
 

 

 

 

 

 

 

Skilvirkir stjórnunarhættir fyrir  

hótelstjórnendur: 

Hvernig eru stjórnunarhættir á hótelum í dreifbýli? 

 

 

Hrafnhildur Jóna Hjartardóttir 

Lokaskýrsla til BA gráðu í stjórnun  
ferðaþjónustu og móttöku gesta 

Háskólinn á Hólum 
2022 

 
  



 

 

Skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur:  

Hvernig eru stjórnunarhættir á hótelum í dreifbýli? 

 

 

Hrafnhildur Jóna Hjartardóttir 

270595-2519 

 

 

 

12 ECTS Lokaritgerð sem hluti af 

Baccalaureum Artium gráðu í ferðamálafræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi  

Gústaf Gústafsson 

 

 

 

 

 

 

Ferðamáladeild 

Háskólinn á Hólum 

Hólar, maí 2022 

  



 

 

 

 

 

 

 

Skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur: Hvernig eru stjórnunarhættir á hótelum í 

dreifbýli? 

Effective Management for Hotel Managers: How is Effective Management at Rural 

Hotels?  

12 ECTS lokaritgerð sem hluti af  Baccalaureum Artium  gráðu í ferðamálafræði 

 

Copyright © 2022  Hrafnhildur Jóna Hjartardóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Ferðamáladeild 

Háskólinn á Hólum 

Hólar í Hjaltadal 

551 Sauðárkrókur 

Ísland 

Sími: 455-6300 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Hrafnhildur Jóna Hjartardóttir, 2022, Skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur: 

Hvernig eru stjórnunarhættir á hótelum í dreifbýli? BA ritgerð, Ferðamáladeild, Háskólinn 

á Hólum, bls. 37. 

 

 

Hólar í Hjaltadal, Ísland, maí 2022 



 

Abstract 

This report is part of the author’s apprenticeship in tourism management and reception at 

Hólar University. There is debate among scholars about what constitutes effective 

management, and this paper aims to answer the following research question: What is 

effective management for hotel managers? In addition, it aims to answer a subquestion: 

What is effective management in rural hospitality? The internship consisted of 

familiarizing with the operations of a rural hotel and tourism business. In the author's 

opinion, their operation can be considered unique; each group of guests has a guide who 

takes them on activity trips and adventures, located far away from urban areas, which 

provides a noise-free surrounding to their first-class accommodation and services. 

Therefore, this report highlights the main objectives of efficient management of hospitality 

businesses and hospitality in rural areas. 
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Útdráttur 

Þessi skýrsla er hluti af verknámi höfundar í stjórnun í ferðaþjónustu og móttöku gesta 

við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. Fræðimenn hafa deilt um hvað telst vera 

skilvirkur stjórnandi og mun þessi skýrsla leitast eftir að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvað eru skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur? Að auki verður leitað svara 

við einni undirspurningu: Hvernig eru stjórnunarhættir hótela í dreifbýli? Verknámið 

fólst í því að kynnast starfsemi verknámsstaðar, sem er bæði hótel og 

ferðaþjónustufyrirtæki í dreifbýli. Höfundur telur starfsemina vera einstaka að því leyti 

að hver hópur af gestum fær sinn eigin leiðsögumann sem fer með þeim í ferðir og 

ævintýri. Gistirými og þjónusta eru fyrsta flokks og og hótelið er staðsett fjarri þéttbýli 

og því ónæði sem því fylgir. Tilgangur skýrslunnar er að varpa ljósi á hvað séu 

skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur með áherslu á ferðaþjónustu í dreifbýli. 

 

Lykilorð: hótelstjórnandi, skilvirkir stjórnunarhættir, stjórnandi og leiðtogi, 

ferðaþjónusta í dreifbýli 
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1 Inngangur 

Þegar fólk fer í ferðalag er það oftar en ekki að leita eftir eftirminnilegri upplifun sem það 

getur sagt vinum og vandamönnum frá. Slík upplifun kemur oftar en ekki frá starfsfólki í  

ferðaþjónustu sem vinnur við að sjá til þess að upplifun ferðalanga standist væntingar þeirra og 

kröfur eins og hægt er. Á bak við hvern starfsmann í hótelrekstri er oft leiðbeinandi,  

leiðtogi eða nánar tiltekið hótelstjórnandi sem hefur umsjón og ber ábyrgð á starfi  

starfsmanna. Hótelstjórnandi gegnir mikilvægu hlutverki í hótelrekstri og eitt af hans  

hlutverkum er að setja fyrir árangursmiðuð markmið og hvetja starfsfólk áfram (Walker og  

Walker, 2013). Margir fræðimenn hafa sett fram hugmyndir um hvernig á að vera skilvirkur  

stjórnandi (Bass, 1985; Capowski, 1994; Woods og King, 2010; O’Fallon og Rutherford,  

2011; Gregory og Keil, 2014) en aðrir hafa gagnrýnt kenningarnar og sagt að engin ein 

langtímalausn sé til, stjórnendur ættu að nota mismunandi framkomu eftir aðstæðum (Tourish, 

2013; Derue o.fl., 2011). 

 

Hjá fyrirtækjum í dreifbýli má finna auknar áskoranir fyrir stjórnendur að kljást við  

vandamál sem steðja að, t.a.m. utanaðkomandi áhrif og mannauðsmál (Page og Getz, 1997). 

Rannsóknir benda til að starfsmannavelta á hótelum sé meiri hjá fyrirtækjum sem eru 

staðsett í dreifbýli (Davidson o.fl., 2010). Sumir fræðimenn telja að hingað til hafi ekki verið 

fjallað nógu mikið um hótelrekstur í dreifbýli (Engeset, 2020).  

 

Þessi skýrsla er afrakstur BA verknáms í stjórnun í ferðaþjónustu og móttöku gesta við 

Háskólann á Hólum. Viðfangsefni þessara rannsóknar beinist að því að rýna í  

stjórnunarhætti hótela. Einnig verður athugað hvernig stjórnunarhættir eru á hóteli í  

dreifbýli. Rannsakandi fékk tækifæri til að fara í verknám hjá hóteli í dreifbýli í þeim  

tilgangi að rannsaka hvernig stjórnunarhættir á slíku hóteli eru. Rannsakandi nýtir birtar 

fræðigreinar og aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar um stjórnun fyrirtækja og sams konar  

rannsóknir sem hafa verið birtar. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi  

rannsóknarspurningu:  
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• Hvað eru skilvirkir stjórnunarhættir fyrir hótelstjórnendur?  

Að auki verður leitað svara við einni undirspurningu:  

 

• Hvernig eru stjórnunarhættir á hótelum í dreifbýli?  

Ástæðan fyrir því að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu er sú að rannsakandi hefur starfað 

áður á hóteli sem er staðsett á afskekktu svæði og vildi öðlast betri þekkingu á hvernig 

stjórnun í ferðaþjónustufyrirtæki er háttað. Rannsakandi hefur öðlast þekkingu úr 

fræðunum sem fjalla um stjórnun en gefst nú tækifæri til að fara á verknámsstað í þeim 

tilgangi að rannsaka og vera vitni að stjórnun í ferðaþjónustufyrirtæki. Trúnaði og 

nafnleynd var heitið við gerð rannsóknarinnar og verður því ekki sagt frá 

verknámsstaðnum sjálfum. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á 

stjórnunarháttum hótela sem eru í dreifbýli. Það markmið mun skila inn upplýsingum sem 

munu geta gagnast ferðaþjónustuaðilum og hagsmunaaðilum ásamt því að geta dregið 

lærdóm af þeim. Þrátt fyrir að margar rannsóknir séu til um stjórnun fyrirtækja og í 

ferðaþjónustu er engin rannsókn eins, og telur höfundur að þessi rannsókn muni bæta við 

þekkingu fræðasamfélagsins. 

