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FORMÁLI 

Eftirfarandi verkefni er 30 eininga verkefni í stjórnun og stefnumótun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er hluti af 90 eininga meistaranámi. Vinnan við 

verkefnið hefur verið lærdómsrík og gefandi þó oft hafi ég staðið í blindgötu og ekki séð 

neina færa leið úr stöðunni. Slíkum stundum fækkaði þó þegar leið á ritgerðina og undir 

lokin gat ég vart slitið mig frá efninu sem fylgdi mér jafnvel inn í draumaheima. Þessu 

reynslumikla ferðalagi er senn að ljúka og ég er afar þakklát fyrir að hafa fengið að 

kynnast því yndislega fólki sem ég tengdist við gerð ritgerðarinnar.  

Eg vil byrja á að þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir leiðsögn og sín 

heimspekilegu ráð. Setningar eins og „Hvað gerir þú þegar þú ert föst í þokunni?“ voru 

kannski ekki þau ráð sem ég vænti en gerðu mér grein fyrir að ákvörðunin lá hjá mér, það 

var mitt að finna leið úr vandanum enda hluti af meistaranáminu að beita sjálfstæðum 

fræðilegum vinnubrögðum. Og svo fór að þokunni linnti og ég gat haldið áfram ferðinni 

sem nú er brátt á enda. 

Ég vil þakka Vigdísi Finnbogadóttur sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í 

rannsókninni og sýna efninu áhuga og velvilja. Eins fá aðrir viðmælendur sérstakar 

þakkir fyrir að hitta mig og aðstoða mig við gerð rannsóknarinnar. Þórdísi Guðjónsdóttur 

þakka ég fyrir prófarkalestur og góðar ábendingar. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir einstakan stuðning og þá sérstaklega 

elskulegum eiginmanni mínum, Jónasi Má Gunnarssyni, fyrir ótrúlega þolinmæði og 

hvatningu þegar mikið lá við. Börnin mín, Melkorka, Dýri, Haukur og Oddrún, fá 

sérstakar þakkir fyrir þolinmæði og skilning. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið til.  
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ÚTDRÁTTUR 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að greina forystuhæfni út frá lífshlaupi Vigdísar 

Finnbogadóttur og viðtölum við vini hennar og samstarfsmenn. Kenningar um ósvikna 

forystu eru lagðar til grundvallar og röð hálfopinna viðtala við Vigdísi og nokkra af 

samferðamönnum hennar. Einnig var ævisaga Vigdísar Finnbogadóttur, Vigdís, kona 

verður forseti, lögð til grundvallar. 

Kenningar um ósvikna forystu eru enn í mótun og ekki hefur náðst samstaða um eina 

algilda skilgreiningu. Þó má finna nokkra sameiginlega þætti hjá fræðimönnum þar sem 

ósvikin forysta er skilgreind sem opið þroskaferli sem hefst með því hvernig 

einstaklingur túlkar lífsreynslu sína og nýtir sér til áframhaldandi þroska. Ósviknir 

leiðtogar búa yfir jákvæðum sálfræðilegum hæfileikum eins og bjartsýni og sjálfstrausti 

sem skila sér í aukinni sjálfsvitund og jákvæðu atferli. Ósviknir leiðtogar eru knúnir 

áfram af djúpum skilningi á einstaklingseðli sínu, þeir þekkja eigin styrkleika, veikleika 

og lífsgildi og bregðast við samkvæmt því. Þeir ávinna sér virðingu og traust fylgjenda, 

vinna að jákvæðum ósviknum tengslum við aðra og hugsun þeirra, orðræða og atferli er 

alltaf áreiðanlegt, ekki aðeins innan skipulagsheildar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að lífshlaup, atferli og viðhorf 

Vigdísar falli vel að kenningum um ósvikna forystu og hún sé gott dæmi um ósvikinn 

leiðtoga. Lífsferill hennar ber vitni um stöðuga endurskoðun og lífsreynsluna hefur hún 

nýtt sér til áframhaldandi þroska. Hún hefur sterka sjálfsvitund og er þeirra skoðunar að 

góðum leiðtoga sé nauðsynlegt að þekkja sjálfan sig, vita fyrir hvað hann stendur og 

hvað hann getur. Persónulegur vöxtur hennar heldur áfram að dafna fram á ævikvöld og 

hún gefur sig í verkefni í þágu þjóðarinnar.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify leadership skills from Vigdís Finnbogadóttir´s life 

and career and from interviews with friends and colleagues. Theories of authentic 

leadership are the basis and a series of semi-open interviews with Vigdis and her friends 

and colleagues. This study is also based on the biography of Vigdís Finnbogadóttir, 

Vigdís, kona verður forseti.  

The theory of authentic leadership is still in development and has not reached 

consensus on a single universal definition. In spite of that, there is an agreement amongst 

scholars on a few common elements, where authentic leadership is defined as an open 

developmental process that begins with how the individual interprets his experience and 

exploits for a continual development. Authentic leaders have positive psychological 

skills, which result in increased self-awareness and positive behavior. They are driven 

forward by a deep understanding of their self; they know their own strengths, 

weaknesses, and core values and act accordingly. They earn the respect and trust of 

followers, working in conjunction with the original positive and others thought of them, 

and their discourse and behavior is always reliable, not only within the organization.  

The main findings of this study indicate that Vigdís´s life, behavior and attitude fit 

well with the authentic leadership theory and  that Vigdís is a good example of authentic 

leader. Her life story testifies to its ongoing review and life experience, she has used for 

continued development. She has a strong self and believe that good leaders are required 

to identify themselves, know what they stands for and what they are can.  
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1 INNGANGUR 

Stjórnun og forysta hafa verið vinsæl rannsóknarefni í hinum vestræna heimi síðustu ár 

og hafa bæði fræðimenn og áhugafólk lagt sitt af mörkum og fjallað um efnið í 

tímaritum, fræðiritum og í stjórnunar- og dægurbókmenntum. Ráðgjafafyrirtæki hafa 

einnig verið ötul að bjóða námskeið þar sem markmiðið er að auka forystuhæfni fólks og 

háskólar kenna fagið og auka þar með þekkingu nemenda á viðfangsefninu. Það var 

einmitt í slíku fagi sem bar heitið „Forysta og leiðtoginn“, sem Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir kenndi haustið 2009 við Háskóla Íslands, að áhugi rannsakanda 

kviknaði á efninu og í framhaldinu hugmyndin að þeirri rannsókn sem hér fer á eftir.  

Spurningum um forystu hefur löngum verið varpað fram en það var þó ekki fyrr en á 

tuttugustu öldinni að fræðimenn fóru að veita hugtakinu verulega athygli að vísindalegar 

rannsóknir á forystu hófust (Yukl, 2006). Síðan hafa fræðimenn leitað svara við 

spurningunni um hvað felst í því að vera árangursríkur leiðtogi. Margar hugmyndir hafa 

verið reifaðar og kenningar litið dagsins ljós (Hughes, Ginnett og Curphy, 2006; 

Northouse, 2010). Leiðtogar hafa ýmist verið taldir fæddir inn í hlutverkið og 

skilgreindir út frá meðfæddum eiginleikum eða talið að hægt sé að rækta með sér 

eiginleika leiðtoga með ýmsum ráðum. Um miðbik tuttugustu aldar tóku við enn fleiri 

kenningar sem ýmist einblíndu á aðstæður sem hefðu áhrif á atferli leiðtoga hverju sinni, 

að leiðtogar ættu að einblína á aðgerðir eins og markmið og takmörk eða að leiðtogi ætti 

að hafa áhrif á fylgjendur sína þannig að þeir yrðu sem arðbærastir fyrir viðkomandi 

skipulagsheild (Yukl, 2006). Allar þær kenningar sem hafa litið dagsins ljós bera merki 

um mikla grósku í fræðunum og skiptar skoðanir fræðimanna.  

Síðan um aldamótin hefur áhugi á ósvikinni forystu (authentic leadership) aukist 

gríðarlega meðal fræðimanna og nýlegar rannsóknir gefa til kynna jákvæð áhrif 

ósvikinnar forystu (Endrissat, Müller og Kaudela-Baum 2007; George, Sims, McLean, 

og Mayer, 2007; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing og Peterson, 2008). Fræðimenn 

telja að ósvikin forysta sé gagnleg kenning og þá einkum fyrir þær sakir að hún hefur 
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jákvæð áhrif á velferð og gæti aukið vellíðan og árangur bæði leiðtoga og fylgjenda 

(Walumbwa o.fl., 2008). Ósvikin forysta hefur undirstöður  í jákvæðri sálfræði 

(Seligman og Csikszentmihalyi,2000) og leggur áherslu á að atferli hlutaðeiganda sé í 

samræmi við hið sanna eðli. „Að þekkja sjálfan sig og vera trúr sinni sannfæringu eru 

nauðsynlegir eiginleikar fyrir ósvikna forystu“ (May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003, 

bls. 248). Ekki er almenn samstaða um skilgreiningu á ósvikinni forystu en þó má finna 

sameiginlega þætti hjá fræðimönnum sem ganga út á að að ósvikna forystuhæfni geti fólk 

ræktað með sér og þroskað allt sitt líf og að ákveðnir atburðir geti stuðlað að slíkum 

þroska. Um þroskaferli sé að ræða sem tengist jákvæðum sálfræðilegum hæfileikum og 

skili sér í aukinni sjálfskennd, sjálfstjórn og jákvæðu atferli leiðtoga sem hafi áhrif á 

jákvæðan þroska fylgjenda (Walumbwa o.fl., 2008). Ósviknir leiðtogar eru knúnir áfram 

af djúpum skilningi á einstaklingseðli sínu, þeir þekkja eigin styrkleika, veikleika og 

lífsgildi og bregðast við samkvæmt því. Þeir ávinna sér virðingu og traust fylgjenda, 

vinna að jákvæðum ósviknum tengslum við aðra og hugsun þeirra, samhljómur er í 

orðræðu og atferli sem er alltaf áreiðanlegt, ekki aðeins innan skipulagsheildar (Luthans 

og Avolio, 2003). 

Kenningin er enn í mótun en þær fáu rannsóknir sem hafa verið birtar styðja hana 

(Endrissat o.fl., 2007; Walumbwa o.fl.,2008). Skortur er á fleiri rannsóknum til að styrkja 

kenningarlegan grundvöll ósvikinnar forystu. Með eftirfarandi rannsókn er ætlun 

rannsakanda sýna viðleitni til að bæta úr þeirri þörf.  

Markmið þessarar ritgerðar er að greina lífshlaup Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrum 

forseta Íslands, og leita svara við því hvort hún falli að kenningum um ósvikna leiðtoga. 

Til að svara því verða forystufræðin kynnt og nánar fjallað um ósvikna forystu, 

skilgreiningu, uppbyggingu, helstu einkenni ósvikinna leiðtoga og fylgjenda þeirra. 

Leitast verður við að lýsa eiginleikum Vigdísar og forystuhæfni hennar skoðuð út frá 

áðurnefndri kenning, auk þess sem fjallað er um viðhorf hennar, uppvöxt og ævi í sama 

tilgangi. Tekin voru fjögur viðtöl við vini og samstarfsfólk auk viðtals við Vigdísi sjálfa 

en einnig er ævisagan Vigdís, kona verður forseti lögð til grundvallar sem og önnur rituð 

gögn sem sjá má í heimildaskrá.  
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Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á forystuhæfni Vigdísar og leita svara við 

spurningunni hvort Vigdís Finnbogadóttir sé dæmi um ósvikinn leiðtoga. 

Rannsóknarspurningin er svohljóðandi:  

Samræmist lífshlaup, atferli og viðhorf Vigdísar Finnbogadóttur við kenningar um 

ósvikna forystu?  
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2 FRÆÐILEGT YFIRLIT 

Í fyrstu eru ýmsar skilgreiningar á hugtakinu forysta kynntar en sitt sýnist hverjum í þeim 

efnum og tengist það sögulegum bakgrunni forystukenninga sem kynntar verða stuttlega. 

Þar á eftir verður fjallað um ósvikna forystu, skilgreiningu, uppbyggingu og helstu 

einkenni ósvikinna leiðtoga og fylgjenda þeirra. 

 

2.1 Forysta 

Forysta (leadership) er flókið fyrirbæri og ekki heiglum hent að setja fram eina 

skilgreiningu þar að lútandi svo allir séu á eitt sáttir. Fræðimenn hafa ekki komið sér 

saman um það hvort hæfileikinn til forystu sé meðfæddur eða lærður. Margir eru þó 

sammála um að um sé að ræða samspil erfða og umhverfis sem hafi áhrif á 

einstaklinginn. Fræðileg umfjöllun hefur í leitt í ljós ólíkar nálganir og skilgreiningar á 

hugtakinu sem taka ekki aðeins til atferlis leiðtoga heldur líta einnig til áhrifa þeirra á 

fylgjendur og aðstæður hverju sinni (Northouse, 2010; Hughes o.fl., 2006; Bolden, 

2004).  

Þrátt fyrir að hægt sé að skilgreina forystu á mismunandi vegu má segja að eftirtalin 

atriði séu einkennisþættir: Forysta er ferli, eitt einkenni er áhrifamáttur; forysta á sér stað 

í hóp og forysta felur í sér að ná markmiði. Byggt á þessu má skilgreina forystu á þann 

veg að um ferli sé að ræða þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga til að ná 

sameiginlegu markmiði (Hughes o.fl., 2006; Northouse, 2010). Þetta felur í sér að bæði 

leiðtogi og fylgjendur eru hluti af forystuferlinu og alltaf verður að taka samspil þeirra 

með í reikninginn. Eins felur þetta í sér að forysta er ekki línulegt einstefnuferli heldur 

gagnvirkt. Áhrifamáttur er höfuðatriði forystu og án þess væri ekki um forystu að ræða. 

