

Annar viðmælandi sagði: 

Þetta byggir svo mikið á trausti og við erum ekki sterkari en veikasti 
hlekkurinn. Ef einhver treystir sér ekki þá þarf að segja það og það verða allir 
í áhöfninni að virða það hvað við getum sem heild, við vinnum þetta ekki 
öðruvísi en öll saman. 

Traust er ein forsenda þess að geta tekið gagnrýni á þann hátt að hún sé gagnleg og til 

þess fallin að bæta árangur teymisins. Einn viðmælandi orðaði þetta ágætlega: 

Traust á sér og sinni þekkingu og samstarfsfélaganna líka ... þetta er hringur 
sem þarf að loka, þú verður að treysta þér og hinum. Þeir þurfa að fylgjast 
með og við þurfum öll að fylgjast með öllum. Ég þarf að fylgjast með mér og 
hinir þurfa líka að fylgjast með mér þannig að öll eggin sem falla út fyrir 
lúppuna eru gripin. Við erum teymi, enginn getur þetta einn. Það eru gerð 
mistök en það þarf að vinna úr þeim. Hættan við mistök er hærri hjá okkur því 
þetta eru svo flókin verkefni og aldrei eins. Þess vegna þurfa allir að spila með 
og taka við gagnrýni og treysta.  

4.4 Tilgangur 

Tilgangur teymis felst í útlistun á tilvist þess. Skilgreind verkefni og kröfur til teymisins um 

tilætlaðan árangur marka tilgang teymisins. Þegar talið barst að starfinu var skýrt í huga 

viðmælenda að hinn góði tilgangur skiptir máli; að vera til taks fyrir aðra. Tilgangurinn 
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helgar meðalið en aðeins ef allir í teyminu eru meðvitaðir um að tilvist teymisins byggir á 

þörfum notenda þjónustunnar, ekki þörfum einstakra aðila innan teymisins. Þannig lýsti 

einn viðmælandi þessum tilgangi: 

Við erum fimm um borð og með ólíkan bakgrunn en allir með eitt markmið ... 
við ætlum að koma þeim sem þarf í réttar hendur með okkar bakgrunn og 
þekkingu. 

4.4.1 Fjölbreytni 

Allir viðmælenda nefndu að fjölbreytnin í starfinu væri einn stærsti kostur 

teymisvinnunnar. Enginn dagur væri eins og hvert verkefni hefði sína sérstöðu. Oft reyndi 

á sömu þætti en ávallt með mismunandi nálgun eða sjónarhorni. Þá gæfi það 

teymisvinnunni ótvíræðan tilgang að upplifa spennu fyrir úrlausn verkefnis og þá einstöku 

ánægju sem fylgdi vel heppnaðri björgunaraðgerð. Þessi tilfinning og sérstæði tilgangur 

væri hvati fyrir teymið allt að leggja sig ávallt fram og stefna ekki á neitt minna en 

hámarksárangur. Einn af viðmælendum sagði: 

Þessi fjölbreytni gerir þetta svo spennandi, það er engin rútína, bara ögrandi 
óvissa og hún heldur okkur á tánum. Hvað gerist næst? Erum við að fara að 
horfa á skip eða bjarga einhverjum eða eitthvað allt annað. Og hvað gerist svo 
eftir það? Þessi fjölbreytni heldur okkur við efnið. 

Viðmælendur nefndu að teymisstarfið væri ávallt einstaklega fjölbreytt, gefandi og 

krefjandi. Í svörum allra mátti greina að fjölbreytnin væri uppspretta hvatningar, löngunar 

og staðfestu að vinna vel að framgangi teymisins. Störf sem innihalda slíka fjölbreytni eru 

ekki sjálfgefin og því til mikils að vinna. Sú staðreynd gerir einnig þá kröfu til teymisins að 

viðhalda fjölbreytninni í teymisstarfinu. Frjó hugsun og hugmyndaauðgi gefur tilgangi 

teymisins aukið vægi.  

Með hliðsjón af skilgreiningu Gagné og Deci (2005) á innri og ytri hvatningu má ætla 

að með starfi sínu í þyrlusveitinni nái aðilar innan teymisins að fullnægja bæði sínum innri 

og ytri hvötum. Innri hvötin snýr að athöfnum sem hafa með vilja einstaklingsins að gera. 

Það er vilji allra í teyminu að taka þátt í því og margir hverjir hafa stefnt að því allt frá unga 

aldri. Þannig lýstu margir því yfir að þátttaka í teyminu væri draumastarfið sem hefði verið 

takmark þeirra frá upphafi. Ytri hvöt liggur í umhverfinu. Segja má að fjölbreytnin í 

teyminu skapist af því umhverfi sem teymið starfar í og markar ytri hvöt.  
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Sé þessi hvati fjölbreytileikans skoðaður með hliðsjón af þarfapýramída Maslow (1943) 

má álykta að hver og einn innan teymisins sé kominn í næstefsta þrep þarfapýramídans 

og fullnægi þannig viðurkenningarþörfinni. Henni má skipta í háa og lága viðurkenningu. 

Lága viðurkenningin felst í virðingu annarra, viðurkenningu, hvatningu og góðu orðspori. 

Háa þörfin felst í árangri og sjálfstæði. Endurspeglast þetta meðal annars í orðum eins 

viðmælanda: 

Fjölbreytileikinn gefur þessu svo mikið gildi ... að geta verið úti og fengið 
verkefni í hendur og skipulagt og leyst það frá upphafi til enda. Allt, ekki bara 
flugið, líka undirbúningur, flugið, eftirvinnslan og allt það. Við erum að rýna 
og bæta hlutina. Þetta er svo hvetjandi og gefandi. 

