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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Áhugi minn á stjórnendaþjálfun kviknaði snemma í 

náminu og vildi ég kafa dýpra í þá hugleiðingu hverju stjórnendaþjálfun skili til stjórnenda. 

Hugmyndin þróaðist áfram í rannsóknarspurningarnar: Hvað einkennir góða leiðtoga að 

mati stjórnenda? Hvert er viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar? og: Eru forsendur 

fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum?  

Ritgerðin er skrifuð undir leiðsögn Ástu Dísar Óladóttur, dósent við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og kann ég henni bestu þakkir fyrir gott samstarf, gagnlegar ábendingar, 

hvatningu og ómælda þolinmæði. Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum kærlega fyrir 

þátttökuna og þá sérstaklega fyrir þau jákvæðu viðbrögð og þær nytsamlegu upplýsingar 

sem þeir veittu mér. Að lokum vil ég sérstaklega þakka fjölskyldunni minni fyrir alla 

hjálpina, þolinmæðina og óbilandi trúna sem hún hafði á mér í gegnum námið. 
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Útdráttur 

Hlutverk stjórnenda hafa tekið miklum breytingum undanfarna áratugi og er óhætt að 

segja að hlutverk stjórnanda í dag er ekki svo auðvelt viðureigna. Nýjar áherslur og 

hugmyndir eru sífellt að koma upp á yfirborðið og alltaf er eitthvað nýtt sem kallar á 

athygli stjórnenda og gerir þeim því erfitt fyrir að einbeita sér að einu verkefni í einu. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar og 

athuga hvort forsenda væri fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum. 

Fræðilegur bakgrunnur er aðallega sóttur til erlendra rannsókna og greina sem tengjast 

stjórnendum, leiðtogamennsku og stjórnendaþjálfun. Markmið þessar rannsóknar var því 

að auka þekkingu á stjórnendaþjálfun með því að skoða viðhorf og reynslu stjórnenda 

sem hafa sjálfir nýtt sér stjórnendaþjálfun.  

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð þar sem tekin voru viðtöl við níu stjórnendur 

sem höfðu reynslu af stjórnendaþjálfun og gátu því myndað sér skýra skoðun um þessi 

mál. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að viðhorf stjórnendana til 

stjórnendaþjálfunar var gott þar sem afgerandi meirihluti viðmælenda töldu þjálfunina 

hafa skilað sér nýrri þekkingu eða gefið skarpari mynd af nú þegar hlotinni þekkingu. Þá 

var hægt að álykta að góð forsenda væri fyrir því að innleiða  stjórnendaþjálfun í fyrirtæki 

þar sem hún gæfi stjórnendum kost á verkfærum og aðferðum til þess að verða góður 

leiðtogi fyrir starfsmenn sína sem og  þjálfunin gæti eflt þá í að vera fljótari að aðlagast 

síbreytilegum markaði og aðstæðum sem henta vel við aðstæður stjórnenda okkar.  
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Abstract 

The manager’s roles have changed a lot in recent decades, and it is safe to say that the 

role of manager today is not so easy. New emphases and ideas are constantly coming to 

the surface and there is always something new that calls for the attention of managers 

and therefore makes it difficult for them to focus on one project at a time. The purpose 

of the study was to examine managers' reflection towards management training and to 

examine whether there was a prerequisite for the implementation of management 

training in companies. Theoretical background is mainly applied to foreign research and 

articles related to management, leadership, and management training. The aim of this 

study was therefore to increase knowledge of management training by examining the 

reflection and experiences of managers who have used management training 

themselves. 

A qualitative research method was used where interviews were conducted with nine 

managers who had experience in management training and could therefore form a clear 

opinion on these issues. The main results of the study indicated that the managers' 

reflection towards management training was good, as the vast majority of the 

interviewees believed that the training had resulted in new knowledge or a sharper 

picture of the already acquired knowledge. It could also be concluded that there is a good 

precondition for implementing management training in a company where it gives 

managers the opportunity to use tools and methods to become a good leader for their 

employees as well as the training could strengthen them to be more adaptable to endless 

changing markets and conditions that are well suited to the circumstances of our 

management.
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1  Inngangur  

Undanfarin ár hefur verið lögð mikil áhersla á sjálfa hugmyndafræðina í kringum 

stjórnendur og leiðtoga sem gefur vísbendingar um hvernig skal verða besta útgáfan af 

góðum stjórnanda. Sú spurning kemur þá upp hvort vitneskjan sé nægileg – er nóg að vita 

hvernig eigi að vera góður stjórnandi eða leiðtogi til að vera slíkur eða er nauðsynlegt að 

fá þjálfun í því? Rannsakanda hefur verið umhugað um þessar vangaveltur í þó nokkurn 

tíma og vildi því freistast til að ná dýpri skilningi á umfjöllunarefninu og því hvernig hægt 

sé að nýta stjórnendaþjálfun. Þótt stjórnendaþjálfun sé alltaf að verða meira áberandi í 

fyrirtækjum eru þó enn margir vegir ófarnir þegar kemur að rannsóknum á því sviði og 

taldi því rannsakandi viðfangsefnið áhugavert sem vert væri að rýna nánar í. Markmið 

þessarar ritgerðar er því að auka þekkingu á stjórnendaþjálfun með því að öðlast betri 

skilning á henni út frá hugmyndafræðinni og geta svo notfært sér hana í daglegu lífi.      

Tilgangur verkefnisins er að skoða viðhorf stjórnenda sem hafa sjálfir nýtt sér 

stjórnendaþjálfun og athuga hvort forsenda sé fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá 

fyrirtækjum. Með innleiðingu á stjórnendaþjálfun væri markmiðið að fyrirtæki tileinki sér 

þá hugmyndafræði sem gerir stjórnendur betur undirbúna til að takast á við daglega 

starfsemi og þær áskoranir sem upp gætu komið á vinnustað. Leitast verður við að svara 

þremur spurningunum í þessari ritgerð: Hvað einkennir góða leiðtoga að mati 

stjórnenda? Hvert er viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar? Eru forsendur fyrir 

innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum?  

Ritgerðinni er skipt upp í níu kafla og tilheyrir inngangurinn fyrsta kaflanum. Í kafla tvö, 

þrjú, fjögur og fimm verður farið yfir fræðilega umfjöllun þar sem litið er til stjórnunar, 

forystu, markþjálfunar og stjórnendaþjálfunar. Í framhaldi af því er svo fjallað um 

aðferðarfræðina þar sem gerð er grein fyrir rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, 

framkvæmd gagnaöflunar og réttmæti og siðfræði ritgerðarinnar. Í sjöunda kafla eru 

niðurstöður greindar og túlkaðar út frá þremur meginþemum. Í áttunda kafla eru svo 

niðurstöðurnar bornar saman við fræðilegu kenningarnar ásamt því að 

rannsóknarspurningunum er svarað. Lokaorðin koma svo í níunda kafla þar sem dregnar 

eru saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar.  
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2 Stjórnun 

Samkvæmt Gareth R. Jones (2013) snýst stjórnun í stuttu máli um að móta skipulag þar 

sem stjórnandi eða stjórnendur sjá um að samræma auðlindir, bregðast við breytingum í 

ytra umhverfi, stjórna uppbyggingu og menningu fyrirtækisins og tryggja að markmið 

fyrirtækja séu uppfyllt. Það hefur hins vegar sýnt sig að stjórnun er alls ekki svo auðveld 

viðureignar, nýjar áherslur og hugmyndir eru sífellt að koma upp á yfirborðið og alltaf er 

eitthvað nýtt sem kallar á athygli stjórnenda og gerir þeim því erfitt fyrir að einbeita sér 

að einu verkefni í einu. Það eina sem við virðumst geta fullyrt um framtíðina er að hún er 

óráðin, óvissan mikil og er því mikilvægt að stjórnendur geti tileinkað sér aðlögunarhæfni, 

hæfileika til að læra hluti hratt og hugrekki til að taka á móti nýjungum. Ábyrgð stjórnenda 

getur því oft og tíðum verið flókin þar sem krafist er meira af þeim en sérhæfðrar 

þekkingar og ætlast er til að þeir geti tekist á við fjölmargar áskoranir í starfi sínu (Yukl, 

2010).  

2.1 Upphaf stjórnunar 

Margir fræðimenn hafa velt fyrir sér tilgangi stjórnunar og var Frakkinn Henri Fayol (1916) 

meðal þeirra fyrstu til að koma fram með kenningar um stjórnun og hlutverk stjórnenda 

í riti sínu Administration, industrielle et génerale (1916). Í nálgun sinni á stjórnendur horfði 

Fayol mikið til fræðimannanna Fredriks Taylor og Max Webers, sem lögðu mikla áherslu 

á verkaskiptingu, verkferla, vinnusemi og peningaumbun á meðan Fayol einbeitti sér 

frekar að áherslum á að gera áætlanir, deila verkefnum, samhæfa aðgerðir, spá fyrir um 

framtíðinna og hafa eftirlit með starfsemi fyrirtækja. Annað sem Fayol gerði frábrugðið 

þeim var að á meðan Taylor og Weber beindu athygli sinni aðeins að hæstu stjórnendum 

einbeitti Fayol sér að starfsemi allra stjórnenda (Buchanan og Huczynski, 2004). Fayol 

nýtti líka persónulega reynslu sína sem framkvæmdastjóri hjá stóru frönsku 

kolanámufyrirtæki og lýsti framkvæmd stjórnunar sem einhverju sem frábrugðið er 

bókhaldi, fjármálum, framleiðslu, dreifingu og öðrum dæmigerðum viðskiptaaðgerðum 

og vildi hann meina að stjórnun teldist frekar undir starfsemi allra viðskipta, stjórnunar 

og jafnvel heimilisins. Úr því varð að hann þróaði fjórtán meginreglur um stjórnun, sjá 

mynd 1, sem hægt væri að beita við allar skipulagsaðstæður (Fayol, 1963). 



 

12 

Mynd 1 Fjórtán meginreglur Fayol um stjórnun 

(Henri Fayol, 1916). 

Fayol sjálfur fylgdi þessum fjórtán meginreglum á erfiðum tímum í kolanámufyrirtækinu 

og undir stjórn hans þótti fyrirtækið dafna vel. Hann skilgreindi svo hlutverk stjórnenda 

enn betur þegar hann skipti þeim í fimm viðfangsefni sem voru: Áætlunargerð (e. 

planning), skipulagning (e. organizing), stýring (e. commanding), samhæfing (e. 

coordinating), og eftirlit (e. controlling). Þessi kenning Fayol um fimm hlutverk 

stjórnandans þóttu lengi vel ráðandi eða allt fram að 20. öld, þá voru þau notuð sem eins 

konar leiðarvísir eða reglur sem mátti sjá í verkferlum fyrirtækja og stofnana. Síðar voru 

þessum fimm hlutverkum breytt í fjögur viðurkennd hlutverk þar sem hlutverkin „stýring“ 

og „samhæfing“ voru tekin út og breytt í eitt hlutverk sem var „að leiða“ (e. leading). Þessi 

fjögur hlutverk skiptast því í: Áætlunargerð, sem snerist um að setja sér markmið, setja 

stefnu til að ná þessum markmiðum og þróa svo áætlanir um hvernig eigi að samþætta 

og samhæfa starfsemina. Skipulagning var annað hlutverkið og sú stjórnunaraðferð sem 

felur í sér að forgangsraða og byggja upp vinnuna þannig að hún nái markmiðum 

fyrirtækja og stofnana. Að leiða var þriðja hlutverkið og snýr að því að vinna með og í 

gegnum fólk til að ná markmiðum í skipulagi. Eftirlit var svo fjórða hlutverkið en þar ber 
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stjórnandanum að hafa umsjón með eftirliti, samanburði og leiðréttingu á árangri í starfi 

(Fayol, 1916).     

Henry Mintzberg (1973) var líka einn af þeim sem leitaðist eftir svari við spurningum á 

borð við: „Hvað er stjórnun?“ og: „Hvert er hlutverk stjórnandans?“ Mintzberg gagnrýndi 

kenningar stjórnunarfræðanna í anda Fayol, Taylor og Webers, og taldi þær skorta dýpri 

skilning á starfi stjórnandans. Hann kom fram með nýja kenningu um hlutverk stjórnenda 

þar sem tekið var tillit til þeirra aðstæðna sem stjórnendur væru í hverju sinni ásamt því 

að leggja áherslu á hegðun þeirra. Hann skipti hlutverkum stjórnandans niður í þrjá flokka; 

Samskipti (e. interpersonal) þar sem stjórnandinn er táknrænn fulltrúi, leiðtogi og 

samstarfsaðili fyrirtækisins. Upplýsingamiðlun (e. informational) þar sem stjórnandinn er 

ábyrgðaraðili upplýsinga og ber ábyrgð á því að miðla þeim áfram, ásamt því að vera 

talsmaður fyrirtækis út á við. Ákvarðanataka (e. decisional) þar sem stjórnandinn er 

frumkvöðull, úthlutar verkefnum og verðmætum og er samningamaður. Stjórnandinn 

þarf því að sinna öllum þessum hlutverkum en það fari þó eftir aðstæðum hverju sinni 

hvaða hlutverk vega mest hverju sinni (Mintzberg, 1998). Kenningar Mintzberg þróuðust 

og árið 2009 kom hann fram með stjórnendalíkan sem fjallað verður betur um í næsta 

kafla.  

2.2 Stjórnunarlíkan Henry Mintzberg 

Eftir því sem árin liðu taldi Mintzberg að stjórnun væri ekki vísindi eða starfsgrein eins og 

hann hélt í fyrstu, þar sem nóg væri að skipuleggja sig vel og þá yrðu menn sjálfkrafa góðir 

stjórnendur. Hann taldi stjórnun heldur vera eins konar samblanda af list, færni og 

vísindum. Með listinni á hann við þær hugmyndir og sýn sem stjórnandinn hefur að 

innsæi, færnin kemur þegar hann lærir af reynslunni og finnur út úr hlutunum, vísindin 

koma svo að skipulaginu með kerfisbundinni greiningu og þekkingu. Stjórnendur þurfa því 

að kunna ákveðin atriði og hafa ákveðna færni og geta svo notað sköpunargáfu sína til að 

sameina þetta allt. Mintzberg ítrekar að þrátt fyrir að stjórnun geti verið óútreiknaleg þar 

sem kljást þarf við flókin vandamál, er hún fyrst og fremst æfing. Reynslan kemur því ekki 

fyrr en stjórnandinn er tilbúinn að prófa sig áfram, gera mistök og læra svo af þeim. Því 

eru þættir eins og reynsla, innsæi, dómgreind og viska eitthvað sem Mintzberg taldi 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur svo árangur náist í stjórnun (Mintzberg, 2009).  
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Árið 2009 setti Mintzberg fram stjórnunarlíkan, sjá mynd 2, þar sem hann tilgreindi 

helstu verkefni og hlutverk stjórnandans. Líkanið kom út frá rannsókn sem hann gerði á 

29 stjórnendum sem sinntu mismunandi hlutverkum í ólíkum fyrirtækjum. Með líkaninu 

vildi Mintzberg sýna þau fjölbreytilegu verkefni sem stjórnandanum ber að hafa í huga til 

að geta sinnt starfi sínu á árangursríkan hátt.  

Mynd 2 Stjórnunarlíkan Henry Mintzberg 

 

(Mintzberg, 2009). 

Eins og sjá má á mynd 2 skiptist líkan Mintzberg í þrjár víddir sem eru upplýsingamiðlun 

(e. information plane), mannauður (e. people plane) og athafnir (e. action plane). 

Stjórnandinn er svo í forgrunni líkansins og ber ábyrgð á að halda öllum þremur víddunum 

gangandi svo sýn og markmið fyrirtækisins verði að veruleika. Svo það nái fram að ganga 

þarf stjórnandinn að búa yfir mörgum og fjölbreyttum hæfileikum þar sem hann er 

leiðtogi, talsmaður og fyrirmynd innan fyrirtækisins og því er nauðsynlegt fyrir hann að 

vera vel tengdur öllum hópum innan sem og utan 

skipulagsheildarinnar. Upplýsingamiðlun er fyrsta víddin og ein sú mikilvægasta að mati 

Mintzberg. Hér býr stjórnandinn til tengslanet með því að eiga samskipti við fólk, dreifa 

mikilvægum upplýsingum á milli og beita virkri hlustun. Stjórnandinn þarf að bera ábyrgð 

á að vera alltaf með nýjustu upplýsingarnar svo hann geti gert áætlanir, deilt ábyrgð og 
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verkefnum og hanna starfsemina í takt við samkeppnina. Ef upplýsingaflæðið er gott og 

starfsfólk fær reglulega fræðslu, myndast gott samskiptamynstur innan fyrirtækisins sem 

gerir stjórnandanum auðveldara með að hafa yfirsýn eða bregðast við aðstæðum sé þess 

þörf (Mankin, 2009). Innan upplýsingamiðlunar ber stjórnandinn einnig ábyrgð á að 

ramma inn starfið (e. framing) en það gerir hann með því að skilgreina vægi verkefna, 

þróa verkferla og taka ákvarðanir. Að skipuleggja starfsemina (e. scheduling) er annað 

mikilvægt verkefni sem stjórnendur þurfa að sinna og snýr að því að aðlaga starfsemina 

að umhverfinu svo heildarsýn verkefna komist til skila. Stjórnendur þurfa því að setja upp 

tímaáætlun svo þeir sjálfir ásamt starfsmönnum geta ráðstafað tíma sínum á sem bestan 

máta (Mintzberg, 2009).  

Næsta vídd snýr að mannauðinum en þar ber stjórnandinn ábyrgð á að virkja, leiðbeina 

og hvetja starfsfólk sitt áfram til þátttöku. Það gerir hann með samskiptum, 

upplýsingamiðlun og virkri hlustun sem styður því vel við fyrstu víddina þar sem 

ómögulegt er að virkja starfsfólk nema að eiga við það skýr og góð samskipti. Hér skiptir 

miklu máli að deila ábyrgð og verkefnum til starfsmanna svo að afköstin verði meiri og 

starfsfólk finni að það skipti máli innan fyrirtækisins. Mintzberg (2009) telur hlutverk 

stjórnenda í að virkja mannauðinn tvíþættan, annars vegar að leiðbeina og styðja (e. 

leading) starfsfólk innan skipulagsheildarinnar en einnig að huga að tengslum í ytra 

umhverfinu (e. linking). Með ytra umhverfi er til dæmis átt við hluthafa, birgja eða 

almenna viðskiptavini og er ekki síður mikilvægt að fá þá á sitt band til að stuðla að sem 

vænlegustum árangri.  