Hvað varðar sameiginleg markmið má segja að leiðtogar hafi ákveðna framtíðarsýn og 

beiti orku sinni til að fá aðra með sér til að ná því markmiði. Skilningur á forystu tengist 
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því ekki eingöngu einni persónu heldur er samvinna grundvöllur forystu (Northouse, 

2010). 

  

2.1.1 Forysta og stjórnun 

Stöðugur ágreiningur er um mismun forystu og stjórnunar. Einstaklingur getur verið 

leiðtogi án þess að vera stjórnandi og að einstaklingur getur verið stjórnandi án þess að 

vera í forystu (Yukl, 2006). Góðir stjórnendur bjóða upp á fyrirsjáanleika og festu til að 

mæta kröfum um vöru og þjónustu. Góð forysta sér fyrir nýjar leiðir og hvetur aðra til að 

fylgja sér þangað (Bass og Riggio, 2006).  

Megintilgangur stjórnunar er að halda núverandi kerfi gangandi en megintilgangur 

forystu er hins vegar að framkalla nytsamlegar breytingar, þó ekki stigvaxandi 

breytingar. Það er auðveldlega hægt að hafa of mikið eða of lítið af öðru hvoru. Sterk 

forysta án stjórnunar kallar á ringulreið og sterk stjórnun án forystu hefur tilhneigingu til 

að festa í sessi skrifræðisvald (Northouse, 2010).  

Á meðan forystu er umhugað um sameiginlega framtíðarsýn lýtur stjórnun að þvi að 

samhæfa starfsemi þannig að störf vinnist fljótt og vel. Þegar stjórnendur taka þátt í því 

að hafa áhrif á hóp til að markmið náist, þá taka þeir þátt í forystu. Þegar leiðtogar taka 

þátt í áætlanagerð, skipulagningu, starfsmannamálum og stjórnun, þá taka þeir þátt í 

stjórnun. Báðir þættir fela í sér að hafa áhrif á hóp einstaklinga til að ná ákveðnum 

markmiðum (Northouse, 2010).  

Helsta ástæða þeirrar umræðu að greina þurfi á milli leiðtoga og stjórnenda 

grundvallast á því að án slíkrar aðgreiningar er erfitt að mæla, prófa eða meta til að 

byggja á ráðningar eða stöðuhækkanir. Að sama skapi eru bæði hlutverkin mikilvæg fyrir 

vinnustaðinn. Viðvarandi umræða um hvort hægt sé að greina á milli leiðtoga og 

stjórnenda telst því yfirleitt óleyst (Northouse, 2010; Yukl, 2006). 
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2.1.2 Árangursrík forysta 

Líkt og með skilgreiningu á forystu ber fræðimönnum ekki saman um skilgreiningu á 

árangursríkri forystu. Hughes o.fl (2006) benda á að flestir fræðimenn meta árangursríka 

forystu með tilliti til þeirra áhrifa sem aðgerðir leiðtogans hafa á fylgjendur og aðra 

hluthafa. Margar ólíkar nálganir hafa verið notaðar, má þar nefna frammistöðu og vöxt 

leiðtogahóps eða skipulagsheildar, viðbúnað til að fást við ögrandi verkefni og krísur, 

ánægju fylgjenda með leiðtogann, hollustu fylgjenda við markmið heildarinnar, 

sálfræðilega velferð og þroska fylgjenda, hversu vel leiðtoginn heldur virðingu í hópnum 

og hver frami leiðtogans er í gegnum stöðuhækkanir. Einnig afköst, skilvirkni, nýsköpun 

og aðlögunarhæfni. Algengasti mælikvarðinn á árangursríka forystu er að hve miklu leyti 

skipulagseining leiðtogans framkvæmir verkefni sín giftusamlega og nær markmiðum 

sínum bæði efnislega og óefnislega (Hughes o.fl., 2006; Yukl, 2006).  

Mismunandi aðferðum hefur verið beitt við rannsóknir á þessu sviði en niðurstöður 

hafa verið nokkuð samkvæmar í stórum fyrirtækjum. Mikilvægt er að skoða árangursríka 

forystu ekki bara út frá persónueinkennum og færni heldur einnig út frá hegðun og 

áhrifum. Mikilvæg færni einstaklinga til árangursríkrar forystu er tæknileg kunnátta, 

skipulagshæfni, yfirsýn og félagsleg færni (Yukl, 2006). Á síðustu árum hefur einnig 

verið lögð áhersla á tilfinningagreind, félagslegri færni, rökhugsun, siðferðisvitund, 

hæfileika til lærdóms og aðlögunarhæfni (Northouse, 2010; Yukl, 2006).  

 

2.1.3 Konur og forysta 

Það sem einkennt hefur fræðin um leiðtoga og forystuhæfni er að þessi hæfni hefur verið 

karlgerð þótt hugtakið sjálft geri ekki ráð fyrir að kynferði skipti mál (Sinclear, 2007).  

Stutt er síðan hafist var handa við að rannsaka konur sem leiðtoga. Rannsóknir sýna 

að karlar og konur hegða sér á ólíkan hátt í stjórnunarstöðum (Sinclear, 2007). 

Yfirráðasemi, ákveðni og keppnisandi eru eiginleikar sem frekar má finna hjá 

karlmönnum. Eins eru þeir ákveðnari fyrir sinn hag, en á móti vilja konur að ákvörðun 

leiði til góðs bæði fyrir þær sjálfar og aðra. Konur eru líklegri til að nýta hópinn til 
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ákvörðunar, bera málefnin undir fleiri en karlarnir (Northouse, 2010). Konur líta oft ekki 

á sig sem leiðtoga þó þær viti að þær hafi það sem þarf til að vera leiðtogar en það eru 

skilaboðin úr umhverfinu sem fá þær til að efast. Að mati Sinclear (2007) er 

leiðtogahlutverkið og vinnumenning samofin menningu okkar. Það að beita kynþokka 

tengist völdum en svo virðist sem karlmenn einir geti beitt honum. Kvenleiðtogar 

bregðast oft við staðalímyndum með því að gera sig ósýnilegar og reyni að líkjast körlum 

sem mest til að falla inn í hópinn. Þar með glata þær sérstöðu sinni og veikja sig sem 

leiðtogar (Árelía Eydís Guðmundsdóttur, 2008). 

 

2.1.4 Söguleg yfirferð  

Cooper, Scandura og Schriesheim (2005) leggja áherslu á að fræðimenn verði að vera 

meðvitaðir um sögulega þróun á þessu sviði og þann lærdóm sem sagan veitir. Þeir telja 

mikilvægt að hver og einni skilji fyrri rannsóknir á forystu í því skyni að þróa áfram 

nýjar kenningar, túlka þær og greina í samanburði við aðrar kenningar. Greina má 

breyttar áherslur á skrifum fræðimanna um forystu frá því í upphafi síðustu aldar. 

Kenningar hafa þróast samfara breytingum á félagslegum, og þjóðfélagslegum 

aðstæðum. Margvíslegar nálganir og kenningar hafa komið fram og verður hér fjallað um 

nokkrar þeirra það er: eiginleikakenningin (trait theory), atferliskenningin (behaviour 

theory), aðstæðukenningin (situational theory) og umbreytingarkenningin (transactional 

theory). (Hughes o.fl, 2006; Northouse, 2010; Yukl, 2006).  

2.1.4.1 Eiginleikakenningin 

Hugmyndin um mikilmennið var komin fram löngu áður en menn fóru að greina forystu 

á faglegan hátt sem grundvallast á því að fólk fæðist með ákveðna og aðeins mikilmenni 

á mælikvarða eðlisþátta geti orðið leiðtogar. Kenningin bar sterk einkenni hetjuljóma og 

karlmennsku (Hughes o.fl., 2006; Northouse, 2010; Yukl, 2002).  

Um miðja síðustu öld þróaðist eiginleikakenningin, sem svipar mjög til hugmynda um 

mikilmennið, en kenningin grundvallast á því að leiðtogar hafi meðfædda eiginleika en 

ekki áunna. Samkvæmt þessari nálgun býr forystuhæfni innra með vissu fólki sem sker 
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sig frá öðrum hvað varðar ákveðin persónueinkenni eins og hæfni, sjálfstæði, 

trúverðugleika, aðlögunarhæfni, metnaðargirni og félagsfærni. Í kjölfar rannsókna 

Stogdill árið 1948 var kenningin gagnrýnd fyrir ónákvæmni og ófagleg vinnubrögð og að 

hún ætti ekki við rök að styðjast (Hughes o.fl., 2006; Northouse, 2010). 

2.1.4.2 Atferliskenningar 

Í kjölfar efasemda um eiginleika kenningarinnar tóku fræðimenn að einblína á atferli, 

einkum það atferli sem leiðtogar sýndu og hvernig þeir komu fram við fylgjendur. 

Fræðimenn komu fram með rannsóknir þar sem þeir leiddu rök að því að árangursrík 

forysta grundvallaðist á áhrifaríkri hegðun leiðtoga (Northouse, 2010). Samkvæmt 

atferliskenningunni er hægt að þjálfa menn til að verða leiðtogar, þeir fæðast ekki sem 

slíkir. Árangursrík forysta var talin grundvallast á skilgreindri og lærðri hegðun, hvað 

leiðtogar gera og hvernig þeir koma fram. Þar sem fræðimenn töldu sig geta sýnt fram á 

árangur í ljósi hegðunar og athafna renndi það stoðum undir þá hugmynd að hægt væri að 

læra af þeim og gera eins. Það opnaði svo fyrir leiðtogaþróun stjórnenda og 

leiðtogaþjálfun. 

Upp úr 1950 var gerð viðamikil rannsókn í háskólanum í Ohio í Bandaríkjunum þar 

sem forysta í hernaði og iðnaði var skoðuð. Annars vegar var um að ræða rannsókn á 

hegðun sem lagði aðaláherslu á vinnuskipulag og framkvæmd (initiating structure). en 

hins vegar á hegðun sem lagði áherslu á samskipti og stuðning við starfsfólk (individual 

consideration). Niðurstaða rannsóknarinnar var að jafnvægi þyrfti að vera á milli þessara 

þátta hjá leiðtoga til þess að árangur næðist (Hughes o.fl., 2006; Northouse, 2010, Yukl, 

2006). Rannsóknir kenndar við Michigan-háskólann birtust á næstum sama tíma og 

leiddu í ljós svipaða kvarða. Munurinn var sá að þeir töldu farsælla að leggja rækt við 

samskipti og stuðning við starfsfólk (Northouse, 2010; Hughes o.fl., 2006). 

Blake og Mounton settu fram hegðunarkenningu um stjórnunarnetið (Leadership 

Grid) sem samanstendur af tveimur víddum (Northouse, 2010). Það er starfsmannavídd, 

eða umhyggju fyrir fólki og afkastavídd eða umhyggju fyrir framleiðslu. Meginforsenda 

stjórnunarnetsins er að bestu leiðtogarnir séu þeir sem skora hátt í báðum víddunum á 

skalanum einn til tíu og því hærra sem stjórnandi skorar því betri stjórnandi er hann. 
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Ákvörðun um hvernig best sé að blanda saman þessum víddum hefur verið 

meginverkefni rannsakenda varðandi kenninguna (Hughes o.fl., 2006; Northouse, 2010). 

Þessar kenningar hafa verið gagnrýndar fyrir að taka ekki á þeim breytilegu aðstæðum 

sem leiðtoginn og fylgjendur eru í hverju sinni og að mælivídd hegðunar hafi verið óljós 

og því erfitt að raunprófa og endurtaka rannsóknina (Northouse, 2010; Hughes o.fl., 

2006).  

2.1.4.3 Aðstæðubundin forysta 

Aðstæðukenningin kemur fram upp úr 1970 en grunnur kenningarinnar byggist á því að 

mismunandi aðstæður kalli eftir mismunandi forystu (Northouse, 2010 ). Kenningin 

byggist á því að aðstæður kalli fram leiðtoga og að um víxlverkun sé að ræða milli 

fylgjenda, forystu og aðstæðna. Jafnframt kemur fram að leiðtogar hegða sér ólíkt eftir 

því hvar þeir eru staddir í skipuritinu og eftir því hvernig aðstæður og uppbygging 

skipulagsheilda er. Á hærri stjórnendastigum þarf að vera réttur skilningur á milli 

yfirstjórnenda en á neðri stjórnendastigum er mikilvægt að skilningur ríki á því hvernig 

eigi að vinna verkin (Northouse, 2010).  

 Helsti styrkleiki kenningarinnar er að hún hefur staðist prófanir á markaðnum og 

líkanið þykir trúverðugt til þjálfunar einstaklinga til að verða leiðtogar. Forskriftagildið 

er mikið og segir til um hvað eigi að gera og hvað eigi ekki að gera út frá mismunandi 

aðstæðum. Eins tekur kenningin á sveigjanleika leiðtogans því leiðtogar þurfa að koma 

auga á þarfir fylgjenda sinna, jafnvel í miðju ferli (Northouse, 2010, Yukl, 2006). 

Gagnrýnisvert er að aðeins fáeinar rannsóknir styðja við niðurstöðu kenningarinnar. 