 

Uppbygging skýrslunnar er sú að fyrst er tekin fyrir skilgreining á hótelstjórnanda og hans 

hlutverki innan fyrirtækisins. Sagt verður frá samsetningarkenningu Katz, hvernig hún 

tengist hótelstjórnanda og rannsóknum um skilvirka stjórnun í hótelrekstri. Í framhaldi 

verða hugtökin stjórnandi (e. management) og leiðtogi (e. leadership) skilgreind ásamt 

muninum á þessum tveimur hugtökum og hvernig þau tengjast skilvirkum stjórnanda. 

Farið verður yfir kerfi Mintzberg um hlutverk stjórnanda, skilgreiningar Woods og King á 

tegundum stjórnenda og gerð grein fyrir því hvaða stjórnunarstíl þeir telja áhrifaríkastan. 

Við tekur umfjöllun um hugtökin umbreytingarstjórnun (e. transformational leadership) og 

framkvæmdastjórnun (e. transactional leadership style) ásamt því hvernig fræðimenn hafa 

túlkað og gagnrýnt þessi tvö hugtök. Þar næst tekur við kafli um rannsóknir á fyrirtækjum í 

dreifbýli og þá erfiðleika sem geta fylgt þeirri starfsemi. Fjallað verður um 

verknámsáætlunina og framkvæmd hennar. Í lokin eru svo umræður og lokaorð.  



3 

 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Stjórnandi 

Í bókinni Hotel Management and Operations sem var gefin út árið 2011 velta O’Fallon og 

Rutherford fyrir sér stjórnun fyrirtækja og leggja þar áherslu á hótelstjórnun. Þeir nefna að í 

flestum fyrirtækjum sé einhver sem gegnir hlutverki stjórnanda eða í þeim sé einstaklingur 

sem gegnir svipuðu hlutverki. Að þeirra mati er að vera stjórnandi hápunktur ferilsins fyrir þá 

sem starfa í hótelgeiranum (O’Fallon og Rutherford, 2011). Eder og Umbreit (1989) 

skilgreindu stjórnanda á hóteli (e. general manager) sem lykilaðila fyrir viðskiptastefnu 

viðkomandi ferðaþjónustufyrirtækis og eignina sjálfa sem hótelið er í, ásamt því að vera 

fyrirmynd annarra yfirmanna í fyrirtækinu. Framkvæmdastjórar hótela (e. hotel executive) 

hafa umsjón með starfi hótelstjórnanda. Markmið þeirra er að búa til hvatningar- og 

eftirlitskerfi fyrir hótelstjórnendur sem er bæði víðtækt og skilvirkt. Þessi kerfi eiga að geta 

fangað alla mikilvægu og skilvirku þættina í starfi stjórnanda (Eder og Umbreit, 1989). 

Walker og Walker (2013) skilgreina hótelstjórnanda sem þann sem setur markmið, setur 

stefnu í rétta átt og og gengur úr skugga um að markmið gangi upp fyrir rekstur hótelsins. 

Hótelstjórnandi skipuleggur verkefni, miðlar upplýsingum og hvetur starfsfólk sitt áfram. 

Stjórnandi nýtir sér auðlindir til að afreka stutt eða langtímamarkmið sem hann setur fyrir sig 

og starfsmenn sína með velgengni fyrirtækisins að leiðarljósi. Stjórnendur hafa umsjón og 

fylgjast með starfi hópa og einstaklinga í átt að markmiðum hótelsins. Þeirra einbeiting er að 

stefnumótun og markmiðum fyrirtækisins. Flestir í stjórnendahlutverki skipta sér ekki mikið 

af hversdagslegum verkefnum. Þessi verkefni falla fremur undir starfsmenn sem eru til dæmis 

millistjórnendur eða vaktstjórar (Walker og Walker, 2013).  

 

Árið 1955 bjó Robert L. Katz til kenningu um samsetningu af þremur stjórnunareiginleikum  

sem útskýrir skilvirkan stjórnanda (Peterson og Van Fleet, 2004) og samkvæmt Mullins og  

Davies (1991) eiga þessar samsetningar einnig við skilvirkan hótelstjórnanda. Samsetningin af 

stjórnunareiginleikum gengur út á að búa yfir tæknilegri, félagslegri og huglægri hæfni 

(Peterson og Van Fleet, 2004). Tæknilegir eiginleikar stjórnanda fela í sér sérstaka þekkingu 

sem hann kann að hafa á borð við tæknilega kunnáttu, sértæk forrit og aðrar tæknilegar 

aðferðir. 
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Félagslegir eiginleikar segja til um mannleg samskipti stjórnanda gagnvart fólki á öllum 

stigum skipulagsheildarinnar. Félagslegir eiginleikar snúast um að stefna og leiðbeina fólki 

til að hámarka getu sína og betrumbæta frammistöðu þeirra. Huglægir eiginleikar eiga  

við um að stjórnandi þarf að hafa ákveðið viðhorf til flókinna ferla innan fyrirtækisins og  

hótelsins í heildina, eins og t.d. ytri umhverfisáhrif sem rekstur hótelsins gæti haft í för  

með sér. Að auki fela huglægir eiginleikar í sér færni í stefnumótun og ákvarðanatöku  

viðkomandi stjórnanda (Mullins og Davies, 1991). 

 

Mynd 1. Kenning Katz um samsetningu af þremur stjórnunareiginleikum skilvirkra 

stjórnanda (Mullins og Davies, 1991). 

 

Allir eiginleikarnir þrír vinna saman og hótelstjórnandi getur ekki talist skilvirkur ef hann 

hefur einungis tæknilega eiginleika, þar sem félagslegir eiginleikar eru líka nauðsynlegir. 

Sama hversu mikil þekking og þjálfun liggur á bak við tæknilega eiginleika stjórnanda mun 

hann ekki ná árangri ef hann hefur ekki nauðsynleg félagslega hæfni. Stoðkerfi hótela 

byggist á fólki og hæfni til að geta nýtt eiginleika fólks innan fyrirtækis og telst sem 

sérkenni árangursríkrar stjórnunar. Að nýta starfsmenn sem auðlindir er vel þekkt innan  

gestamóttöku (e. hospitality industry). Starfsmenn hafa oft bein samskipti við viðskiptavini 

og eru lykilaðilar hótela í því sem viðskiptavinurinn er reiðubúinn að borga fyrir á hóteli. 

Ánægja viðskiptavina tengist starfsmönnum og þar af leiðandi skiptir skilvirk og góð 

stjórnun sköpum fyrir rekstur fyrirtækisins (Mullins og Davies, 1991). Einnig töldu 

Rabiul og Yean (2021) að starfsmenn hótela séu lykilatriði fyrirtækja varðandi 
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samkeppnisforskot, fjárhagslegan árangur og að ná langtímamarkmiðum. Rannsóknir hafa 

einnig komist að þeirri niðurstöðu að starfsánægja á hótelum hafi beina tengingu við 

stjórnunarhætti (Chen og Peng, 2021; Huertas-Valdivia o.fl., 2019). 

 

Rutherford og O‘Fallon (2011) tóku saman fjölmargar rannsóknir um hvaða þætti og 

eiginleika stjórnendur á hótelum verða að hafa til að bera. Þeirra niðurstöður sýndu fram á að 

eftirsóttustu þættir fyrir stjórnendur að hafa væru góðir samskiptahæfileikar, gagnrýnin 

hugsun, þekking á atvinnugreininni, forystueiginleikar, sjálfstjórn og gildismat. Að auki gerðu 

þeir sína eigin rannsókn og fengu svör frá 137 stjórnendum. Í þeirri rannsókn kom í ljós að 

sjálfstjórnunarþátturinn var mikilvægastur. Í þeim þætti eru sett saman atriði á borð við 

siðfræði, tímastjórnun og sveigjanleika stjórnanda. Rutherford og O’Fallon (2011) töldu síðan 

að eftirsóttir þættir fyrir framtíðarstjórnendur væru siðferði, skilningur á þörfum 

viðskiptavina, tímastjórnun, skilvirk samskipti, skuldbinding að gæðum og 

teymisstefnumörkun (O’Fallon og Rutherford, 2011).  