Athafnir er svo þriðja víddin en þar er hlutverk stjórnandans að leiða breytingar, takast 

á við og vinna úr ágreiningi, úthluta fjármagni og gera samninga. Hér þar stjórnandinn því 

að vera óhræddur við að sýna frumkvæði, bera ábyrgð á ákvörðunum sínum og passa að 

verkferlar og stefnur fyrirtækisins séu í forgrunni ákvarðana hans. Innan 

skipulagsheildarinnar þarf stjórnandinn að geta framkvæmt (e. doing) hlutina sjálfur ef til 

þess kemur og því mikilvægt að hann sé vel upplýstur um allt ferlið. Hins vegar er hlutverk 

stjórnendanna utan skipulagsheildarinnar að eiga í viðskiptum (e. dealing) út á við og 

mynda tengsl. Þessum tengslum má svo lýsa sem bandalögum þar báðir aðilar hagnast á 

þeim og geta meðal annars verið nýtt til að koma samningum í höfn (Mintzberg, 2009). 
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Það er því augljóst að hlutverk stjórnandans er ekki af skornum skammti og í mörg horn 

að líta.  

Upp hafa komið vangaveltur um hvort eigi að skilgreina stjórnun og leiðtogamennsku 

undir sama hatt eða hvort um sé að ræða of ólíka stjórnunarstíla svo hægt sé að bera þá 

saman. Samkvæmt Mintzberg (2009) er ekki hægt að aðskilja leiðtogamennsku frá 

stjórnun, báðar þurfa að koma til. Stjórnendur þurfa ekki endilega að búa yfir mikilli 

leiðtogahæfni en þeir þurfa engu að síður að geta stjórnað og leitt starfsfólk sitt í rétta átt 

með skipulagi og valdi, eins er það með leiðtoga en þar geta sumir verið góðir leiðtogar 

sem eiga auðvelt með að ná til fólks og byggja upp traust, en hafa að sama skapi ekkert 

stjórnunarvald.
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3 Forysta 

Forysta (e. leadership) eða leiðtogamennska eins og hún er oft kölluð hefur verið til í um 

áraraðir og könnumst við flest við hana hvort sem það er í viðskiptum, stjórnmálum, 

íþróttum eða jafnvel trúarbrögðum (Silva, 2016). En það sem hefur vakið áhuga er að 

jafnvel þótt að leiðtogamennska hafi svo lengi verið til virðast fræðimenn hafa átt í 

erfiðleikum með að koma með eina nákvæma skilgreiningu á leiðtogamennsku og virðist 

það í raun hafa leitt til þess að hugtakið þýðir mismunandi hluti fyrir mismunandi fólk í 

mismunandi samhengi (Heifetz og Linsky, 2017). Robbins og Coulter (2021) vildu 

skilgreina muninn milli leiðtoga og forystu. Skilgreindu þeir leiðtoga á þann máta að hann 

sé einhver sem hefur áhrif á aðra og hefur því stjórnunarvald sem væri í raun ekki ólíkt 

hlutverki stjórnanda, en forysta væri ferlið við að leiða hópa og hafa áhrif á þá hópa til að 

ná markmiðum sínum.  

Margir hafa einnig velt því fyrir sér hvað það sé sem geri leiðtoga að árangursríkum 

leiðtoga og hvort einhverjir ákveðnir eiginleikar í mönnum geri þá líklegri til að verða 

árangursríkir leiðtogar. Á árunum 1929 og 1930 var gerð leiðtogarannsókn sem beindist 

að því að einangra leiðtogaeiginleika eða einkenni sem myndu aðgreina leiðtoga frá 

öðrum. Nokkur af þeim eiginleikum sem voru skoðuð voru meðal annars líkamsvöxtur, 

útlit, félagsstétt, tilfinningalegur stöðugleiki og félagslyndi. Þrátt fyrir þann mikla metnað 

sem settur var í rannsóknina reyndist ómögulegt að bera kennsl á eiginleika sem myndu 

„alltaf“ aðgreina leiðtoga frá öðrum sem báru ekki leiðtogamennsku með sér og þótti það 

því aðeins of mikil bjartsýni að nokkrir ákveðnir eiginleikar ættu við alla leiðtoga um í 

öllum heimshornum. Þrátt fyrir að þessi rannsókn gangi ekki upp út frá leiðtoganum, 

uppgötvuðu þeir að hægt væri að nýta hana til að bera kennsl á þá eiginleika sem tengjast 

leiðtogamennsku. Gerð var ný rannsókn sem sýndi fram á að til að vera árangursríkur 

leiðtogi þurfi að búa yfir tíu eiginleikum. Eiginleikarnir eru: Hvati (e. drive) þar sem 

leiðtogarnir hafa mikla löngun til afreka og eru metnaðarfullir, hafa mikla orku og sýna 

frumkvæði. Löngun til að leiða (e. desire to lead) en þar hafa leiðtogar sterka löngun til 

að hafa áhrif og leiða aðra. Heiðarleiki og heilindi (e. honesty and integrity) en mikilvægt 

er fyrir leiðtoga að byggja upp traust samband við fylgjendur með því að vera sanngjarnir 
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og standa við orð sín. Sjálfstraust (e. self-confidence) er eiginleiki sem leiðtogar þurfa að 

sýna til að sannfæra fylgjendur sína um réttmæti markmiða og ákvarðana sinna. Greind 

(e. intelligence) þar sem leiðtogar þurfa að vera nógu snjallir til að túlka mikið magn 

upplýsinga, hafa skýra framtíðarsýn, leyst vandamál og tekið réttar ákvarðanir. 

Starfsþekking (e. job-relevant knowledge) því mikilvægt er að hafa mikla þekkingu á 

fyrirtækinu, iðnaðinum og tæknilegum málum til að stjórnendur geti tekið upplýstar 

ákvarðanir og skilið afleiðingar þessara ákvarðana. Útrás (e. extraversion) en það er þegar 

fólk hefur tilhneigingu til að vera mjög líflegt og orkumikið, viðræðugott, áhugasamt og 

dafna í því að vera í kringum fólk. Tilhneiging til sektarkenndar (e. proneness to guilt) en 

hún er talin vera góð fyrir leiðtoga þar sem hún framleiðir sterka ábyrgðartilfinningu fyrir 

öðrum. Tilfinningagreind (e. emotional intelligence) en hún er þegar leiðtogar geta 

skynjað þarfir annarra, hlustað með einlægum áhuga og lesið viðbrögð annarra. Að lokum 

má nefna eiginleikann samviskusemi (e. conscientiousness) en það á við þá leiðtoga sem 

eru agaðir og geta staðið við þær skuldbindingar sem þeir hafa tekið að sér (Derue o.fl., 

2011).  

Þessir tíu þættir þóttu lengi vel gefa góða mynd af hvernig skuli einkenna góða 

leiðtogamennsku en rannsóknir frá árunum 1940 til 1960 sýndu loks fram á að þrátt fyrir 

að þessi tíu eiginleikar gæfu meiri möguleika á árangursríkum leiðtoga og 

leiðtogamennsku töldu þeir einnig að eiginleikarnir einir nægðu ekki til, þar sem ekki væri 

hægt að hunsa hvernig samskipti leiðtoga og meðlima hópsins fara fram sem og 

aðstæður. Það var því farið af fullum hug að rannsaka aðra þætti eins og hegðunarþætti 

eða aðstæðubundin áhrif sem þeir töldu skipta miklu máli til að verða árangursríkur 

leiðtogi (Robbins og Coulter, 2021). 

Í bók sinni Leadership on the Line lýsa Heifetz og Linsky (2002) leiðtogamennsku sem 

tvenns konar, annars vegar sem tæknilegum vandamálum (e. technical problems) og hins 

vegar sem aðlögunaráskorun (e. adaptive challenges). Þar vilja þeir meina að tæknileg 

vandamál snúist um þessa hefðbundnu stjórnun sem við vitum nú þegar hvernig eigi að 

leysa. Þar er oft notast við viðurkennda sérþekkingu, núverandi skipulag, verkferla og 

aðrar þekktar aðferðir til að gera hlutina. Þrátt fyrir að til staðar sé skipulag eða verkferlar 

geta tæknileg vandamál oft og tíðum orðið mjög flókin. Dæmi um tæknileg vandamál er 

til dæmis hjartalokuskipti; ákveðið verkferli er í kringum framkvæmd aðgerðarinnar en að 
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sama skapi er hún mjög vandasöm og margt sem getur farið úrskeiðis á miðri leið. 

Aðlögunaráskorun er svo sá þáttur að mati Heifetz og Linsky (2002) sem kallar á 

leiðtogamennsku, en þar kemur áskorunin í að leysa vandamál með nýjum starfsháttum 

eða til að ná breytingum fram. Breytingarnar sem takast þarf á við koma að 

starfsmönnunum sjálfum og getur til dæmis verið viðhorf, hollusta, venjur eða sjálf 

menningin innan skipulagsheildarinnar. Það getur því oft og tíðum verið erfitt verk og því 

mikilvægt að hafa góðan leiðtoga til að stýra slíkum breytingum. Hér er verið að tala um 

þær breytingar sem snúast um að breyta hjörtum og hugum fólks sem getur reynst 

mörgum erfitt. Margir upplifa missi við slíkar breytingar þar sem verið er að taka eitthvað 

í burtu sem þeim þótti venjulegt eða þægilegt. Aðlögunaráskorun kallar því á lærdóm 

fólks varðandi nýjar leiðir og áskoranir þrátt fyrir að það geti reynst þeim erfiðar. 

Algengasta orsök lélegrar forystu er þegar aðlögunaráskorun er meðhöndluð eins og um 

tæknilegt vandamál sé um að ræða, því um meira en tæknilegt mál er að ræða þegar 

breyta þarf hjörtum og hugum fólks, ekki bara óskum þeirra eða rútínum. Að leiða þegar 

forysta er annars vegar krefst því oft að fólk er leitt í gegnum erfiðar breytingar þar sem 

ögrað er því sem fólki þykir vænt um eins og daglegar venjur, verkferla, tryggð eða 

hugsunarhátt, með ekkert meira að bjóða en kannski möguleika á betri árangri. Fólk á það 

til að streitast á móti ef persónulega og vinnulega jafnvægið sem það þekkir er truflað og 

getur það jafnvel leitt til þess að fólk reyni að grafa undan leiðtoganum eða jafnvel hrekja 

hann á brott. Það er því engin furða að oft og tíðum hikar fólk við að leiða ákveðnar 

breytingar sem það veit að getur komið fólki í ójafnvægi. Að leiða getur því alltaf verið 

áhættusamt en ef farið er rétt að því er hægt að koma í veg fyrir slæma útkomu og breytt 

henni í árangursríka (Heifetz og Linsky, 2017). 

3.1 Forystukenningar 

Eins og kom fram í kaflanum hér að framan þá hefur forysta lengi vel verið áhugaefni 

rannsakenda. Það hefur þótt vandasamt að skilgreina hugtakið forysta þar sem hugtakið 

fer oftar en ekki eftir aðstæðum og ólíkum nálgunum og var James MacGregor Burn 

(1978) á því að þrátt fyrir að forysta væri eitt mest rannsakaða hugtakið á meðal 

fræðimanna að þá væri það samt sem áður minnst skilda hugtakið. Yukl (2010) vildi þó 

meina að þrátt fyrir að fjölmargar skilgreiningar væru yfir forystu væri hins vegar eitt 

þema sem næði yfir þær flestar og það væri að foryst snúist um að hafa áhrif á fólk. 
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Hackman og Johnson (2013) vildu skipta forystu niður í fjóra flokka sem voru: Forysta 

snýst um hver þú ert, en þar skoðum við leiðtogana út frá eiginleikum þeirra og hvort þeir 

falli undir svokallaða ,,fæddir leiðtogar” en fæddir leiðtogar geta breytt hegðun fólks með 

sannfæringu, hæfileikum sínum og gjörðum. Hvernig þú hegðar þér, en þar eru leiðtogar 

skoðaði út frá því hvernig þeir fara með áhrif sín og völd og ef þú ert leiðtogi sem nærð 

að breyta hegðun fólks á áhrifaríkan hátt þá ert þú árangursríkur leiðtogi. Hvað þú gerir, 

þar eru áhrif leiðtogans skoðuð út frá fylgjendum. Hvernig þú starfar með öðrum, þar er 

leiðtoginn skoðaður út frá samvinnuþýði en leiðtoginn þarf að geta unnið með fylgjendum 

sínum að sameiginlegu markmiðum og tilgangi (Hackman og Johnson, 2013). Margt hefur 

gerst síðan menn hófu að skilgreina forystu og hafa margar áhugaverðar kenningar 

sprottið upp í gegnum árin. Hér verður fjallað um fjórar forystu kenningar sem hafa verið 

að skipa sér æ stærri sess innan leiðtogafræðanna sem eru: sönn forysta, töfrandi forysta, 

umbreytingarforysta og þjónandi forysta.  

3.1.1 Sönn forysta 

Sönn forysta (e. authentic leadership) var fyrst sett fram af Bill George (2003) í bók hans 

sem ber nafnið Authentic Leadership og einbeitir sér að siðferðilegum þáttum þess að 

vera leiðtogi (WGU, 2020). Leiðtogarnir í sannri forystu vita hverjir þeir eru, hvað þeir trúa 

á og starfa því opinskátt og hreinskilnislega í takt við þau viðhorf og gildi. Sannir leiðtogar 

eru taldir hafa fjóra eiginleika sem eru: Að vera meðvitaðir um sjálfan sig, gagnsæir, opnir 

fyrir gagnrýni og hafa sterk siðferðileg viðmið (Avolio o.fl., 2018). Samblanda þessara 

fjögurra eiginleika í leiðtoga verður þess valdandi að fylgjendur líta á þá sem gott 

siðferðilegt fólk og treystir þeim því fyrir vikið, þeir eiga það líka til að þróa sterka 

tilfinningaþrungna skuldbindingu til leiðtogans og bæta frammistöðu og hegðun sína í 

kjölfarið. Gott dæmi um ósvikinn leiðtoga er fyrrverandi forstjóri Home Depot, Frank 

Blake, en hann tók ábyrgð á gagnabrotum á tölvukerfum fyrirtækisins sem leiddi til 

þjófnaðar á fimmtíu og sex milljónum kreditkorta. Blake sem hugði sjálfur að starfslokum 

hefði getað sagt skilið við ástandið og látið nýja forstjórann taka við því, en þess í stað 

sýndi hann sanna forystu og tók ábyrgðina á sínar hendur (Gill og Caza, 2018). 

3.1.2 Töfrandi forysta 

Töfrandi forysta (e. charismatic leadership) sem sett var fram af Max Weber árið 1922 er 

forysta þar sem leiðtogar gefa frá sér virkni, eldmóð, drifkraft og eru einhverjir sem 
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fylgjendurnir líta á sem hetju eða einstakling með stórkostlega leiðtogahæfileika. Töfrandi 

leiðtogum hefur verið lýst með fimm eiginleikum sem eru: Að hafa sýn, getu til að koma 

þeirri sýn á framfæri, vilja til að taka áhættu til að ná þeirri sýn, næmi fyrir þörfum 

fylgjenda og hegðun sem er utan venjulegrar hegðunar. Sýnt hefur verið fram á 

áhrifamikla fylgni á milli töfrandi forystu og góðrar frammistöðu og ánægju á meðal 

fylgjenda (Antonakis o.fl., 2016). Þó getum við ekki horft fram hjá því að töfrandi forysta 

hefur einnig galla, en leiðtogar eiga þá til að vera sjálfhverfir, hrokafullir og starfa þá ekki 

endilega í þágu samtaka sinna heldur huga frekar að eigin hagsmunum (Zehndorfer, 

2016). Ef leiðtogum er kennt hvernig eigi að vera töfrandi leiðtogi með því að setja fram 

víðtæk markmið, koma á framfæri miklum væntingum, sýna traust á getu undirmanna til 

að uppfylla þessar væntingar og hafa samúð með þörfum undirmanna sinna ætti töfrandi 

forysta að henta vel sem árangursrík forystutegund (Robbins og Coulter, 2021).  

3.1.3 Umbreytingarforysta 

James MacGregor Burns (1978) kom fyrstur manna fram með kenninguna um 

Umbreytingarforystu (e. transformational leadership) sem er forysta þar sem leiðtogar 

umbreyta með því að örva og hvetja fylgjendur til að ná framúrskarandi árangri. Þeir eru 

meðvitaðir um áhyggjur og þroskaþörf einstakra fylgjenda, þeir hjálpa fylgjendum að 

skoða hluti í öðru ljósi og eru færir um að hvetja og virkja fylgjendur til að gefa allt sem 

þeir eiga til að ná markmiðum hópsins. Umbreytingarforysta virkjar framleiðni og 

frammistöðu starfsmanna og fær þá til að gera umfram það venjulega, einnig er hvatt til 

gagnrýnnar hugsunar bæði varðandi almennar skoðanir sem og þær skoðanir sem 

leiðtoginn hefur (Bass og Riggio, 2006). Komist hefur verið að því að 

umbreytingarleiðtogar eru metnir sem áhrifaríkari, afkastameiri, frambærilegri og 

næmari á milli manna heldur en þessir venjulegu viðskiptaleiðtogar. Einnig benda 

vísbendingar til þess að umbreytingarforysta skapi lægri veltu, hærri framleiðni, meiri 

starfsánægju og betri sköpunargáfu (Robbins og Coulter, 2021).  

3.1.4 Þjónandi forysta 

Þjónandi forysta (e. servant leadership) hefur verið að færast í aukana á undanförnum 

fjórum áratugum sem virt leiðtogakenning og hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif 

hennar hjá einstaklingum, teymum og samtökum (Sigurður Ragnarsson o.fl., 2018). 

Robert K. Greenleaf (1970) var fyrstur manna til að skilgreina hugtakið „þjónandi forysta“ 
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þegar hann skrifaði um það í bók sinni The Servant as Leader árið 1970. Þar lýsti hann 

þjónandi forystu þannig að hlutverk stjórnandans sé fyrst og fremst að þjóna og mæta 

þörfum starfsfólks, þannig nær það að blómstra í starfi og aðeins þá er hægt að ná 

markmiðum fyrirtækisins. Hann lýsti vel hugmyndum sínum um þjónandi forystu þegar 

hann sagði: „Það byrjar á þeirri náttúrulegu tilfinningu að maður vilji þjóna, þjóna fyrst. 