Jafnframt hefur verið gagnrýnt hvernig líkanið lagar saman leiðtogastíl og þróunarstig 

undirmanna sem er forskrift líkansins (Northouse, 2010).   

2.1.4.4 Umbreytingarforysta 

Í kjölfar aðstæðunálgunarinnar spruttu upp nýjar forystukenningar sem hafa verið 

kenndar við „New leadership theories“. Þessar kenningar voru fyrst kynntar af Burns árið 

1978 undir heitinu framkvæmdaforysta (transactional leadership) og umbreytingarforysta 

(transformational leadership). Umbreytingarforysta hefur verið vinsæl til fræðilegra 
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rannsókna Hún er almennt talin góð viðbót við aðgerðarforystu en Bass (1990) taldi að 

bestu leiðtogarnir gætu bæði sýnt hegðun aðgerðar- og umbreytingaforystu. Einkenni 

slíkar forystu eru skýr framtíðarsýn, þróun einstaklingsins, sköpunargáfa og nýjar lausnir, 

umboð til athafna og hlutverk leiðtoga sem fyrirmynd fylgjenda sinna (Bass, 1990). 

Umbreytingaleiðtogar eru taldir virkir og hvetjandi stjórnendur sem veita stuðning og 

endurgjöf og hafa skýra framtíðarsýn. Þeir dreifa valdi með því að veita undirmönnum 

sínum umboð til athafna og eru oft gæddir miklum persónutöfrum með sterka 

framtíðarsýn sem þeir miðla til fylgjenda sinna á þann hátt að þeir finni til sömu ákefðar. 

Þetta hvetur fylgjendur til þess að leggja enn harðar að sér við að ná markmiðum (Bass, 

1990). Slíkur stjórnandi tekur tillit til þarfa og tilfinninga fylgjenda sinna með því að 

sýna þeim umhyggju og ýta undir þroska og sjálfstraust. Hann hvetur þá til að hugsa um 

starf sitt og starfsumhverfi og fær hópinn til að þjóna öðrum tilgangi en sínum eigin. Með 

þessu er talið að hann ýti undir starfsánægju, bæti frammistöðu og auki hollustu. Með því 

að efla fylgjendur og gefa þeim innblástur eru taldar líkur á því að leysa úr læðingi 

sköpunarkraft og auka þekkingu fylgjenda og stuðla að umfram árangri (Bass, 1990; 

Hughes o.fl., 2006).  

Helstu styrkleikar kenningarinnar eru að fjölmargar rannsóknir styðja við meginþætti 

hennar, hún er auðskilin og auðveldlega hægt að rannsaka hana. Eins byggist kenningin á 

ferlinu sem skapast milli fylgjenda og leiðtoga og hvernig stuðla má að hag þeirra 

beggja. Helstu gallar kenningarinnar eru að hún þykir of víðfeðm og merking hugtaka 

óljós, sumum finnst kenningin andlýðræðisleg og setja leiðtogann stall ofar en 

fylgjendur. Þáttur persónutöfra hefur einnig verið gagnrýndur og bent á að leiðtogar geta 

líka notað þessa aðferð til þess að ná einhverju fram í miður góðum tilgangi. Eins 

byggjast þær mælingar sem gerðar hafa verið ekki allar á sambærilegum mælitækjum og 

einnig hefur verið bent á að kenningin grundvallast á breytilegum aðstæðum en ekki 

stöðugu umhverfi (Northouse, 2010). 

Á síðustu árum hefur verið bent á viðbótareiginleika umbreytingaleiðtoga sem felast í 

tilfinningagreind, félagslegri færni, rökhugsun, siðferðisvitund, hæfileika til lærdóms og 

aðlögunarhæfni vegna breytinga (Northouse, 2010; Yukl, 2006). Þær breyttu áherslur 
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síðustu ár hafa að hluta til verið sameinaðar undir kenningu sem nefnist ósvikin forysta 

(authentic leadership) og verður nánar fjallað um hér að neðan.  

 

2.2 Ósvikin forysta 

Kenningin um ósvikna forystu er ein af nýjustu kenningunum í leiðtogafræðunum og er 

enn í mótun. Í grófum dráttum fjallar hún um hvort forystuhæfni sé ósvikin og 

áreiðanleg, hvort leiðtogi sé áreiðanlegur og sýni af sér áreiðanlega forystuhæfni. Hér á 

eftir verður farið yfir fræðilegar skilgreiningar á áreiðanleika (authenticity) og á 

ósvikinni forystu (authentic leadership). Fjallað verður um uppbyggingu á ósvikinni 

forystu og helstu einkenni á ósviknum leiðtogum (authentic leaders) og ósviknum 

fylgjendum (authentic fallowers) svo eitthvað sé nefnt.   

 

2.2.1 Áreiðanleiki  

Skilgreining á ósvikinni forystu hefst með því að skilja hugtakið áreiðanleiki 

(authenticity). Orðið sjálft er upprunið úr grískri heimspeki og merkir „megi þín eigin 

sjálfsmynd vera sönn“ (Harter, 2002). Nútíma skilgreining á hugtakinu „authenticity“  er, 

samkvæmt enskri orðabók ,ósvikinn, trúr, upprunalegur eða ekki falskur (Britannica, 

e.d.). Samkvæmt íslenskri orðabók merkir hugtakið áreiðanlegur: „sem hægt er að 

treysta, sannorður“ og áreiðanleiki merkir „traustleiki, það að vera áreiðanlegur“ (Íslensk 

orðabók, 2002. Bls. 72). 

Ef notuð er skilgreining úr jákvæðri sálfræði (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000) er 

áreiðanleiki skilgreindur sem „persónuleg reynsla hvers og eins, hugsanir manna, 

tilfinningar, þarfir, óskir eða skoðanir, ferli sem viðkomandi fangar samkvæmt 

fyrirmælum eigin þekkingar og atferlis í samræmi við hið sanna eðli“ (Harter, 2002, bls. 

382). Varðandi áreiðanleika er ekki svo að skilja að um meðfædda hæfileika sé að ræða 

heldur einkennandi eiginleika sem leiðtogi viðhefur í samskiptum við aðra. Ekki er algilt 

samkomulag fræðimanna um skilning á því hvenær viðkomandi er ósvikinn eða hvenær 



17 

 

hann er falskur, sem væri þá andstæðan við að vera ósvikinn. Goffee og Jones (2006) 

telja að áreiðanleiki sé eiginleiki sem aðrir verða að eigna þér og því verði að skilja 

hugtakið í tengslum við aðra en ekki sem einstakan eiginleika. Í stað þess að vera 

áreiðanlegur eða ekki, er viðkomandi skynjaður af öðrum sem áreiðanlegur eða ekki.  

Nátengt hugtakinu áreiðanleika er heiðarleiki (integrity) og eru þessi hugtök jafnvel 

notuð jöfnum höndum. Sumir fræðimenn (Cooper o.fl., 2005; Simons, 2002) telja að 

heiðarleiki sé undanfari áreiðanleika því líklegt er að leiðtogi þurfi að sýna að hann sé 

heiðarlegur til þess að hann sé álitinn ósvikinn leiðtogi. Eins telja fræðimenn að traust og 

trúverðugleiki sé nátengt áreiðanleika (Gardner, Avolio, Luthans, May og Walumbwa, 

2005; Goffee og Jones 2005;  Harter, 2002; Simons, 2002). Hugtakið áreiðanleiki vísar 

til þess hvernig viðkomandi gengst við persónulegri reynslu sem snertir hans eigin 

hugsanir, tilfinningar, þarfir, vilja, óskir eða trúverðugleika (Avolio & Gardner, 2005; 

Endrissat, o.fl., 2007).  

 

2.2.2 Fæðing fræðanna 

Tilkoma fræðanna um tilurð ósvikinnar forystu spratt upp úr skrifum þeirra Bass og 

Steidlmeier (1999) um umbreytingaforystu þar sem þeir ályktuðu að til væru bæði falskir 

og ósviknir umbreytingaleiðtogar. Talið er að hugmyndin hafi fengið byr undir báða 

vængi í kjölfar uppljóstrana um spillingu innan orkufyrirtækisins Enron og sambærilegra 

mála í Bandaríkjunum, stuttu eftir síðustu aldamót, sem kallaði á aukna umræðu um 

siðferði, trúverðugleika og heilindi (Northouse, 2010). Harward-prófessorinn Bill George 

(2003) gerði svo hugtakið ósvikin forysta vinsælt þegar metsölubók hans, Authentic 

leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value., kom út. Í bókinni lýsir 

George, með hagnýtum hætti, nauðsynlegum eiginleikum ósvikinnar forystu og hvernig 

einstaklingar geti þróað þessa eiginleika ef þeir vilji gerast ósviknir leiðtogar. Hann taldi 

ósvikna leiðtoga búa yfir sjálfsþekkingu, sönnum vilja til að þjóna öðrum og hiki ekki 

við að veita forystu frá eigin gildum. (George, 2003).  
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Sama ár kynntu Luthans og Avolio (2003) til sögunnar akademískar kenningar um 

ósvikna forystuhæfni. Þeir höfðu það að leiðarljósi að setja í forgrunn nýleg fræði 

jákvæðrar sálfræði. Fram að þeim tíma hafði sálfræðin sem fræðigrein einbeitt sér að öllu 

því sem angraði sálina og hvernig væri hægt að koma sjúklingum úr neikvæðu ástandi í 

hlutlaust ástand (Seligman og Csikszentmihalyi¸ 2000). Í jákvæðri sálfræði er hins vegar 

lögð áhersla á hvernig hægt er að koma einstaklingum í jákvætt ástand og þá einkum 

hvað fær fólk til að blómstra (Seligman og Csikszentmihalyi¸ 2002) Luthans og Avolio 

(2003) töldu að kenningar í anda Seligman og Csikszentmihalyi (2000) gæfu jákvæðar 

hugmyndir um þróun á forystuhæfni. Samkvæmt þeim eru þeir einstaklingar sem búa yfir 

meiri jákvæðum sálfræðilegum úrræðum en aðrir líklegri til blómstra eða til að útvíkka 

og byggja við persónulegan auð.  

 

2.2.3 Skilgreiningar ósvikinnar forystu 

Helsta vandamál við hugmyndina um ósvikna forystu út frá kenningarlegu sjónarhorni er 

að ekki er til sameiginleg skilgreining um ósvikna forystu sem almenn samstaða er um 

(Cooper, o.fl., 2005).  

Í kjölfa skrifa þeirra Luthans og Avolio (2003) hefur birst fjöldia greina sem hafa 

varpað ljósi á frekar óhlutbunda kenningu ósvikinnar forystu (Avolio, Gardner, 

Walumbwa, Luthans og May, 2004; George og Sims, 2007; May, Chan, Hodges og 

Avolio, 2003; Shamir og Eilam, 2005; Walumbwa o.fl., 2008). Þetta hefur leitt til fjölda 

hugmynda um uppbyggingu fræðanna og skilgreiningar.  

Fræðimenn hafa bætt við eða endurskilgreint ósvikna forystu út frá upphaflegri 

skilgreiningu Luthans og Avolio (2003). Gengið er út frá því að ósvikna forystuhæfni 

geti fólk ræktað með sér og þroskað allt sitt líf og að ákveðnir atburðir geti ýtt undir 

slíkan þroska. Vísað er til þess að um lifandi þroskaferli sé að ræða sem tengist 

jákvæðum sálfræðilegum hæfileikum og skili sér í aukinni sjálfskennd og sjálfstjórn og 

jákvæðu atferli leiðtoga sem hafi áhrif á jákvæðan þroska fylgjenda. Þar sem ósvikin 

forysta grundvallast á jákvæðri sálfræði stuðlar forystan að því örva ákjósanlegt sjálfsálit 



19 

 

og andlega vellíðan. Ósviknir leiðtogar eru sagðir hlúa að sjálfstrausti, bjartsýni, von og 

seiglu (Avolio o.fl.  2004; Avolio og Gardner, 2005; Walumbwa o.fl., 2008).   

Á sambærilegan hátt skilgreina Gardner o.f. (2005) ósvikna forystu sem ferli sem 

hefst með því hvernig einstaklingur túlkar lífsreynslu sína. Um lifandi ferli sé að ræða 

sem heldur áfram með áframhaldandi túlkun á atburðum yfir einhvern tíma, nokkurs 

konar ferli sem ýtir undir þroska viðkomandi sem notar hvert tækifæri til að þróa og 

þroska sjálfan sig. Lífshlaup hvers og eins mótar þannig sjálfsmynd viðkomandi.  

Walumbwa o.fl. (2008) hafa þrengt upphaflega skilgreiningu Luthans og Avolio 

(2003) á ósvikinni forystu og leggja til betrumbætta skilgreiningu á frumgerðinni en hún 

er eftirfarandi: 

Hegðunarmynstur leiðtoga sem byggir á og stuðlar að bæði jákvæðri 

sálfræðilegri getu og jákvæðu siðferðislegu andrúmslofti, sem elur af sér 

aukna sjálfsvitund, siðferðisleg sjónarmið, jafnvægi í ferli upplýsinga, og 

gagnsæi af hálfu leiðtoga sem vinnur með fylgjendum og stuðlar að þróun 

jákvæðrar sjálfsmyndar (Bls. 94). 