 

Chapagain (2022) bjó til nýja samsetningu af stjórnunareiginleikum út frá kerfi Katz. 

Samsetningar Chapagain (2022) eru samtals fimm; innri hæfni, ytri hæfni, teymishæfni, 

ákvarðanataka, hæfni til úrlausnar vandamála og tæknileg hæfni. Þetta kerfi fjallar ítarlegar en 

Katz um hæfni sem stjórnandi hefur, leggur meiri áherslu á hópvinnu og bendir á mikilvægi 

þess að hafa hæfni til að taka erfiðar ákvarðanir og finna lausnir á vandamálum sem að steðja. 

Chapagain (2022) ákvað að búa til nýtt kerfi sem væri í takti við tækniþróun og sífelldar 

breytingar sem hafa orðið á fræðunum um stjórnun fyrirtækja. Að hans mati væri hægt að nota 

kerfið fyrir allar gerðir stofnana, og mætti því gera ráð fyrir að kerfi hans eigi við um 

hótelstjórnendur. Um er að ræða fimm gerðir hæfni sem skiptast niður í tvo flokka; erfiða 

hæfni og auðvelda hæfni. Erfið hæfni tengist því að þurfa að hafa sérstaka kunnáttu, tækni og 

aðgerðir til að gera eitthvað vel, sem dæmi hæfni í tækni, tölfræði og tölvukunnáttu. Auðveld 

hæfni tengist persónulegum hæfileikum og hegðun, sem dæmi samskiptahæfni, hópvinna eða 

tímastjórnun. Erfiða hæfnin á við undirmenn sem kljást við dagleg vinnutengd vandamál á 

meðan auðvelda hæfnin er fyrir æðstu stjórnendur sem kljást við stefnumótandi vandamál eða 

mannauð (Chapagain, 2022).  
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Rannsókn Michel, Tews og Tracey sem var gefin út árið 2020 fjallaði um skilvirka  

stjórnun í hótelrekstri. Vildu þeir athuga hvaða kerfi útskýrir best skilvirka stjórnun í  

stjórnunarháttafræðunum. Kenning þeirra var að kerfið könnun  

stjórnunaraðferða (e. managerial practices survey) sem Yukl, Wall og Lepsinger (1990)  

bjuggu til væri hagnýtasta kerfið til að finna út hvernig fólk skilgreinir skilvirkan 

stjórnanda. Kerfið skiptist niður í fjóra flokka, hver flokkur hefur sín sérkenni en þó 

tengjast þeir þar sem allir flokkarnir snúast um hegðun stjórnanda. Fyrsti flokkurinn er um 

verkefnahegðun sem inniheldur skipulagningu, útskýringu á hlutverkum og hindrunum, 

þjálfun og leiðbeiningar, umsjón um starfsemi, úrlausn vandamála og truflanir. Annar 

flokkurinn er um samskiptahegðun inniheldur stuðning, viðurkenningu, umbun, þróun og 

ráðgjöf, samráð um ákvarðanir, og myndun hughreystandi teyma. Þriðji flokkurinn snýst 

um breytta hegðun, þar með talið að boða breytingar, að geta dregið upp mynd af 

breytingum, hvetja til nýsköpunar og innleiða breytingar. Fjórði flokkurinn er um ytri 

hegðun og inniheldur tengslamyndun, ytra eftirlit og tjáningu. Til að prófa kenninguna 

gerðu rannsakendurnir könnun meðal starfsmanna á hóteli og notuðu könnun 

stjórnunaraðferða til stuðnings. Í þeirra niðurstöðum kom í ljós að skilvirkasta stjórnun í 

hótelrekstri væri sú hegðun stjórnanda sem einblínir á samskipti. Auk þess voru þættir í fari 

þeirra eins og úrlausn vandamála, mótun samskipta, innleiðing á breytingum og koma þeim 

á framfæri sem voru mest áberandi úr hinum flokkunum, hins vegar var flokkurinn um 

samskipti áberandi mikilvægastur. Að mati rannsakendanna var 

stjórnunaraðferðakönnunarkerfið hagnýtasta kerfið til að nota við athugun á skilvirkri 

stjórnun (Michel o.fl., 2020). 

 

2.2 Leiðtogi og stjórnandi 

Zaleznik (2004) sagði að munurinn á milli hugtakanna stjórnandi (e. management) og  

leiðtogi (e. leadership) væri að leiðtogi er meira skapandi og á erfitt með að halda aftur af  

sér á meðan stjórnandi er meira reglubundinn. Zaleznik (2004) bendir á að leiðtogi væri  

áhættusæknari og með persónulegri samskiptamáta sem gæfi þeim betri skilning á þörfum  

starfsfólks. Hins vegar forðast stjórnandi áhættu og heldur tilfinningalegum tengslum í  

lágmarki og það kann að skorta skilning gagnvart starfsmönnum. Því er hægt að segja að  
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Zaleznik (2004) líti svo á að markmið stjórnanda sé að gera það sem einungis er nauðsynlegt 

en leiðtogi líti á hlutina meira í stærra samhengi og út fyrir rammann. Kenning Zaleznik    

(2004) er að leiðtogar noti orku sína í að hvetja fólk og einbeita sér meira að því að leysa  

vandamál sem koma upp á meðan stjórnendur hafi umsjón með daglegum verkefni innan  

fyrirtækisins, sjái til þess að þeim sé sinnt og segir fólki fyrir verkum ef þess þarf (Zaleznik,  

2004). 

 

Capowski (1994) taldi að munurinn milli stjórnenda og leiðtoga væri sá að stjórnendur væru 

fólk í fyrirtækjum sem hefur fengið úthlutað verkefni sem tilheyra stjórnendum. Almennt er 

talið að þeir vilji ná markmiðum með því að skipuleggja, gera fjárhagsáætlun, sjá um 

starfsmannahald, leysa vandamál sem koma upp og segja til verka. Capowski (1994) segir 

leiðtoga hins vegar vera þá sem beina starfsfólki í rétta átt, hvetja það og veita því innblástur. 

Kotter (1990) sagði að leiðtogi væri sá sem hefur sál, ástríðu og sköpunarhæfileika á meðan 

stjórnandi væri skynsamur, rökfastur og nákvæmur. Kotter (1990) vill meina að stjórnendur 

reyni að mynda öryggi og reglu á meðan leiðtogar hvetja til breytinga og sveigjanleika innan 

fyrirtækis. Kenning Kotters (1990) er að meginhlutverk stjórnenda sé að efla samræmi sem 

leiðir til skilvirkari rekstrar. Að mati Kotters (1990) eru leiðtogar andstæðan við stjórnendur 

og eru hvatamenn breytinga. Sumir rannsakendur vilja meina að stjórnandi og leiðtogi séu 

sitthvor einstaklingurinn og hlutverk þeirra séu algjörar andstæður (Algahtani, 2014). 

 

Samkvæmt Toor og Otori (2008) vita margir af innsæi en hafa ekki skilið með skýrum hætti 

að stjórnandi og leiðtogi eru tvö mismunandi hlutverk, þar sem hlutverk leiðtoga er frábrugðið 

hlutverki stjórnanda. Hlutverk stjórnanda og leiðtoga eru byggð á undirliggjandi eiginleikum 

þeirra, aðgerðum og árangri. Á sama hátt eru leiðtogar og stjórnendur ekki sama fólkið. Þeir 

beita mismunandi hugmyndum og aðferðum til vinnu, æfa mismunandi leiðir til að leysa 

vandamál  og sýna mismunandi hegðun vegna ólíkra innri og utanaðkomandi hvata. Þó 

hlutverkin séu mjög mismunandi telja sumir fræðimenn að hugtökunum stjórnandi og leiðtogi 

sé oft ruglað saman og þau notuð sitt á hvað (Toor og Ofori, 2008). 