4.4.2 Forréttindi 

Einkar áhugavert var að heyra viðmælendur tala um þau einstöku forréttindi sem fælust 

í því að starfa í þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar. Forréttindin lægju ekki aðeins í 

verðugum verkefnum fyrir íslenska þjóð heldur einnig í teymissamstarfinu og kunnáttunni 

sem teymið öðlast við úrlausn verkefna. Margir telja teymisstarfið fremur lífsstíl en starf 

og öll fjölskyldan tekur þátt í að hlúa að þessum lífsstíl. Þetta telja viðmælendur hafa 

jákvæð áhrif og ýta undir góðan árangur teymisins. Einn af viðmælendum komst svo að 

orði: 

Ástæða velgengni er áhugi starfsfólks ... þetta er lífsstíll ... menn lifa fyrir þetta 
og svona umhverfi er svo fjölbreytt og maður er hér meira af áhuga en hitt ... 
þetta er svo gaman. Ég myndi ekki vilja vera neins staðar annars staðar. 

Af þessum orðum má ætla að teymið finni verulegan hvata felast í þeim forréttindum 

að vera hluti af þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Hvatinn hefur jákvæð áhrif á árangur 

teymisins.  

4.5 Framkvæmd, eftirlit og viðhald 

Framkvæmd, eftirlit og viðhald fela í sér þá þætti teymisstarfsins sem snúa að framkvæmd 

teymisvinnunnar, eftirliti með frammistöðu og hvernig árangri teymisins er viðhaldið.  

4.5.1 Sameiginleg markmið 

Sameiginleg markmið eru árangursríkum teymum nauðsynleg. Án sameiginlegra 

markmiða er vinnan stefnulausari. Sameiginleg markmið gera að verkum að allir innan 

teymisins stefna í sömu átt, þekkja væntingar hinna til starfsins og sjá sama tilgang með 
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teymisvinnunni. Viðmælendur töldu sameiginleg markmið algjört skilyrði í jafn erfiðum 

og krefjandi aðstæðum og þyrlusveitin getur staðið frammi fyrir. Sögðu viðmælendur alla 

vinna að sameiginlegu markmiði með öryggi að leiðarljósi.  

Sameiginleg markmið gera að verkum að hagsmunir eins innan teymisins geta aldrei 

orðið meiri eða aðrir en hagsmunir alls teymisins. Þegar allir stefna í sömu átt verður 

eftirleikurinn auðveldari. Viðmælendum var tíðrætt um mikilvægi samhæfingar sem 

kæmi í beinu framhaldi af því sameiginlega markmiði allra að ná framúrskarandi árangri í 

erfiðum verkefnum.  

4.5.2 Samhæfing og fagmennska 

Mikil áhersla er lögð á samhæfingu, fagmennsku og skilvirkni. Einn viðmælandi komst 

þannig að orði: 

Þetta er þverfagleg samvinna milli fjögurra ólíkra starfsstétta. Allir eru með 
sitt á hreinu ... menn eru sérhæfðir á einn veg en sameinaðir á annan ... sko 
allir eru að fara í sömu átt og með sama markmið. Þetta er ekki sjálfgefið. 
Skýrt markmið, agi, fókus, þjálfun ... það er málið.  

Annar viðmælandi sagði: 

Fagmennska ... það vilja allir fá sömu niðurstöðu í öllu sem við lendum í, að 
þetta gangi upp og það virki sem við erum búin að læra og æfa. 

Og enn annar sagði: 

Í bland við góða þjálfun og verkferla verður þetta allt saman samhæft og alveg 
frá því að menn mæta til flugs og þar til þeir ganga frá er þetta eins og 
færiband sem rúllar ... reynslan er þar mjög mikilvæg. 

Viðmælendur töldu mikilvægi speglunar og áherslu á fagmennsku í hvívetna vera 

lykilþætti svo koma mætti í veg fyrir mannleg mistök. Það endurspeglast í þessum orðum 

eins viðmælanda: 

Þetta er svo mikil samheldni, samvinna og fagmennska. Allt er ótrúlega 
strúktúrerað, hlutverkin eru svo skýr og þurfa að vera það ... sama hvað 
gengur á, menn þurfa alltaf að detta í ákveðinn fasa og alveg sama með 
hverjum þú ert, það bara detta allir í sama gírinn og hugsunarháttinn. Það vilja 
allir fá sömu niðurstöðu í öllu sem við lendum í, að þetta gangi upp.  
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4.5.3 Öryggi 

Áherslan á samhæfingu spilar einnig lykilhlutverk þegar kemur að öryggi sem er 

augljóslega öllum í teyminu afar hugleikið. Lögðu allir viðmælendur áherslu á að öryggið 

væri ávallt ofar öllu. Einn af viðmælendum hafði eftirfarandi á orði: 

Samhæfing er fyrst og fremst öryggi, þarna eru ólík verksvið og þau þurfa öll 
að ganga eins og smurð vél og hvert á sínu sviði. 

Áherslan á opin, hreinskiptin og heiðarleg samskipti tengist einnig áherslu teymisins á 

öryggi. Ítrekað kom fram að það væri lykilforsenda í teymisvinnu við erfiðar aðstæður að 

hver og einn gæti tjáð sig um ferlið, aðstæður og framgang vinnunnar þegar á hólminn 

væri komið. Allir hefðu jafn mikilvægt fram að færa og virðing fyrir hinum í teyminu, virk 

hlustun, auðmýkt og traust koma aftur og aftur fram í mati þyrlusveitarinnar á þessum 

þáttum. Einn viðmælandi kom þessu í orð með eftirfarandi hætti: 

Það er alveg nóg fyrir einhvern einn að segja að honum lítist ekki á aðstæður 
... hann kannski segir ég vil bakka eða fá góð rök fyrir að halda áfram ... og 
þarna kemur teymið upp ... þetta er þá rætt og tekin sameiginleg ákvörðun ... 
þín rödd er alveg jafn mikilvæg og hinar. 