Síðan veldur meðvitað val því að maður vill taka forystu“ (Greenleaf, 2008). Samkvæmt 

Greenleaf er þetta ólíkt þeim manneskjum sem eru fyrst og fremst leiðtogar, en það eru 

oft þeir sem búa yfir mikilli valdalöngun eða þorsta í efnisleg gæði. Hjá slíkum 

manneskjum kemur viljinn til að þjóna öðrum ekki fyrr en þær eru sjálfar orðnar leiðtogar 

og eru þetta því tvær andstæðar týpur, sá sem er fyrst leiðtogi og sá sem er fyrst þjónn. 

Greenleaf taldi því oft óljóst hvort stjórnandinn leitaðist eftir að fylgja viðmiðum þjónandi 

forystu eða ekki og vildi því meina að besta prófraunin sem leiðtogi væri að spyrja sjálfan 

sig spurninga á borð við: „Vaxa starfsmenn mínir sem einstaklingar? Verða þeir 

heilbrigðari, vitrari, frjálsari eða sjálfstæðari?“ og að lokum: „Eiga þeir sem ég þjóna meiri 

möguleika á að verða leiðtogar?“ (Greenleaf, 2008). Þjónandi forysta felur í sér marga 

eftirsóknarverða starfshætti eins og að koma á fót framtíðarsýn og stefnu, þróa staðlað 

og einfalt verklag, tryggja stöðugan vöxt og þroska, miðla valdi og upplýsingum og eiga 

gott samband við samstarfsfólk og viðskiptavini. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

þjónandi forysta skilar betri vinnuþátttöku, skipulagsskyldu, söluárangri og minni 

veltuáformum. Sérstaða þjónandi forystu er því sú að þarfir starfsfólks eru alltaf í 

forgrunni, óháð starfi og titli og eru allir á jafningjagrundvelli. Það má því segja að þjónandi 

forysta sé í raun vinnustaðamenningin og er það í hlutverki stjórnandans að halda henni 

góðri (Sigurður Ragnarsson o.fl., 2018). 

Sigrún Gunnarsdóttir (2011) setti fram þriggja þátta líkan um þjónandi forystu sem 

byggir fyrst og fremst á hugmyndum Greenleaf og fyrstu ritum hans, sjá mynd 3. Þar er 

þjónandi forystu skipt upp í þrjá meginþætti sem eru einlægur áhugi á hagsmunum og 

hugmyndum annarra, innri styrkur og að sjá til framtíðar.  
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Mynd 3 Þriggja þátta líkanið um þjónandi forystu 

 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 

Einlægur áhugi á hagsmunum og hugmyndum annarra er fyrsta víddin í þriggja þátta 

líkaninu í þjónandi forystu. Þar er velferð starfsfólksins í forgrunni og telur Greenleaf að 

virk og góð hlustun sé helsta einkenni þjónandi leiðtoga til að sýna einlægan áhuga og 

vilja til að kynnast hugmyndum annarra (Greenleaf, 2008). Hér skiptir öllu máli að sýna 

einstaklingum virðingu og hlusta vandlega á hvað þeir hafa að segja, jafnvel þótt ekki séu 

allir sammála. Því ef fólk skynjar að hlustað sé á það og því sýnd sú virðing að skoðanir 

þess skiptir máli, skapast traust til stjórnandans sem er gríðarlega mikilvægt (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). Önnur víddin í líkaninu er innri styrkur. En með innri styrk er átt við 

þekkingarleit, sjálfsvitund og ígrundun sem þarf til að efla eigin vitund. Að þekkja sína 

styrkleika og veikleika, hugsjónir og þekkja áhrif eigin orða og athafna er lykillinn að 

árangri (Greenleaf, 1978). Með sjálfsþekkingu og ígrundun getur þjónandi leiðtogi átt 

mun auðveldara með að skilja og greina fortíð og nútíð og jafnvel eflt færni sína þannig 

að hann geti haft tilfinningu fyrir hinu ókomna (Greenleaf, 2008). Þriðja víddin á líkaninu 

er að sjá til framtíðar, oft kallað framsýni. Hér er mikilvægt að hafa hugsjón, tilgang og 

markmið á hreinu svo augljóst sé í hvaða átt sé stefnt. Hér er því hlutverk leiðtogans að 

hafa yfirsýn, skapa samtalið um tilgang verkefna og útskýra markmiðið svo allir stefni að 
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sameiginlegri hugsjón. Greenleaf hvetur því þjónandi leiðtoga til gagnrýnnar hugsunar, 

endurskoðunar og að vera opin fyrir ólíkum hugmyndum og tækifærum þar sem það eru 

meginþættir þess til að ná forskoti (Greenleaf, 2008).  

3.2 Leiðtogavandamál á 21. öldinni  

Leiðtogar í dag þurfa að horfast í augu við ýmisskonar vandamál og því er mikilvægt fyrir 

þá að vera meðvitaðir um þau vandamál svo hægt sé að koma í veg fyrir þau. Robbins og 

Coulter (2021) tala um fimm vandamál sem leiðtogar verða að varast. Það fyrsta er að 

stjórna valdi (e. managing power) en það vandamál felur í sér þá spurningu um hvar 

leiðtogar fái vald sitt. Því er skipt niður í fimm þætti sem eru: Lögmætt vald (e. legitimate 

power), þvingunarvald (e. coercive power), umbunarvald (e. reward power), 

sérþekkingarvald (e. expert power) og tilvísunarvald (e. referent power). Lögmætt vald er 

vald sem leiðtoginn hefur vegna stöðu sinnar innan fyrirtækisins. Þvingunarvald er vald 

sem notað er til að refsa eða stjórna öðrum en fylgjendur bregðast við þessu valdi af ótta 

og vilja því ekki bregðast leiðtoganum með því að uppfylla ekki kröfur hans eða viðmið. 

Flestir stjórnendur hafa eitthvað þvingunarvald undir höndum sér og geta til dæmis 

skipað starfsmönnum sínum að sinna vinnu sem þeim þykir óþægileg eða leiðinleg. 

Umbunarvald er vald til að veita jákvæða umbun. Umbun getur verið í ýmisskonar formi 

eins og peningar, stöðuhækkun, ákjósanlegar vinnuvaktir eða sölusvæði. 

Sérþekkingarvald er vald sem er byggt á sérþekkingu eða sérstakri færni. Að hafa 

kunnáttu, færni eða þekkingu sem skiptir máli, getur aukið vald sérfræðingsins til muna 

vegna þess hve mikilvægur hann er fyrir fyrirtækið. Að lokum er svo tilvísunarvald sem 

myndast vegna eftirsóknarverðrar manneskju eða eiginleika persónunnar. Það myndast 

út frá aðdáun annarra og löngun þeirra til að vera eins og þessi manneskja. Gott dæmi 

um tilvísunarvald er til dæmis áhrifin sem raunveruleikastjarnan Kim Kardashian hefur á 

fylgjendur sína til að versla vörur eða föt. Árangursríkir leiðtogar treysta því á alla þessa 

þætti til að hafa áhrif á hegðun og frammistöðu fylgjenda sinna. Þeir gefa fyrirmæli, 

umbuna eða hrósa góðri hegðun, aga þá sem fremja brot eða fara ekki eftir fyrirmælum, 

leitast við að hafa vald sérfræðings og skapa sérstöðu sem veldur aðdáun fylgjenda 

(Turner og Schambram, 2012). 

Næsta vandamál sem stjórnendur þurfa að kljást við er að þróa trúverðugleika og 

traust (e. developing credibility and trust) sem eru mjög mikilvægir eiginleikar fyrir 
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stjórnendur. Meginþáttur trúverðugleika er heiðarleiki, en heiðarleiki er nauðsynlegur 

þegar það kemur að forystu. Heiðarlegur leiðtogi ýtir undir trúverðugleika sinn og gerir 

fylgjendum sínum auðvelt með að fylgja honum, hann sýnir hollustu og á að vernda 

starfsfólk sitt, líkamlega sem og tilfinningalega. Traust er svipað hugtak en það er 

skilgreint sem trú á heiðarleika og getu leiðtogans. Fylgjendur sem trúa á leiðtoga sinn 

fylgja honum í blindni og treysta því að réttindi og hagsmunir þeirra verði ekki misnotaðir. 

Rannsóknir hafa sýnt að traust til forystu skili sér í betri árangri í starfi, betri hegðun 

starfsmanna, meiri starfsánægju og skuldbindingu til starfsins. Í umhverfi þar sem mikið 

er um niðurskurði, fjárhagslegar áskoranir og nýtingu starfsmanna í hlutastarfi getur oft 

verið erfitt að vinna sér inn traust starfsmanna eða annarra hagsmunaaðila (Brower o.fl., 

2009). 

Að leiða með rafrænni stjórnun (e. leading virtual teams) er annað vandamál sem hefur 

borið meira á í samfélaginu. Samskiptaaðferðir með fjarskiptabúnaði hafa verið að aukast 

um allan heim og áskoranir sem því fylgja geta verið margar, s.s. tímamismunur getur 

verið milli fólks, ólík menning, erfiðleikar með að koma skilaboðum skýrt á framfæri og 

tungumálaerfiðleikar geta spilað inn í. Einnig getur verið erfitt að ná samheldni innan 

vinnuhópa þegar tækifærin til að hittast fjara út. Tali fólk saman augliti til auglits er hægt 

að milda hörð orð með brosi eða líkamstjáningu og dregið þannig úr áhrifum orða sem er 

ekki hægt í gegnum tölvupóst eða síma. Það getur verið mjög auðvelt að mistúlka skilaboð 

þegar hvorki er hægt að sjá líkamstjáningu eða skynja tilfinningar þeirra sem senda 

skilaboðin. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur sem þurfa að nota rafrænar lausnir til að 

eiga samskipti við starfsfólk sitt að reyna að mynda traust og tengingu. Það er til dæmis 

hægt að gera með því að kynnast þeim persónulega, deila áhugamálum, reynslu eða 

jafnvel myndum. Góður rafrænn leiðtogi er því sá sem getur miðlað stuðningi og forystu 

í gegnum samskiptamiðla og þróað með sér góða færni í að lesa tilfinningar i skrifuðum 

orðum (Snellman, 2014).  

Leiðtogaþjálfun (e. leadership training) getur verið krefjandi á okkar tímum þar sem mikill 

hraði er í viðskiptalífinu og breytingar þróast hratt. Margir hafa velt því fyrir sér hvort 

leiðtogaþjálfun sem mörg fyrirtæki hafa verið að leggja mikið upp úr, sé í raun að skila 

einhverjum árangri. Sumir vilja meina að svo sé ekki en þó var nýlega gerð samantekt á 

yfir þrjú hundruð rannsóknum sem leiddi þá niðurstöðu í ljós að leiðtogaþjálfun sem 
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samanstóð af mörgum fundum, sýnikennslum, sameiginlegum upplýsingum og 

þjálfunaraðferðum skilaði árangri til að skapa raunverulegar hegðunarbreytingar og 

höfðu jákvæð áhrif á mannauðinn og skipulagsheildina (Lacerenza o.fl., 2017). Það gefur 

því góða hugmynd um að vel heppnuð leiðtogaþjálfun getur skilað árangri. Nokkur 

samstaða hefur verið um hvaða tvö einkenni skapi árangursríka leiðtogaþjálfun, annars 

vegar er samhengisvæðing námsins þar sem tryggt er að nám sé sett í stefnu og menningu 

fyrirtækisins og hins vegar er persónugerð námsins þar sem þátttakendum er gert kleift 

að leita að námi sem tengist óskum þeirra. Þjálfarar þurfa því að geta aðlagað sig að 

breyttum tímum og vera hæfir til að þjálfa þá færni sem krafist er hverju sinni (Petriglieri, 

2016). 

Síðasta vandamálið sem þarf að velta fyrir sér er þegar forysta er kannski ekki mikilvæg 

(e. when leadership may not be important) en rannsóknir hafa sýnt fram á að í mörgum 

aðstæðum skiptir ekki máli hvaða aðgerðir leiðtoginn ákveður þar sem ákveðnar breytur 

geta haft áhrif svo sem einstaklingar, störf eða skipulag og geta þær breytur því  komið í 

stað forystu eða komið í veg fyrir að leiðtoginn hafi áhrif á fylgjendur sína. Dæmi um 

þessar breytur getur til dæmis verið reynsla starfsmanna, þjálfun, stefna eða jafnvel 

áhugaleysi gagnvart umbun fyrirtækisins. Einnig geta skýr formleg markmið, reglur, 

verklag og samheldinn vinnuhópur komið í stað formlegrar forystu (Hussain o.fl., 2016). 

Það er gefur því augaleið að leiðtogar þurfa að horfast í augu við mörg vandamál sem 

geta komið upp. Til eru ýmiskonar þjálfun og námskeið sem hjálpa stjórnendur í að verða 

betri í að bregðast við vandamálum og hjálpa þeim að skynja vandamálin áður en þau 

verða til. Markþjálfun er dæmi um slíka þjálfun en þar fá einstaklingar tækifæri á að bæta 

frammistöðu og árangur í starfi sem leiðir oft til persónulegs vöxt (Matilda Gregersdotter 

o.fl., 2013).  
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4 Markþjálfun 

Markþjálfun (e. coaching) er fræðigrein sem er tiltölulega ný hér á landi en hefur að sama 

skapi verið að skapa sér sess innan skipulagsheilda fyrirtækja. Markþjálfun kemur frá 

enska orðinu „coaching“ sem vísar til reyndra einstaklinga, oft kallaðir þjálfarar. Hlutverk 

þessara þjálfara er að styðja einstaklinga eða hópa með því að veita þjálfun eða 

leiðbeiningar. Markþjálfun þótti því viðeigandi þýðing þar sem „mark“ vísar til árangurs 

og „þjálfun“ vísar til einstaklings sem leiðbeinir eða þjálfar annan einstakling. Það var því 

ákveðið að kalla þessa reyndu einstaklinga markþjálfa og eru þeir skilgreindir á þrjá vegu: 

Þeir sem þjálfa samkvæmt markvissri aðferðafræði, þeir sem aðstoða aðra við að 

skilgreina hvaða markmiðum þeir vilja ná og þeir sem hjálpa öðrum við að ná settu 

markmiði (Matilda Gregersdotter o.fl., 2013). Skilgreining á markþjálfun er sú aðferð sem 

hefur verið notuð til að stytta leið einstaklinga eða hópa að tilteknu markmiði eða 

lífshamingju. Hún getur verið mjög áhugaverð en á sama tíma krefjandi og geta markmið 

hennar verið margvísleg, til dæmis geta þau verið persónulegur vöxtur, aukin lífsgæði, 

betri frammistaða eða bættur árangur (Matilda Gregersdotter o.fl., 2013).  

Það var fjármálaráðgjafinn Thomas J. Leonard sem var fyrstur manna til að skilgreina 

markþjálfun sem fræðigrein árið 1992 þegar hann stofnaði markþjálfunarskólann Coach 

U. Árið 1995 stofnaði hann svo Alþjóðasamband markþjálfa (e. International Coach 

Federation) eða ICF eins og það er oft kallað og er hlutverk sambandsins að efla 

markþjálfun um allan heim, halda uppi ímynd og gæðum fagsins og gefa verðandi 

markþjálfum góðar vísbendingar á það hvernig markþjálfun skal fara fram á árangursríkan 

hátt (Internationl Coach Federation, 2021). Markþjálfun eins og við þekkjum hana í dag 

byggist í grunninn á sálfræði, stjórnunarfræði og kennslu- og uppeldisfræði. Hún sækir því 

í samtalsaðferðir margra ólíkra sérsviða, sem hafa þó öll það sameiginlegt að leggja 

áherslu á betri skilvirkni, árangur og markmiðasetningu (Brock, 2009). Út frá sálfræðinni 

er til dæmis notast við klíníska sálfræði, jákvæða sálfræði, tilvistarsálfræði og hugræna 

atferlismeðferð. Stjórnunarfræðin gefur okkur svo leiðtogafræði, stefnumótunarfræði, 

verkefnastjórnun og mannauðsstjórnun (Kauffman, 2006). Úr kennslu- og uppeldisfræði 

eru fræðin tekin um uppbyggingu fólks, menntun þess, lærdóm og samvinnuþjálfun 

(Allison, 1995).  
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4.1 Tegundir markþjálfunar 

Eins og við vitum eru þarfir einstaklinga eins mismunandi og þeir eru margir og því þarf 

að velja viðeigandi þjónustu fyrir hvern og einn einstakling. Hægt er vera í markþjálfun í 

langan tíma (e. long-term coaching) eða í stuttan tíma (e. short-term coaching) eftir því 

hvað einstaklingar telja henta sér og þarf það þá að koma fram í samningi sem 

markþjálfinn og marksækjandinn gera sín á milli. Einnig þarf að ákveða hvort markþjálfinn 

muni starfa í föstu starfi innan skipulagsheildar (e. internal coach) eða tímabundið utan 

skipulagsheildarinnar (e. external coach). Þegar þessi atriði eru komin á hreint þarf að 

ákveða hvers konar markþjálfun hentar í hverju tilfelli fyrir sig svo hægt sé að koma til 

móts við ólíka einstaklinga og hópa (French og Bell, 1999). Fyrir utan þessa almennu 

markþjálfun þar sem markmiðið er að veita einstaklingum aðstoð við að ná settum 

markmiðum í lífi sínu hefur markþjálfun verið skipt niður í marga ólíka flokka og hér verða 

reifaðar tíu algengustu markþjálfanirnar: Stýrilaus markþjálfun (e. non-directive 

coaching) er markþjálfun þar sem marksækjandinn er sá sem fær að ráða förinni og 

ákveða hvert hann vill stefna með þjálfuninna. Atferlismarkþjálfun (e. behavioral 

coaching) er markþjálfun þar sem áherslan er á að aðstoða fólk með að breyta atferli sínu 

til hins betra. Stjórnendamarkþjálfun (e. executive coaching) er markþjálfun fyrir 

stjórnendur til að efla sig sjálfa og til að ná betri árangri í stjórnunarstarfi sínu. 