 

Samkvæmt Liphadzi, Aigbavboa og Thwala (2017) sér stjórnandi til þess að verkefni séu 

framkvæmd frá upphafi til enda. Í því felst skipulagning, framkvæmd, umsjón með fólki og 

verkefnum. Stjórnandahlutverkið er þá meira verkefnamiðað heldur en leiðtogahlutverkið  
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(Liphadzi o.fl., 2017). Algahtani (2014) segir að stjórnandi leggi vanalega áherslu á 

framleiðslu og setji fyrir ákveðin markmið sem er náð með skilvirkum hætti og nýtingu 

auðlinda. Hann býr til staðla til að auka getu starfsmanna og sér til þess að vandamál séu  

leyst ásamt því að viðhalda siðferði og aga innan fyrirtækis (Algahtani, 2014). Woods og 

King (2010) vilja meina að stjórnendur fái starfsmenn til að standa sig með því að nota  

umbun og refsingu. Þó ættu allir stjórnendur að leitast við að vera sömuleiðis leiðtogar,  

ekki einungis vegna þess að leiðtogar eru í efsta þrepi stofnana heldur einnig vegna þess að  

árangursrík forysta muni ávallt skila betri árangri en árangursrík stjórnun. Leiðtogar hvetja  

fólk áfram og reyna fá það til að gera sitt besta. Leiðtogi reynir að fái fólk til að skilja og 

trúa á framtíðarsýn starfsmanna og vinna með einstaklingum að því að ná markmiðum 

þeirra á meðan stjórnun snýst meira um að stjórna og sjá til þess að daglegir hlutir eigi sér 

stað á skilvirkan hátt (Woods og King, 2010). 

 

Þrátt fyrir að þessar skilgreiningar á leiðtoga og stjórnanda séu mismunandi og ólíkar 

bendir Capowski (1994) á að flestir skilvirkir stjórnendur þurfi að búa yfir samspili 

eiginleika stjórnenda og leiðtoga. Sá sem hefur sýn án stefnu mun skapa óreiðu. Stefna án 

sýnar mun ekki skila árangri (Capowski, 1994). 

2.3 Tegundir stjórnenda 

Mintzberg (1975) bjó til kerfi um hvernig stjórnendur verja tíma sínum og þeir hafa þannig 

mismunandi hlutverk. Samkvæmt Walker og Walker (2013) eru fimm hlutverk frá kerfi 

Mintzbergs sem eiga við hótelstjórnendur. Þessi hlutverk eru oft notuð, tvö eða fleiri í einu, 

þar sem stjórnendur þurfa oft að sinna mörgum verkefnum í einu. Hlutverkin eru 

eftirfarandi: 

 

1. Yfirmannshlutverk (e. figurehead): Eyðir miklum tíma í að mæta í athafnir eins 

og taka á móti mikilvægum gesti eða viðskiptavini. Jafnvel að mæta á kvöldverði 

eða viðburði fyrir hönd fyrirtækisins. 

 

2. Tengiliðahlutverk (e. liaison role): Samskipti stjórnenda við aðila innan og utan 

fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna samband milli sölustjóra og deildarstjóra 
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herbergjasviðs. 

 

3. Leiðtogahlutverk (e. leader role): Sérhver stjórnandi ætti að leiðsegja, þjálfa og 

hvetja starfsmenn. 

 

4. Upplýsingahlutverk (e. spokesperson role): Þegar stjórnandi kemur fram fyrir 

hönd fyrirtækisins í kynningum eða viðtölum til að kynna fyrirtækið. Dæmi um það 

væri að nemendur fá kynningu um hótel frá hótelstjórnanda. 

 

5. Samningahlutverk (e. negotiator role): Stjórnendur eyða miklum tíma í að miðla 

málum og ganga frá samningum. Til dæmis myndi hótelstjóri semja, ásamt 

mannauðstjóra, við stéttarfélag um laun og bætur starfsmanna (Walker og Walker, 

2013). 

O’Fallon og Rutherford (2011) vilja meina að þessi hlutverk séu ekki alltaf notuð ein og sér 

heldur getur stjórnandi gegnt fleiri hlutverkum samtímis. Sem dæmi væri hótelstjóri í 

yfirmannshlutverki með því að taka á móti gesti og sömuleiðis væri hann í leiðtogahlutverki 

gagnvart nýjum starfsmanni í gestamóttöku með því að kenna honum hvernig á að innrita gest 

inn í tölvukerfið. Hótelstjóri hefur samskipti við undirmenn til að fylgjast með og vera á verði 

vegna árekstra sem upp geta komið. Þeir verða vera tiltækir til að geta ráðið við rask á 

starfsemi sem er kannski ekki í þeirra verkahring. Áhrifaríkasta leið stjórnanda við slíkri 

röskun er að hótelstjórnandi veit um og hefur fljótan aðgang að áreiðanlegum upplýsingum 

eða auðlindum og getur því meðhöndlað atvik fljótt og auðveldlega ásamt því að dreifa 

upplýsingum til starfsmanna. Hótelstjóri getur úthlutað mannauð eða notað fjárhag hótelsins í 

að leysa rekstrarvandamál, og búið þannig til staðla sem betrumbæta árangur rekstrarins. Það 

er hins vegar á hans eigin ábyrgð hvernig hann ætlar að verja og skipuleggja dýrmætan tíma 

vegna slíkra atvika (O’Fallon og Rutherford, 2011). Woods og King (2010) skilgreindu þrjá 

megintegundir af stjórnendum: 

 

1. Alræðisstjórnandi (e. autocratic manager) sem vill skyndiárangur og stjórnar með 

því að beita valdi. 
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2. Skrifræðisstjórnandi (e. bureaucratic manager) sem fylgir reglugerðum og er 

andvígur breytingum.  

 

3. Lýðræðisstjórnandi (e. democratic manager) sem hugsar um starfsfólk sitt og er 

opinn fyrir nýsköpun.  

 

Áhrifaríkasti stjórnandinn (e. most-effective managers) er svo blanda af öllum þessum 

þremur fyrrnefndum stjórnendastílum. Woods og King (2010) telja að stjórnendur ættu að 

reyna að tileinka sér fjórða stílinn, að vera áhrifaríkasti stjórnandinn. Annar þekktur 

stjórnunarstíll er samstarfs (e. collaborative) stjórnunarstílinn, sem samkvæmt Lawrence 

(2017) er þegar stjórnandi deilir sömu sýn og gildum, sjálfstæði og hefur samúð. Ábyrgð er 

deilt með öðrum, gagnkvæm virðing ríkir og hann getur átt í skilvirkum samskiptum 

(Lawrence, 2017). Gregory og Keil gerðu rannsókn árið 2014 um hvort blanda af 

mismunandi stjórnunarstílum sé áhrifarík leið í verkefnastjórnun fyrirtækja. Þeir athuguðu 

skrifræði (e. bureaucratic) og samstarfs (e. collaborative) stjórnunarstíla í sinni rannsókn. 

Þeirra skilgreining á skrifræðisstjórnanda er sá háttur af hugsun og hegðun sem snýst um 

að starfsfólk vinni stöðugt að markmiðum. Samstarfsstjórnandi samkvæmt þeirra 

skilgreiningu er sú hugsun og hegðun sem miðar að því að starfsmenn vinni vel saman í 

hóp til að ná markmiðum. Skrifræðisstjórnunarstíllinn er formlegri en 

samstarfsstjórnunarstíllinn. Þeir komust að því að þörf er á að vera með mismunandi 

stjórnunarstíla til að ná árangri í verkefnastjórnun en spenna (e. tension) getur samt 

myndast hjá starfsmönnum. Einn stjórnunarstíll hentar ekki alltaf í sérhvert sinn og því 

þyrfti að vera fleiri en einn stíll til að koma til móts við hvað hentar hverjum starfsmanni 

(Gregory og Keil, 2014).  