Hluti af því að tryggja sem best öryggi teymisins felst í síendurteknum æfingum og 

reglulegri endurskoðun á verkferlum og verklagi. Í huga þyrlusveitarinnar er þetta liður í 

öllu því sem skapar árangur. Mikilvægi þess að þekkja hlutverk sitt, mörk sín og skapa 

traust er hluti af árangri teymisins. Einn viðmælandi sagði: 

Allir í teyminu þekkja sitt hlutverk. Það kemur með æfingunni ... þá er maður 
tilbúinn að vinna að verkinu ef allir taka sitt hlutverk alvarlega og æfa það. 

4.5.4 Sveigjanleiki 

Til að ná árangri í teymi sem starfar við erfiðar aðstæður er sveigjanleiki nauðsynlegur. 

Viðmælendur nefndu að án hans væri erfitt að ætla sér að hámarka árangur. Þegar 

viðmælendur voru beðnir um að lýsa þeim þáttum sem einkenndu einna helst teymið í 

viðleitni þess til að ná árangri, var sveigjanleiki lykilþáttur. Starfið er ekki rúðustrikað 

heldur síbreytilegt, ögrandi og krefjandi. Sveigjanleiki er því kostur sem og einkenni 

starfsins og þarf að prýða þá einstaklinga sem í teyminu eru.  
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4.5.5 Verkferlar 

Umgjörð flugheimsins byggir á regluverki. Allir ferlar eru meitlaðir í verklag sem fylgt er í 

hvívetna í þeim tilgangi að auka öryggi og fyrirbyggja slys. Slík umgjörð er síst minni í leitar- 

og björgunarflugi. Starfsemin er þó þess eðlis að sveigjanleiki og mat á aðstæðum kalla á 

stöðugt endurmat og endurskilgreiningu verkferla.  

Áhugavert var að sjá hversu mikil áhersla er á fagmennsku og lausnir í tengslum við 

verklag og vinnufyrirkomulag. Tengja má þá áherslu við mikilvægi vinnuálagsstjórnunar 

og aðlögunarhæfni í árangursríku áhafnarsamstarfi. Vinnuálagsstjórnun er ekki hvað síst 

til þess fallin að skapa aðstæður til að bregðast við óvæntum uppákomum. Hún felur í sér 

gagnkvæmt eftirlit með árangri. Þá er það mikilvægur þáttur vinnuálagsstjórnunar að 

einstaklingar innan teymisins sjái fyrir sér þarfir annarra, þekki nákvæmlega ábyrgð og 

skyldur hvers og eins, dreifi vinnuálagi og skapi jafnvægi þegar álag er mikið (Salas o.fl., 

2006b). 

Aðlögunarhæfni gerir teymi kleift að aðlagast síbreytilegum aðstæðum, jafnvel á 

örskotsstundu. Viðmælendur lýstu þessu með margvíslegum hætti. Einn sagði: 

Þegar menn eru til dæmis að koma inn í hífingar þá hafa allir sitt á hreinu og 
þetta gengur eins og smurð vél og allir hafa hlutverk á þessum tímapunkti. 
Það er virkilega gaman að sjá hvernig verkferlarnir kikka inn og allir vita hverju 
þeir eiga að búast við frá hverjum öðrum og þá er líka auðveldara að takast á 
við óvæntar uppákomur.  

Annar viðmælandi sagði: 

Hver og einn í teyminu er fagmaður á sínu sviði og ef einhvern vantar þá virkar 
þetta ekki. Við vinnum allt eftir verkferlum og erum öll að treysta hvert á 
annað í þessari keðju ... við erum ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. 

Skynja mátti að mikil áhersla er á öryggi og verkferla. Eftir sem áður er rými fyrir 

lausnarmiðaða hugsun og sveigjanleika til að auka árangur teymisins. 

4.5.6 Lausnarmiðuð hugsun 

Að hugsa í lausnum og út fyrir kassann en innan ramma laga og reglugerða er snúið. Eftir 

sem áður er það hugleikið þyrlusveitinni. Lausnarmiðuð hugsun er einn angi fræðilegrar 

bakgrunnsþekkingar í flugi sem er hluti árangursríks áhafnarsamstarfs. Draga má þá 

ályktun að áhersla þyrlusveitarinnar á mikilvægi lausnarmiðaðrar hugsunar samræmist 

fræðilegri umfjöllun um árangursríkt áhafnarsamstarf. Fagleg þekking er ekki nægjanleg 
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teyminu heldur þurfa allir innan teymisins að deila sameiginlegri ástandsvitund og búa 

yfir færni til að hugsa í lausnum í hverjum þeim aðstæðum sem upp koma. Það flýtir fyrir 

gagnlegri ákvarðanatöku, eykur möguleika á úrræðum og getur dregið úr mannlegum 

mistökum (Salas o.fl., 2006b; Stanton, Chambers og Piggott, 2001). 

Af viðtölum mátti dæma að útsjónarsemi, yfirvegun, skýr dómgreind og lausnarmiðuð 

hugsun gera teymið hæfara til að takast á við þær erfiðu og krefjandi aðstæður sem oftar 

en ekki blasa við teyminu. Einn viðmælandi sagði: 

Það fyrsta sem ég hugsa um þegar ég pæli í teymisvinnunni okkar er fókus á 
lausnir ... hugsa allt í lausnum ... þú veist ekki alltaf hvað gerist og það er 
ögrandi að geta leyst mismunandi hluti eftir mismunandi aðferðum. 

Lausnarmiðuð hugsun krefst þess einnig að menn temji sér öguð vinnubrögð. Einn 

viðmælenda lýsti því með þessum orðum: 

Agi ... þú verður að hafa aga og temja þér grundvallarreglur og vera agaður í 
því en líka lausnarmiðaður. Þetta er ekki vandamál heldur verkefni. Við 
gefumst ekki upp heldur höldum alltaf áfram að reyna og hugsum í lausnum. 
Þetta geta verið mjög mismunandi aðstæður ... hrikalega erfiðar til dæmis oft 
á veturna. Við reynum alltaf, hugsum í lausnum, gefumst ekki upp og setjum 
öryggið á oddinn. 