Þrátt fyrir að engin ein skilgreining hafi verið samþykkt má finna nokkra sameiginlega 

þætti hjá fræðimönnum (Avolio o.fl., 2004; Avolio og Gardner, 2005; Avolio, 

Walumbwa, Weber, 2009; George, 2007; Walumbwa o.fl., 2008;). Það eru einkum þeir 

fjórir þættir sem nefndir eru í ofangreindri skilgreiningu Walumbwa o.fl (2008), en það 

eru; sjálfsvitund (self-awareness), siðferðisleg sjónarmið (moral perspective), hlutlaus 

greining (balanced prosessing) og gagnsæ tengsl (relational transparency). Saman móta 

þessi fjórir þættir undirstöðukenningar í ósvikinni forystu. Eins er sátt um jákvæða 

sálfræðilega þætti og ósviknir leiðtogar taldir hlúa að sjálfstrausti, bjartsýni, von og 

seiglu, sem og að beita siðferðislegri rökhugsun við afgreiðslu mála. Nánar verður fjallað 

um þessa þætti hér að neðan.   

2.2.3.1 Sjálfsvitund 

Lykilatriðið í ósvikinni forystu er að ósviknir leiðtogar búi yfir sterkri sjálfsvitund en 

með því er vísað í persónulega innsýn leiðtogans. Sjálfsvitund hvers og eins er ekki 

áfangastaður, heldur stöðugt ferli sem fer af stað þegar viðkomandi gerir sér grein fyrir 

eigin hæfileikum, styrkleikum, veikleikum, markmiðum, gildum, skoðunum og 
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löngunum og opinberar þá gagnvart öðrum. Ósviknir leiðtogar rifja reglulega upp 

grunngildi sín til að minna sig á hverjir þeir eru. (Avolio o.fl., 2004; Gardner o.fl. 2005. 

„Með því að fara í gegnum sjálfskoðun, öðlast ósviknir leiðtogar skýrleika og samsvörun 

með tilliti til gildismats þeirra, sjálfsmyndar, tilfinninga, hvata og markmiða“ (Gardner 

o.fl., 2005, bls. 347). Þannig auka ósviknir leiðtogar meðvitund um hverjir þeir eru og 

þannig öðlast þeir aukna sjálfsvitund sem ýtir undir þroska eðlilegrar rósemistilfinningar, 

þeir finna fyrir jafnvægi og treysta eigin tilfinningum. Það auðveldar þeim að vera trúir 

sjálfum sér og að hafa stjórn á hegðun sinni. Aukin meðvitund um eigin veikleika, ótta 

og þrár auðveldar þeim að setja sig í spor annarra (Avolio o.fl., 2009; Avolio og Gardner, 

2005; George, 2007). 

Innan vettvangs sjálfsvitundar er sjálfstjórn (self-regulation) og sjálfsálit (self-

esteem). Sjálfstjórn er ferli þar sem ósviknir leiðtogar samræma gildi sín við fyrirætlanir 

sínar og gjörðir (Avolio og Gardner, 2005).  Avolio o.fl. (2005) telja að ósviknir 

leiðtogar hafi þróað með sér ferli eða kerfi sem hjálpi þeim að stjórna eigin hugsunum, 

tilfinningum og gildum og eru knúnir áfram af innra eðli, óháð utanaðkomandi þrýstingi 

eða væntingum. Sjálfsálit þeirra tengist því þegar viðkomandi kemst á það stig að þekkja 

og sætta sig við sjálfan sig, bæði veikleika sína og styrkleika. Sjálfsálit er nauðsynlegt til 

að láta ekki neikvæðni og gagnrýni annarra hafa áhrif á sig.  

2.2.3.2 Siðferðisleg sjónarmið 

Hér er vísað til þess að ósvikinn leiðtogi láti siðferðisleg sjónarmið ráða för þegar hann 

tekur ákvarðanir, hann láti eigin siðferðiskennd og gildi stjórna skoðunum og atferli sínu 

frekar en að láta undan utanaðkomandi félagslegum þrýstingi. Fylgjendur skynja að 

skoðanir leiðtogans grundvallast á sterkri siðferðiskennd og hans atferli er í samræmi við 

það.  

Luthans & Avolio (2003) telja að eitt einkenni ósvikinna leiðtoga felist í því að þeir 

séu hafnir yfir eigin hagsmuni. Þeir hafi að leiðarljósi önnur atriði  sem skipta meira máli 

og er það í samræmi við háleitt gildismat þeirra, sem hefur mótast og þróast yfir æviskeið 

þeirra. Slíkur þroski byggist að hluta til á siðferðislegri getu leiðtoga til að fella 

ósérhlífna dóma. Luthans og Avolio (2003) gera ráð fyrir að siðferðisleg sjónarmið séu 
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eðlislegur hluti af ósvikinni forystuhæfni og er það samhljóma May o.fl  (2003) sem telja 

að ósviknir leiðtogar beiti fyrir sér gagnsærri ákvarðanatökum sem í eðli sínu þurfi 

siðferðislega íhlutun. Þeir telja að til þess að taka áreiðanlega ákvörðun þurfi að hafa þrjá 

eðlisþætti til að bera: siðferðislega færni, siðferðislegt hugrekki og siðferðislega seiglu. 

Með öðrum orðum: viðurkenna siðferðislegan vanda, meta alla valkosti á gagnsæan hátt 

og þróa aðgerðir á þann veg að það samræmist þeirra eigin gildismati.Þegar 

siðferðislegur vandi er viðurkenndur, meta ósviknir leiðtogar hugsanlega kosti og galla. 

Vegna þess að þeir eru færir um að taka nokkur sjónarmið til skoðunar eru þeir einnig 

færir um að sjá fleiri valkosti í stöðunni. Að lokum gefa ósviknir leiðtogar til kynna að 

þeir ætli bregðast við á áreiðanlegan hátt og grípa til aðgerða út frá eigin fyrirætlunum 

sínum og sannfæringu.Þannig hafi ósviknir leiðtogar bæði aðlögunarhæfni og séu í 

jafnvægi sem gefur til kynna að siðferðisleg hegðun þeirra sé hluti af persónulegu lífi 

þeirra. Með hegðun sinni hvetja ósviknir leiðtogar til siðferðislegrar hegðunar og 

ábyrgðar meðal fylgjenda sinna (May o.fl., 2003). 

2.2.3.3 Gagnsæ tengls 

Eitt einkenni ósvikinna leiðtoga er að atferli einkennist af gagnsæi. Þegar talað er um að 

viðhafa gagnsæ tengsl er átt við að vera opinn og heiðarlegur og samkvæmur sjálfum sér 

í samskiptum við aðra. Þessu getur hver og einn stjórnað sjálfur þar sem viðkomandi 

ræður hversu opinskár hann vill vera gagnvart öðrum. Gagnsæi á sér stað þegar 

einstaklingur deilir opinskátt með öðrum tilfinningum sínum, hvötum og hneigðum með 

viðeigandi hætti. Það felur jafnframt í sér að einstaklingurinn sýnir öðrum bæði veikleika 

sína og styrkleika. Í stuttu máli má segja að gagnsæ tengsl feli í sér hreinskiptin 

samskipti þar sem viðkomandi er hreinn og beinn í samskiptum við aðra (Northouse, 

2010) 

Ilies, Morgeson og Nahrgang (2005) telja að ósviknir leiðtogar stuðli að gagnsæjum 

tengslum við fylgjendur sína með því að dreifa upplýsingum opinskátt, efla miðlun 

hugmynda, opinbera sjálfa sig á viðeigandi hátt, með því að vera trúverðugir og að gera 

jafnframt ráð fyrir gagnkvæmum trúverðugleika af hálfu fylgjenda. Með því að afhjúpa 

sig gagnvart fylgjendum stuðli þeir að gagnsæjum tengslum sem auki hvatningu 
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fylgjenda því þeir skilji betur tilganginn með gerðum sínum. Þeir sýna fylgjendum að 

þeir treysta þeim og því sem þeir voru að fást við og deila þeim gildum sem liggja að 

baki ákvarðanatöku. Þannig myndast trúverðugt samband milli fylgjenda og leiðtoga sem 

finnst öruggt að deila tilfinningum sínum með öðrum. 

Klenke (2005) benti á að ósviknir leiðtogar skildu ástríðu- og samúðartilfinningar 

fylgjenda. Samúð og ástríða voru notaðar á ólíkan hátt. Samkennd þýddi „að finna til 

með öðrum, skilja sjónarhorn þeirra og gera sér grein fyrir að þeir hafa sama ótta og 

sorgir eins og aðrir“ (bls. 166). Þegar einstaklingar tengjast hvor öðrum eigi þeir 

auðveldara með að finna til samkenndar með öðrum, sem opnar fyrir tjáningu á samúð. 

Ástríða var „brennandi löngun til að leiða, þjóna viðskiptavinum, eða styðja tilefni eða 

vöru .…“ (Bls. 166). Ósviknir leiðtogar deila með fylgjendum sínum sársauka, ótta og 

angist. 

Avolio og Gardner (2005) telja að áreiðanlegt samband fylgjenda og leiðtoga auki 

skilning fylgjenda á gildum og viðhorfum leiðtoga sem leiði til þess að fylgjendurnir gera 

þau að sínum eigin gildum og viðhorfum. Þar af leiðandi þróuðu fylgjendur sjálfsmynd 

sína og þegar leiðtogar voru gagnsæir í samskiptum, nutu þeir virðingar fylgjenda. 

2.2.3.4 Hlutlaus greining 

Það vísar til þess að greina upplýsingar hlutlægt og kynna sér skoðanir annarra áður en 

ákvörðun er tekin. Það þýðir einnig að forðast að hygla tilteknum málefnum umfram 

önnur og að vera fordómalaus. Til að geta greint sjónarmið hlutlaust þarf að kynna sér 

andstæð sjónarmið og geta sett sig í fótspor annarra. Leiðtogar sem meta hluti og 

kringumstæður á hlutlausan hátt eru álitnir ósviknir af því þeir eru hreinskilnir um eigin 

sjónarmið en eru einnig opnir gagnvart sjónarmiðum annarra (Northouse, 2010). Gardner 

o.fl. (2005)  segja að ósviknir leiðtogar geti túlkað aðstæður án þess að falla í þá gildru 

að fara í sjálfsafneitun, láta setja sig út af laginu eða gera of mikið úr ástandinu. Þeir eru 

opnir fyrir viðbrögðum og sækjast í að læra af reynslunni (Gardner o.fl., 2005). Þessi 

þáttur er nátengdur heiðarleika og persónuleika einstaklingsins og lýtur að meðhöndlun 

upplýsinga sem skipta máli fyrir viðkomandi (Illies o.fl.,2005).  
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2.2.4 Þættir sem hafa áhrif á ósvikna forystuhæfni 

Nokkrir þættir umfram aðra eru taldir hafa áhrif á ósvikna forystuhæfni, það eru jákvæðir 

sálfræðileg eiginleikar (positive psychological attributes), siðferðisleg röksemdafærsla og 

áhrifarík lífsreynsla (Gardner og Schermerhorn, 2004; Luthans og Avolio, 2003).  

2.2.4.1 Jákvæðir eiginleikar 

Jákvæð sálfræði hafði sterk áhrif á ósvikna forystu og eru fjórir jákvæðir sálfræðilegir 

eiginleikar sérstaklega tengdir við ósvikna forystuhæfni, það er; sjálfstraust, von, 

bjartsýni og seigla (Luthans og Avolio, 2003). Jákvæðir eiginleikar auka getu leiðtoga til 

að þróa með sér ósvikna forystuhæfni. Þessir eiginleikar tengjast bæði tjáningu og 

eiginleikum. Tjáning er nokkuð sem hægt er að þjálfa, er breytilegt og getur bæði verið 

lært og áunnið. Eiginleikar kunna hins vegar að lýsa tiltölulega föstum þáttum í 

persónuleika hvers og eins sem hafa jafnvel verið ljósir alla lífsævi einstaklingsins 

(Gardner og Schermerhorn, 2004).   

Sjálfstraust vísar til þess að hafa trú á að geta tekist á við tiltekin verkefni. Leiðtogar 

sem hafa sjálfstraust eru líklegri til að ná árangri, láta ekki hindranir stoppa sig og fagna 

áskorunum. Að vera vongóður snýst um jákvætt hugarástand, byggt á viljastyrk og 

markmiðasetningu. Ósviknir leiðtogar sem eru vongóðir hafa raunhæf markmið, von 

þeirra hvetur fylgjendur til að treysta þeim og trúa á markmið sín. Bjartsýni vísar til þess 

hugarástands að sjá hlutina í jákvæðu ljósi og hafa jákvæðar væntingar um framtíðina. 

Leiðtogar sem eru bjartsýnir leggja jákvætt mat á hæfileika sína og þann árangur sem 

þeir geta náð. Þeir nálgast lífið með skilningi fremur en ótta. Með seiglu er átt við hæfni 

til að endurheimta og aðlaga sig að óhagstæðum aðstæðum. Það felur í sér hæfni til að 

takast á við erfiðleika og þjáningu. Á erfiðum tímum geta þessir einstaklingar litið fram 

hjá ástandinu, öðlast aukinn styrk og verið úrræðagóðir (Gardner og Schermerhorn, 

2004; Northouse, 2010).  