 

2.3.3  Umbreytingarstjórnun og framkvæmdastjórnun 

Sagnfræðingurinn Burns gaf út árið 1978 bókina Leadership og var fyrstur til að koma með 

kenningu um umbreytingarstjórnun (e. transformational leadership) og 

framkvæmdastjórnun (e. transactional leadership style). Síðan þá hafa fjölmargar 

rannsóknir staðfest kenningu Burns og er kenning hans talin vera þýðingarmikill 
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þáttur í fræðum stjórnunar (Goethals o.fl., 2004). Samkvæmt Burns er umbreytingastjórnun 

þegar stjórnandi mótar samskipti sín á þann hátt að hann nær að fá eftirsótta frammistöðu frá 

öðrum með því að nota ákveðna hegðun, umbun eða athygli. Walker og Walker (2013) nefna 

dæmi um umbreytingastjórnun í hótelrekstri þegar hótelstjórnandi hvetur yfirþjón til að ná 

markmiði og gefur honum í staðinn einhverja umbun. Framkvæmdastjórnun er þegar 

stjórnandi leitar eftir aðferðum til að ná frammistöðu annarra umfram eðlilegar væntingar. Þá 

hvetur stjórnandinn aðra til að ná markmiðum með því að gera meira umfram skyldur og ná 

því með því að fá aðra til að skuldbinda sig varðandi sameiginlega framtíðarsýn (Walker og 

Walker, 2013). Burns (2003) vill meina að kenning hans segi til um breytingu á hegðun fólks 

og fyrirtækja. Hún endurskapar hugmyndir og gildi um væntingar og þrár starfsmanna. 

Samband stjórnenda og leiðtoga á að hjálpa öðrum og á að vera gefandi og hvetjandi (Burns, 

2003). Bass (1985) bætir um betur og segir að þó umbreytingastjórnun og 

framkvæmdastjórnun séu ólíkar leiðir við stjórnun þá útiloki þær ekki hvor aðra. Bass (1985) 

heldur því fram að með umbreytingastjórnun sé stjórnandi að hvetja og móta undirmenn (e. 

followers) sína. Undirmenn finna fyrir trausti, viðurkenningu og hollustu frá stjórnanda sem 

leiðir þá til að vilja nota orku sína í hagsmuni fyrirtækisins. Á móti kemur síðan 

framkvæmdastjórnun sem felur í sér víxlkerfi sem leiðir til að undirmenn séu meira tilbúnir að 

fara eftir skipunum stjórnanda en er ekki líkleg til að mynda áhuga eða skuldbindingu 

gagnvart verkefninu sem þeim var úthlutað. Samkvæmt Bass (1985) eykur 

umbreytingastjórnun hvata og getu undirmanna fremur en framkvæmdastjórnun, hins vegar 

telur hann að skilvirkur stjórnandi noti samspil af þessum stjórnunarháttum. Aftur á móti töldu 

Kark og Dijk (2007) að umbreytingarstíll fyrir stjórnendur sé notaður til að skila inn bættri 

frammistöðu fyrirtækja og einstaklinga. Þeir telja að hæfni stjórnenda til að hvetja starfsmenn 

til að ná markmiðum og verkefnum sé einnig nauðsynleg til að ná árangri (Kark og Dijk, 

2007). Yukl (2010) gagnrýndi kenningu Burns um að munurinn á umbreytingastjórnun og 

framkvæmdastjórnun væri of einföld skýring á flóknu fyrirbæri, ekki væri hugað nægilega vel 

að viðhorfi undirmanna (e. subordinates). Tourish (2013) sagði jafnframt að kenning Burns 

gæti leitt til þess að stjórnendur fari út í öfgar og misnoti vald sitt. Tourish (2013) segir að það 

sé nauðsynlegt að fjarlægja stjórnandann sem mikilvægasta hlekkinn í fyrirtæki og að setja 

þurfi mörk á valdi þeirra svo ekki sé farið yfir réttlætiskennd fólks. Að mati Tourish (2013) 

eiga fyrirtæki að skapa, aðlagast og rækta stjórnunarstíla, engin ein langtímalausn sé fyrir 

stjórnun. Það er engin ein rétt leið að stjórna og enginn sem getur kennt það. Stjórnun hefur 

sín tímamörk og það þarf að  
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hafa sjálfræði annarra á bak við eyrað (Tourish, 2013). DeRue, Nahrgang og Wellman 

(2011) lögðu til að rannsakendur ættu að afmarka kenningu Burns til að skilja betur 

þær sérstöku aðgerðir sem hafa áhrif á stjórnandann sem leiðir síðan til jákvæðrar útkomu. 

Ein leið til að afmarka væri að virða fyrir sér stjórnendur sem nota mismunandi 

framkomu eftir því hvaða aðstæðum þeir eru í og skilvirkir stjórnendur vita hvernig og 

hvenær á að nota rétta framkomu (Derue o.fl., 2011). 

 

2.4 Ferðaþjónusta í dreifbýli 

Samkvæmt The World Tourism Organization  (UNWTO. Alþjóðleg ferðamálasamtök á 

vegum Sameinuðu þjóðanna) skilgreina þau ferðaþjónustu í dreifbýli (e. rural tourism) sem 

ferðaþjónustu þar sem upplifun ferðamanna tengist fjölbreyttum framleiðsluvörum, sem er 

tengd við náttúrutengda afþreyingu, landbúnaði, lífsstíl/menningu, veiðar og 

skoðunarferðir. Ferðaþjónusta í dreifbýli er utan þéttbýlis og hægt að skipta niður í þrjá 

flokka; byggð sem er fámenn, landnotkun einkennist af landbúnaði og skógrækt og 

hefðbundnu samfélagi og lífsstíl (World Tourism Organization, e.d.). Samkvæmt Kordel 

(2016) er ferðaþjónusta í dreifbýli eftir því hvað hverjum og einum finnst hún vera. G. 

Helgadóttir og Dashper bæta við að frekari þörf sé á skilningi um hvernig mismunandi 

hagsmunaaðilar túlka dreifbýli og hlutverk þess í ferðaþjónustu til að endurskapa og 

afsanna hugmyndir um dreifbýli (Helgadóttir og Dashper, 2021).  

 

Árið 2015 gáfu Dai og Du (2015) út rannsókn um atgervisflótta starfsmanna í dreifbýli í 

Kína. Þar voru 196 starfsmenn að störfum á hóteli í mikilli vegalengd frá næsta þéttbýli og 

voru því í burtu frá vinum, ættingjum og fjölskyldu til lengri tíma. Starfsmenn fengu 

gistingu í boði fyrirtækisins en hins vegar var rætt um að flestir starfsmenn gætu ekki 

aðlagast þessum lífsháttum og margir entust ekki lengi í starfi. Einnig var ekki mikið um 

tækifæri fyrir starfsfólk til að skara fram úr og fá stöðuhækkun innan fyrirtækisins. Dai og 

Du (2015) sögðu að til að koma í veg fyrir atgervisflótta ætti að styrkja stjórnun 

fyrirtækisins. Stjórnendur ættu að ræða reglulega við starfsmenn sína og sjá til þess þeir tjái 
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þeim að þeir séu mikilvægir starfskraftar. Það þarf að heyra og skilja þarfir starfsmanna til 

að rækta sjálfsmynd þeirra (Dai og Du, 2015).  

 

Siemens gerði rannsókn árið 2007 um erfiðleika ferðaþjónustu í dreifbýli á Vancouvereyjunni 

í Kanada. Allir starfsmenn þar bjuggu á eyjunni og því hafa starfsmenn þurft að aðlagast 

nýjum lífsstíl. Fyrirtæki kljást þar við einstök vandamál ólíkt „hefðbundnum” fyrirtækjum. 