Einnig mátti skynja að teymið telur lausnarmiðaða hugsun eitt sterkasta aflið í 

teymisstarfinu sökum eðlis starfsins. Þannig sagði einn viðmælandi: 

Það sem einkennir þetta teymi er hvað allir eru með opinn huga í leit að 
lausnum og eru tilbúnir að hlusta á tillögur annarra til að geta leyst 
fyrirliggjandi verkefni. 

Skynja mátti sterkt hversu teyminu er mikils um vert að leysa verkefnin af æðruleysi 

og vandvirkni. Í þeirra huga er lausnarmiðuð hugsun órofin því markmiði. 

4.5.7 Að miðla af reynslunni 

Upplýsingamiðlun snertir fjölmarga þætti í starfi þyrlusveitarinnar. Má þar nefna 

teymisforystuna, fagmennsku teymisins, aðlögunarhæfni þess, skilvirkni og 

ákvarðanatöku. Í huga þyrlusveitarinnar er birtingarmynd upplýsingamiðlunar margþætt. 

Hún snýr ekki aðeins að beinni upplýsingamiðlun í gegnum töluð orð heldur einnig að því 

hvernig einstaklingar miðla af reynslu innan teymisins. Þar kemur ekki hvað síst til kasta 

sameiginlegrar ástandsvitundar og víðtæks skilnings á aðstæðum.  
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Samkvæmt Stanton, Chambers og Piggott (2001) lýsir ástandsvitund samspili skynjunar 

einstaklinga og túlkunar þeirra á aðstæðum. Sameiginleg ástandsvitund lýsir getu 

teymisins til að þróa sameiginlega andlega hæfni til að átta sig á aðstæðum og búa til líkan 

af mögulegum aðstæðum sem upp geta komið til að samræma ákvarðanir og aðgerðir. 

Óneitanlega er þetta mikilvægur hæfileiki í aðstæðum þar sem óvissa ríkir og upplýsingar 

eru misvísandi og fljótar að breytast. Þar af leiðandi á þetta sérlega vel við í þeim 

verkefnum sem þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sinnir. Teymið er því enn betur í stakk 

búið þegar það býr að reynslu á þessu sviði. Þannig lýsti einn viðmælenda þessum þætti: 

Til dæmis finnur maður við þjálfun nýrra að þessir reynslumiklu, þeir mála upp 
einhverja mynd í orðum sem allir skynja og þá sér maður hvað hitt er komið 
langt. Reynsluboltar geta í örfáum orðum sagt það sem aðrir segja í löngum 
setningum. Frammi sjá flugmennirnir ekki neitt en þeir vita nákvæmlega hvað 
er að gerast af því að upplýsingamiðlunin er þannig ... reynsla, þekking hvert 
á öðru og þetta er fámennur hópur og svo mikill starfsaldur, menn eru vel 
slípaðir. 

Það er því ómetanlegt í teyminu að miðla af reynslunni og nýta þau tækifæri sem búa 

í þeim verðmætum að hafa reynslumikla einstaklinga í teyminu. Einn viðmælandi sagði 

meðal annars: 

Upplýsingamiðlun er byggð á því að það er hár starfsaldur og við þekkjum 
hvert annað svo vel og við vitum eiginlega næstum því alltaf næsta skref hjá 
hverjum og einum. 

Þyrlusveitin telur því að upplýsingamiðlun sem byggir á reynslu, trausti og virðingu sé 

forsenda góðs árangurs. 

4.5.8 Styrkleikar  

Einstaklingar innan þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar þekkjast vel og eru meðvitaðir um 

kunnáttu og styrkleika hvers og eins innan teymisins. Faglegir styrkleikar teymisins felast 

í markvissri og stöðugri þjálfun. Auk þess hafa bæði sigmenn og spilmenn starfað hjá 

Landhelgisgæslunni í töluverðan tíma áður en þeir veljast til starfa í þyrlusveitina. Hver og 

einn innan teymisins undirgengst fjölmörg hæfnispróf og strangt valferli áður en 

viðkomandi tekur til starfa.  

Viðmælendur töldu bæði jákvætt og brýnt að beina sjónum að ólíkum og fjölbreyttum 

styrkleikum einstaklinga í þyrlusveitinni. Töldu þeir einnig að hvatning fælist í því að hver 
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og einn fengi tækifæri til að nýta sína styrkleika. Auk þess gæti farsæl úrlausn verkefna 

byggst á því að nýta fjölþætta og ólíka styrkleika. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Við erum farin að þekkja svo vel styrkleika hinna. Það er svo mikill kostur hvað 
við þekkjumst vel því þá er auðveldara fyrir okkur að þekkja styrkleika og 
veikleika hjá hverjum og einum. Þetta eru gríðarleg verðmæti og svo er þetta 
miklu persónulegra. Það er svo gott að þekkja svona vel þá sem sitja með þér 
í teyminu, maður veit nákvæmlega hverju maður gengur að. Þetta er 
ótrúlegur styrkur fyrir teymið. 

Að mati viðmælenda eykur það traust innan teymisins þegar styrkleikar allra eru nýttir. 

Það dreifir álagi og léttir undir auk þess sem það hvetur til umræðu um nýjar lausnir þar 

sem ólík sjónarmið og fjölþætt þekking fær að njóta sín. Meðal annars sagði einn 

viðmælandi: 

Þegar maður fær tækifæri til að sanna sig þá fær maður hvatningu og það 
byggir upp traust. Við verðum því alltaf að leyfa fólki að spreyta sig og nota 
styrkleikana, það léttir líka undir og dreifir álaginu þegar við hjálpumst að. 

Samkvæmt Fredrickson (2009) er mikilvægt að teymið sé meðvitað um styrkleika 

einstaklinga innan teymisins og veiti þeim tækifæri til að nýta þá. Það eykur vinnugleði og 

árangur auk þess að ýta undir jákvæðni og lausnarmiðaða hugsun.  

4.5.9 Eftirlit með frammistöðu 

Gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu er mögulega viðkvæmasta og snúnasta viðfangsefni 

innan árangursríkra teyma. Mikilvægi þess er eftir sem áður óumdeilt.  