Þróunarmarkþjálfun (e. development coaching) er markþjálfun sem leggur áherslu á vöxt 

og þróun í starfi  ásamt persónulegum þroska (Strozzi-Heckler, 2005). Andleg markþjálfun 

(e. spiritual coaching) er markþjálfun þar sem áherslan er lögð í andlegan og 

siðferðislegan vöxt. Persónuleikamarkþjálfun (e. personal content coaching) er 

markþjálfun þar sem markmiðið er að efla og þroska persónuleika einstaklinga. Afmörkuð 

markþjálfun (e. coaching on specific subject) er þegar ákveðið er að einblína á eitt tiltekið 

vandamál og hvernig eigi að taka ákvörðun og vinna sig í gegnum það tiltekna vandamál. 

Hláturmarkþjálfun (e. laughter coaching) er markþjálfun þar sem gleði og léttleiki ræður 

för með hlátur að leiðarljósi. Markþjálfunin á að vera skemmtileg en á sama tíma gefandi. 

Markþjálfun fólks með athyglisbrest (e. ADHD-coaching) er markþjálfun sem aðstoðar fólk 

með athyglisbrest til að verða betra í að halda athygli og ná þeim markmiðum sem þau 

hefur sett sér. Sambandsmarkþjálfun (e. relationship coaching) er markþjálfun með 

tveimur einstaklingum eða fleirum þar sem markmiðið er að aðstoða þá að setja sér 

sameiginleg markmið og ná þeim (West og Milan, 2001).  
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Það gefur því augaleið að þó almenn markþjálfun hafi verið hvað vinsælust virkar hún 

alls ekki fyrir alla, heldur þarf að skoða vel hvert tilvik fyrir sig til að ákveða bestu lausnina 

fyrir hvern og einn einstakling eða hóp. Stjórnendaþjálfun sem er ein af nálgunum 

markþjálfunarfræðanna hefur verið sem dæmi að afla sér aukinna vinsælda í 

viðskiptaheiminum en þar er stjórnendum veit ýmsa lykilstjórnunarfærni sem hjálpar 

þeim að verða færari í sínu starfi. 
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5 Stjórnendaþjálfun 

Áður fyrr voru stjórnunarhæfileikar taldir vera meðfæddir en eftir því sem tíminn leið fóru 

menn að átta sig á að stjórnun er eitthvað sem er hægt að læra og tileinka sér. Stjórnendur 

sem fá reglulega þjálfun og endurmenntun eru taldir eiga meiri möguleika á að ná betri 

árangri í viðskiptalífinu þar sem þeir eru fljótari að aðlagast síbreytilegum markaði og 

aðstæðum (Panagiotakopoulos, 2020). Stjórnendaþjálfun (e. executive coaching) er 

skilgreind sem þjálfun í stjórnunarfærni fyrir einstaklinga sem sinna stjórnendastöðu og 

er það talið formlegt nám sem veitt er af ytri menntastofnun til væntanlegra og núverandi 

stjórnenda í þeim tilgangi að hjálpa þeim að þróa ýmsa lykilstjórnunarfærni svo sem 

samskiptafærni, þjálfunarfærni, hæfni til að takast á við erfiðar aðstæður, getu til að 

hvetja og skipulagshæfni svo eitthvað sé nefnt (Stone, 2002). Til að skilja 

stjórnendaþjálfun betur taldi Cunningham (1991) mikilvægt að skilja hvert hlutverk 

stjórnendaþjálfans væri, skilgreining hans var svohljóðandi: 

Stjórnendaþjálfi er einstaklingur sem skilur þær flóknu stjórnunaraðferðir 
sem að viðgangast í fyrirtækjum nútímans og tekur tillit til þeirra áhrifa sem 
að hegðun einnar manneskju getur haft á aðra. Stjórnendaþjálfi vinnur 
markvisst með upprennandi stjórnendum, á vinnustað þeirra, að því að auka 
færni þeirra í að stjórna núverandi viðskiptaumhverfi sínu. (Cunningham, 
1991, bls. 23).  

Markmið þjálfunarinnar er því að efla stjórnandann í að vinna að lausnum afmarkaðra 

vandamála, til dæmis þegar fyrirtæki ganga í gegnum breytingar eða þegar efla þarf 

fyrirtækið frá fyrri stöðu. Það er þó mikilvægt hugsað hafi verið vandlega um hvað bæta 

skal og hvaða markmið stjórnendur vilja fá út úr þjálfuninni. Þjálfunin þarf því að vera vel 

útfærð, til hvers sé ætlast af henni, svo árangur náist. Markmið þjálfuninnar á þó ekki 

eingöngu að vera til þess eins að efla fyrirtækið sjálft heldur þarf einnig að tryggja vöxt og 

þroska starfsmanna fyrirtækisins. Starfsmenn eiga að geta fengið tækifæri í samræmi við 

nýjar og spennandi aðstæður og þroskast þannig innan fyrirtækja (Sherman og Freas, 

2004). Mankin (2009) var sammála þessu og taldi stjórnendaþjálfun fela í sér fyrirhugaða 

kennslu í tiltekinni færni eða iðkun, með henni er markmiðið að ná breyttri hegðun á 

vinnustað sem leiðir til betri frammistöðu. Með þjálfuninni öðlast því nemandinn nýja 

þekkingu eða aðferð sem hann hafði ekki áður. Nokkrar vinsælar aðferðir sem eru hvað 

oftast notaðar til kennslu eru sýnikennsla, leiðsögn og þjálfun. En það ræðst alfarið af 
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þörfum viðskiptavinarins hvaða aðferð hentar best hverju sinni, en markmið með hverri 

aðferð er að bæta árangur í starfi á sem skemmstum tíma. 

5.1 Hinn kerfisbundni þjálfunarhringur 

Notast hefur verið við kerfisbundna þjálfunarhringinn (e. systematic training cycle) í mörg 

ár sem einskonar leiðarvísir varðandi þjálfunarþörf fyrirtækja. Margir hafa breytt 

rammanum örlítið til að endurspegla nýja innsýn eða einstakar óskir en þrátt fyrir það 

hefur undirliggjandi rammi reynst áreiðanlegt og öflugt tæki sem hefur nýst stjórnendum 

vel. Þjálfunarhringurinn er fjögurra þátta líkan þar sem hvert skref stendur fyrir 

mismunandi stig í þjálfunarferlinu, en þau eru: Þjálfunarþörf, hönnun þjálfunar, 

framsetning hennar og mat.  

Mynd 4 Hinn kerfisbundni þjálfunarhringur 

 

(Mankin, 2009). 

Fyrsta skrefið í þjálfunarhringnum er að bera kennsl á og meta þjálfunarþörf. Þetta skref 

er afar mikilvægt því ef ekki er tekið á réttum málum eða hinar raunverulegu 

þjálfunarþarfir ekki skilgreindar, nær þjálfunin ekki að uppfylla þær þarfir sem ætlast er 

til af henni. Þjálfunarþarfir eru oft taldar tvenns konar, annars vegar framboðsdrifnar (e. 

supply-led) eða eftirspurnardrifnar (e. demand-driven). Framboðsdrifin þjálfunarþörf er 

þegar fyrirtæki þurfa að taka tillit til framleiðslunnar til að ná fram markmiðum sínum. 
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Þetta á til dæmis við þegar fyrirtæki eru að innleiða nýja vörur eða staðla þar sem 

nauðsynlegt er að þjálfun eigi sé stað áður, svo ferlið skili almennri virkni. 

Eftirspurnardrifin þjálfunarþörf er þegar einstakur starfsmaður eða millistjórnandi skynjar 

árangursbrest eða þörf á frekari þróun, þegar mat er gert með tillit til árangurs í starfi. 

Það hefur sýnt sig að tíminn sem nýttur er í greiningu á þjálfunar- og þróunarþörf er góð 

fjárfesting fyrir fyrirtæki og ætti að huga vel að. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að sýna 

áhuga og metnað fyrir greiningunni þar sem þeir eru fordæmi fyrir aðra starfsmenn og 

viðmót þeirra til vinnunnar sem eftir á að gera (Mankin, 2009).  

Eftir að þjálfunarþörfin er greind og markmiðið skilgreint er annað skrefið í hringnum 

skoðað sem snýr að hönnun þjálfunar. Við hönnun þjálfunarinnar þarf að huga að ýmsum 

hlutum, það þarf að vita hvort markmið þjálfuninnar sé á hreinu, skoða fjárhagsáætlunina 

þannig að ljóst sé hversu miklum fjármunum má eyða og hvaðan sá fjármunir koma, skoða 

þarf hver hvati starfsmanna er til þjálfuninnar og hvernig hægt sé að virkja þá, svo þarf að 

ákveða hversu mikill tími má fara í þetta verkefni. Velta þarf fyrir sér hverskonar þjálfun 

samræmist markmiðunum, en það getur verið allt frá starfsþjálfun (e. on-the-job 

training), vinnustofum (e. workshops), markþjálfun (e. coaching) eða jafnvel að fá 

reyndan leiðbeinanda (e. mentoring). Einnig er mikilvægt að hanna þjálfunina þannig að 

hún sé mælanleg svo hægt sé að meta áhrif þjálfunar á árangur í starfi þegar þjálfuninni 

er lokið.  

Þriðja skrefið í þjálfunarhringnum er framsetning þjálfunarinnar. Þegar ramminn hefur 

verið hannaður er mikilvægt að vita hvernig hönnunin á að vera sett fram og starfsfólkið 

þjálfað þannig það sé meðvitað um það sem koma skal á framfæri með góðri og 

hnitmiðaðri þjálfunarleið. Hér geta tiltölulega einföld mál eins og þjálfunaraðstaða eða 

læsileiki námsgagna haft veruleg áhrif á upplifun þátttakanda og því mikilvægt að huga 

vel að viðeigandi þjálfunarleið hverju sinni. Þeir sem sitja þjálfunina eiga ekki að upplifa 

hræðslu eða kvíða vegna hennar, heldur þurfa þjálfunaraðilarnir að geta ýtt undir 

styrkleika þátttakandanna með fræðandi en jafnframt skemmtilegri þjálfun. Markmiðið 

með réttri framsetningu þjálfunar er því að kveikja áhuga og eldmóð hjá þátttakendum 

og fá þá til að skína skærar.  

Eftir að þjálfunin hefur verið sett fram er komið að fjórða skrefinu sem er að meta og 

mæla gæði þjálfuninnar. Hér er mikilvægt að leggja bæði mat á upplifun þátttakenda sem 
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og að mæla árangur þeirra sem verður í kjölfar þjálfuninnar. Kirkpatrick líkanið hefur verið 

mikið notað þegar kemur að því að meta árangur og samanstendur það af fjórum stigum 

mats. Fyrsta stigið er viðbrögð (e. reaction) en þar er mæld ánægja þátttakanda með 

spurningalista eftir að þjálfun hefur verið lokið. Annað stigið er námviðmið (e. learning) 

en þar eru þátttakendur metnir út frá tilteknum námsmarkmiðum til dæmis með prófi 

eða annars konar mælingum. Þriðja stigið er hegðun eða frammistaða (e. behaviour or 

performance) en þar er mæld frammistaða þátttakanda á vinnustaðnum sjálfum og 

athugað hvort framfarir hafi orðið á árangri. Fjórða stigið er svo niðurstöður (e. results) 

sem felur í sér að meta áhrif inngripsins á frammistöðu skipulagsheildarinnar og greinir 

því heildarárangur þjálfunarinnar (Mankin, 2009). 
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við framkvæmd þessarar 

rannsóknar. Gert verður grein fyrir rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, framkvæmd 

gagnaöflunar og í lokin verður farið yfir réttmæti og siðfræði ritgerðarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða upplifun stjórnenda sem hafa sjálfir nýtt sér 

stjórnendaþjálfun og athuga hvort forsenda sé fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá 

fyrirtækjum. Með innleiðingu á stjórnendaþjálfun væri markmiðið að fyrirtæki tileinki sér 

þá hugmyndafræði sem gerir stjórnendur betur undirbúna til að takast á við daglega 

starfsemi og þær áskoranir sem gætu komið upp á vinnustað.  

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research) sem gefur góðan skilning á upplifun einstaklinga, viðhorfi og reynslu. 

Eigindleg rannsóknaraðferð er talin gefa góða hugmynd  um umhverfi og aðstæður 

viðmælenda sem skapa betri og dýpri skilning fyrir rannsakandann á því efni sem er verið 

að rannsaka (Merriam, 2002). Tekin voru hálfopin viðtöl (e. semi-structured interviews) 

við stjórnendur sem hafa sjálfir farið í stjórnendaþjálfun til að fá þeirra innsýn á hvað þeir 

telja skipta máli og hvernig þeir túlka aðstæður. Talað er um hálfopin viðtöl þegar 

rannsakandi er með að mestu leyti fyrirframsamdar spurningar en gefur þó viðmælendum 

lausan tauminn (Merriam, 2009). Í viðtalinu var áhersla lögð á að ræða hugmyndir 

viðmælenda um hver hlutverk stjórnenda og leiðtoga væru og leiða svo umræðuna að 

þeirra upplifun af stjórnendaþjálfun. Leitast var við að leiða viðmælendur áfram í 

samræðum með opnar spurningar að leiðarljósi svo þeirra upplifanir fengju að njóta sín. 

Rannsakandi notaðist við viðtalsramma, sjá viðauka 1, sem hann hefði útbúið til að spyrja 

viðmælendur spurninga, viðtölin voru svo hljóðrituð með leyfi viðmælenda og þau síðan 

afrituð af rannsakanda. Notast var við grundaða kenningu þar sem hún gefur kost á 

fræðilegri nálgun ásamt því að bjóða í leiðinni upp á túlkun rannsakanda sem hentaði 

rannsókninni vel. Með grundaðri kenningu er markmiðið að þróa með sér djúpan skilning 

á gögnunum og þannig byggja upp kenningu út frá gögnunum. Gagnaöflunin byggist 

oftast á viðtölum við einstaklinga eða hópa sem gerir rannsakanda kleift að skilja skoðanir 

og upplifanir þátttakanda út frá þeirra eigin reynslu. Stöðugt samspil er svo á milli 

gagnasöfnunar og gagnagreiningar, sem gefur rannsakandanum tækifæri til að álykta um 

merkingu þeirra og þær svo settar í niðurstöðukaflann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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6.1 Þátttakendur 

Við val á viðmælendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive sampling) þar sem 

viðmælendur eru valdir af rannsakanda vegna ákveðinnar þekkingar eða reynslu af því 

viðfangsefni sem rannsaka á (Merraim, 2009). Í tilviki þessarar ritgerðar voru því valdir 

stjórnendur sem hafa sjálfir nýtt sér stjórnendaþjálfun og hafa mannaforráð yfir öðrum. 

Viðmælendur voru í heildina níu talsins, fimm karlar og fjórar konur á aldrinum 32 – 52 

ára. Rannsakandi vildi tryggja fjölbreytileika í vali á viðmælendum og var því leitast eftir 

stjórnendum sem sinntu ólíkum starfssviðum innan fyrirtækja og stofnana og má þar 

nefna mannauðsstjóra, deildarstjóra félagsþjónustu, deildarstjóra tjónaþjónustu, 

forstöðumann félagsmiðstöðvar, rekstrarstjóra framleiðslusviðs og skólastjóra í 

grunnskóla. Kynning á rannsókninni var lesin í upphafi hvers viðtals, sjá viðauka 2, þar sem 

markmið rannsóknarinnar voru gerð skil og viðmælendum þakkað fyrir að taka þátt í 

henni. Áður en viðtölin fóru fram var trúnaði heitið, trausti og nafnleynd og verður því hér 

eftir vísað til viðmælendanna með nöfnum úr norræni goðafræði eins á sjá má í töflu 1 

Tafla 1 Upplýsingar um starfstitill, starfsemi og mannaforráð viðmælenda 

Viðmælandi  Starfstitill Starfsemi fyrirtækis Mannaforráð 

Óðinn Deildarstjóri Sértækt búsetuúrræði 45 starfsmenn 

Loki Skólastjóri  Grunnskóli 106 starfsmenn 

Frigg Mannauðsstjóri Innflutningsfyrirtæki 380 starfsmenn 

Freyja Mannauðsstjóri Póstþjónusta 540 starfsmenn 

Sigyn Deildarstjóri Frístundamiðstöð 50 starfsmenn 

Freyr Forstöðumaður  Tjónadeild 30 starfsmenn 

Iðunn Forstöðumaður Félagsmiðstöð 7 starfsmenn 

Baldur Mannauðsstjóri Flugfélag 800 starfsmenn 

Njörður Rekstrarstjóri Framleiðsla brauðmetis 105 starfsmenn 
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6.2 Gagnaúrvinnsla  

Gögnum var safnað með viðtölum sem tekin voru á tímabilinu 15. mars til 20. maí 2021 

og voru þau svo hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðar afrituð af rannsakanda. Viðtölin 

fóru ýmist fram í heimahúsum, á samskiptaforritinu Teams eða á vinnustað viðmælenda 

sem rannsakandi og viðmælendur voru búin að koma sér saman um stað og var 

markmiðið að skapa afslappað andrúmsloft þar sem viðmælendur upplifðu sig örugga. 

Leitast var við að leiða viðmælendur áfram í samræðum með opnar spurningar að 

leiðarljósi svo þeirra upplifanir fengju að njóta sín en þó með viðtalsramma til hliðsjónar 

til að leiða viðfangsefnið að ákveðnum þemum (Bryman og Bell, 2007). Eftir að viðtölin 

voru afrituð voru þau lesin vel og vandlega yfir til að fá betri tilfinningu fyrir þeim. Þegar 

því var lokið voru þýðingarmestu atriðin dregin fram og  þau svo flokkuð í þemu. 

Flokkarnir voru: Árangursrík forysta, mikilvægi upplýsingamiðlunar og skilvirk 

stjórnendaþjálfun og voru þessir flokkar valdir því rannsakanda taldi þá flokka samræmast 

vel upprunalegu rannsóknargögnunum og væru best til þess fallnir að svara 

rannsóknarspurningunum. Fjallað verður nánar um þemun í niðurstöðukaflanum. 