Næsti banki er í klukkutíma fjarlægð. Aðgengi að næstu matvörubúð er 

takmarkað, ef eigandi veitingastaðar gleymir að kaupa inn hráefni getur hann ekki 

auðveldlega skroppið út í næstu búð heldur tekur það hann tvo til þrjá tíma að fara í 

matvörubúð. Út frá vandamálum sem hafa komið upp hafa eigendur fyrirtækisins þurft að 

leysa þau sjálfir þar sem ekki er alltaf hægt að sækja hjálp frá öðrum (Siemens, 2007). 

 

Page og Getz (1997) segja að vandamál sem koma upp hjá fyrirtækjum sem staðsett eru í 

dreifbýli séu einstök vegna staðsetningar þeirra. Erfitt getur verið fyrir ferðamanninn að 

komast á staðinn. Árstíðir hafa líka áhrif á fyrirtæki á þann hátt að mikið álag verður á sumrin 

og vinnur starfsfólk þá langar vaktir. Innviðir eru líka ekki alltaf góðir, t.a.m. vegirnir geta 

ekki tekist á við fjölda ferðamanna sem notar þá. Mannauður getur þar að auki verið vandamál 

(Page og Getz, 1997). Í rannsókn Davidson, Timo og Wang (2010) um starfsmannaveltu 

hótela í Ástralíu fundu þau út að starfsmannavelta væri meiri hjá fyrirtækjum sem eru staðsett 

í dreifbýli en þeim sem eru það ekki. Starfsmenn sækist eftir að fara annað, takmarkað 

félagslíf væri til staðar, að búa með öðrum í návígi og einangrun geri það mun erfiðara að laða 

að starfsmenn. Að auki eru þessir starfsmenn að ferðast og leitast eftir upplifun og því 

ólíklegir til að endast lengi í starfi (Davidson o.fl., 2010). Hall (2007) og Prideaux (2002) 

nefndu að velgengni ferðaþjónustu í dreifbýli fari eftir aðgengi þeirra og samgönguinnviðum. 

Auk þess sagði Halpern (2008) að gera afskekkt svæði aðgengilegri fyrir ferðamenn geti þurft 

á gríðarlegu fjármagni að halda fyrir samgönguinnviði á borð við vegi, flugvelli og bílastæði. 

Þar sem einkarekstur hefur takmarkað fjármagn er það á ábyrgð opinberra aðila að útfæra 

góða innviði (Halpern, 2008).  

 

Rétt er að taka fram að höfundur telur líklegt að vegna viðkvæms og persónulegs innihalds 

sem rannsóknir á hótelum í dreifbýli bera með sér, eru slíkar rannsóknir frekar óaðgengilegar 

og gæti það verið ástæðan fyrir því að frekar lítið er fjallað um stjórnun hótela í dreifbýli. 
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Engeset (2020) benti líka á að á meðan mikið er fjallað um ferðaþjónustu í dreifbýli, er 

aðaláherslan þar lögð á sveitaferðaþjónustu en ekki hótelrekstur. Rannsóknin frá Dai og Du 

sem áður er nefnd bendir þó á að starfsumhverfi sé ekki auðvelt á hótelum í dreifbýli 

og stjórnendur skipta þar miklu máli fyrir starfsanda ásamt því hversu lengi starfsmenn 

endast í starfi sínu (Engeset, 2020; Dai og Du, 2015). 

3 Aðferðafræði og verklag 

Undirbúningur verknámsins hófst 24. nóvember 2021 og óskaði höfundur eftir samstarfi 

við verknámsstað sem hluta af BA gráðu í Stjórnun í ferðaþjónustu við Háskólann á 

Hólum. Það var kostur að hafa samband við verknámsstað snemma til að tryggja 

möguleika á að geta tekið starfsnám hjá þeim í tæka tíð. Í framhaldi samþykkti 

verknámsstaður að taka höfund sem starfsnema og kaus að halda trúnaði og nafnleynd. 

Mun höfundur virða beiðni þeirra við gerð þessarar skýrslu. Verknámið fólst í 200 tíma 

starfsþjálfun hjá ferðaþjónustufyrirtæki til að öðlast þekkingu og færni við að vinna að 

fullu sjálfstætt verkefni á sviði ferðamála, ásamt því að læra vinna sjálfstætt verkefni og 

viðhafa markviss vinnubrögð við úrlausn verkefna (Háskólinn á Hólum, e.d.).  

 

Stjórnun og rekstur voru valin sem áherslusvið. Verknámið hófst þann 14. apríl 2022. 

Fyrstu dagar verknámsins voru notaðir í að kynnast starfseminni ásamt því að fá tæki og tól 

til að geta hafið verknámið. Vaktir voru teknar í gestamóttökunni til að geta fylgst með og 

séð hvernig samskipti stjórnenda eru gagnvart gestum og starfsmönnum. Að auki voru 

tekin viðtöl við stjórnendur í gestamóttöku, leiðsögumenn og hótelstjórnendur. Viðtölin 

voru ekki tekin upp. Þau voru hálfstöðluð og höfundur ritaði niður svör viðmælenda og 

notaði svörin við skýrslugerðina. Verknámið snerist um að rýna í starfsferla stjórnenda á 

hóteli sem staðsett er í dreifbýli. 

 

Verknámsstaðurinn er bæði hótel og ferðaþjónustufyrirtæki. Fólk telur starfsemi 

fyrirtækisins vera einstaka að því leyti að hver hópur af gestum fær sinn eigin 

leiðsögumann sem fer með þeim í ferðir og ævintýri. Gistirými og þjónusta er fyrsta flokks 

og hótelið er staðsett fjarri þéttbýli og því ónæði sem fylgir. 
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4 Verknámsáætlun  

Verknámsáætlunin var skipulögð í samráði við höfund og leiðbeinanda verknámsins. Lagt var 

til að vaktir yrðu teknar í gestamóttökunni svo höfundur gæti fylgst með og horft með 

gagnrýnum augum á stjórnunarhætti í hótelrekstri í dreifbýli. Þar að auki fylgdi höfundur 

leiðbeiningum og gerði verkefni fyrir verknámstaðinn. 

 

4.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangur verkefnisins var fyrst og fremst að dýpka þekkingu og skilning á störfum 

hótelstjórnenda á hóteli sem staðsett er í dreifbýli. Með þessari skýrslu er vonast til þess að 

ferðaþjónustuaðilar og hagsmunaaðilar muni geta dregið lærdóm af henni. Auk þess telur 

höfundur að rannsóknin muni vera gagnleg fyrir fræðasamfélagið í ferðamálum með því að 

koma á framfæri nýjum upplýsingum sem varða ferðamál á Íslandi. Markmiðið er að rýna í 

hvaða stjórnunarhættir teljast vera skilvirkir í hótelrekstri sem þessum og finna út hvaða 

stjórnunarháttum er beitt á hóteli sem staðsett eru í dreifbýli. 