4.5.9.1 Gagnrýni 

Eftirlit með frammistöðu er margþætt. Það felur meðal annars í sér að beita uppbyggilegri 

gagnrýni til að koma í veg fyrir að teymið stefni í ranga átt. Rétt meðhöndlun á gagnrýni 

er kúnst sem ekki er öllum gefin. Læra þarf að nota gagnrýni rétt svo hún sé uppbyggileg 

en ekki ósanngjörn, ótrúverðug eða til þess fallin að kasta rýrð á einstaklinga að ósekju. 

Ávinningur uppbyggilegrar gagnrýni í teymi eins og þyrlusveitinni er meðal annars 

samstilling teymis og úrlausn mála áður en þau þróast í erfiðleika eða vandamál.  

Forsendur þess að teymi geti viðhaft gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu og beitt 

uppbyggilegri gagnrýni er að allir innan teymisins hafi skilning á verkefnum og ábyrgð 

teymisins. Þá er það forsenda að innan teymisins ríki traust og samheldni. Jákvæðni, 
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auðmýkt og virðing auka einnig getu teymisins til að takast á við gagnrýni og beita henni 

á uppbyggilegan hátt.  

Gagnkvæmt eftirlit er eðli máls samkvæmt afar mikilvægt í teymum sem sinna jafn 

streituvaldandi og hættulegum verkefnum og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Mannleg 

mistök og villur eru líklegri vegna eðli verkefnanna. Því verður teymið að koma í veg fyrir 

að einstaklingar innan þess loki augunum fyrir eða neiti að sjá að frammistaða þeirra sé 

ekki eins og vænta má. Þyrlusveitin er mjög meðvituð um þessa staðreynd og er stöðugt 

að leita leiða til að efla þennan þátt teymisstarfsins. Viðmælendur sögðu meðal annars: 

Gagnrýni er nauðsynleg en hún þarf að koma á réttum tíma ... eftir verkefni 
og þá segja menn sína skoðun. Og það er enginn að gagnrýna heldur fara yfir 
málin og rýna til gagns. Hvað finnst þér sjálfum og allir tjá sig. Þarna skiptir 
auðmýkt öllu svo þú getir tekið gagnrýni á uppbyggilegan hátt. Það er ekki 
verið að finna höggstað á neinum og í svona áhafnarsamstarfi er þetta gert á 
uppbyggilegan hátt svo menn geti bætt sig. Þetta er ekki niðurrif. Ef menn eru 
ekki sammála eru málin krufin og málið klárað. 

Það má segja að það sýni ákveðið þroskamerki innan teymisins að einstaklingar eru 

meðvitaðir um að þó gagnrýni sé af hinu góða er hún stundum erfið. Viljinn til að gera 

betur er þó öllu yfirsterkari og þá leggja einstaklingarnir stolt eða viðkvæmni til hliðar. Í 

því samhengi nefndi einn viðmælenda eftirfarandi: 

Eftirlit með frammistöðu og gagnrýni skiptir öllu máli, annars þróumst við 
ekki. Að geta rætt frammistöðu okkar er bakbeinið í því. Þetta er persónulegt 
challenge og var pínu erfitt fyrst ... alltaf eftirlit og horft yfir öxl en svo kemur 
þetta með tímanum og þetta er svo mikilvægt. Allir eru mannlegir, alveg sama 
hver er, líka þessir reynslumiklu.  

Teymið leggur einnig áherslu á að þrátt fyrir ólíkan bakgrunn, mismunandi reynslu og 

fjölþætt hlutverk hvers og eins verða allir að geta bæði veitt og tekið gagnrýni. Að mati 

þyrlusveitarinnar verður það að vera hluti af menningunni. Þegar kemur að mati á 

frammistöðu eru allir jafnir, óháð stétt og stöðu. Einn viðmælandi orðaði þetta með 

eftirfarandi hætti: 

Það eru allar raddir sem ein. Ef þú ert ósáttur við eitthvað þá segir þú það og 
það á að hlusta því þetta er teymisvinna ... ein heild. Enginn vill láta draga sig 
í eitthvað. En þegar þú upplifir þennan kúltúr í teyminu þá líður þér vel.  

Annar viðmælandi lagði áherslu á gagnkvæmt eftirlit með eftirfarandi orðum: 
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Ef það er ekki gagnkvæmt eftirlit og samtal þá kemur það fram síðar og það 
hefur áhrif á árangur. Þú ert þá bara að byggja upp einhvern bagga sem hefur 
áhrif á samstarfið og þar af leiðandi teymisvinnuna.  

Mikilvægi gagnkvæms eftirlits endurspeglast ekki hvað síst í þessum orðum eins 

viðmælanda: 

Eins gott að aðrir taki eftir því sem ég geri, ég get ekki alltaf gert það sjálfur. 

4.5.9.2 Ágreiningur 

Í almennri umræðu um gagnrýni er tilhneiging til að leggja að jöfnu ágreining og gagnrýni. 

Viðmælendur voru hins vegar meðvitaður um að gagnrýni og ágreiningur væri tvennt 

ólíkt. Gagnrýni er órjúfanlegur þáttur starfsins en ágreiningur á ekki að eiga sér samastað 

til lengri tíma í teymi eins og þyrlusveitinni. Um þetta voru aðilar sammála og lögðu 

áherslu á að ágreining yrði ávallt að leysa. 

Samkvæmt skilgreiningu Rahim (2002) á ágreiningi getur hann verið tvennskonar. 

Annars vegar vegna vinnulags eða verkefna og hins vegar vegna persónulegra árekstra. 

Það er eðlilegt að upp komi ágreiningur endrum og sinnum og ágreiningur þarf ekki að 

vera neikvæður sé hann meðhöndlaður. Hins vegar verður persónulegur ágreiningur 

yfirleitt neikvæður og skaðlegur, sér í lagi ef hann fær að viðgangast of lengi.  