Gardner og Schermerhorn (2004) bentu á að þessir þættir gætu átt þátt í að stuðla að 

auknum afköstum fylgjenda. Með því að byggja upp sjálfstraust fylgjenda, vekja von og 

bjartsýni og styrkja seiglu leiddu ósviknir leiðtogar þá með jákvæðum væntingum til 

árangurs sem stuðlaði að aukinni velferð. Siðferðisleg rökhugsun 
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Siðferðisleg rökhugsun felst í því að geta tekið siðferðislegar ákvarðanir um málefni sem 

eru rétt eða röng, góð eða slæm. Þróun þessarar hæfni er  ævilangt ferli. Hannah, Lester, 

og Vogelsang (2005) telja ósvikna leiðtoga þróa siðferðiskennd sína um leið og þeir efli 

siðferðislega rökhugsun sína og áreiðanleika. Það gerist samtímis því að þeir upplifi 

áhrifaríka atburði í lífinu, noti sjálfsíhugun til að greina og rannsaka merkingu, beiti 

yfirskilviti til að athuga áreiðanleika, sem gefi af sér dyggðugri og óeigingjarnari 

siðferðislegar lausnir.  

Luthans og Avolio (2003) bentu á að ósviknir leiðtogar hefðu oft hærri styrk af 

siðferðislegum heilindum því að þeir væru meðvitaðir um eigin gildi. Siðferðisleg rök 

gera ósviknum leiðtogum mögulegt að taka erfiðar ákvarðanir sem og sameina 

einstaklinga í átt að sameiginlegu markmiði. Það gera leiðtogar með því að vera 

óeigingjarnir og taka ákvarðanir sem þjóna hópnum, samtökum eða samfélaginu og verða 

þeim til góðs. Siðferðisleg rökhugsun getur einnig gert ósviknum leiðtoga kleift að nota 

þennan möguleika til að stuðla að réttlæti og ná fram því sem er réttlátt fyrir samfélagið. 

Sjálfsmynd þeirra styrkist um leið og þeir taki á siðferðislegum ákvörðunum sínum um 

að nota siðferðislega hegðun, sem styrkir skilgreiningu og þróun á siðferðiskennd þeirra. 

Aukin siðferðiskennd eykur skilning einstaklings á áhrifum sínum, sem bætir 

siðferðislega afkastagetu og áreiðanleika (Avolio o.fl., 2004; Hannah o.fl., 2005). 

2.2.4.3 Þroski og áhrifamikli  lífsatburðir  

Persónulegur þroski, sjálfsvitund og sterk ábyrgðarkennd eru hluti af framköllun 

ósvikinnar forystu og ráða að hluta til um þróun forystuhæfni. Gardner o.fl. (2005) færa 

rök fyrir því að þróun áreiðanleika eigi sér stað yfir tíma og í stigvaxandi ferli. 

Persónuleg ævisaga og greining á áhrifamiklum lífsatburðum geti aukið skilning á þessu 

þroskaferli. Persónuleg ævisaga gæti til dæmis falist í áskorunum snemma á lífsleiðinni, í 

námi og faglegri reynslu, ásamt fjölskyldu, vinum og fyrirmyndum til samskipta (Cooper 

o.fl., 2005). Áhrifamiklir atburðir eru þau augnablik í lífinu þegar merkjanlegur 

persónulegur vöxtur og þroski á sér stað í kjölfar og af beinum hvötum vegna tiltekins 

atburðar. Slíkir hvataatburðir geta til dæmis verið áhrifamikil lífsbreytandi atvik eða 

lúmsk augnablik sem leiddu allt í einu til persónulegrar innsýnar. Þegar leiðtogar skoða 
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persónulega reynslu sína og áhifaríka atburði í gegnum sjálfsvitund sína geta þessir 

atburðir ýmist verið skoðaðir sem hvati að jákvæðri eða neikvæðri þróun sem ýmist ýtti 

við þroska til ósvikinnar forystuhæfni eða hægði á þeirri þróun hjá viðkomandi (Cooper 

o.fl., 2005).   

Avolio o.fl (2005) og Luthans og Avolio (2003) leggja áherslu á að hvernig 

einstaklingur bregst við  áhrifaríkri  lífsreynslu ráðist af því hvort atburðurinn virki 

hamlandi eða örvandi á jákvæðan vöxt og þroska. Áhrifaríka atburði mætti skoða sem 

jákvæða atburði eða neikvæða atburði, en lykillinn að þróun er hvernig þessum 

lífsviðburðum er mætt. Neikvæðir viðburðir geti til dæmis verið áfall í bernsku, ástvina- 

eða atvinnumissir, fjárhagslegir erfiðleikar eða heilsuleysi. Jákvæðir atburðir gætu til 

dæmis verið fyrirmynd í æsku sem veitti viðkomandi jákvæða líðan eða hegðun, bók eða 

kvikmynd sem kveiktu á sjálfskoðun, fundur með þýðingarmiklum aðila eða nýtt starf 

eða annað sem gæti skipt sköpum. Gardner o.fl. (2005) bættu við að meðvituð hugsun 

um þessa lífsatburði og túlkun þeirra hefðu áhrif á þroska viðkomandi til aukins 

áreiðanleika. Gagnkvæm áhrif viðburða og persónuleg innsýn geta valdið því að hegðun 

einstaklings breytist og leitt til þróunar á ósviknum leiðtoga, eða eins og sagt er: 

„Reynsla er ekki það sem kemur fyrir mann, það er það sem maður gerir við það“. Það er 

ekki sjálfgefið að einstaklingur þróist í ósvikinn leiðtoga vegna þess að áhrifamikill 

atburður varð í lífi hans. Viðkomandi verður að hafa getu til að yfirstíga mótlæti og verða 

sterkari, en það er einmitt einn af eiginleikum ósvikinna leiðtoga (Cooper o.fl., 2005). 

  

2.2.5 Ósviknir leiðtogar 

Það sem helst einkennir áreiðanlega leiðtoga telja Shamir og Eilam (2005) koma fram í 

einlægni þeirra til að takast á við hlutverk leiðtoga, sinna starfi af hugsjón, þeir þora að 

sýna frumkvæði og fylgja ekki í fótspor annarra. Jafnframt einkennast aðgerðir þeirra af 

gildum þeirra og sannfæringu. Rósemi þeirra og yfirvegun birtist í orði og verki sem 

hefur í för með sér að þeim er lýst af miklum heilindum. Avolio o.fl. (2004) lýstu 

ósviknum leiðtogum á eftirfarandi hátt: 
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Ósviknir leiðtogar bregðast við í samræmi við djúp persónuleg gildi og 

sannfæringu til að byggja upp trúverðugleika og vinna virðingu og traust 

fylgjenda með því að hvetja til fjölbreyttra sjónarmiða og byggja upp 

tengslanet af samstarfssamböndum við fylgjendur, og þar með leiða áfram á 

þann hátt sem fylgjendur þekkja sem áreiðanleika (Bls. 806). 

Luthans og Avolio (2003) skilgreindu sex einkenni sem eiga við um ósvikna leiðtoga. Í 

fyrsta lagi hafa þeir jákvæða afstöðu gagnvart undirmönnum sínum, vilja leggja áherslu á 

styrkleika þeirra og hvetja þá til að þroska hæfileika sína. Ósviknir leiðtogar leggja 

áherslu á að vera einlægir og hegða sér í samræmi við eigið gildismat sem stuðlar að því 

að fylgjendur skynja þá sem heiðarlega. Í þriðja lagi eru ósviknir leiðtogar meðvitaðir um 

veikleika sína og varnarleysi og eru tilbúnir til að sýna fylgjendum veikleika sína. Í 

fjórða lagi vilja ósviknir leiðtogar setja fordæmi. Þeir taka forystuna við aðkallandi 

aðstæður og hafa til þess að bera sjálfstraust, bjartsýni, seiglu og eru vongóðir. Í fimmta 

lagi leggja þeir ekki aðeins áherslu á tilgang heldur að öll viðfangsefni séu jafn mikilvæg, 

það er þeir fylgjast ekki aðeins með framvindu mála heldur einnig þroska fylgismanna. 

Loks eru ósviknir leiðtogar siðferðislega hæfir til að greiða úr málefnum og vandamálum 

sem „þola ekki að líta dagsljósið“ (Luthans & Avolio,2003).  

Annars konar framsetning á ósviknum leiðtoga var kynnt af Shamir og Eilam (2005). 

Þeir nefndu fjögur megineinkenni ósvikinna leiðtoga. Í fyrsta lagi líkja ósviknir leiðtogar 

ekki eftir öðrum, þeir þekkja sjálfa sig og eru trúir sjálfum sér. Í öðru lagi eru ósviknir 

leiðtogar hvattir áfram af eigin sannfæringu og vilja koma á framfæri málstað eða 

verkefnum sem hafa sterk gildi. Í þriðja lagi eru ósviknir leiðtogar „frumrit, ekki eintök“ 

í því ljósi að þeir stjórnast út frá eigin sannfæringu. Loks eru aðgerðir ósvikinna leiðtoga 

byggðar á persónulegu siðferði og gildismati Það sem þeir segja er í samræmi við 

sannfæringu þeirra, og hegðun þeirra er í samræmi við orðræðu þeirra og sannfæringu 

Shamir og Eilam (2005) telja eiginleika ósvikinna leiðtoga fyrst og fremst grundvallast á 

sjálfsmynd þeirra. Þeir þurfi ekki að nota hugtakið leiðtogi til að skilgreina sig. Þetta 

felur í sér að þeir hafi trú á sjálfum sér og sjálfsþekking þeirra er stöðug. Annar eiginleiki 

felst í því að þeir eru samkvæmir sjálfum sér og gildum sínum. Gildismat þeirra 

grundvallast á ástríðu þeirra, grunngildum og sannfæringu, og hegðun þeirra er í 

samræmi við sjálfsmynd þeirra.  
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2.2.6 Hvað greinir ósvikna leiðtoga frá öðrum? 

Luthans og Avolio (2003) könnuðu leiðtoga og lögðu mat á sjálfsmynd þeirra, ímynd, 

trúverðugleika, siðferðislegt virði, heiðarleika, virðingu fyrir öðrum, sanngirni og 

ábyrgð. Ósviknir leiðtogar reyndust vera trúir sjálfum sér og siðferðislega heilsteyptir. 

Trúverðugleiki var grunngildi styrkt með traustum aðgerðum sem leiddu til aukins 

áreiðanleika. Gardner o.fl. (2005) hafa bætt við að trúverðugleiki ósvikinna leiðtoga væri 

byggður á þekkingu þeirra, og sérþekkingu, sem og gildismati þeirra, gegnsæi og 

samræmi milli orða og verka.  

May o.fl. (2003) héldu fram að ósviknir leiðtogar skilgreini sig sem siðferðislega 

verðuga einstaklinga og hafi tilhneigingu til að birtast sem slíkir gagnvart fylgjendum 

sínum og byggist það mat á siðferðislegum þroska og hegðun þeirra. Þessu tengt töldu 

Gardner o.fl. (2005) að þeir aðilar sem væru trúverðugir, heiðarlegir, sannfærandi, nytu 

virðingar annarra, væru sanngjarnir og ábyrgir, væru álitnir af fylgjendum sem félagslega 

aðlaðandi og áhrifamiklir. Vegna þessarar skynjunar fengju þeir stuðning sem leiðtogar.  

Avolio o.fl. (2004) töldu einnig upp ofangreind atriði og sögðu að það sem helst 

greindi ósvikna leiðtoga frá öðrum væri siðferðislegur þroski, háleit gildi og sértækir 

eiginleikar svo sem ástríða, samúð, tilgangur í lífinu, áreiðanleiki og sjálfskennd. Það 

sem aðgreindi þá frá öðrum væri að atferli þeirra sýndi að þeir héldu ákaft í persónulegt 

gildismat sitt og viðhorf og byggðu upp trúverðugleika með heiðarleika; þeir ávinni sér 

virðingu og traust fylgjenda, vinni að jákvæðum ósviknum tengslum við aðra og hugsun 

þeirra, orðræða og atferli sé alltaf áreiðanleg, ekki aðeins innan skipulagsheildar.  

 

2.2.7 Áreiðanlegir fylgjendur 

Forysta er ekki einstefnuferli því sérhver skilgreining á forystustíl getur ekki útilokað 

fylgjendur. Rökrétt er að áætla að sá sem fylgir ósviknum leiðtoga sé einnig áreiðanlegur 

sjálfur. Ósvikin forysta getur bætt upp ósvikna fylgjendur. Að vera ósvikinn fylgjandi 

felst í því hvernig viðkomandi fylgir á eftir leiðtoga, er það vegna áreiðanlegra ástæðna 

eða tengsla við leiðtogann. Shamir og Eilam (2005) telja að ósviknir fylgjendur hafi 
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ákveðin einkenni. Fyrst af öllu fylgja þeir leiðtoga ekki af því að þeir neyðist til þess 

vegna þvingana, þrýstings eða persónulegrar umbunar, heldur vegna þess að þeir deila 

sameiginlegum gildum, trú og sannfæringu með leiðtoga (Shamir og Eilam, 2005). Auk 

þess fylgja þeir ekki leiðtoga í blindni, eða vegna þess að þeir falla fyrir einhverri tálsýn, 

heldur af því að þeir hafa raunhæfa mynd af bæði styrkleikum og veikleikum leiðtogans 

og hafa sjálfstæða skoðun hvað leiðtogann snertir. Að lokum má segja að áreiðanlegir 

fylgjendur auðkenni leiðtoga en það felur í sér að fylgjendur samþykkja að fylgja kröfu 

um forystu frá leiðtoganum, vegna þess að fylgjendur hafa innst inni ákveðin gildi og 

sannfæringu, frekar en löngun til að öðlast persónulegt áhrif, hlunnindi, eða stöðu. Þar að 

auki dæma þeir hegðun leiðtoga út frá eigin viðhorfum, gildismati og sannfæringu. Allir 

þessir þættir byggja upp áreiðanleika fylgjenda sem treysta enn frekar tengslin við 

áreiðanlega leiðtoga (Shamir og Eilam, 2005). 