6.3 Réttmæti og siðferði 

Rannsakanda var mjög umhugað um hugtakið réttmæti (e. validity) í gegnum rannsókn 

sína en það vísar til hve vel rannsóknin svarar þeim spurningum sem henni er ætlað að 

svara (Kvale, 1995). Með eigindlegum rannsóknum voru upplýsingar fengnar frá 

viðmælendum sem byggja á reynslu, sýn og tilfinningum þeirra, rannsakandi tekur þær 

svo saman, leggur mat á þær og túlkar í niðurstöðum. Með þessari aðferð er fengin góð 

innsýn inn í viðhorf viðmælanda og hægt að kafa djúpt í aðstæður. Til að fá sem 

réttmætustu niðurstöðuna skiptir trúverðugleiki niðurstaðanna máli ásamt vönduðum 

vinnubrögðum rannsakanda (Kvale, 1995). Við gerð þessara rannsóknar var passað upp á 

að taka mið af siðferðilegum (e. ethics) atriðum. Horft var til sjálfræðisreglunnar þar sem 

virðing fyrir þátttakendum skuli vera að leiðarljósi og þeir skuli vera upplýstir um hvað 

felist í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Til að koma til móts við það, var sérstakt 

kynningarbréf lesið upp fyrir viðmælendur áður en viðtölin fóru fram, þar sem tilgangi og 

markmiði ritgerðarinnar voru gerð skil. Þar var útskýrt að ýtrasta trúnaði væri gætt og að 

nafnleynd yrði heitið við úrvinnslu rannsóknar. Einnig var tekið mið af skaðleysisreglunni 

en hún segir að þátttakendur rannsóknarinnar skulu ekki bera skaða af henni og skuli 
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rannsóknin samræmast hagsmunum þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi 

taldi enga áhættu felast í rannsókn þessari fyrir viðmælendur þar sem rannsókn þessi 

kemur ekki inn á viðkvæm erindi er varða starf þeirra ásamt því að þeir koma ekki undir 

nafni og eiga því svörin ekki að vera rekjanleg.  
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7 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar er, eins og áður hefur komið fram, að fá betri sýn í upplifanir 

stjórnenda sem hafa sjálfir nýtt sér stjórnendaþjálfun til að athuga hvort forsenda sé fyrir 

innleiðingu á stjórnendaþjálfun inn í fyrirtæki. Niðurstöðurnar voru greindar út frá 

þremur þemum sem eru: Árangursrík forysta, mikilvægi upplýsingamiðlunar og skilvirk 

stjórnendaþjálfun. Undir þeim voru svo undirflokkar sem farið verður betur í hér á eftir.  

Rannsóknarspurningarnar þrjár voru: „Hvað einkennir góða stjórnendur?“ „Hver er 

upplifun stjórnenda til stjórnendaþjálfunar?“ og: „Eru forsendur fyrir innleiðingu á 

stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum?“ Verða þær hafðar til hliðsjónar í gegnum þennan 

kafla og þeim svo svarað í umræðukaflanum eftir að samanburður úr fræðilega kaflanum 

og þessum kafla hafa leitt niðurstöðurnar í ljós.  

7.1 Árangursrík forysta  

Í gegnum viðtölin mátti greina rauðan þráð hjá viðmælendum sem snerist um hlutverk 

stjórnandans og hvað þeir töldu hann þurfa að gera til að skila árangursríkri forystu. 

Árangursrík forysta var því fyrsta þemað og undirflokkarnir þar undir voru: Góð 

leiðtogafærni, leiðtogavandamál og ítrekuð sjálfsvinna.  

7.1.1 Góð leiðtogafærni 

Flestir viðmælendurnir voru sammála því að meginhlutverk stjórnenda væri fyrst og 

fremst að styðja við sitt fólk og sjá til að allir viti hvert stefnt væri, hvað væri gert og hvers 

vegna. Einnig töluðu þeir um að mikilvægt væri að starfsmenn hefðu möguleikann á að 

öðlast þekkinguna sem krafist er af þeim, rétta ferla, handbækur og að þannig væri hægt 

að stuðla að árangri. Freyja fangar það vel þegar hún segir: „Góður stjórnandi er einhver 

sem er tilbúin að gera allt sem í hans valdi stendur til þess að hlutirnir gangi upp, hann 

hjálpar fólkinu sínu til þess að ná árangri og þannig nær fyrirtækið árangri.” Með þeim 

orðum vildi Freyja koma inn á að fyrirtæki þyrftu að átta sig á að árangur náist ekki nema 

með því að styðja og styrkja mannauðinn sinn fyrst. Óðinn tók í svipaðan streng þegar 

hann talaði um mikilvægi þess að stjórnendur sýndu fordæmi þegar hann sagði: 

„Stjórnendur þurfa að geta sýnt fordæmi í verki og sýna að þú ert í þessu með starfsfólkinu 

þínu,” þannig myndi fólkið standa með og fylgja stjórnandanum sínum. Baldur var 

sammála þegar hann sagði: 
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Ég myndi segja að góð forysta feli í sér að allir viti hvert við erum að fara, 
hvernig við ætlum að komast þangað og hvert hlutverk hvers og eins er í liðinu 
og að leiðtoginn fara með fordæmi. Þetta finnst mér svona þessir meginþættir 
í leiðtogamennsku.  

 

Loki var sammála og vildi meina að hlutverk stjórnenda í dag væri 70% að mannauðskeyra 

starfsfólk sitt og virkja það ásamt því að búa til andrúmsloft þar sem hver og einn 

starfsmaður fengi að vinna eins og hann vildi en þó undir einhverskonar sameiginlegum 

stefnuramma. Nær allir viðmælendur voru sammála um að stjórnendur þurfi að tileinka 

sér hlutverk leiðtoga og að þessi tvö hlutverk - stjórnandi og leiðtogi - ættu að vera eina 

og sama hlutverkið. Stjórnandi sem leiðir ekki fólkið sitt heldur situr við borðið sitt og 

skipar fyrir er ekki góður stjórnandi. Freyja kemur einmitt inn á það þegar hún segir: „Við 

viljum ekki að allir séu stjórnendur heldur viljum við frekar að allir séu leiðtogar í sínu lífi 

og starfi og sínum verkefnum, þannig leiðtoginn er sá sem að leiðir og stjórnandinn 

kannski sá sem að stýrir.” Einnig taldi Freyja ekki endilega mikilvægt að leiðtoginn hefði 

stjórnendatitill heldur væri það einhver sem starfsmennirnir litu upp til og gæti myndað 

góða liðsheild. Baldur tók í svipaðan streng þegar hann sagði:  

 

Stjórnandi getur verið einhver sem hugsar, hér er einhver málaflokkur sem ég 
er ótrúlega sterkur í og þú átt að gera þetta og þetta. En leiðtoginn hann fær 
alla í teyminu til þess að trúa á hvers vegna við erum að gera þetta, fær alla til 
þess að vinna saman og fær miklu meira út úr fólki og fólkinu almennt líður 
betur með góðan leiðtoga heldur en stjórnanda. 

 

Njörður kom einnig fram með góðan punkt þegar hann sagði að forysta væri fyrst og 

fremst að sýna fólki að stjórnandi sé sjálfur tilbúinn til að fórna sér í þau verkefni sem þarf 

að leysa og í rauninni að geta farið í hvaða hlutverk sem er þrátt fyrir að vera titlaður 

eitthvað ákveðið. Þannig vildi hann meina að það væri mjög mikilvægt að hlusta á 

starfsfólkið, taka frá þeim ábendingar og framfylgja svo þeim breytingum sem leitað er 

eftir að séu bættar. Þá vildi Njörður meina að stjórnendastíllinn hefði breyst svolítið í 

gegnum tíðina og í dag væri meira verið að leitast eftir leiðtogum heldur en stjórnendum, 

því stjórnandinn sé meira að segja fólki hvernig hann vill að hlutirnir séu gerðir á meðan 
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leiðtoginn er meira að stíga inn, hlusta, leiðbeina og taka fólk með sér í lið til að leyfa því 

að verða hluti af lausninni. Viðmælendur töluðu um að sú forysta sem þeir telji skila hvað 

mestum árangri sé þegar leiðtogar geta höfðað til þess besta í starfsfólki sínu og orðaði 

Iðunn það þannig: „Leiðtogar verða að geta dregið það besta fram í starfsfólki sínu, vera 

meðvituð um hvar hæfileikar þeirra liggja og getað dregið þau upp og hjálpað þeim að 

verða betri í sínu starfi.“ Einnig töluðu viðmælendur um mikilvægi þess að láta starfsmenn 

taka ábyrgð á verkefnum sínum sjálfir því þá fengi fólk að vera hluti af ákvarðanatöku og 

hefði eitthvað um það að segja hvernig það vill vinna verkefnin sín. Stjórnendur þurfa því 

að sýna auðmýkt í hlutverki sínu sem stjórnendur og bera virðingu, virðingu fyrir 

starfsmanninum, virðingu fyrir starfinu sínu, virðingu fyrir þeirri ábyrgð sem starfinu fylgir 

og að vera tilbúnir að axla ábyrgðina. Hvað virðinguna varðar útskýrir Freyja:  

 

Þú sem stjórnandi þarft að axla ábyrgð, hafa hugrekki, sýna auðmýkt, hafa 
tilfinningagreind og bera virðingu fyrir öllum aðstæðum, fólkinu þínu og 
sjálfum þér og þá eru allir vegir færir, það er svona forysta, í anda þjónandi 
forystu um að ég myndi segja að það skili mestum árangri og mestri ánægju. 

 

Með því telur Freyja stjórnenda geta hvatt starfsmenn til góðra verka og hjálpað þeim að 

verða besta útgáfan af sjálfum sér á hverjum einasta degi. Einnig telur hún þetta leiða til 

þess að stjórnendur verða faglegri og betri leiðtogar. Freyr var sammála Freyju að 

stjórnendur þyrftu að vera hugrakkir og taldi mikilvægt að stjórnendur áttuðu sig á því að 

ef þeir vildu verða leiðtogar að þá yrðu þeir að vera tilbúnir að bera ábyrgð og fá stundum 

fólk á móti sér sem væri ekki endilega sammála þeim og þeirra hugmyndum.  

7.1.2 Leiðtogavandamál  

Það gefur kannski að skilja að á þeim tíma sem þessi rannsókn var í vinnslu var 

Kórónuveirufaraldurinn í gangi og því mjög líklegt að vinnustaðir viðmælendanna hafi 

orðið fyrir áhrifum faraldursins sem geta skapað vandamál fyrir stjórnendur. Þær 

breytingar sem viðmælendurnir nefndu voru meðal annars varðandi menningu 

vinnustaðanna, mikil fjarvinna ásamt mikilli óvissu með störf og rekstur. Baldur taldi 

einmitt að hlutverk stjórnenda væri erfiðra núna þar sem þeir hefðu þurft að stjórna 

sínum teymum mikið í gegnum fjarvinnu þegar hann sagði:   
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Að vera stjórnandi núna er öðruvísi en oft áður því stjórnendur hafa þurft að 
vera að stjórna sínum teymum í fjarvinnu og líka það sem hefur verið að spila 
inn í er held ég starfsöryggi starfsfólks, það hefur ekki verið að upplifa mikið 
starfsöryggi á þessum tímum og maður finnur alveg að fólk er óöruggara núna 
en 15 mánuðum síðan.  

 

Þá vildi Baldur meina að áður fyrr hefði starfsfólk verði óhrætt við að biðja um hluti eins 

og hærri laun eða aðra álíka hluti sem að var sjálfsagður hluti að leitast eftir. Það hefði þó 

hætt eftir að Covid-19 faraldurinn skall á, sem var svolítið sérkennilegt fyrir menningu 

vinnustaðarins en hann taldi það stafa af því að starfsfólkið upplifði mikið starfsóöryggi. 

Baldur minntist á að erfitt gæti verið að telja starfsfólki sínu trú um að hlutirnir yrðu í lagi 

þegar hann gæti í raun ekki lofað því, þar sem óvissa í rekstrinum leiðir til óvissu í 

starfsmannamálum og erfitt getur verið að spá fyrirfram hvort fækka þurfi starfsmönnum 

eða ekki. Óðinn tók í svipaðan streng en taldi mestu áskorun þessara krefjandi tíma vera 

að koma skilaboðum vel og skiljanlega frá sér með fjarbúnaði. Hann sagði: „Maður kemur 

ekki hlutunum jafn vel til skila, sérstaklega sem stjórnandi að þurfa að segja eitthvað í 

texta sem einhver annar er að lesa getur alltaf misskilist eða komist öðruvísi til skila heldur 

en maður ætlaði sér.” Óðinn taldi þó eitthvað gott hafa komið með fjarbúnaðinum og 

nefndi þá helst sveigjanlegan vinnutíma, en aftur á móti saknaði hann þess að geta hitt 

fólk og tekið spjallið augliti til auglitis þar sem hann taldi það gefa meiri skilning á 

aðstæðum hvers og eins. Njörður var sammála og sagði að þrátt fyrir að faraldurinn hefði 

verið krefjandi hefði það einnig skapað tækifæri eins og að koma með ýmsar tæknilausnir 

inn í fyrirtæki sem ekki voru fyrir ásamt því að stéttarfélögin hafa unnið vel að 

betrumbótum fólks í faraldrinum og þannig opnað betur á umræðuna á líðan 

starfsmanna. Baldur vildi þó benda á að fjarbúnaður væri alls ekki fyrir alla og þar notaði 

hann fyrirtækið sitt sem dæmi þar sem þeir hefðu gríðarlega háan meðalstarfsaldur og 

lífaldur. Þar vildi hann meina að það væri mun erfiðara að virkja eldri hópinn þar sem þeir 

væru viðkvæmari fyrir breytingum á meðan yngri hópurinn sem væri í kringum 28 ára til 

45 ára væri mun móttækilegri fyrir öllum þessum tækninýjungum og einnig þeim 

sveigjanleika sem krafist er varðandi fjölskyldulíf sem og vinnutíma. Baldur var mjög 

meðvitaður að þetta viðhorf þyrfti að breytast þegar hann sagði:  
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Þetta er mjög svona rótgróið módel svona starfsaldurinn og þetta og svona 
nýir starfsmenn sem koma inn, þá ligg ég bara á þeim að þó að þetta hafi alltaf 
verið gert svona að þá þýðir það ekki endilega að það sé besti hátturinn því 
við viljum hugsa hlutina upp á nýtt. 

 

Þar vildi Baldur meina að þrátt fyrir að ákveðin vinnubrögð eða aðferðir hefðu verið 

notaðar í  mörg ár í fyrirtækinu þýddi það ekki endilega að þær aðferðir væru þær réttu. 

Hann vildi því að starfsfólk sitt liti á þær með gagnrýnum augum og spurði spurninga eins 

og: „Hvers vegna var þessi aðferð valin? Er hún sú rétta í dag? Og er mögulega önnur 

aðferð sem gæti hentað okkur betur núna?“ Hann vildi því gera starfsfólk sitt meðvitað 

um það og koma því inn í menninguna. Einnig vildi Baldur koma inn á það vandamál sem 

fyrirtæki standa stundum frammi fyrir en það er léleg leiðtogafærni, þar vildi hann meina 

að þrátt fyrir að starfsmaður geti verið með faglega þáttinn á hreinu þýði það ekki að hann 

sé góður leiðtogi. Hann taldi það því mjög mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir að það 

þarf að þjálfa og styðja starfsfólk sitt í því að verða leiðtogar. Baldur stendur því í þeirri 

meiningu að það sé ábyrgð stjórnenda sem ráða starfsfólk að það hafi þau tól og tæki sem 

þau þurfa til að verða leiðtogar í sínu starfi og stjórnendur geta ekki fríað sig þeirri ábyrgð 

heldur þurfi að spyrja sig að því hvað þeir hafi gert til að styðja við þennan aðila sem sinnir 

þessari stöðu. Freyja tók í annan streng og talaði um þau vandamál sem geta komið upp 

þegar stjórnendur koma með eitthvað nýtt á dagskrá og þá viðkvæmni sem starfsmenn 

hafa fyrir breytingum. Þar vildi hún meina að starfsmenn væru mjög fljótir að dæma 

eitthvað fyrirfram án þess að gefa því tækifæri. Þar nefndi hún dæmi um 

stjórnendaþjálfun sem hún setti á fót fyrir rúmlega tveimur árum síðar, en þá boðaði hún 

fólk í fjögurra tíma stjórnendaþjálfun. Starfsfólkið hefði verið mjög óánægt að þurfa að 

eyða heilum fjórum tímum í tilgangslausa þjálfun og hefði alls ekki mætt með opinn huga 

en aftur á móti þegar þjálfuninni var lokið var allt annað hugarfar ríkjandi meðal 

starfsmannanna en þeir höfðu tengt svo sterkt við umræðuna og séð hvernig þeir gátu 

notað þetta í starfi sínu. Þannig fordómar ríktu í byrjun en um leið og þeir gáfu þjálfuninni 

tækifæri sáu þeir hag sinn í henni. Annað vandamál sem Iðunn kom inn á var þegar 

stjórnendur gefa sér ekki tíma í að sinna sjálfum sér hvað starfsþróun varðar og líta á 

dæmis stjórnendaþjálfun sem aukaálag: „Ég hef skynjað að fólki finnst þetta kannski 
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frekar mikið og sérstaklega ef fólk þarf að gera einhver verkefni tengd þeim og telji það 

svolítið aukaálag sem þau eru ekki alltaf tilbúin að bæta á sig,” þannig væri fólk ekki að 

sjá stjórnendaþjálfun eða annarskonar þjálfun sem tækifæri til að verða betri stjórnendur 

heldur bara sem enn eitt verkefnið ofan á öll hin. Loki minntist svo á þær breytingar sem 

hafa orðið í samfélaginu og vildi meina að í dag hefðu fleiri aðkomu að stjórnandanum og 

starfinu hans og gætu þar af leiðandi véfengt stjórnandann og hvernig hann gerði hlutina 

og sagði: „Í dag er þetta svolítið mikið þannig að það deila margir við dómarann, en þegar 

ég var að byrja þá var það nánast ekki neitt.” Því vill Loki meina að í dag fari miklu meiri 

tími í allskonar vangaveltur varðandi smáatriði sem leiði til þess að stjórnandinn þurfi að 

horfa í margar áttir og áreitið sé því mun meira en áður var.  