Viðmælendur tiltóku mikilvægi þess að takast á við ágreining og finna lausn. 

Raunveruleg lausn fælist aldrei í því að loka augunum eða forðast að takast á við 

ágreining. Ávallt þyrfti að ráðast að rótum vandans.  

Nokkrar leiðir eru færar í úrlausn ágreinings. Að mati þyrlusveitarinnar er mikilvægt að 

takast á við ágreining á réttum tíma. Sá tími er aldrei í miðju verkefni. Þá eru aðilar með 

alla athygli á úrlausn verksins. Einn viðmælandi lýsti þessu ágætlega: 

Menn eru svo meðvitaðir í erfiðum verkefnum í erfiðum aðstæðum að það 
verður allt öðruvísi andi, menn fara á tærnar, fókusinn er algjör ... meiri alvara 
og menn meira alert. Allir eru meðvitaðir um að allan ágreining og annað þarf 
að setja til hliðar.  

Eftir hvert einasta flug, óháð eðli þess, eru haldnir viðrunarfundir þar sem ítarlega er 

farið yfir undirbúning flugs, flugið sjálft og aðgerðir að flugi loknu. Þar er beitt 

uppbyggilegri gagnrýni og tekist á við ágreining ef hann er til staðar. Sé það ekki gert 
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magnast ágreiningur upp og getur orðið að vandamáli. Um þetta er teymið vel meðvitað. 

Einn viðmælandi sagði meðal annars: 

Við höfum alist upp í þessu umhverfi þar sem við erum alltaf að fara yfir málin 
og fara í gegnum smáatriði, bæði persónuleg og ópersónuleg og unnið er úr 
ágreiningi og því sem betur má fara ... allir hafa áhuga á starfinu og vilja standa 
sig vel í liðinu og eru alltaf í mikilli sjálfsskoðun. Annars gengi þetta ekki upp. 

Teymið er meðvitað um að hreinskiptin og opin samskipti, samheldni, upplýsingaflæði 

og traust auk fjölda annarra þátta eru forsenda fyrir því að hver og einn innan teymisins 

sé tilbúinn að takast á við krefjandi og erfið verkefni. Það getur verið snúið að skipta um 

hlutverk og færast úr því að vera einstaklingur með fjölskyldu og vini yfir í að svífa yfir hafi 

í ólgusjó og koma jafnvel heilli skipsáhöfn til bjargar. Þá þurfa margir þættir að stillast 

saman og verða að einni heild. Að takast á við gagnrýni og ágreining er hluti þessarar 

heildar. Úrlausnin að mati teymisins liggur í kjarkinum, dómgreindinni og reynslunni sem 

felst í að vera hluti af teymi eins og þyrlusveitinni. Orð eins viðmælanda ná ágætlega utan 

um þessi áhersluatriði: 

Það er ótrúlega mikilvægt í samskiptum og ansi stór kapítuli í þessu öllu saman 
að menn séu hreinskilnir, ótrúlega mikilvægt hvernig menn tala við hvern 
annan. Við erum að vinna við að leysa vandamál og það geta verið margar 
leiðir að því að leysa málið og margar tillögur og þær koma strax við það að 
útkallið kemur og svo margoft á leiðinni og í samskiptum er spurning hvernig 
flæðið á milli okkar er. Það getur allt verið að breytast meðan við erum að díla 
við alls konar aðstæður sem eru breytilegar, svo sem upplýsingaflæði, tónn og 
hvernig við komum þessu til hvers annars er svo mikilvægt. Og geta svo að 
lokum sest niður og rætt þetta heiðarlega án þess að dæma og leysa úr 
málum. Þetta gerir okkur sterkari. 

Það er skoðun teymisins að vilji það ná árangri þarf að vera rými til að takast á við hvað 

það verkefni sem upp getur komið. Náist ekki viðunandi árangur má ekki láta þar við sitja 

heldur þarf að halda áfram og finna lausnir. Orð eins viðmælanda lýsa þessu ágætlega: 

Í lok dags er það bara þannig að við erum öll í þessu saman, til að vaxa og 
þroskast í þessu hlutverki og verða betri. 

Af niðurstöðum má ætla að samtvinnuð þjálfun í áhafnarsamstarfi og þekking á þeim 

þáttum sem einkenna árangursrík teymi sé raunhæf stefna til að bæta teymisvinnu í flugi 

og skapa teymi sem lágmarkar skaða og hámarkar árangur – sannkallað draumateymi. 
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5 Umræða 

Árangur er eftirsóknarverður en alls ekki sjálfgefinn. Einstaklingar geta náð árangri einir 

og sér en sum verkefni krefjast þess að unnið sé að úrlausn þeirra í sameiningu. Teymi 

sem sett eru saman í þeim tilgangi að ná tilsettum markmiðum geta verið misárangursrík, 

jafnvel þó innan þeirra séu einstaklega hæfir og árangursríkir einstaklingar. Það vekur upp 

áhugaverðar vangaveltur um hvað það er sem framkallar árangur innan teyma. Í þessari 

rannsókn hefur árangursríkt teymi verið til skoðunar; þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands. 

Þyrlusveitin hefur verið farsæl í starfi og náð afbragðsgóðum árangri. Þyrlusveitin starfar 

við krefjandi aðstæður þar sem reynir á útsjónarsemi, áræðni, skynsemi, samstarf og 

lausnir. Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvað einkennir teymisstarf 

þyrlusveitarinnar og hvort það samræmist fræðum um árangursrík teymi og árangursríkt 

áhafnarsamstarf.  