Gardner o.fl. (2005) halda því fram að á sama hátt og ósviknir leiðtogar sýndu af sér 

jákvæða fyrirmynd, gagnsæ tengsl og ósvikna hegðun, gerðu þeir það með samsvarandi 

hugsunum, orðum og verkum. Með því að sýna að það er áreiðanleg leið til þess að 

hugsa, tala og hegða sér stuðlaði það að auknum þroska meðal ósvikinna fylgjenda. 

Ósviknir leiðtogar voru þar af leiðandi jákvæðar fyrirmyndir en það er eitt helsta inntak 

til þroska ósvikins fylgjenda og stuðlaði að siðferðislegri og ósvikinni menningu innan 

skipulagsheildar. Gardner o.fl. (2005) bentu á að þegar fylgjendur hefðu jákvæðar 

fyrirmyndir ósvikins leiðtoga, jákvætt starfsumhverfi og þroskandi starf myndi það leiða 

til aukinnar skuldbindingar leiðtoga sem hefði bæði áhrif á velferð leiðtoga og fylgjenda. 

Þessi áreiðanlegu tengsl milli leiðtoga og fylgjenda gæfu af sér aukið traust, 

skuldbindingu og vellíðan (Harter, 2002; Ilies o.fl., 2005). 

Gardner o.fl. (2005) telja að fyrir ósvikna leiðtoga sé æskileg útkoma frá fylgjendum: 

traust, skuldbinding og velferð. Aukið traust heimilaði fylgjendum að samþykkja forystu 

leiðtogans. Harter (2002) telur að þegar fylgjendur finna sig í starfi aukist ánægja þeirra 

og aukin ánægja stuðli að auknum afköstum í vinnu. Þetta ferli skuldbindingar geti haft 

bein áhrif á framleiðni skipulagsheildar. Með ósviknum fylgendahóp þróast skynjunin 

fyrir vellíðan sem gerði fylgjendum kleift að að hafa áhrif á jákvæða framleiðni 
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skipulagsheildar. Gardner o.fl. (2005) fylgja eftir með því að leggja áherslu á að ósvikin 

þróun fylgjenda væri óaðskiljanlegur hluti af afurð ósvikins leiðtoga.  

 

2.2.8 Ósvikin forysta og tengdar kenningar 

Eins og getið var um hér að framan er að finna ákveðinn skyldleika ósvikinnar forystu 

við aðrar forystukenningar. Sumir halda því fram að um gömul fræði sé að ræða, færð í 

nýjan búning (Cooper o.fl., 2005), en aðrir telja að ósvikin forysta hafi sérstöðu og 

verðskuldi að vera viðurkennd sem fræðileg kenning (Avolio og Gardner, 2005; 

Endrissat o.fl. 2007). Hér verður aðgreining kenninga skýrð nánar og þá einkum út frá 

skilgreingu Avolio og Gardner (2005).  

Umbreytingaforysta og ósvikin forysta hafa áþekk einkenni. Báðar kenningar fela í sér 

að forysta ætti að vera einlæg og umbreytingaleiðtogar bjartsýnir, vongóðir, 

þróunarhvetjandi og hafa háan siðferðislegan staðal, rétt eins og ósviknir leiðtogar 

(Avolio og Gardner, 2005). Að mati þeirra er helsti munurinn sá að ósviknir leiðtogar eru 

knúnir áfram af djúpum skilingi á einstaklingseðli sínu; þeir þekkja eigin styrkleika og 

veikleika, lífsgildi og viðhorf, og bregðast við samkvæmt því. Enn fremur er tekið fram 

að umbreytingaleiðtogi ætti að vera ósvikinn, en ósvikinn leiðtogi þarf ekki að vera 

umbreytingaleiðtogi (Avolio og Gardner, 2005).  

Annar forystustíll sem býr yfir svipuðum eiginleikum og ósvikin forysta, er töfrandi 

forysta (charismatic leadership) sem hvort tveggja í senn getur fengið fylgjendur til að 

berjast fyrir ákveðnum málstað eða að ná ákveðnum markmiðum. Helsti munurinn er að 

töfrandi leiðtogar geta haft áhrif á fylgjendur í gegnum áhrifagirni, stjórnun, hvetjandi 

aðdráttarafl og leikræn tilþrif (Avolio og Gardner, 2005). Hins vegar hafa ósviknir 

leiðtogar áhrif á fylgjendur sína í gegnum persónueinkenni, persónuleg fordæmi og 

hollustu. Töfrandi leiðtogar nota frekar orðræðu til að sannfæra á meðan ósvikinn 

leiðtogi hvetur fylgjendur með því að búa til merkingu (Avolio og Gardner, 2005).  

Síðustu tveir forystustílarnir sem líkt hefur verið við ósvikna forystu er þjónandi 

forysta (servant leadership) og andleg forysta (spiritual leadership), en þessir stílar fjalla 
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um mikilvægi þess að leiðtogar hafi ríka sjálfsvitund og sjálfstjórn (Avolio og Gardner, 

2005). Helstu vandamál þessara kenninga að mati Avolio og Gardner (2005) er að þær 

hafa ekki unnið sér nægilega fótfestu í akademískum  fræðiritum og því ekki unnt að 

meta hvort um árangursríka forystu sé að ræða.  

 

2.2.9 Rannsóknir á ósvikinni forystu 

Eitt af helstu vandamálum í fræðiritum um ósvikna forystu er skortur  á rannsóknum til 

að styrkja kenningarlegan grundvöll ósvikinnar forystu. Bókmenntir um ósvikna forystu 

samanstanda aðallega af fræðigreinum með tillögum að því hvernig ósvikin forysta gæti 

verið áhrifarík. Kenningin er enn í mótun en þær fáu rannsóknir sem hafa verið birtar 

styðja hana (Endrissat o.fl., 2007; George o.fl, 2007; Walumbwa o.fl.,2008).  

Ein af þeim greinum sem birtar hafa verið er eftir Walumba o.fl. (2008). Aðferðin 

byggist á spurningalista ósvikinnar forystu (Authentic Leadership Questionnaire) til að 

meta þróun ósvikinnar forystu (Mind garden, e.d.). Í greininni er skoðað hver munurinn 

er á ósvikinni forystu, siðferðislegri forystu og umbreytingaforystu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að ósvikin forysta sé undirrót forystusköpunar, enn 

fremur sé mögulegt að aðgreina ósvikna forystu frá siðferðislegri forystu og 

umbreytingaforystu. Í þriðja lagi bendir rannsóknin til þess að skynjun fylgjenda á 

ósviknum leiðtoga hafi jákvæð áhrif á starfsánægju og frammistöðu.  

Endrissat o.fl. (2007) framkvæmdu eigindlega rannsókn  og   notuðu frásagnarviðtöl 

til að kanna réttmæti útleggingar á ósvikinni forystu. Niðurstöðurnar benda til þess að 

uppbygging ósvikinnar forystu sé aðgreinanleg frá öðrum tegundum forystu. Þetta felur í 

sér að það er undirstaða fyrir ósvikna forystu og það er sérstætt meðal forystu.  

Þessar niðurstöður lofa góðu fyrir uppbyggingu ósvikinnar forystuhæfni en fleiri 

rannsókna er þörf til að styrkja hugmyndina um ósvikna leiðtoga og til að sanna virði 

kenningarinnar. Í næsta kafla veðrur skýrt nánar frá aðferðafræði rannsóknarinnar.  
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3 RANNSÓKNARHLUTI 

Í þessum kafla er kynnt sú aðferð sem notuð var við rannsóknina og lýst hvernig staðið 

var að öflun og úrvinnslu gagna. Fyrst er fjallað stuttlega um tilviksransókn eigindlega 

aðferðafræði sem hefur meðal annars að markmiði að dýpka skilning á viðfangsefni með 

því að rannsaka fáar einingar vel. Næst er kafli þar sem „Authentic Leadership 

Questionnaire“ spurningalistanum eru gerð skil, ásamt lýsingu á því hvernig gagnaöflun 

var háttað og kynningu á viðmælendum.  

 

3.1 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn eru ákveðin skref tekin til að leita svara við spurningum sem miða að 

því að skilja og bæta við rannsóknir um ósvikna forystu. Um er að ræða eigindlega 

rannsókn þar sem rannsóknarsniðið er tilviksrannsókn. Einnig er stuðst við rituð gögn, 

svo sem ævisögu Vigdísar Finnbogadóttur, og aðrar heimildir sem getið er um í 

heimildaskrá.  

 

3.1.1 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er tilviksrannsókn (case study) en það er sú rannsóknaraðferð þar sem ítarleg 

rannsókn fer fram á afmörkuðu sviði og eykur þar með frekari þekkingu á sviðinu 

(Bryman og Bell, 2007; Cooper o.fl, 2006). Í tilviksrannsókn er hægt að safna gögnum 

með ýmsum hætti, s.s. með viðtölum, spurningalistum og greiningu á rituðu efni svo 

dæmi séu tekin. Í þessu felst styrkur aðferðarinnar (Bryman og Bell, 2007).  

Tilvik geta verið margvísleg. Tilvik getur beinst að atburðum, fólki, fyrirbærum og 

öllu mögulegu. Eina skilyrðið er að það sé afmarkað í tíma eða rúmi og sett í samhengi 

við einhvern ákveðinn raunveruleika (real life) sem getur verið félagslegur, sögulegur 

eða efnahagslegur (Bryman og Bell, 2007). Tilvik geta verið einstök (single case) og svo 

geta þau verið mörg (multiple case). Þegar tilviksrannsóknin inniheldur mörg tilvik er 
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verið að skoða fleiri en eitt atriði í rannsókninni og þau tengd saman. Niðurstöður slíkra 

rannsókna veita ítarlegri upplýsingar og bæta þar með við fræðigreinar sem rannsóknin 

byggist á (Bryman og Bell, 2007). Í rannsókninni er miðað við einstakt tilvik (single 

case), þar sem Vigdís Finnbogadóttir verður skoðuð út frá kenningum um ósvikna 

forystu.  

Þessi tilviksrannsókn byggist á notkun eigindlegra rannsóknaraðferða. Það sem 

einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir er að tilgangur þeirra er að skoða daglegt líf og 

hegðun fólks til að öðlast heildræna mynd. Þær henta vel þegar rannsakandi leitast eftir 

djúpum skilningi á viðfangsefninu, að skoða viðfangsefni í eðlilegu umhverfi, tímaröð og 

ferli; við undirbúning megindlegra rannsókna; að skoða niðurstöður megindlegra 

rannsókna nánar eða þegar rannsakandi veit ekki fyrir fram hvað hann gæti fundið. 

(Bryman og Bell, 2007) 

Rannsakandinn er rannsóknartækið og þarf hann því að vera meðvitaður um viðhorf 

sín, skoðanir og gildi. Fyrst og fremst verður hann að gæta hlutlægni. Þær aðferðir sem 

oft eru notaðar eru til dæmis rýni, rýnihópar, vettvangsathuganir og viðtöl við 

þátttakendur. Markmiðið er að skilja hlutina út frá sjónarhorni þátttakenda (Bryman og 

Bell, 2007).  

 

3.1.2 Viðtöl 

Viðtöl eru notuð til þess að fá djúpar og ítarlegar upplýsingar um viðkomandi 

rannsóknarefni og er ein þeirra aðferða sem notuð er við að svara 

rannsóknarspurningunni. Mikilvægt er að viðfangsefnið sé vel afmarkað svo það virki 

sem skildi (Bryman og Bell, 2007). Viðtalsformið sem notast var flokkast undir 

hálfstaðlað viðtalsform eða hálfopið viðtal. Hálfopið viðtal þýðir að spyrjandi hefur til 

hliðsjónar viðtalsramma yfir þau atriði sem hann vill fá svör við í tengslum við 

rannsóknarspurninguna, en röð þeirra ræðst að nokkru leyti af framvindu viðtalsins. 

Tilgangurinn er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu í ljósi kenningar ósvikinnar 

forystu. Þetta form viðtala er notað þegar bæta á við þekkingu og skilning á efninu og fá 
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þátttakendur því að nota sín eigin orð til að tjá sig um upplifun og skynjun sína á 

viðfangsefninu (Bryman og Bell, 2007).  

Í eftirfarandi verkefni eru niðurstöður meðal annars byggðar á gögnum sem safnað var 

með hálfopnum viðtölum við fjóra aðila sem tengjast Vigdísi á einn eða annan hátt.  

 

3.1.3 Skráðar heimildir 

Auk þess að nota viðtöl til að afla upplýsinga um rannsóknarefnið var stuðst við skráðar 

heimildir. Skráðar heimildir geta verið margvíslegar svo sem dagbækur, bréf, ritgerðir, 

persónuleg skrif, ævisögur, skýrslur, opinber skjöl, sem og hlutlæg gögn úr möppum, 

tölfræðileg gögn eða skjöl. Þegar ritaðar heimildir eru notaðar þarf rannsakandi að vera 

meðvitaður um trúverðugleika og áreiðanleika þeirra heimilda sem hann notar (Bryman 

og Bell, 2007).  