7.1.3 Ítrekuð sjálfsvinna 

Freyja telur það mjög mikilvægt fyrir stjórnendur að setja sig ekki á hærri stall en aðra og 

vera algjörlega meðvitaðir um sín hlutverk, en hún telur stjórnendur komast þangað með 

ítrekaðri sjálfsvinnu og vilja til að bæta sig stöðugt. Þannig stjórnendur telur Freyja mjög 

hugrakka þar sem þeir hafi enga þörf fyrir að fara út og láta sitt eigið „egó“ skína heldur 

líður best þegar þeir vita af fólkinu í kringum þá vaxa með þeim. Baldur telur mikilvægt 

og hollt að temja sér sjálfsgagnrýni ásamt því að vera tilbúinn að hlusta á gagnrýni frá 

öðrum. Hann telur það vera leið til að verða betri stjórnandi þar sem gagnrýni gefur manni 

hugmynd um hvað má betur gera þegar hann segir: „Ég held að það sé öllum hollt að 

hlusta á gagnrýni sama hver hún er, ef ég get gert betur og tekið henni bara með opnum 

huga sem leið til þess að ég verða enn þá betri.” Einnig hvetur hann fyrirtæki og stofnanir 

til að stuðla að menningu þar sem stuðst er við jákvæða gagnrýni því þannig telur hann 

fyrirtæki geta náð lengra á styttri tíma.  

Loki er þeirrar skoðunar að fyrirtæki og samfélagið í heild þurfi að tileinka sér að 

ígrunda  meira, og að ígrundun sé í raun vanmetinn þáttur sem hægt væri að nýta til að 

efla og styrkja einstaklinga og hópa. Hann sjálfur segist ekki fá nógu mikinn tíma til að 

ígrunda en reynir þó að taka sér tíma fyrir sig þegar hann finnur að hann þurfi að komast 

í burtu og endurhlaða batteríin. Iðunn nefnir einnig ígrundun en þar kemur hún inn á að  

ígrundun og sjálfsvinna sé stór áhersluþáttur í hennar starfi og eitthvað sem þau hafa 

tamið sér á hennar vinnustað. Eftir hverja einustu vakt er tekið spjall með öllum 

starfsmönnum um hvernig gekk og ígrundað hvort eitthvað hefði verið hægt að gera betur 
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eða öðruvísi. Einnig hafa þau starfsmannafundi aðra hverja viku þar sem farið er yfir 

komandi áætlun og ábendingum varpað upp um hvað betur mætti fara. Með þessu telur 

Iðunn þau vera að styrkja starfsmenn sína í ákvarðanatöku og jákvæðri gagnrýni. Iðunn 

kemur líka inn á mikilvægi stjórnendaþjálfunar og að stjórnendur hafi tækifæri til að vinna 

í sjálfum sér þegar hún segir: „Ég held að stjórnendaþjálfun sé í raun bara sjálfsvinna og 

því mjög mikilvægt fyrir alla að skoða sjálfan sig í gagnrýnu ljósi.” Þá vildi hún einnig meina 

að ef fólk fái tækifæri til að vinna í sér sjálfu eigi það einnig við í einkalífinu almennt þar 

sem fólk tileinki sér að verða góðar manneskjur. 

7.2 Mikilvægi upplýsingamiðlunar 

Góð upplýsingamiðlun var einnig rauður þráður í gegnum viðtölin og var því valið sem 

þema númer tvö. En þegar starfsmenn upplifa að þeim sé haldið vel upplýstum um 

mikilvæg málefni ásamt stöðu mála innan fyrirtækisins myndast oft traust á milli 

stjórnenda og starfsmanna sem leiðir til þess að starfsmenn upplifa stuðning og að 

hlustað sé á þá. Því voru undirflokkarnir: Góður stuðningur og virk hlustun valdir ásamt 

því að rannsakandi ákvað að hafa stafræna miðla með, þar sem upplýsingum í dag er mikið 

dreift áfram með stafrænum miðlum eins og Facebook, Workplace eða öðrum samskonar 

samskiptamiðlum.  

7.2.1 Góður stuðningur  

Freyja sagði að þau lögðu mikið upp úr því að aðstoða fólki við að leiðrétta framkomu, 

viðhorf eða frammistöðu ef hún væri ekki að samræmast markmiðum fyrirtækisins. Hún 

sagði að ef fólk væri tilbúið að leggja sitt af mörkum til að ná árangri væru  allir vegir færir 

til að vaxa og þroskast í starfi, hins vegar ef fólk væri ekki tilbúið að breyta hegðun sinni 

eða viðhorfum væri fólk einfaldlega að velja að fara út úr fyrirtækinu. Einnig leggur 

fyrirtæki Freyju mikið upp úr að þjálfa stjórnendur sína fyrst áður en það þjálfar starfsfólk 

sitt. Í þjálfuninni felst að hætta að skamma og einblína frekar á að búa til verkferla sem 

auðveldi fólki að finna út úr hlutunum sjálft og sýna því þannig traust og stuðning.  

 

Einu ástæðurnar fyrir því að breytingarnar hjá okkur hafa gengið svona vel eru 
nákvæmlega þær að við þjálfuðum fólkið okkar í því að takast á við breytingar, 
þjálfum það í breytingastjórnun, komum í veg fyrir meðvirkni, þjálfun rétta 
hegðun, sköpum góð samskipti og hér hjálpum við stjórnendum okkar að 
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finna sína styrkleika og vinna í þeim þannig við bara markvisst einblíndum á 
stjórnendurnar fyrst og lögðum svo af stað í breytingarverkefni.  

 

Baldur lýsti sinni upplifun á stuðningi þegar hann sagði: „Hvað mig varðar þá fæ ég mjög 

fínan stuðning í þeim verkefnum sem að ég stend í, en fólk almennt það er gríðarlega 

misjafnt.” Þar átti hann við að stjórnendur geta verið eins mismunandi og þeir eru margir 

og því ekki endilega allir jafn góðir í að sýna starfsfólkinu sínu stuðning. Hann nefndi einnig 

að þetta væri liður í fyrirhugaðri stjórnendakynningu hjá þeim þar sem markmiðið væri 

að koma inn á hlutverk stjórnenda og samræma verkferla svo allir myndu vinna eftir sömu 

hugmyndum. Baldur telur einnig mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á að þeir gegna 

leiðtogahlutverki sem snýr að því að leiða starfsfólk sitt áfram og að sjá til að því sé veittur 

stuðningur þegar hann segir: „Það er mjög mikilvægt að þú sjáir til þess að starfsfólkið 

hafi allt sem það þarf til þess að skila sínu, að það hafi búnaðinn, hafi þjálfunina og að þú 

hafir nógu mikinn skilning á fjölskyldu og einkalífi.” Þannig vill hann meina að stjórnendur 

verði að átta sig á að þeir eigi að þjónusta starfsfólk sitt en ekki að sjá til þess að 

starfsmenn þjónusti þá, sem hann telur oft vera raunina. Óðinn hefur ekki starfað lengi á 

sínum vinnustað en telur sig hafa fengið gott utanumhald og stuðning frá sínum 

yfirmönnum. Hann lýsir því einnig að hann er látinn vita ef þeir eru ánægðir með störf 

hans og að hann vilji sýna sínu starfsfólki sama stuðning þegar hann segir:  „Maður reynir 

alltaf að hrósa fyrir vel unnin störf þegar það á við. Ég tel það allavega vera mikilvægt að 

láta fólk vita að maður taki eftir því ef það stendur sig vel og maður sé ánægður með það.“  

Þannig vill Óðinn meina að reynt sé að hlúa að fólki þar sem það er oft undir miklu álagi. 

Einnig telur hann mikilvægt að heyra reglulega í starfsfólki sínu til að spyrja það hvernig 

gengur og hvernig því líður svo hægt sé að grípa inn í ef þess þarf. Loki var sammála því 

og sagði að mikið væri lagt upp úr því að allir starfsmenn upplifðu sig eins og þeir skiptu 

máli og það hefði verið svona þeirra hryggjarsúla á síðastliðnum tveimur árum. Njörður 

var á svipuðu máli og telur mikilvægt að búa til öruggt umhverfi og aðgengi fyrir starfsfólk 

sitt þegar hann segir: „Við viljum hafa þetta svona heimilislegt þar sem að fólk hefur fullt 

aðgengi að hverjum sem er og starfsfólk geti komið hérna upp á skrifstofu og spurt eftir 

stjórnendum ef spurningar vakna.” Þannig telur hann stjórnendur veita starfsfólki sínu 

stuðning til að koma fram með hugleiðingar eða áhyggjur sínar og vera þannig hluti af 

starfsemi fyrirtækisins. Einnig telur Njörður mikilvægt að breyta menningunni innan 
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fyrirtækisins á þann veg að fólk upplifi að það sé í lagi að gera mistök og að skammast í 

fólki sé gömul og úrelt leið. En með því að samþykkja og viðurkenna mistök vill hann 

meina að fólk eflist í ákvörðunartöku ásamt því að fólk upplifi meira traust í starfi. Sigyn 

hafði starfað lengi sem stjórnandi í sínu fyrirtæki og vildi meina starfið sitt hefði breyst 

mikið þar sem áður fyrr hefði hún haft mikinn tíma í að hitta starfsfólkið sitt sem væri 

erfiðra í dag: „Mér finnst erfitt hvað maður er alltaf að fjarlægjast svona starfsfólkið sitt 

og gólfið, maður er komin svolítið mikið í það að vera bara svona bak við tölvuna í 

skipulagningu og fjármálum.” Með því vildi Sigyn meina að það væri erfiðra að sýna 

stuðning þar sem hlutverk hennar hefði færst meira á bak við tjöldin en var áður.   

7.2.2 Virk hlustun  

Viðmælendur voru samstíga þegar kom að mikilvægi virkrar hlustunar, en þeir töldu 

mikilvægt að getað hlustað á hugmyndir og áhyggjur starfsmanna sinna þar sem þeir væru 

stærsta auðlind fyrirtækisins og því mikilvægt að þeir hafi rödd. Freyr sagði að það hefði 

komið sér á óvart hvað margir stjórnendur ættu erfitt með að hlusta á starfsmenn sína 

þegar hann sagði: „Það er víst bara mjög algengt að stjórnendur hlusta ekki á starfsmenn 

sína þegar þeir koma til þeirra og hálfpartinn samkjafta þá niður.“ Freyr taldi því mjög 

mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á hvað virk hlustun væri öflugt verkfæri til að 

komast að rót vandans og til þess að fá annað sjónarhorn á hlutina. Óðinn var ánægður 

með að starfsmenn hans leita til hans ef spurningar vakna eða ef um vandamál er að ræða 

og reynir hann þá eftir fremsta megni að aðstoða og koma með lausnir. Hann gerir sér þó 

grein fyrir að hann sem stjórnandi getur ekki hlustað og tekið við hverri einustu hugmynd 

sem kemur frá starfsmönnum og framkvæmt hana: „Stjórnendur þurfa að passa upp á að 

hlutirnir séu gerðir rétt og stundum koma upp hugmyndir sem eiga bara ekki við og þá er 

bara ekkert mál að segja starfsmanni það og þið getið leyst það í góðu.“ Njörður var 

þeirrar skoðunar að virk hlustun væri meira en bara að hlusta á starfmenn og samþykkja 

eða neita beiðnum þeirra. Það þyrfti að breyta hugsunarhætti starfsmanna með því að 

virkja þá í að vera hluti af lausninni og að koma með góða gagnrýni á vandamálalausnir 

og hvernig þær væru framkvæmdar. Þannig fengju þau fólk til að melta og ígrunda 

vandamálin áður en það kæmi til yfirmanna með þau og samtalið þannig breyttist frá því 

að starfsmenn kæmu kvartandi og kveinandi yfir einhverju vandamáli yfir í að starfsmenn 

kæmu með góðar hugmyndir um hvernig skyldi leysa vandamálið.   
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7.2.3 Stafrænir miðlar 

Um þessar mundir skipa stafrænir miðlar stóran sess sem samskiptamáti innan 

vinnustaða og hafa til að mynda komið sér vel í Covid-19 faraldrinum. Óðinn nefndi að 

vegna faraldursins færu samskiptin á þeirra vinnustað aðallega fram í gegnum forritið 

Teams og svo eitthvað í gegnum tölvupóst. Það væri þó hægt í einhverjum 

undantekningartilvikum að óska eftir fundi en þau höfðu reynt að takmarka það og 

halda frekar fundi á Teams. Freyja kom svo inn á að á hennar vinnustað væri helst verið 

að nota miðlana Workplace og þeirra eigin starfsmannavef og vildi hún meina að 

stafrænu miðlarnir væru að skila þeim betra upplýsingaflæði þegar hún sagði: „Ég vil 

meina að eftir að við fórum að nota meira stafræna miðla þá hefur upplýsingarflæðið til 

starfsmanna bæst alveg gríðarlega mikið og þá sérstaklega hvað varðar 

fræðslumyndbönd og fræðslufundi.” Hún vildi því meina að með stafrænu miðlunum 

væri auðveldara að miðla fræðslu og myndböndum ásamt því að það tæki mun minni 

tíma núna en það gerði áður. Á vinnustað Njarðar var einnig notast við Workplace sem 

helsta samkiptamátann en þar sem ekki var búið að innleiða Workplace til allra 

starfsmanna var einnig notast við Facebook til að miðla mikilvægum upplýsingum. Einnig 

var mikið lagt upp úr því að heimasíða fyrirtækisins væri vel uppsett með nauðsynlegum 

upplýsingum fyrir viðskiptavini og almenning.  

7.3 Skilvirk stjórnendaþjálfun 

Þriðja þemað var skilvirk stjórnendaþjálfun þar sem markmið ritgerðarinnar var í raun að 

skoða viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar og álykta svo hvort fyrirtæki ættu að 

innleiða hana í þjálfunarferlið sitt. Þrír undirflokkar voru valdir sem voru: Þarfagreining, 

framsetning þjálfunar og endurmat.  

7.3.1 Þarfagreining 

Freyja telur stjórnendaþjálfun mjög mikilvæga fyrir fyrirtæki en ítrekar þó að 

stjórnendaþjálfun þurfi að vera sniðin út frá þörfum hvers fyrirtæki fyrir sig þegar hún 

segir: „Stjórnendaþjálfun þarf að vera nákvæmlega út af einhverri ákvörðun og alltaf í 

markmið við stefnu fyrirtækisins.” Þá leggur hún áherslu á að fyrst þurfi að skilgreina og 

spyrja spurninga eins og: „Hvert er fyrirtækið að fara? Hver er stefnan? Hver eru markmið 

okkar? Hvaða hegðun þurfum við að fá frá starfsfólki okkar eða stjórnendum til að ná 

markmiðum okkar?“ og segir svo: „Með því að svara þessum spurningum þá eigum við að 
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geta fundið út hvers konar þjálfun hentar okkar vinnustað.” Freyja telur einnig mjög 

mikilvægt að allir starfsmenn sem vinna hjá þeim skilji sinn tilgang í starfi og geti svo tengt 

þann tilgang til sinnar deildar eða síns sviðs. Einnig telur hún mikilvægt að tengja tilgang 

deildarinnar eða sviðsins við yfirmarkmið fyrirtækisins og þannig fái starfsmenn hugmynd 

um hvað þeir séu að leggja af mörkum á degi hverjum og hvað þeir séu að gera til að 

fyrirtækið nái markmiðum sínum. Baldur tók í svipaðan streng og sagði það mjög 

mikilvægt að öll þjálfun sem þau ákveða að fara í, sé þarfamiðuð út frá einstaklingum eða 

hópum. Þar telur hann mjög mikilvægt að það sé ekki bara verið að „tikka í einhver box” 

eins og hann orðar það, „því þú þarft að finna þjálfun sem hentar þeirri áskorun sem verið 

er að ganga í gegnum.“ Einnig nefnir Baldur að það sé að sjálfsögðu mikilvægt að horfa út 

frá stefnu fyrirtækisins og menningu þegar velja á þjálfun en það sem fyrirtæki gleyma oft 

séu þessar einstaklingsmótuðu þarfir þar sem stjórnendur eða starfsmenn fá að kafa 

dýpra ofan í þær áskoranir sem staðið er frammi fyrir einmitt á þeirri stundu. Freyja var 

þeirrar skoðunar að fyrirtækið hennar væri komið langt á veg hvað varðar sérsniðna 

stjórnendaþjálfun og þau væru dugleg að nýta sér markþjálfun fyrir stjórnendur til að 

finna út hvar fókusinn ætti að liggja hverju sinni þegar hún sagði: „Upplifun mín á 

markþjálfun er einfaldlega sú að hún hjálpar þér að setja laserfókus á það sem skiptir máli 

og getur ýtt úr vegi öllu því sem skiptir ekki máli og komið þér þannig hraðar í mark.” 

Þannig taldi hún markþjálfunina gefa þeim góða hugmyndir um hverskonar þjálfun 

starfsmenn eða stjórnendur þurfi á að halda og geta því nýtt sér það til að finna út hvers 

konar þjálfun væri ábótavant. Frigg var sammála og taldi að markþjálfun ætti að vera 

skylda fyrir stjórnendur þar sem þú sem stjórnandi getur verið frábær í starfinu þínu en 

býrð kannski ekki endilega yfir góðum stjórnendahæfileikum: „Margir vaxa inn í 

stjórnendastarfið sem eru ekki endilega með stjórendagrunn, þann það er margt sem þarf 

að huga að þar og sérstaklega þegar stjórnandinn er bara einn þá er gott að fá álit fá 

fagaðila.“ Freyja fannst þó starfsmenn þurfa að vera duglegri að biðja um ákveðna þjálfun 

eða finna sjálfir leið til að styrkja sig sem leiðtoga þegar hún sagði:  

 

Þú getur orðið mjög góður leiðtogi með því að velja að vinna í þér og segja 
bara „ég vil vera svona og ætla að gera svona“ og þannig þróa með þér mjög 
mikla og góða leiðtogahæfni þannig þetta er svolítið bara val. 
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Því miður vildi Freyja meina að margir biðu bara eftir að þjálfunin eða verkfærin kæmu 

upp í hendurnar á þeim í stað þess að stíga sjálfir upp og finna út hvað þeir þyrftu til að 

verða betri. Hægt væri að fara á námskeið eða biðja yfirmenn um ákveðin námskeið sem 

gætu styrkt ákveðna eiginleika. Þetta væri því val sem myndi klárlega hjálpa einstaklingum 

að komast fyrr á leiðtogavagninn og það væri svo í höndum yfirmanna að styðja við 

starfsmenn þar sem fyrirtækið græðir á hæfara starfsfólki. Njörður kom þó inn á þann 

punkt að þrátt fyrir að einstaklingsmiðuð stjórnendaþjálfun væri mjög mikilvæg þá mætti 

ekki gleyma mikilvægi þess að hafa reglulega sameiginlega stjórnendaþjálfun fyrir alla 

stjórnendur til að samþætta verkferla og koma með hugmyndir um hvernig eigi að leysa 

ákveðin vandamál og ágreining innan fyrirtækisins. Sérstaklega taldi hann það mikilvægt 

til að staðna ekki í hröðum heimi viðskiptalífsins þar sem áherslur geta breyst frá degi til 

dags.   