Í niðurstöðum komu fram tíu skýr einkenni þyrlusveitarinnar sem marka henni 

umgjörð til vænlegs árangurs en þau eru: 

1. Traust einstaklinga á hvern annan og teymið 

2. Jákvæðni gagnvart starfinu, einstaklingum í teyminu og umhverfinu 

3. Virðing og auðmýkt gagnvart teyminu, verkefnum þess og þiggjendum 

þjónustunnar 

4. Skipt forysta og sameiginleg ábyrgð 

5. Virk hlustun og skýr upplýsingamiðlun 

6. Hvatning og stuðningur 

7. Fagmennska og öryggi 

8. Sveigjanleiki og lausnarmiðuð hugsun 

9. Sameiginleg markmið  

10. Gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu 
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Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sinnir meðal annarra verkefna bráðaútköllum vegna 

slysa á hafi og á landi. Þegar kallið kemur skiptir hver mínúta máli. Viðbrögð verða að vera 

fumlaus og ákvarðanir teknar hratt og örugglega. Sameiginleg sýn teymisins er að bjarga 

mannslífum og koma þyrluáhöfn heilu og höldnu heim. Starfinu er sköpuð tiltekin 

umgjörð og ferli en mest um vert er hvernig teymið útfærir ferlið og hvaða þættir eru 

ráðandi svo útfærslan beri árangur. 

Gleðin er gefandi og starfsánægja er eftirsóknarverð. Ítrekað kom fram að verkefnin 

gleðja teymið. Þau eru fjölbreytt, krefjandi og skemmtileg. Ósjálfrátt verður starfið 

ákveðinn lífsstíll. Teymið fyllist eldmóði og heldur áfram á seiglunni einni saman við 

aðstæður sem oft eru þess eðlis að enginn vill vera í þeim. Í teymið veljast einstaklingar 

sem hafa áhuga á að koma öðrum til hjálpar og eru tilbúnir að leggja á sig ómælda vinnu 

og starfa við hættulegar aðstæður í þágu verkefna teymisins. Teymið setur sér markmið, 

stefnir þangað ótrautt og sýnir fórnfýsi við krefjandi aðstæður.  

Teymið verður að starfa á jafningjagrundvelli þar sem allir eiga sér rödd og engin ein 

rödd er rétthærri en önnur. Forystan er skýr og dreifð og hver og einn þekkir sitt hlutverk. 

Ákvarðanir eru teknar með aðkomu allra í teyminu enda er það svo að á ögurstundu skipta 

allir máli, óháð stétt og stöðu. 

Teymið tekur starfið alvarlega. Dómgreind og auðmýkt verður að einkenna meðlimi 

teymisins. Ellegar er sú hætta fyrir hendi að getan til að leysa úr erfiðum viðfangsefnum 

skerðist.  

Traust verður að vera til staðar í árangursríkum teymum. Traust er undirstaða alls. Án 

traustsins er stoðum kippt undan vilja teymisins til að takast á við erfiðar aðstæður sem 

breytast ört og verða jafnvel lífshættulegar. Jákvæðni skapar á vissan hátt svigrúm til 

trausts. Jákvæðni víkkar hugsun og gerir einstaklinga móttækilegri fyrir leiðbeiningum og 

leiðum til að gera ávallt betur. Innan þyrlusveitarinnar ríkir mikið traust og allir innan 

teymisins eru meðvitaðir um mikilvægi þess.   

Virðing og auðmýkt eru göfugir kostir. Í teymi eins og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar 

getur ekki liðist að sýna vanvirðingu, hvorki innan né utan teymisins. Virðingarleysi dregur 

úr trúverðugleika og trausti og hefur neikvæð áhrif á árangur og orðspor.  

Þegar á hólminn er komið og aðstæður eru næstum óyfirstíganlegar er sameiginleg 

ábyrgð forsenda. Í teymi eins og þyrlusveitinni er ekki hægt að ætla einhverjum einum að 



 

71 

bera ábyrgðina. Það kallar líka á að allar raddir fái að heyrast, forystu sé skipt eftir 

þekkingu og færni og ákvarðanir teknar sameiginlega. Svo allar raddir raunverulega 

heyrist þarf teymið að tileinka sér virka hlustun. Tónn, taktur, orðaval og líkamstjáning 

skipta máli. Hver og einn þarf að heyra það sem raunverulega er sagt, ekki aðeins töluð 

orð. Virk hlustun tryggir skilvirkara og öruggara upplýsingaflæði sem getur komið í veg 

fyrir mistök.  

Einstaklingum er eðlislægt að eflast við hvatningu. Hún dregur fram trú á eigin getu, 

traust á aðstæður og vilja til að starfa með öðrum. Allir einstaklingar innan 

þyrlusveitarinnar þrífast á hvatningu og stuðningi sem verður að eiga sér stað innan 

teymisins því áhrifaríkasti hvatinn kemur frá félögunum. 

Í teymi eins og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar er fagmennsku og öryggi gert hátt undir 

höfði. Dómgreind og mat á aðstæðum með öryggi í huga verður einatt að vera ríkjandi 

þáttur. Að sama skapi þarf að hugsa í lausnum og sýna sveigjanleika því án þeirra kosta er 

hætta á stöðnun sem hefur bein áhrif á árangur. 

Þyrlusveitin verður að vinna út frá sameiginlegu markmiði. Ella er hætta á að teymið 

stefni ekki í rétta átt. Gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu allra í teyminu verður því að 

eiga sér stað. Þarf það að gerast án þess að það sé litið hornauga eða til þess fallið að 

draga einstaka aðila teymisins niður eða letja þá til að hámarka frammistöðu sína. 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar og fræðileg viðmið hennar getur 

þyrlusveitin talist gott dæmi um árangursríkt teymi. Forystan er skýr og sameiginleg og 

allir hafa vel skilgreind hlutverk. Aðlögunarhæfni teymisins er einstök. Þegar af stað er 

farið er sjaldnast fullvitað hvað býður. Hver og einn þarf að aðlagast aðstæðum um leið 

og þær koma upp. Öll áhöfnin viðhefur gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu hinna og 

samstilling er forsenda þess að teymið sé árangursríkt.  

Gagnkvæmur stuðningur er mikill. Um borð geta aðstæður orðið afar tvísýnar og 

erfiðar. Hver einasti aðili í teyminu verður að gera það sem í hans valdi stendur til að veita 

aðstoð og er meðvitaður um að allir verða að vinna saman til að skila góðu verki.  