Í tengslum við fyrirliggjandi gögn var ævisaga Vigdísar Finnbogadóttir, Vigdís, 

kona verður forseti, eftir Pál Valsson lögð til grundvallar en í bókinni er fjallað ítarlega 

um uppvöxt Vigdísar og fjölskyldu, áhrifavalda og mótunaröfl. Eins var stuðst við 

bókina Í hlutverki leiðtogans eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur. Aðrar heimildir má sjá í 

heimildaskrá. 

Sjálfsævisögur geta verið dýrmætar frásagnarheimildir sem fela í sér persónulega 

tjáningu og heimildir eru huglægar og „lifandi“. Ýmis vandamál geta þó tengst 

menningarlegu umhverfi sjálfsbókmennta, svo sem sölugildi ævisagna sem veldur því 

stundum að þær eru unnar í miklum flýti; ýmis öfl gætu haft áhrif á minningarnar og 

rannsakandi þarf að vera meðvitaður um stöðu höfundar í verkinu (Bryman og Bell, 

2007).  

3.1.4 Rannsóknarspurningar 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningnni: Samræmist lífshlaup og atferli Vigdísar 

Finnbogadóttur við kenningar um ósvikna forystu? 
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Í rannsókninni var viðtalsramminn byggður upp á hálfopnum spurningum en stuðst var 

við spurningalistann Authentic Leadership Questionnering (ALQ) (Mind garden, e.d.). 

Þess ber að geta að ALQ listinn er ætlaður til notkunar í megindlegum rannsóknum á 

ósvikinni forystu en ekki eigindlegum rannsóknum.   

 

3.1.5 Þátttakendur og framkvæmd 

Auk ævisögu Vigdísar voru lögð til grundvallar viðtal við Vigdísi Finnbogadóttur og 

viðtöl við fjóra vini hennar og samstarfsmenn. Val á viðmælendum miðaðist við að þeir 

teldu sig þekkja Vigdísi nokkuð vel. Fór svo að fyrsti viðmælandi benti rannsakanda á 

hverja væri heppilegt að tala við. Þannig var rætt við æskuvinkonu, vinkonu og 

núverandi og fyrrverandi samstarfsmenn. Nokkrir viðmælendur gáfu ekki kost á sér og 

þá ýmist vegna þess að þeir treystu sér ekki til þess, sögðust ekki þekkja Vigdísi 

nægilega vel eða að þeir væru eiðsvarnir.  

Viðtölin fóru öll fram sömu vikuna og vöruðu frá 60 mínútum til 90 míntútum. 

Viðtölin fóru ýmist fram á vinnustað eða heimilum viðmælenda og sat hver fyrir svörum 

einu sinni. Viðtölin voru tekin upp á upptökubúnað og afrituð eftir á. Skráður var 

aðdragandi viðtals, lýsing og hugleiðingar í lok þess. Unnið var úr viðtölum og þau 

greind. Þátttakendum var skýrt frá því að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál.  
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4 GREINING 

Niðurstöður greiningar á Vigdísi fara hér á eftir. Í fyrsta hluta er fjallað um lífshlaup 

Vigdísar þar sem rakin er saga hennar frá fæðingu til dagsins í dag. Sú umfjöllun er að 

mestu byggð á rituðum heimildum. Í seinni hluta er fjallað um Vigdísi út frá greiningu á 

viðtölum við viðmælendur sem og við Vigdísi sjálfa.  

4.1 Vigdís Finnbogadóttir  

4.1.1 Æskuár  

Vigdís er fædd í Reykjavík árið 1930 og er fyrsta barn foreldra sinna, Finnboga Rúts 

Þorvaldssonar, prófessors í verkfræði, og Sigríðar Eiríksdóttur hjúkrunarfræðings. 

Þorvaldur einkabróðir hennar fæddist tveimur árum síðar. Vigdís ólst upp að Ásvallagötu 

79 og bjó þar í foreldrahúsum þangað til hún útskrifaðist stúdent árið 1949. Á 

Ásvallagötu 79 bjuggu um tíma þrjár kynslóðir saman undir einu þaki en séra Þorvaldur 

afi hennar og Magdalena amma hennar bjuggu hjá þeim fyrstu árin. Fátt skipti Vigdísi 

meira máli en álit Þorvalds afa síns sem var mikill íslenskumaður og reyndar líka 

stærðfræðingur og kenndi þessi fög í Flensborgarskólanum. Hún vandaði sig sérstaklega 

við allt sem að honum sneri og það óx henni jafnan í augum að skrifa afa sínum bréf 

þannig að bréfin yrðu honum samboðin (Páll Valson, 2009).  

Vigdís segir að á heimilinu hafi ríkt mikill agi og foreldrar hennar hafi verið samstíga 

í uppeldinu. Börnin fóru í háttinn á skikkanlegum tíma og allt fylgdi settum reglum. Einu 

sinni í viku var systkinunum leyft að koma aftur niður í borðstofuna eftir að þau voru 

háttuð og hlusta á leikrit í útvarpinu. Foreldrar hennar töldu það menntandi fyrir börnin 

að hlusta á góð leikrit en þau voru bæði áhugasöm um leiklistina og áttu fasta miða 

sýningar í Iðnó. Þarna, og þegar foreldrarnir fóru með þau krakkana í leikhús, fékk hún 

leiklistaráhugann fyrst. Vigdís segir að sér sé enn í minni sú mikla upplifun þegar hún 

fékk í fyrsta skipti að sitja á kné föður síns í Iðnó. Hún hafði aldrei séð neitt 
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skemmtilegra eða glæsilegra og fór að setja upp og semja leikrit með krökkunum í 

götunni í tíma og ótíma (Páll Valson, 2009). Einn viðmælenda, æskuvinkona Vigdísar, 

segir að stax í æsku hafi Vigdís sýnt forystutilburði:  

Þegar ég horfi til baka þá sé ég að Vigdís sýndi snemma ýmsa forystutilburði 

og bera leiksýningar okkar barnanna vott um það en þær fóru fram á heimili 

Vigdísar. Í annarri stofunni fóru sýningarnar fram og í hinni voru áhorfendur. 

Vigdís bæði samdi handritin og var leikstjórnandi. Ég hef oft hugleitt þetta 

eftir á en hugsaði auðvitað ekkert út í það sem barn.  

Vigdís ólst upp við endalausar rökræður um þjóðfélagsmál, bæði innanlands og gang 

mála í Evrópu. Börnin voru alin upp við að tjá sig um menn og málefni og mikill 

metnaður var alinn upp í þeim. Þau áttu að læra, tileinka sér fróðleik og staðreyndir og 

koma honum frá sér skýrt og skilmerkilega (Páll Valsson, 2009). Vigdísi er minnisstætt 

svar föður hennar þegar hún hafi eitt sinn spurt hvað erlent orð þýddi: „Skiluðu það ekki? 

Ertu ekki orðin 12 ára?“ (Páll Valson, 2009. Bls.56) Síðar á ævinni, þegar Vigdís var að 

setja saman texta, fannst henni oft eins og afi hennar og faðir sætu hvor á sinni öxlinni og 

fylgdust með henni gagnrýnum augum. Hún segir að það hafi aukið á vanmetakennd og 

fullkomnunaráráttan versnað um helming þannig að það hamlaði skrifum hennar og 

jafnvel námi líka (Páll Valsson, 2009). 

Báðir foreldrar Vigdísar höfðu dvalið í Kaupmannahöfn á námsárum sínum og 

Sigríður hafði auk þess dvalið í Vín og Berlín. Aðdragandi stríðsáranna er Vigdísi 

minnisstæður því móðir hennar fylgdist svo vel með fréttum af stríðinu að hún merkti 

reglulega á landakorti helstu víglínur og þróun heimsmyndar. Ótti við yfirvofandi stríð 

og loftárásir varð til þess að systkinin voru send í sveit að Eystra-Geldingaholti í 

Árnessýslu. Vigdís segir að það hafi haft mótandi áhrif á sig, þaðan eigi hún ljúfar 

minningar um einstakt fólk og góða tíma (Páll Valsson, 2009). Hún minnist þess einnig 

að hafa oft haft orð fyrir krökkunum og stóð upp í hárinu á körlunum ef henni fannst 

börnunum misboðið. „Ég býst við að réttlætiskenndin hafi rekið mig áfram og veitt mér 

kjark til að láta það í ljós. Ég var þó oftast lafhrædd þegar ég gekk fram fyrir skjöldu og 

sagði skorinort það sem mér bjó í brjósti.“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000.) Hún segist 

hafa verið alveg frá barnæsku það sem kallað var strákastelpa. Hún var hugrökk og þorði 

meira en ýmsir aðrir og eins blundaði í henni sterk fullorðinsþrá (Páll Valsson, 2009). 



37 

 

Foreldrar Vigdísar voru bæði í annasömum störfum, faðir hennar sem verkfræðingur 

og síðar prófessor og móðir hennar var formaður og driffjöður í norrænu og alþjóðlegu 

samstarfi hjúkrunarkvenna og friðarhreyfinga. Vigdísi segir að móðir sín hafi setið 

löngum stundum við ritvélina sískrifandi bréf um allan heim. Einn viðmælenda segir:  

Ég man hvað það var sérstakt að koma heim til Vigdísar því hvergi nokkurs 

staðar hafði ég séð að ritvél væri stillt upp í borðstofunni. Þetta var mjög 

sérstakt og ég leit upp til hennar, eins og Vigdís gerði einnig og sérstaklega 

seinni ár. Mamma hennar er sannarlega ein af sterkustu fyrirmyndum 

Vigdísar enda stórkostleg kona. Það voru sterkar konur allt í kringum Vigdísi 

og móðuramma hennar var ekki síður mikill kvenskörungur.  

Vigdís segir: „Sennilega hef ég einurðina frá móður minni. Hún var mjög fylgin sér, 

sterk og dugleg.“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000. Bls. 142–143.) Sigríður var mikið á 

ferðinni sem hjúkrunarkona, gefandi bakstra vegna berkla og fór í almennar vitjanir. Af 

ferðum með móður sinni á milli sjúklinga og þurfandi í bænum, og síðan í sjálfstæðum 

sendiferðum, komst Vigdís að því að hún naut forréttinda að búa við góðar aðstæður og 

gott atlæti. Hins vegar var langt í frá að hún byggi við góð efni enda mikil fátækt á 

Íslandi á árunum fyrir stríð (Páll Valsson, 2009).  

Vigdís gekk í Landakotsskóla sem hún segir að hafi verið eins konar kvennafyrirtæki 

þar sem nunnurnar réðu ríkjum (Páll Valsson, 2009). Vigdís var góður námsmaður, var 

færð upp um einn bekk og fékk mörg verðlaun fyrir námsárangur. Hún segir að í fyrsta 

skipti sem henni var falin alvöruábyrgð var þegar nunnurnar báðu hana að taka að sér að 

kenna þýskum strák íslensku. Hún gekkst við þessari ábyrgð, kenndi honum íslensku og 

varði hann fyrir stríðni og einelti (Páll Valsson, 2009).  

Vígdís nefnir í ævisögu sinni að ef draga ætti uppeldi sitt og þau gildi sem henni voru 

innrætt saman í eitt orð þá mundi það líklega vera „ábyrgð“. Alveg frá upphafi var henni 

innrætt að hún ætti að bera ábyrgð á sjálfri sér og öðrum og hún fann að henni var treyst 

(Ásdís Halla Bragadóttir, 2000; Páll Valson, 2009). Hún segir að ábyrgðarkenndin hafi 

fylgt henni allar götur síðar. Hún var snemma svokallað lyklabarn og henni var treyst til 

að bjarga sér og hugsa um litla bróður sinn þegar foreldrar hennar voru víðs fjarri (Páll 

Valsson, 2009). 
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4.1.2 Menntaskólaárin 

Unglingsár Vigdísar og hennar kynslóðar voru einstök því Ísland var hernumið land 1942 

og öll Reykjavík bar þess merki. Styrjöldin mótaði allt líf og hugmyndaheim þeirrar 

kynslóðar sem var að komast til vits og ára. Þar takast á ólíkar kenndir, það er óhugur 

vegna hersetu en á móti nývakin von vegna áforma um að stofna lýðveldi. Vigdís var 14 

ára þegar Ísland öðlaðist sjálfstæði og segir að þau sterku hughrif sem hún varð fyrir á 

Þingvöllum 17. júni 1944 hafi fylgt henni alla ævi (Páll Valsson, 2009).  

Á gelgjuárunum var Vigdís upptekin af öðru en námsbókum og segist hafa verið 

einþykkur unglingur með vanmáttarkennd. Æskuvinkona hennar segir hins vegar að hún 

hafi upplifað hana fulla af öryggi með gott sjálfstraust. Hún fór í menntaskólann í 

Reykjavík og lauk þaðan þokkalegu stúdentsprófi sem hún skammaðist sín fyrir á þeim 

tíma. Hún segir að síðan hafi hún áttað sig á því að það sem hún ræktaði á öðrum 

vígstöðvum hafi komið henni vel allar götur síðan. 

Eitt af því sem mér þykir vænst um frá þessum tíma var þátttaka mín í klíku 

sem hittist svo til daglega til að ræða það sem við kölluðum 

heimssálarlífsástandið. Við vorum fimm og ég var eina stelpan. Fundirnir í 

menningarklíkunni höfðu sterk áhrif á mig og ég lærði mikið af samtölum 

okkar …Við fórum síðan flest saman til Frakklands. Ég var félagslega sinnuð 

í menntaskóla, var í ritnefnd og meðal þeirra sem stofuðu kvenfélag í fimmta 

bekk, hið fyrsta í sögu skólans … (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000).  