 

4.2 Stjórnun á afskekktu hóteli 

Verknámsstaðurinn er staðsettur í dreifbýli á Íslandi og er fjarri þéttbýli. Staðsetningin er þess 

vegna kjörin fyrir ferðamenn sem sækjast eftir friði og ró í fallegu náttúruumhverfi. Til að 

verknámsstaðurinn haldi uppi sínum rekstri eru starfsmenn og stjórnendur þar starfandi sem 

sjá til þess að gestir fá góða upplifun. Þessir starfsmenn hafa þurft að yfirgefa heimili sín og 

flutt alfarið til verknámsstaðarins. Sumir af þeim búa í næsta þéttbýli en flestir hafa búsetu 

sína í starfsmannahúsnæði hjá verknámsstaðnum. Um það bil 70 manns starfa á 

verknámsstaðnum, á sumrin eru fleiri starfsmenn vegna aukins álags árstíðarinnar og því 

nokkuð umfangsmikil starfsemi í gangi. Í gestamóttökunni á hótelinu eru   



16 

 

ferðaskipuleggjendur sem eru tengiliðir allra deilda. Þeir taka á móti fyrirspurnum gesta og 

koma áleiðis mikilvægum upplýsingum til leiðsögumanna, eldhúss, herbergisdeildar, 

þjóna, nuddara, húsvarða, aðstoðarhótelstjórnanda og framkvæmdastjóra. Þeirra samskipti 

við gesti eru fyrir og á meðan ferð þeirra stendur og einnig eftir að ferð er lokið. Eftirfylgni 

með gestum er því að mörgu leyti meiri en á hefðbundnum hótelum. Ferðaskipuleggjendur 

eru í stjórnunarhlutverki og leiðtogar allra deilda, hvetja og styðja við starfsfólkið. Einnig 

skipuleggja þeir ferðir gesta, kljást við breyttar aðstæður með stuttum fyrirvara og 

verkefnum sem eru ekki endilega í þeirra skilgreinda verkahring. Þeir sjá um innritun og 

útritun gesta, búa til daglegt skipulag fyrir hinar deildirnar, halda utan um bíla á vegum 

fyrirtækisins, svara tölvupóstum og síma ásamt öðrum tilfallandi 

verkefnum. Aðaláhersla ferðaskipuleggjanda er að veita gestum eftirminnilega upplifun og 

fara fram úr væntingum þeirra. Í verknáminu fékk höfundur tækifæri til að taka þátt í 

dagsverkum ferðaskipuleggjenda, fylgjast með og læra inn á þeirra starfsemi.  

 

Eftir að hafa tekið þátt í verknáminu og tekið viðtöl við stjórnendur innan fyrirtækisins var 

ljóst að mati höfundar að stjórnendur hafa áherslumun varðandi stjórnunarhætti í dreifbýli. 

Hrein, bein og góð samskipti skipta þar miklu máli. Það er ekki auðveldlega hægt að sækja 

og fá auðlindir og því þarf að hafa meiri og lengri tími til að undirbúa daglegan rekstur. 

Mikilvægt er að þjálfa nýtt starfsfólk vel fyrir hvað koma skal og einnig sýna virðingu 

gagnvart núverandi starfsfólki. Það getur verið sérstaklega erfitt að finna og ráða inn nýtt 

starfsfólk sem endist í starfinu.  

 

Höfundur tók eftir í verknámi sínu að þrátt fyrir að það sé mikið ævintýri að flytja frá 

sínum heimaslóðum fyrir nýja vinnu þá eru ekki allir tilbúnir að vera í burtu frá vinum og 

fjölskyldu til lengri tíma. Þess vegna þarf að halda vel utan um starfsfólk og skiptir skilvirk 

stjórnun sköpum í slíku. Starfsfólkið er líka í meiri tengslum við gestina þar sem gestirnir 

eru til að mynda ekki að sækja annan veitingastað eða á bar, þeir hafa eingöngu aðgang að 

þjónustu á staðnum. Í viðtölunum kom fram að starfsfólkið verður þess vegna að líta á sig 

sem tímabundna vini gestanna ásamt því að vera fagmannlegt og sinna sínum skyldum 

þegar gestir leita eftir samræðum við aðra en ferðafélaga sína. Atriði sem stjórnendur í 

dreifbýli þurfa hafa í huga gagnvart starfsfólki er góð starfsmannaaðstaða, bílaleiga,  
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líkamsrækt, og næg afþreying sé í boði. Æskilegt væri að starfsfólk hefði aðgang að bíl til að 

geta skoðað landið eða farið burt á frídögum sínum. Það þarf einnig að hafa aðstöðu til að 

hreyfa sig og stunda líkamsrækt. Viðmælendur viðtalana greindu frá því að einnig er 

mikilvægt að halda reglulega viðburði fyrir starfsfólk til að halda uppi góðum starfsanda. Í  

viðtölunum kom fram að flestir stjórnendur skilgreindu sig sem leiðtoga fremur en 

stjórnendur. Þeir vilja sýna gott fordæmi, rétta fram hjálparhönd og sýna getu sína í verkum 

en ekki einungis í töluðum orðum. Þeir sem voru hæst settir í fyrirtækinu hölluðust meira að 

leiðtogahlutverki en töldu sig samt sem áður vera að fylgja eftir stjórnendahlutverki. Kom því 

í ljós að því meiri ábyrgð sem stjórnandi hafði, því meira taldi hann sig tileinka sig 

stjórnendahlutverkinu. Ábyrgð eins og yfirumsjón á daglegum verkefnum sem og 

langtímaverkefnum og að fylgja þeim eftir, að þurfa takast á við krísur með því að eiga  

alvarlegar umræður og setja fyrir markmið voru allt atriði sem fram kom að þeir þyrftu að 

eiga við. Allir viðmælendur voru sammála um að atvinna á hóteli sem er í dreifbýli gerði að 

verkum að starfsfólkið væri meira samhent og það skilgreindi sig sem fjölskyldu sem vinnur í 

sama teymi. Starfsfólk eyðir meiri tíma saman en á hóteli sem staðsett væri í borg. Þess vegna 

er mikil áhersla lögð á velferð og velgengni starfsmanna því stjórnendur skilja að það getur 

verið áskorun að starfa í umhverfi sem er einangrað. Starfsfólk getur ekki auðveldlega nálgast 

þjónustu eða afþreyingu, samgöngur á veturna eru erfiðar og oft á tíðum ófært. Á Íslandi er 

myrkur mestan tíma dagsins á veturna og erfiðar aðstæður til að venja sig við og aðlagast. Það 

kom fram í viðtölunum að stjórnendur gera sér vel grein fyrir því að starfsfólkið er ástæðan 

fyrir velgengni fyrirtækisins og stjórnendur átta sig á að það eru bein tengsl milli vellíðanar 

starfsfólks og velgengni fyrirtækis.  
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5 Umræður og niðurstöður 

Stjórnendurnir sem rætt var við á hótelinu lögðu mikla áherslu á að styðjast við staðla sem 

lutu að því hvernig á að gegna starfi stjórnanda ásamt leiðbeiningum um allt sem tengist 

stjórnandastarfinu. Þessir staðlar hafa verið í vinnslu lengi og uppfærðu hótelstjórnendur þá 

reglulega og lögðu áherslu á þá. Staðlarnir voru nytsamlegir fyrir höfund þegar leita þurfti 

að upplýsingum á meðan aðrir starfsmenn voru uppteknir. Tengdi höfundur þess vegna við 

þegar Eder og Umbreit (1989) sögðu að hótelstjórnendur haldi utan um hvatningar- og 

eftirlitskerfi. Hvern verknámsdag tók höfundur eftir því að stjórnendurnir fylgdu 

markmiðum eftir. Helsta markmið ferðaskipuleggjendanna var að veita góða þjónustu til 

gesta og sjá til þess að samskipti við aðrar deildir skiluðu sér og væru góð. Markmið 

aðstoðarhótelstjóra, hótelstjóra og framkvæmdastjóra var að auka getu starfsmanna með 

því að hafa eftirlit með þeirra verkefnum og rétta þeim hjálparhönd ef þörf var á frekari 

aðstoð, ásamt því að hafa velferð þeirra að leiðarljósi, sem var í samræmi við Walker og 

Walker (2013) sem sögðu að hótelstjórnendur hefðu bæði skammtíma- og 

langtímamarkmið. Kenning Katz (1955) um samsetningar af þremur 

stjórnunareiginleikunum, huglægri, félagslegri og tæknilegri hæfni, tengdi höfundur við 

stjórnunarhætti stjórnendanna (Peterson og Van Fleet, 2004). Þrátt fyrir að sú kenning sé 

komin til ára sinna telur höfundur að hægt sé að draga lærdóm af henni. Höfundur tók eftir 

og taldi að ferðaskipuleggjendur einblíndu um of á tæknilega hæfni sína með því sinna 

skyldum sínum sem kröfðust tölvuvinnu. Að mati höfundar hefði þurft að gæta meira 

jafnvægis milli tæknilegrar og félagslegrar hæfni þeirra gagnvart gestum, þar sem 