Að lokum er sameiginleg stefna skýr. Markmið teymisins verða ávallt að vera ofar 

þörfum einstaklinganna sem treysta hver öðrum fyrir lífi sínu. Við þær kringumstæður 

líðst aldrei að forðast að takast á við ágreining eða óæskilega hegðun. Eftir hvert einasta 

verkefni er árangur teymisins ræddur, farið yfir hvað fór vel og hvað hefði betur mátt fara.  
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Sameiginleg sýn, miðlun upplýsinga og traust er lykilforsenda í þyrlusveitinni. Teymið 

verður að bera gæfu til að takast á við áskoranir starfsins af jákvæðni þar sem hugsað er 

í lausnum. Hver og einn þekkir styrkleika hinna í teyminu. Samskipti þar sem virk hlustun 

er viðhöfð eru einstök. Hver og einn getur lesið í líðan annarra í teyminu. Orð eru oft 

óþörf. Fyrir þyrlusveit Landhelgisgæslunnar er teymisvinnan það allra mikilvægasta á 

ögurstundu. Þyrlusveitin er teymi því enginn getur þetta einn. 
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6  Lokaorð  

Þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands gegnir mikilvægu hlutverki í öryggis- og 

björgunarviðbragði íslensku þjóðarinnar. Þyrlusveitin er til staðar allan sólarhringinn, alla 

daga ársins og kemur gjarnan til aðstoðar þegar aðrar bjargir þrýtur. 

Fróðlegt var að rannsaka einkenni teymisvinnu þyrlusveitarinnar út frá fræðilegum 

viðmiðum um einkenni árangursríkra teyma og árangursríks áhafnarsamstarfs. 

Niðurstöður gáfu til kynna að árangur þyrlusveitarinnar er meðal annars vegna þess 

öfluga og vel skilgreinda teymisstarfs sem fram fer í þyrlusveitinni. Áhersla er á jákvæðni, 

virðingu og auðmýkt þar sem hagsmunir heildarinnar vega ávallt þyngst. Þá mátti skynja 

mikinn metnað og áhuga meðal allra í þyrlusveitinni á verkefnum hennar og góðum 

árangri. 

Áhugavert væri að skoða aðrar þyrlusveitir í sama ljósi, til að mynda í 

nágrannalöndunum. Hér á landi er engin þyrlusveit sambærileg þyrlusveit 

Landhelgisgæslunnar. Því væri fróðlegt að skoða hvort sömu þættir hafi áhrif á árangur 

þyrlusveita víðar um heim. Þá væri einnig athyglisvert að skoða fleiri teymi innan 

Landhelgisgæslunnar með sambærilegri aðferðafræði, til að mynda áhafnir varðskipa, 

stjórnstöðvar og séraðgerðasveit. Öll hafa þessi teymi vel skilgreind hlutverk sem eru 

krefjandi og reyna á útsjónarsemi, stöðugt eftirlit með árangri og öfluga teymisforystu. 

Einnig væri áhugavert að skoða ólíkari starfsemi líkt og íþróttateymi en þar er stöðugt 

endurmat og áhersla á bættan árangur drifkraftur teymisins. Gaman væri að leitast við að 

varpa ljósi á hvernig þessi teymi skapa árangur og hvort sambærileg nálgun getur gilt um 

þyrlusveit, varðskipsáhöfn eða önnur teymi sem hafa ólík en krefjandi hlutverk.  
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Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi – Þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands 

 

Bakgrunnsspurningar: 

 Hvert er nafn þitt, staða í þyrlusveit og hve lengi hefur þú starfað í þyrlusveit?       

(Þessar bakgrunnsspurningar eru eingöngu til einföldunar við úrvinnslu en munu ekki birtast) 

 

Starfið: 

 Ef þú ættir að lýsa starfinu í nokkrum orðum, hvað kemur fyrst í hugann? 

 

Teymisvinna: 

 Hvað kemur fyrst í hugann þegar þú hugsar um teymisvinnu í þyrlusveitinni? 

 Hvað finnst þér einkenna teymisvinnu hjá þyrlusveit Landhelgisgæslunnar? 

 Hvað finnst þér mikilvægast við teymisvinnuna? 

 Hvaða eiginleika telur þú einstaklinga innan þyrlusveitarinnar þurfa að hafa? 

Nefndu fjóra eiginleika hið minnsta og raðaðu þeim í röð eftir mikilvægi þeirra. 

 Hvernig er teymisforystunni innan þyrlusveitarinnar háttað?  

 Hvað skiptir þig mestu í teymissamstarfinu? Nefndu fjóra þætti hið minnsta. 

 Hvernig andrúmsloft/menning þarf að ríkja í teyminu svo það nái árangri? 

 Hversu mikilvægt finnst þér að styrkleikar þínir séu þekktir og nýttir? 

 Hversu miklu máli finnst þér skipta að teymið búi yfir góðri aðlögunarhæfni? 

 

Samskipti: 

 Hvernig lýsir þú samskiptum teymisins? 

 Hvaða þættir finnst þér skipta mestu máli í samskiptum innan teymisins? 

 

Frammistaða – ágreiningur – traust: 

 Hvernig er frammistaða innan teymisins metin? 

 Hvernig er brugðist við þegar bæta þarf frammistöðu?  

 Hvers konar ágreiningur kemur helst upp í teyminu? 

 Þegar upp kemur ágreiningur, hvernig er leyst úr honum (áður en farið er í 

verkefni, á meðan og að loknu verkefni)? 

  Hversu miklu máli finnst þér skipta að gagnkvæmt traust ríki innan teymisins? 
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Að lokum: 

 Hvað finnst þér að þurfi að einkenna þyrlusveitina svo hún nái árangri? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við um teymisstarf í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar 

þannig að hún verði skilvirkari eða nái meiri árangri í framtíðinni? 

 