7.3.2 Framsetning þjálfunar 

Framsetning þjálfunarinnar hjá fyrirtækjum viðmælenda var mjög fjölbreytt í ásamt því 

að fyrirtækin voru komin mislangt í þjálfunarferlinu. Á meðan sumir voru komnir með 

mikla reynslu í þjálfun og hvað hentaði þeirra fyrirtæki best voru aðrir enn að móta þá 

þjálfun sem þeir vildu sjá í sínu fyrirtæki og því á hálfgerðu frumstigi. Freyja taldi 

þjálfunarferlið hjá sínu fyrirtæki vera komin langt á leið og sagði að þau hefðu ákveðið að 

fara þá leið og leggja mikið upp úr því að byrja að þjálfa stjórnendur fyrirtækisins fyrst 

áður en þjálfunin færi lengra og þannig væri hægt að handbreyta menningunni þar sem 

það væru stjórnendurnir sem myndu draga vagninn áfram. Út frá því þróuðu þau sitt eigið 

þjálfunarkerfi fyrir stjórnendur þar sem þau horfa á  hvað skili best árangri og tryggi rétta 

hegðun. Þau leggja meðal annars styrkleikapróf fyrir stjórnendur þar sem þeir eru 

aðstoðaðir við að kortleggja styrkleika sína og hvernig þeir geta nota niðurstöðurnar til að 

verða góðir leiðtogar ásamt því að bjóða stjórnendum upp á markþjálfa sem starfar innan 

fyrirtækisins. Einnig fara fram mánaðarlegar mannauðsmælingar fyrir alla starfsmenn 

fyrirtækisins til að vera vel á verði varðandi vellíðan starfsmanna og taldi hún það hafa 

nýst vel á tímum Kórónuveirufaraldursins. Baldur viðurkenndi að þau hefðu ekki verið 

nógu dugleg að bjóða starfsmönnum sínum stjórnendaþjálfun en ein slík þjálfun hefði 

verið langt á veg komin þegar Covid-19 faraldurinn skall á og ýtti þeirri áætlun til hliðar. 

Tilgangur með þjálfuninni var þó fullmótaður og voru markmið hennar þríþætt:  
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Í fyrsta lagi þá viljum við að stjórnendurnir séu meðvitaðir um sitt hlutverk, í 
öðru lagi að þeir fái þann stuðning sem þeir þurfa til að geta sinnt þessu 
hlutverki og í þriðja lagi að stjórnendur á sama stjórnenda stigum séu að vinna 
hlutina eins.  

 

Þjálfunina sjálfa vill Baldur svo skipta í tvennt þar sem fyrst verður farið yfir og skilgreindar 

leikreglur fyrirtækisins sem yfirstjórnin myndi sjálf sjá um að framkvæma. En með 

leikreglum á hann við þessa föstu liði sem yfirstjórnin vill að allir stjórnendur vinna 

sameiginlega að og verður svo í framhaldi gerð stjórnendahandbók sem allir stjórnendur 

geta nýtt sér til handleiðslu. Hinn þátturinn er svo þessi faglegi stjórnendaþáttur þar sem 

starfsmenn fá þjálfun frá utanaðkomandi aðila þar sem farið verður dýpra í þarfir og 

styrkleika stjórnenda. Loki hafði reynslu af stjórnendaþjálfun en taldi hana ekki hafa nýst 

vel þar sem hún hefði farið of grunnt í hlutina og mikið af mismunandi stjórnendum hefðu 

verið boðaðir sem voru kannski ekki að kljást við sama vandamál og hann. Hann segist þó 

hafa farið í einstaklingsmarkþjálfun á vegum vinnunnar sem hefði nýst honum vel þar sem 

farið var dýpra niður í hann sjálfan sem einstakling og hvar styrkleikarnir hans lægju. 

Óðinn sagði að lítið væri um stjórnendaþjálfun á hans vinnustað og hans reynsla af einni 

slíkri hefði verið þegar hann starfaði hjá opinbera geiranum en þá voru allir nýir 

stjórnendur skikkaðir til að fara í stjórnendaþjálfun. Hann fór úr því að vera almennur 

starfsmaður yfir í að verða stjórnandi hjá fyrirtækinu sínu og taldi hann það oft geta verið 

erfitt skref að taka. Hann vildi þó meina að stjórnendaþjálfunin sem hann var sendur í 

hefði hjálpað mikið með þessar breytingar og þá sérstaklega í sambandi við breyta nálgun 

til starfsfólks þegar hann sagði:  

 

Þú ert kannski hluti af starfsmannahópi og svo allt í einu ert þú orðið 
stjórnandi og það er bara allt öðruvísi. Það er bara ekki sama sambandið sem 
þú hefur þá við starfsfólkið, þau bæði nálgast þig á annan hátt og þú þarft að 
læra að nálgast þau á annan hátt.  

 

Óðinn taldi því þjálfunina hafa veitt sér ákveðin verkfæri til að takast á við allskonar 

áskoranir sem var nytsamlegt vitneskja hjá nýjum stjórnanda. Hann vildi þó meina að 

þrátt fyrir að hægt væri að fá þessa hefðbundnu stjórnendaþjálfun hjá opinbera geiranum 
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væri mikill skortur á þessari sérsniðnu þjálfun þar sem kafað væri dýpra ofan í rót vandans.  

Iðunn hafði einnig farið á stjórnendanámskeið á vegum borgarinnar sem varði í átta 

mánuði og taldi það hafa gagnast henni vel. Hún var þá nýútskrifuð úr háskólanum og því 

frekar ungur stjórnandi og hafði ekki með mikla reynslu. Iðunn var því þeirrar skoðunar 

að þjálfunin hefði hjálpað henni mikið við að uppgötva hvernig stjórnandi hún vildi vera 

og hvernig væri best að fara að hlutunum. Hún var þó sammála Óðni þegar kom að skort 

á stjórnendaþjálfun til starfsmanna í opinbera geiranum og taldi einnig skort á sérsniðinni 

þjálfun til stjórnenda og starfsmanna. Nirði fannst þjálfunarframboðið ágætt hjá 

fyrirtækinu sem hann starfar fyrir og mikið af fræðsluefni væri í boði fyrir starfsmenn sem 

snýr að stefnum fyrirtækisins, jafnlaunastefnu, jafnlaunavottun og öryggisnámskeið svo 

eitthvað sé nefnt. Í Covid-19 faraldrinum hefðu þau svo verið dugleg að bjóða 

starfsmönnum sínum fræðslu í gegnum netið sem hafði verið ný áskorun fyrir þau en 

heppnaðist vel. Einnig segir Njörður að ef fólk kæmi og óskði eftir ákveðnu námskeiði eins 

og tungumálanámskeiði eða tölvukunnáttunámskeiði, hefðu þeir verið duglegir við að 

styðja við þá ósk. Sjálfur var hann á því að þjálfun þar sem þarfir og áskoranir eru greindar 

og svo unnið út frá þeim niðurstöðum skili sér mun betur til að gera stjórnendur að 

árangursríkum stjórnendum. Sjálfur hafði Njörður farið í mjög flotta stjórnendaþjálfun 

þegar hann starfaði hjá fyrirtæki í Svíþjóð, en þar bauðst honum að fara í 

stjórnendaþjálfun til Tékklands og Þýskalands í fjórar vikur þar sem kafað var djúpt í 

viðtalshæfni, viðtalstaktík, framburð og framsetningu. Áður en hann mætti á námskeiðið 

þá þurfti hann að senda ýmsar upplýsingar um sig eins og hann nefnir hér: „Við fórum í 

allskonar styrkleika- og veikleikapróf og allskonar svona greiningar áður en við mættum á 

staðinn, þannig þau voru með upplýsingar um hvar hver og einn væri staddur og hvað 

viðkomandi þyrfti að bæta sig í.” Þegar Njörður mætti svo út var námskeiðið sett saman 

af þremur sérfræðingum sem höfðu þarfagreint styrkleika og veikleika allra þátttakanda 

og sett niður dagskrá fyrir hvern og einn, þetta hefði því verið mjög faglegt að mati 

viðmælanda þegar hann sagði:  

 

Þetta var mjög faglegt, við erum kannski með einhverja leiðtogahæfni en erfitt 
með bein samskipti við einhvern eða hvernig við eigum að nálgast 
mismunandi vandamál. Getum kannski ekki talað eins við manneskju A og 
manneskju B og þurfum því að nálgast þá á mismunandi hátt.  
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Njörður taldi því mjög mikilvægt að fara í aðrar aðstæður eins og hann fékk tækifæri á að 

gera, opna hugann og kannski skerpa á því sem hann hafði lært áður og hvað væri nýtt. 

Það gefi tækifæri til að efla bæði stjórnendur og almenna starfsmenn í að verða betri í 

sínu starfi.  

7.3.3 Endurmat 

Eins og kom fram í hinum kerfisbundna þjálfunarhring Mankins er mjög mikilvægt að meta 

og mæla árangur eftir að þjálfun hefur átt sér stað eða eftir að breytingar hafa átt sér 

stað. Viðmælendur voru sammála því en voru þó þeirrar skoðunar að mun betur hefði 

mátt vera staðið að endurgjöf innan þeirra fyrirtækja. Sigyn taldi illa staðið að endurmati 

eftir þær þjálfanir sem hún hefði farið á og sagði: „Mér finnst oft peningurinn sem er verið 

að setja í svona þjálfanir illa nýttur ef það er ekkert endurmat eða eftirfylgni eftir 

þjálfanir.” Hún taldi því að þjálfunin myndi sitja mun betur í starfsmönnum ef þeir fengju 

eftirfylgni eftir þjálfunina. Freyja sagði að þau hefðu ekki endilega verið mikið að meta 

árangurinn með einum eða öðrum hætti, heldur væru þau frekar að skoða þær kannanir 

sem sendar væru á stjórnendur sem höfðu verið að koma vel út. Einnig vildi hún meina 

að þau ættu að geta séð mælanlegan árangur út frá miklum viðsnúningi í rekstri 

fyrirtækisins þegar hún sagði:  

 

Við höfum ekki mikið verið að meta árangurinn nema bara 600 milljóna króna 
viðsnúningur á rekstri Póstsins árið 2020 sem er jú klárlega mælanlegur 
árangur í stjórnendaþjálfun. Við höfum líka bara sent út ánægðar kannanir til 
stjórnenda og þær hafa komið mjög vel út. 

 

Einnig benti Freyja á að hún hefði farið með allt sitt starfsfólk á námskeið um hvernig 

ákvörðunar- og aðferðafræði þau vilja notast við í fyrirtækinu sem hún telur hafa hjálpað 

mikið þegar kemur að rekstrarlegum áskorunum. Freyja telur þó mikilvægt að gefa góða 

endurgjöf þegar kemur að frammistöðu starfsmanna og hegðun, en þau leggja mikið upp 

úr því að útrýma slæmri meðvirkni og hjálpa starfsmönnum að þróast innan fyrirtækisins. 

Óðinn minntist á endurmatið sem hann fékk þegar hann fór í stjórnendaþjálfunina sína 

sem fór fram á þann máta að allir stjórnendur og þjálfarar hittust aftur eftir einn til tvo 

mánuði til að fara yfir hvernig hefði gengið og til að ígrunda hvað gekk vel og hvað hefði 
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mátt fara betur. Hann sagði þó að þau hefðu ekki verið með neitt handbært til að mæla 

árangurinn heldur hefði þetta verið meira svona spjall á milli stjórnenda til að athuga gang 

mála. Njörður kom einnig inn á endurmatið sem hann fékk í stjórnendaþjálfuninni sem 

hann fór í út í Tékklandi og Þýskalandi og vildi meina að það hefði verið meira stöðugt út 

allt námskeiðið. Þar þurfti hann að skila verkefnum og gera heimavinnu ásamt því að hann 

sá reglulegar upptökur af sjálfum sér. Þá voru myndbönd tekin af honum vera að kynna 

verkefni og myndböndin svo skoðuð með sérfræðingum sem gáfu honum ráð um hvernig 

hann gæti bætt sig í framkomu og tali. Njörður taldi það mjög áhugavert og nytsamlegt 

að hafa séð framfarirnar frá fyrsta myndbandinu til þess síðasta og að hann hefði tileinkað 

sér þær breytingar til að verða betri í að halda kynningar og ræður. Baldur sagði að því 

miður væri þau ekki með neitt endurmat til stjórnenda í gangi þessa stundina en að þeim 

langaði að innleiða 360 gráðu stjórnendamat inn í fyrirtækið þeirra sem er mælitæki sem 

gefur stjórnendum tækifæri á að fá endurgjöf fyrir hegðun sína, frammistöðu og 

samvinnu. Stjórnendurnir eru metnir af undirmönnum, samstarfsfélögum og yfirmönnum 

sem gefur þeim góða yfirsýn yfir helstu styrkleika sína ásamt hugmyndum um hvar 

tækifæri liggja til umbóta. 
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8 Umræða  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og fræðilegu kenningarnar bornar 

saman ásamt því að svarað verður þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 

Einnig verða áhugaverðustu punktar rannsóknarinnar skoðaðir jafnframt sem 

framtíðarrannsóknir verða hugleiddar. Tilgangur verkefnisins var að skoða viðhorf 

stjórnenda sem hafa sjálfir nýtt sér stjórnendaþjálfun og athuga hvort forsenda sé fyrir 

innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum. Með innleiðingu á stjórnendaþjálfun 

væri markmiðið að fyrirtæki tileinki sér þá hugmyndafræði sem gera stjórnendur betur 

undirbúna til að takast á við daglega starfsemi og þær áskoranir sem gætu komið upp á 

vinnustað. Leitast var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvað einkennir góða 

leiðtoga að mati stjórnenda? Hvert er viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar? Eru 

forsendur fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum?  

8.1 Hvað einkennir góða leiðtoga? 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu fyrst og fremst á að stjórnendur þyrftu að geta 

tileinkað sér hlutverk leiðtoga og að þessi tvö hlutverk - stjórnandi og leiðtogi - ættu í raun 

að vera eitt og sama hlutverkið. Það passar vel við hugmyndir Mintzberg (2009) sem sagði 

að ekki ætti að aðskilja leiðtogamennsku frá stjórnun, bæði þyrftu að koma til. Þegar 

kemur að einkennum góðra leiðtoga voru viðmælendur sammála um að þeir þyrftu að 

geta sýnt fordæmi með því að styðja og styrkja mannauðinn. Stjórnendur verða að sýna 

starfsfólki sínu að þeir eru tilbúnir að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hlutirnir 

gangi upp, þeir þurfa að passa að verkferlar séu skýrir svo starfsfólk fyrirtækisins viti hvert 

stefnt sé, hvernig eigi að komast þangað og hvers vegna sé stefnt þangað. Viðmælendur 

virðast gera sér grein fyrir að ef stjórnandinn er tilbúinn að hjálpa starfsfólki sínu að ná 

árangri, þá nær fyrirtækið sjálfkrafa árangri. Það samsvarar vel skilgreiningu Robert K. 

Greenleaf (1970) um þjónandi forystu þegar hann skilgreindi hlutverk stjórnandans á 

þann veg að hann þyrfti fyrst og fremst að þjóna og mæta þörfum starfsfólks síns því 

þannig nái þeir að blómstra í starfi og aðeins þá sé hægt að ná markmiðum fyrirtækisins. 

Einnig er hægt að vitna í Robbins og Coulter (2021) þegar þeir tala um að forysta sé ferli 

þar sem leiðtoginn leiðir hóp fólks og hefur áhrif á þann hóp til að ná markmiðum sínum, 

því viðmælendur töluðu um að sú forysta sem skilaði hvað mestum árangri væri þegar 

leiðtogar höfðuðu til þess besta í starfsfólki sínu, því það leiddi til að fólk tæki betur ábyrgð 
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á verkefnum sínum ásamt því að verða hluti af mikilvægum ákvarðanatökum. 

Viðmælendur voru einnig sammála því að góð upplýsingamiðlun og virk hlustun væri góð 

einkenni leiðtoga, en þegar starfsmenn upplifa að þeim sé haldið vel upplýstum um 

mikilvæg málefni ásamt stöðu mála innan fyrirtækisins myndast oft traust á milli 

stjórnenda og starfsmann sem leiðir til þess að starfsmenn upplifa stuðning og að hlustað 

sé á þá. Mintzberg (2009) kom einmitt inn á mikilvægi upplýsingarmiðlunar í 

stjórnunarlíkaninu sínu og taldi það jafnvel eina mikilvægustu víddina í líkaninu, en hann 

vildi meina að stjórnendur búi til tengslanet með því að eiga samskipti við starfsfólk sitt, 

dreifa mikilvægum upplýsingum á milli og beita virkri hlustun. Einnig nefnir hann að ef 

upplýsingaflæðið er gott og starfsmenn fyrirtækjanna fá reglulega fræðslu, þá myndast 

gott samskiptamynstur innan fyrirtækisins sem gerir stjórnendum auðveldara með að 

hafa yfirsýn eða bregðast við aðstæðum sé þess þörf.  