þjónustan á að vera fyrsta flokks og því má ekki gleyma mikilvægi samskipta við gesti í 

eigin persónu. Þess vegna væri gagnlegt fyrir verknámsstaðinn að gera könnun 

stjórnunaraðferða meðal starfsmanna (e. managerial practices survey) (Michel o.fl., 2020) 

innan fyrirtækisins svo stjórnendur geti fengið hagnýta gagnrýni sem getur hjálpað þeim að 

átta sig á veikleikum sína og nýta til umbóta. Það gæti verið skynsamlegt að mati höfundar 

að hver deild innan hótelsins myndi deila skoðun sinni eða niðurstöðum sínum. Sem dæmi 

má nefna að höfundur tók eftir að samskiptahæfni stjórnenda var framúrskarandi í flestum 

deildum en það hefði mátt betrumbæta samskipti við eina deild með því að hafa skýrari 

samskipti. Þrátt fyrir að viðtöl við stjórnendur vörpuðu ljósi á að æðstu stjórnendur voru 

meðvitaðir um sitt stjórnendahlutverk, þá var að mati höfundar gott  
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jafnvægi milli stjórnenda og leiðtoga í stjórnunarháttum þeirra. Eiginleikar sem eiga við 

stjórnanda líkt og Liphadzi, Aigbavboa og Thwala (2017) nefna að séu meira verkefnamiðaðir 

draga ekki úr eiginleikum þeirra til að vera leiðtogar á sama tíma. Höfundur tók eftir að 

stjórnendurnir treystu starfsmönnum sínum til að sinna sínum skyldum, voru duglegir að 

hrósa, ásamt því eins og Kotter (2001) skilgreindi leiðtoga, að þeir höfðu ástríðu og sál. 

Stjórnendur verknámsstaðarins náðu góðu samspili milli stjórnenda og leiðtogahlutverka að 

mati höfundar.  

 

Við gerð skýrslunnar var leitað svara við því hvers konar stjórnunarhættir eru æskilegir  

fyrir hótelstjórnendur og eru það margar gerðir skilvirkra stjórnunarhátta sem þarf að hafa í  

huga. Framkoma þeirra gagnvart öðrum, að vera til staðar þegar þörf er á, hafa kunnáttu til að 

geta kljást við ýmiss konar vandamál sem upp gætu komið, og allra helst góð samskipti. Það 

myndi gagnast hótelstjórnendum að þekkja muninn á milli leiðtoga og stjórnanda. Fyrirtæki 

þurfa árangursmiðaða stjórnendur sem hafa fullnægjandi leiðtogahæfileika. Þannig er hægt að 

ná betri lausnum á vandamálum sem gætu komið upp og hægt að viðhalda almennri virkni í 

samstarfsteymum (Toor og Ofori, 2008). Stjórnandi fellur ekki inn í einn ramma og ætti 

hótelstjóri að gera sér grein fyrir að fyrir hverjar aðstæður þarf hann að aðlaga og hugsanlega 

skipta um stjórnunarhætti. Hann þarf að gera sér grein fyrir að vinna hans er fyrir fólkið 

og hann þarf að vinna í að rækta stjórnunarhætti sína svo ekki sé hætta á að fara yfir mörk 

fólks (Tourish, 2013). Erfiðleikar fylgja rekstri fyrirtækis í dreifbýli. Rannsókn Dai og Du 

(2015) greindi frá því að sterk stjórnun og samskipti við starfsmenn væru lykilatriði. Siemens 

(2007) rannsóknin greindi frá samgönguerfiðleikum sem fylgja og eru rannsóknirnar tvær í  

samræmi við þá erfiðleika sem viðmælendur verknámsstaðarins lýstu. Höfundur komst að  

þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir erfiðleika og umfangsmikil atriði sem þarf að hafa í huga fyrir  

stjórnanda í dreifbýli, hefur það ekki áhrif á skilvirkni stjórnunarhátta þeirra. Þrátt fyrir fyrri  

athugasemd um samskipti er það ekki stórt atriði miðað við hvað fræðin segja um öll þau 

fjölmörgu atriði sem skilvirkur stjórnandi ætti að hafa. Stjórnendur virða mikilvægi 

starfsmanna með því að viðhalda góðum samskiptum og vera meðvitaðir um erfiðleika sem 

geta fylgt því að starfa í dreifbýli. Fyrst rannsóknir bendi til þess að starfsmannavelta sé 

meiri þegar fyrirtæki eru í dreifbýli er vellíðan starfsmanna þáttur sem ekki má líta fram hjá 

(Davidson o.fl., 2010). Niðurstaðan um stjórnunarhætti hótels í dreifbýli var að velferð  

starfsmanna er höfð í leiðarljósi í stjórnunarháttum þeirra og að ekki væri verið að fara 
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orðrétt eftir kenningu Burns (1985), heldur eftir nútímalegri aðferðum eins og Tourish 

(2013) nefnir að sé þörf á. Höfundur vonar að þessi skýrsla nýtist hagsmunaaðilum 

verknámsstaðarins, færi þeim hugmyndir og veiti þeim innblástur. Ekki er nóg með að álag 

geti fylgt stjórnendahlutverki heldur er einnig ljóst að enn meira álag er á stjórnendum 

hótela í dreifbýli. Það er því skiljanlegt að alltaf má gera betur og að mati höfundar voru 

stjórnendur verknámsstaðurinn að standa sig prýðilega í stjórnunarháttum sínum. Líkt og 

Engeset (2020) nefndi hefur ekki verið nægilega mikið fjallað um hótelrekstur þegar 

fræðin tala um ferðaþjónustu í dreifbýli og því getur þessi skýrsla verið gagnleg fyrir þá 

sem hafa verið að leita eftir slíku efni.  
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6 Lokaorð 

Fyrir höfund var einstakt tækifæri að fá að rýna í hótelrekstur verknámsstaðins. Var þetta í 

fyrsta sinn sem höfundur var í návígi við stjórnun hótels í dreifbýli og kom ýmislegt 

áhugavert í ljós. Tilgangur skýrslunnar er að varpa ljósi á hvað eru skilvirkir stjórnunarhættir 

fyrir hótelstjórnendur í slíkum aðstæðum. Höfundur komst að þeirri niðurstöðu að skilvirkir 

stjórnunarhættir velta á að hafa samspil milli æskilegra stjórnunarhátta. Það er enginn einn 

rammi eða útskýring á hvernig stjórnandi ætti að vera skilvirkur: Hótelstjórnendur þurfa finna 

sitt flæði og rækta stjórnunarhætti sína svo þeir verði skilvirkir. Samskipti eru þó það 

lykilatriði sem stóð upp úr út frá rannsóknum og hótelstjórnendur ættu að hafa það efst í huga. 

Það getur verið flókið og yfirþyrmandi fyrir stjórnanda að fara eftir og fylgja öllum eftirsóttu 

stjórnunarháttunum sem fræðin nefna en líkt og fræðimenn (Gregory og Keil, 2014; 

Capowski, 1994; Derue o.fl., 2011) hafa gert grein fyrir snýst þetta um samspil 

stjórnunarhátta og það þarf ekki að vinna með þá alla í einu. Leitað var einnig svara við 

hvernig stjórnunarhættir eru á hótelum í dreifbýli. Niðurstaða höfundar var sú að 

stjórnunarhættir fyrirtækja í dreifbýli leggja áherslu á velferð og velgengni starfsmanna. 

Starfsmenn eru stoðkerfi hótela og er mikilvægt að rækta samband stjórnanda og starfsmanna, 

sérstaklega þegar hótelið er staðsett í dreifbýli. Áherslan á góð samskipti við starfsfólk er 

vegna þess hversu erfiðar aðstæður geta verið fyrir starfsmenn að starfa á hóteli staðsettu í 

dreifbýli. 
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