Viðmælendur virðast því vita vel hvað einkennir góðan leiðtoga og hvað þarf að gera 

til að verða slíkur, en þeir voru þó sammála að ekki væri endilega auðvelt að komast 

þangað. Þeir sjálfir voru að ganga í gegnum krefjandi tíma, að vera stjórnendur á tímum 

Kórónuveirufaraldursins. Það mátti því skynja af viðmælendum að sá tími sem gæti nýst í 

að styrkja sjálfan sig sem betri leiðtoga færi í það núna að halda öllu á floti. Þau 

leiðtogavandamál sem viðmælendur töldu hvað helst vera til staðar tengdust menningu 

vinnistaðarins og óvissu í starfi, eins og kom fram hér áður og mátti bendla þau bæði við 

breytta tíma vegna Covid-19 faraldursins. Þessi vandamál virðast því leiða til þess að 

stjórnendur áttu í erfiðleikum með að mynda traust til starfsmanna sinna þar sem erfitt 

væri að telja fólki trú um að hlutirnir yrðu í lagi á óvissutímum sem þessum. Þetta ástand 

á því vel við skilgreiningu Heifetz og Linsky (2017) um hvernig  hægt sé að koma í veg fyrir 

lélega forystu á tímum þar sem breytingar eru til staðar. Þar tala þeir um að stjórnendur 

verði að vita hvort um tæknileg vandamál eða aðlögunaráskorun sé að ræða og hvað 

vandamál varðar þar sem menningin og óvissa í starfsmannamálum er um að ræða er 

hægt að sjá að það tilheyrir aðlögunaráskorun þar sem vandamálin snúa meira að hjörtu 

og huga fólks heldur en venjulegri rútínu. Hér er því verið að ögra því sem fólki þykir vænt 

um eins og vinnustaðarmenningunni í fyrirtækinu eða jafnvel sjálfu starfinu þeirra og því 

er hægt að álykta að viðmælendur í þessari rannsókn leiða á krefjandi tímum sem kallar 

á mikla leiðtogamennsku. Það má því einnig áætla út frá þessu að það getur verið erfitt 

fyrir viðmælendur okkar að mynda traust til starfsfólks síns á þessum tímum þar sem 
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hugmyndir um að hafa skýra verkferla þar sem vitað er hvert stefnt er og hvernig á að 

komast þangað er líklega mjög óljóst í ljósi aðstæðna en þó er tækifæri fyrir þá til að sýna 

starfsmönnum sínum að þeir séu tilbúnir að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að láta 

hlutina ganga upp. Jafnvel getur þetta verið ákveðið tækifæri fyrir viðmælendur okkar að 

verða enn sterkari leiðtogar en áður því ef þeir komast ágætlega í gegnum faraldurinn 

með starfsmenn sína er líklegt að þeir uppskeri mikið traust í sinn garð sem leiðtoga. Það 

er því vel hægt á tímum sem þessum að vitna í orð Yukl (2010) um að það eina sem við 

virðumst geta fullyrt um með framtíðina er að hún er óráðin, óvissan mikil og er því 

mikilvægt að stjórnendur geti tileinkað sér aðlögunarhæfni, hæfileika til að læra hluti 

hratt og hugrekki til að taka á móti nýjungum.  

8.2 Hvert er viðhorf stjórnenda til stjórnendaþjálfunar? 

Viðhorf stjórnendanna til stjórnendaþjálfunar var yfir höfuð gott og vildu þeir allir meina 

að þeir hefðu fengið eitthvað nytsamlegt út úr henni. Jafnvel þeir sem töldu hana hafa 

verið frekar einsleita sögðust hafa haft gott af því að rifja upp grunnatriðin til að fríska 

upp á minnið ásamt því að ný þekking hefði alltaf myndast þar sem stjórnendahlutverkið 

væri sífellt að þróast. Mankin (2009) vildi einmitt meina að markmið stjórnendaþjálfunar 

væri að breyta hegðun á vinnustað með nýrri þekkingu eða aðferð sem stjórnandinn hafði 

ekki fyrir, sem leiðir svo til betri frammistöðu. Niðurstöðurnar leiddu þó í ljós að ekki 

margir stjórnendanna höfðu farið í mjög djúpa og einstaklingsbundna stjórnendaþjálfun. 

Óðinn, Iðunn, Loki, Frigg, Sigyn, Freyr og Baldur höfðu öll farið í frekar hefðbundna 

stjórnendaþjálfun þar sem farið yfir helstu hlutverk stjórnenda og var sú þjálfun oftast 

haldin með mörgum öðrum stjórnendum sem gaf litla möguleika á að kafa dýpra í 

smáatriðin. Það voru þá helst Njörður og Freyja sem höfðu reynslu af sérsniðinni 

stjórnendaþjálfun en Njörður hafði sjálfur farið á mjög flott stjórnendanámskeið sem 

haldið var í Þýskalandi og Tékkalandi og Freyja var markþjálfi og mannauðsstjóri að mennt 

og hafði því hannað skilvirka stjórnendaþjálfun fyrir sína stjórnendur ásamt því að passa 

upp á að hún fengi sjálf reglulega þjálfun. Njörður var þeirrar skoðunar að 

einstaklingsbundin og nákvæmari stjórnendaþjálfun þar sem þarfir og áskoranir 

einstaklinga eru greind og svo unnið út frá þeim niðurstöðum skili sér mun betur í að efla 

og styrkja stjórnendur í að ná árangri sem á vel við skilgreiningu Sherman og Freas (2004) 

þar sem þeir segja að þjálfun þurfi að vera vel útfærð út frá því hvers sé ætlast til af henni 
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svo árangur náist. Einnig nefna þeir að markmiðið með stjórnendaþjálfuninni ætti ekki 

eingöngu að stuðla að árangri fyrirtækisins heldur einnig að tryggja vöxt og þroska 

starfsmannanna sjálfra. Mankin (2009) var sammála þessu og var fyrsta stigið í 

þjálfunarhringnum hans að greina þjálfunarþörfina þar sem hann sagði að ef ekki væri 

tekið á réttum málum eða raunverulegar þjálfunarþarfir ekki skilgreindar næði þjálfunin 

ekki að uppfylla þær væntingar sem ætlast er til af henni. Viðhorf Baldurs til 

stjórnendaþjálfunar var einnig á þann hátt hún ætti að vera þarfamiðuð út frá 

einstaklingum eða hópum og að hún hentaði þeirri áskorun sem verið væri að ganga í 

gegnum. Reynsla Loka af stjórnendaþjálfun var ekkert sérstök þar sem hann taldi hana 

hafa verið of grunna og ekki hentað hans áskorunum. Hann hafði þó góða reynslu af 

einstaklingsmarkþjálfun þar sem kafað var dýpra í hann sjálfan sem einstakling og hvar 

styrkleikar hans lægju. En þar setti hann sér markmið um hvernig hann ætlaði sér að verða 

betri stjórnandi og má því álykta að markþjálfunin í þessu tilfelli hafi skilað Loka eins 

góðum árangri og sérsniðin stjórnendaþjálfun hefði gert. Matilda Gregersdotter o.fl. 

(2013) bentu einmitt á að markþjálfun sé aðferð sem getur verið notuð til að stytta leið 

einstaklinga að tilteknu markmiði ásamt því að hún getur stutt við persónulegan vöxt, 

bætt frammistöðu eða aukið árangur.   

8.3 Eru forsendur fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum? 

Út frá rannsókninni eru klárlega forsendur fyrir að innleiða stjórnendaþjálfun hjá 

fyrirtækjum. Sérstaklega í ljósi þess að stjórnendur rannsóknarinnar eru að stjórna á 

krefjandi tímum þar sem mikil vöntun á leiðbeiningum og utanumhaldi um hvernig skal 

koma rétt að hlutunum á tímum faraldurs skuli háttað. Þeir eru því allir að upplifa miklar 

breytingar og áskoranir sem stjórnendur og má því álykta að stjórnendaþjálfun geti komið 

inn sem leiðarvísir fyrir þá. Panagiotakopoulos (2020) kom inn á mikilvægi 

stjórnendaþjálfunar og sagði að þeir stjórnendur sem fá reglulega þjálfun og 

endurmenntun eru taldir eiga meiri möguleika á að ná betri árangri í viðskiptalífinu þar 

sem þeir eru fljótari að aðlagast síbreytilegum markaði og aðstæðum sem passar vel við 

aðstæður stjórnenda okkar í dag. 

Einnig kom það sterkt fram í rannsókninni að stjórnendur vildu tileinka sér meira 

hlutverk leiðtoga og þann stjórnunarstíl sem snýr að því stíga inn í aðstæður, hlusta á 

starfsfólk sitt, leiðbeina og taka fólkið með sér í lið til að vera hluti af lausninni. Til að svo 
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verði þurfa fyrirtæki og stjórnendur að átta sig á að þeir bera ábyrgð á að bjóða starfsfólki 

og stjórnendum upp á þau tól og tæki til að verða leiðtogar í sínu starfi. Þau tól og tæki 

eru til dæmis stjórnendaþjálfun eða markþjálfun og er það því í höndum stjórnenda að 

finna viðeigandi þjálfun sem veitir starfsmönnum fyrirtækisins tækifæri á að þroskast og 

verða betri starfsmenn. Stjórnendaþjálfun getur til að mynda samkvæmt Stone (2002) 

hjálpað stjórnendum að þróa ýmsa lykilstjórnunarfærni svo sem samskiptafærni, 

þjálfunarfærni, hæfni til að takast á við erfiðar aðstæður, getu til að hvetja fólk áfram og 

skipulagshæfni en þetta eru allt þættir sem eru mikilvægir þeim sem ætla að verða góðir 

leiðtogar. Það er því ekkert sem gefur til kynna í gerð þessarar rannsóknar að 

stjórnendaþjálfun hafi slæm áhrif á fyrirtæki eða stjórnendur. Það eina neikvæða sem 

kom fram var að stjórnendur eiga það til að dæma stjórnendaþjálfun fyrirfram og telja 

hana tilgangslausa eða tímasóun en eins og kom fram hjá Freyju að þegar þjálfuninni 

sjálfri var lokið var allt annað hugarfar hjá stjórnendum þar sem þeir hefðu tengt svo 

sterkt við umræðuna og séð tækifæri í þjálfuninni og hvernig þeir gætu nýtt hana í starfi 

sínu. Allt annað frá viðmælendum þessar rannsóknar benti til þess að stjórnendaþjálfun 

ætti að vera innleidd í fyrirtæki þar sem ágóðinn skili sér alltaf til fyrirtækisins í betri 

stjórnendum.  
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9 Lokaorð  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf stjórnenda sem hafa sjálfir nýtt sér 

stjórnendaþjálfun og athuga hvort forsenda sé fyrir innleiðingu á stjórnendaþjálfun hjá 

fyrirtækjum. Niðurstaða rannsóknarinnar var á þá vegu að viðhorf stjórnendanna til 

stjórnendaþjálfunar var gott þar sem afgerandi meirihluti viðmælenda töldu þjálfunina 

hafa skilað sér nýrri þekkingu eða gefið skarpari mynd af þegar aflaðri þekkingu. Út frá því 

var hægt að álykta að góð forsenda væri fyrir því að innleiða stjórnendaþjálfun í fyrirtæki 

þar sem hún gæfi stjórnendum kost á verkfærum og aðferðum til að verða góðir leiðtogar 

fyrir starfsmenn sína sem og þjálfunin gæti eflt þá í að vera fljótari að aðlagast 

síbreytilegum markaði og aðstæðum sem henta vel við aðstæður stjórnenda okkar á 

tímum heimsfaraldurs. Það passar vel við markmið rannsóknarinnar sem var að með 

innleiðingu á stjórnendaþjálfun gætu fyrirtæki tileinkað sér þá hugmyndafræði sem gera 

stjórnendur betur undirbúna til að takast á við daglega starfsemi og þær áskoranir sem 

upp gætu komið á vinnustaðnum.   

Takmörkun rannsóknarinnar var sú að notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og 

því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar vegna smæðar úrtaksins. 

Rannsóknin gefur okkur því meira vísbendingu um ágæti stjórnendaþjálfunar og að hún 

sé góð þjálfunarleið fyrir stjórnendur til að tileinka sér nýjar og áhrifaríkari aðferðir í því 

að verða betri stjórnandi og ná frekari árangri.  

Að lokum telur rannsakandi það hafa verið áhugavert að fá tækifæri til að heyra 

upplifanir viðmælenda sinna á erfiðum tíma þar sem miklar breytingar og áskoranir marka 

líf þeirra og væri því áhugavert að gera áframhaldandi rannsókn sem yrði sett á stokk eftir 

að Covid-19 faraldrinum yrði lokið og sjá hvort breytingar yrðu á niðurstöðum 

viðmælendanna.    
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Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

 

Kynning 

1. Segðu mér aðeins frá stöðu þinni innan fyrirtækisins?  

a. Hvað hefur þú starfað lengi hjá fyrirtækinu?  

b. Af hverju valdir þú að vinna fyrir þetta fyrirtæki?  

c. Gegnir þú stöðu stjórnenda?  

d. Ertu með mannaforráð?  

Stjórnun og Forysta 

2. Hver telur þú hlutverk stjórnenda vera?  

a. Eitthvað hlutverk sem þú telur vega meira en önnur? 

b. En minna? 

3. Hver er þín upplifun á að vera stjórnandi í dag? 

a. Upplifir þú mikla samkeppni?  

b. En óvissu?  

c. Upplifir þú rými til þess að gera mistök?  

4. Hvernig er upplýsingamiðlun háttað innan fyrirtækisins?  

a. Hvernig eru samskiptin á milli stjórnenda og starfsmanna?  

b. Hvernig er ábyrgðarhlutverkum skipt niður innan fyrirtækisins? 

c. Hafa starfsmenn og stjórnendur aðgengi að fræðslu?  

5. Hvað kemur fyrst í huga þegar ég segi mannauður?  

a. Telur þú starfsfólkið ykkar fá mikinn stuðning frá stjórnendum?  

b. Hvernig gengur að virkja og leiðbeina starfsfólki?  

c. Telur þú starfsmenn og stjórnendur eiga auðvelt með að leita sér 

aðstoðar ef þess sé þörf?  

6. Hvað telur þú góða forystu fela í sér?  

a. Telur þú sama sem merki á að vera stjórnandi og leiðtogi?  

b. Hver telur þú vera einkenni góðs leiðtoga? 

c. Telur þú leiðtogahæfni vera meðfædda?  
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7. Hefur þú heyrt talað um þjónandi forystu?  

a. Getur þú lýst því fyrir mér?  

b. Upplifir þú að hlustað sé á þig eða hugmyndir þínar að einlægum áhuga? 

c. Telur þú þig fá að vaxa og blómstra innan fyrirtækisins? 

d. Telur þú þig vera sjálfsöruggur/a í starfi  

e. Telur þú þig skilja tilgang og ábyrgð þína í starfi? 

f. Telur þú stjórnendur sína einlægan áhuga á hagsmunum annarra? 

8. Telur þú þig fá tækifæri innan vinnunnar til styrkja þig sem stjórnanda?  

a. Hvernig þá? 

b. Þekkir þú þína styrkleika og veikleika?  

c. Færð þú tækifæri til að ígrunda? 

9. Telur þú þig hafa yfirsýn yfir markmið og hugsjónir fyrirtækisins?  

a. Skilur þú alltaf tilgang verkefna sem þér eru falinn?  

b. Er hvatt til gagnrýnnar hugsunar innan fyrirtækisins?  

c. Telur þú fólk hafa tækifæri á að vera með ólíkar skoðanir?  

Markþjálfun  

10. Hefur þú farið í samtalsmeðferð á einhverju tagi sem varðar starf þitt sem 

stjórnandi? 

a. Getur þú sagt mér meira frá því? 

11. Hefur þú nýtt þér markþjálfun?  

a. Var það til lengri eða styttri tíma?  

b. Fórst þú sjálf til markþjálfa eða fórstu í gegnum vinnuna?  

c. Var markþjálfunin nýtt fyrir þig sem einstakling eða hóp? 

d. Hvert var markmiðið með markþjálfuninni?   

12. Hver var þín upplifun á markþjálfun?  

Stjórnendaþjálfun 

13. Hefur þú farið í stjórnendaþjálfun? 

a. Hver er þín reynsla af stjórnendaþjálfun? 

b. Ferðu reglulega í stjórnendaþjálfun?  

c. Hvað telur þú þið hafa fengið út úr stjórnendaþjálfun? 
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d. Hefur þú upplifað sjálf neikvæði í garð stjórnendaþjálfunar eða skynjað 

hjá öðrum neikvæði í garð hennar? 

14. Telur þú stjórnendaþjálfun mikilvæga? 

a. Af hverju?  

b. Er stjórnendaþjálfun hluti af stefnunni ykkar?  

15. Hver er þín upplifun á símenntun og starfsþróun starfsmanna?  

a. Hvernig fer símenntunin fram innan fyrirtækisins?  

b. Telur þú starfsmenn ykkar fá tækifæri til að þroskast og vaxa í starfi?  

Hinn Kerfisbundni þjálfunarhringur 

16. Fyrst langar mig að spyrja um þjálfunarþörfina 

a. Hver var ástæða þess að þú fórst í stjórnendaþjálfun?  

b. Fórst þú sjálf eða bauð fyrirtækið uppá stjórnendaþjálfun?  

17. Hönnun þjálfunar 

a. Vissir þú hvert markmiðið var með þjálfuninni?  

b. Hver borgaði þjálfuninna?  

c. Hversu mikill tími fór í þjálfuninna?  

18. Framsetning þjálfunar 

a. Í hverskonar aðstöðu fór þjálfuninn fram í?  

b. Var þjálfuninn læsileg, þannig þú áttir auðvelt með að taka þátt? 

c. Var þjálfuninn skemmtileg? 

d. Var þjálfuninn fræðileg?  

e. Upplifðir þú kvíða eða hræðslu á meðan þjálfuninn fór fram?  

f. Fannst þér áhugi þinn verða meiri eftir þjálfuninna?  

19. Meta og mæla gæði þjálfunar 

a. Hver var upplifun þín til þjálfunina? 

b. Telur þú hana hafa mátt fara öðruvísi fram? 

c. Var hægt að mæla eða meta árangurinn eftir þjálfuninna?  

20. Finnst þér að fyrirtæki ættu að innleiða stjórnendaþjálfun?  

a. Hvers vegna/Hvers vegna ekki?  

Að lokum, er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 

Takk kærlega fyrir að taka þátt 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf 

 

Kæri viðmælandi 

Þetta viðtal er liður í lokaverkefni til MS-gráðu í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið felst í því að kann upplifun stjórnenda sem 

hafa sjálfir nýtt sér stjórnendaþjálfun og athuga hvort forsenda sé fyrir innleiðingu á 

stjórnendaþjálfun hjá fyrirtækjum. Þetta verkefni er því fyrst og fremst hugsað til þess að 

bæta vitneskju stjórnenda og starfsmanna til stjórnendaþjálfunar og hjálpa þeim að taka 

upplýstar ákvarðanir þegar kemur að stjórnendaþjálfun. Því vil ég því þakka þér fyrir að 

taka þátt í þessu verkefni og að aðstoða mig við að gera það að veruleika. 

Viðtalið verður hljóðritað með leyfi viðmælanda og þess má geta að fyllstu nafnleyndar 

verður gætt og farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál svo ekki verði hægt 

að rekja þær til viðmælenda. Að rannsókn lokinni verður viðtölum svo eytt.  

 

Bestu þakkir   

Helga Dagný Bjarnadóttir 

 