Það voru tveir hópar sem Vigdís lifði og hrærðist í, annars vegar menningarklíkan sem 

kallaði sig tesófistana og dró nafn sitt af tedrykkju í sófa heima hjá Vígdísi. Hins vegar 

voru það Caspírur sem var hópur vinkvenna úr barnaskóla og hefur haldið hópinn allar 

götur síðan. „Þungamiðjan í svona vináttu er að ef á reyndi myndi engin okkar bregðast 

annarri. Þetta er sönn vinátta, engar kröfur en full samstaða.“ (Páll Valsson, 2009.) Einn 

viðmælendi, segir: 

Við stelpurnar stofnuðum málfundafélag í 5. bekk MR og Vigdís var 

forsprakki að því. Hún vakti máls á því að stelpurnar fengu ekki að njóta sín í 

málfundafélagi skólans og í stað þess að gera ekki neitt þá var þetta félag 

stofnað. Það er ágætt dæmi um forystutilburði hennar. Hún var ákveðin en 

alltaf á hógværan hátt og algerlega laus við yfirgang eða einstrengisskap.  

Tesófisarnir voru alvarlegt fólk sem tók heiminn alvarlega. Eins og kemur fram í 

ævisögu Vigdísar þá voru þau: 
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… fædd í kreppunni, strákanir voru frá fremur efnalitlum heimilum og stríðið 

hafði sett mark sitt á tilveru þeirra á margvíslegan hátt. Það hafði rótað upp í 

samfélagi sem var um margt staðnað og þessi ár eru félagslegur 

umbyltingartími. Efnahagsuppgangur hófst í kjölfar stríðsins og Marshall-

aðstoðar sem gerði fólki kleift að bæta lífsskilyrði sín í mörgum skilningi. En 

jafnframt voru þau uppnumin af þeim þjóðlega frelsisanda sem fyllti huga 

fólks í kringum lýðveldisstofnunina á Þingvöllum 1944. Þau eru sú 

lýðveldiskynslóð sem eygir bjartari framtíðarsýn í nýfengnu sjálfstæði og 

frelsi og eru þess vegna mjög upptekin af Íslandi; sögu landsins, 

bókmenntum og náttúru – og full hugmynda um hvers konar þjóðfélag hér 

skuli reisa (Páll Valsson, 2009. Bls. 99). 

Vigdís segir að útþráin hafi verið sterk á unglingsárunum og síðasta veturinn í 

menntaskóla hafi hún verið harðákveðin í að sigla til Frakklands, sem var vagga 

evrópskrar menningar og lista. Hún háði um það glímu við foreldra sína og gaf sig ekki 

og á endanum létu þau undan.  

 

4.1.3 Frakklandsárin 

Vigdís siglir utan með tveimur vinum sínum úr teósófistaklíkunni en leið þeirra liggur til 

bæjarins Genoble í Suður-Frakklandi. Þess ber að geta að á þessum tíma höfðu aðeins 18 

stúlkur útskrifast úr háskóla Íslands og Vigdís var ein af þremur úr útskriftarhópnum sem 

hélt beint áfram í nám að loknu stúdentsprófi (Páll Valsson, 2009). Vigdís segir að sér 

hafi gengið illa framan af og dvölin í Grenoble hafi verið sjálfskipuð einangrun. Námið 

var erfitt og hún gerði lítið annað en að læra en reyndi þó að sjá flestar þær leiksýningar 

sem hún komst yfir.  

Mér leið oft mjög illa í Frakklandi og öll vistin þar var samfelld tilvistarleg 

þolraun. En það var mér lífsnauðsynlegt að slíta mig lausa og finna minn 

eigin farveg í lífinu. Dvölin í Frakklandi var þess vegna í senn flótti og leit að 

sjálfri mér. Og gekk illa framan af. Ég reyndi samt að bera mig vel, 

sérstaklega gagnvart foreldrum mínum, því annað hefði verið ósigur. En allan 

tímann var ég óhamingjusöm og ráðvillt, og mér leiddist mikið (Páll Valsson, 

2009. Bls. 111).  

Í bréfum til foreldra sinna kemur fram mikil sjálfskoðun og hún óttast að standast ekki 

þær hörðu kröfur sem hún gerir til sjálfrar sín, sem og að bregðast trausti foreldra sinna 

og verða þeim til skammar (Páll Valsson, 2009). Fyrsta árið ganga prófin ekki að óskum 
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og hún skrifar til þeirra: „Hvað skyldi sá dagur heita sem ég get orðið ykkur til ofurlítils 

sóma?“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 126.) Hún veltir fyrir sér markmiðum sínum og gildum: 

„Það var ekki fyrr en í vetur að ég kom auga á að gildið lá ekki í því sem er í kringum 

mig, og hvernig ég dansa eftir því – heldur í mér sjálfri. Öll mín hugsun dependerar 

einungis á sjálfri mér.“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 131.)  

Sumarið 1952 lést Þorvaldur bróðir hennar af slysförum og var það henni og 

foreldrum hennar mikið áfall.  

Það er sagt að tíminn lækni öll sár. Ég er ósammála því. Tíminn læknar engin 

sár. Hann kennir okkur hins vegar að lifa með þeim. Af dauða Þorvaldar 

lærði ég að hugsa um hið stóra samhengi þegar einhver smámál voru að pirra 

mig. Dauðinn kennir manni að muna eftir lífinu og þakklætinu sem við 

tökum oft sem sjálfsögðum hlut. Það er vanþroski. Að þessu leytinu breyttist 

líf mitt algjörlega þetta sumar og hefur alla tíð mótast af því sem þá gerðist 

(Páll Valsson, 2009. Bls. 148).  

Vigdís heldur aftur utan þetta sumar, fær úrlausn prófa sem valda henni miklum 

vonbrigðum en hún hafi fallið í annað sinn og nú á aðeins tveimur stigum. Í 

tilfinningalegu uppnámi pakkar hún niður og heldur til Parísar þar sem hún innritast í 

Sorbonne-háskóla. Sjálfskoðunin heldur áfram og hún leggst í naflaskoðun þar sem hún 

uppgötvar eigin veikleika en einnig styrkleika (Páll Valsson, 2009). „Vigdís hefur það úr 

uppeldinu að gefast ekki upp þó móti blási,“ segir viðmælandi, æskuvinkona, og heldur 

áfram: „Það og hugrekkið eru nokkrir af hennar mörgu styrkleikum. Hún er óhrædd að 

takast á við verkefni og er ekki haldin verkkvíða.“  

Flest það sem gerist þennan vetur í París tengist menningunni. Vigdís les 

heimsbókmenntir, sækir fyrirlestra, fer í óperuna, bíó, ballettsýningar og í leikhús sem er 

orðið hennar aðaláhugamál (Páll Valsson, 2009). Hún tekur þátt í að hleypa af stað 

tímariti um menningarmál ásamt sínum gömlu vinum úr tesófistaklíkunni en lífið tekur 

svo skyndilega nýja stefnu. 
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4.1.4 Læknisfrúin 

„Ég var ekki hálf manneskja eftir að Þorvaldur dó og hafði mikla þörf fyrir vináttu og ást. 

Eg lauk ekki lokaprófi frá Frakklandi því ég fór til Íslands um jólin1955 til að giftast 

Ragnari Arinbjarnar, gömlum bekkjarbróður mínum.“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000.) 

Næstu árin lifir Vigdís hefðbundnu hjónalífi en hefur margt í takinu. Hún fær vinnu í 

Þjóðleikhúsinu, hefur umsjón með bókasafninu og sinnir ýmsum öðrum tilfallandi 

verkefnum. Síðan stígur hún inn í heim ferðamennskunnar þegar Þorleifur Þórðarson, 

vinur móður hennar, biður hana að taka að sér leiðsögn hjá Ferðaskrifstofu ríkisins. Hún 

fer svo brátt að skipuleggja ferðir með Þorleifi, búa til kynningarefni og sjá um samskipti 

við ferðaskrifstofur og fjölmiðla. Um Þorleifsegir Vigdís: „… hann hafði trú á mér og gaf 

það sterkt til kynna – sem var ekkert algengt þá og ég var ekki vön slíku. Hann hrósaði 

okkur og kallaði mig til ábyrgðar, sem varð til þess að tvíefla mig til dáða.“ (Páll 

Valsson, 2009. Bls. 177.)  

Hún flutti svo út með Ragnari til Danmerkur þar sem hann fór í framhaldsnám en 

Vigdís hélt áfram námi í leiklistarsögu við Hafnarháskóla. Þau fóru síðan til Svíþjóðar en 

þar ákveður hún að hefja að nýju nám í frönsku við Uppsalaháskóla. Vigdís lýsir 

hjónabandinu sem fallegu sambandi þar sem gleðin réð ríkjum. Í hjónabandinu kom 

fljótlega upp togstreita því Vigdísi langaði til að eignast börn en Ragnari fannst ekki 

liggja á. Vigdís varð barnshafandi nokkrum sinnum en bar ekki gæfu til að ganga með 

börnin og það, ásamt öðru, tók á sambandið. Hjónabandið fer að gliðna og þau ákveða að 

skilja. Vigdís tók skilnaðinn nærri sér: „Ég upplifði niðurlægingu og ósigur. Enn eitt 

verkefnið hafði molnað í höndunum á mér, enn ein mistökin á mistök ofan. Á þessari 

stundu fannst mér líf mitt allsherjar klúður og samfelld röð vonbrigða og mistaka.“ (Páll 

Valsson, 2009. Bls. 210.) Vigdís segir að þessi tvö sársaukatímabil í lífi sínu, annars 

vegar þegar Þorvaldur dó og hins vegar skilnaðurinn, hafi haft afgerandi áhrif á 

persónuleika sinn. Hún hafi síðan fundið til með fólki, sérstaklega börnum, og skynjað 

tilfinningar annarra enn betur (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000). 
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4.1.5 Leikhúslíf með meiru 

Vigdís flytur til Íslands, fær aftur vinnu hjá Þjóðleikhúsinu og varð síðan ritstjóri 

leikhússkrár Þjóðleikhúsins. Einnig var henni tekið fagnandi hjá Ferðaskrifstofu ríkisins 

og hún sökkti sér í mikla vinnu. Hún lauk BA-prófi í frönsku og ensku auk prófs í 

uppeldis- og kennslufræðum frá Háskóla Íslands. Hún var þáttastjórnandi í 

menningarþætti Ríkissjónvarpsins og sá einnig um frönskukennslu í sjónvarpinu. Hún 

tók þátt í stofnun leikfélagsins Grímunnar árið 1962, kenndi fyrst við Menntaskólann í 

Reykjavík, síðan við Menntaskólann við Hamrahlíð og var einnig stundakennari í 

leiklistarsögu (Páll Valsson, 2009). 

Gamlir nemendur eru sammála um að Vigdís hafi verið skemmtilegur kennari og 

mjög áhrifamikil. Sjálf segist hún hafa reynt að:  

… koma einhvern veginn til móts við þá sem voru til dæmis í 

stærðfræðideild, mér fannst óréttlátt að fall í frönsku yrði þeim alvarlegur 

þrándur í götu. Mér fannst það alveg út í heiðan bláinn … Það verður að hafa 

heildarmyndina í huga … Próf eru til þess að nemendur geti látið ljós sitt 

skína, fái að koma því á framfæri sem þeir vita. Þau eru ekki fyrir kennarann 

að láta þá standa á gati. Próf eru ekki til þess að finna veikleika heldur sýna 

styrkleika (Páll Valsson, 2009. Bls. 230).  

Vigdís er opin fyrir nýjungum og segist hafa þrifist vel í því nýja andrúmslofti sem var 

að ryðja sér til rúms í samfélaginu í lok sjöunda áratugarins. Hún segist hafa tekið 

meðvitaða ákvörðun um að taka lífinu með opnum huga og þegar hún varð fertug skrifaði 

hún með rauðu tússi á spegilinn heima hjá sér: „Allar skoðanir skal endurmeta um leið og 

ný viðhorf myndast.“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 230–231.)  

Árið 1972 losnar staða leikhússtjóra Leikfélags Reykjavíkur og Vigdís er hvött til að 

sækja um en sjálf hefur hún miklar efasemdir um eigið ágæti:  

Maður burðast með þetta óöryggi sem konur af minni kynslóð voru svo 

uppfullar af og er nátengt kynferðinu. Okkur skorti þetta sjálfsöryggi, sem 

svo margir karlarnir höfðu og hafa enn, að telja sig sjálfsagða til 

ábyrgðarstarfa. Ég hafði nagandi efasemdir um að ég gæti þetta og stæði 

undir þeirri miklu ábyrgð að vera í forsvari fyrir þetta leikhús og reka það. 

Að lokum lét ég slag standa … (Páll Valsson, 2009. Bls. 238). 

Vigdísi til mikillar undrunar var hún ráðin leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur árið 

1972. Vigdís gekk að starfinu með ákveðna drauma og væntingar en var fljótlega kippt 
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niður á jörðina af leikhúsráðinu og köldum veruleika. Félagið átti í miklum 

fjárhagserfiðleikum og það tók tíma fyrir leikhúsráðið og hana að slípast saman. „Ég 

áttaði mig á að sumar hugmyndir mínar voru óraunhæfar og það olli vissri togstreitu milli 

mín og leikhúsráðsins … Mér hættir stundum til í fullkomnunaráráttu að vanda mig og 

þá gátu ákvarðanir dregist.“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 238.) Þegar Vigdís og einstaklingar 

innan leikhúsráðsins höfðu talað út um hlutina og stillt strengi sína saman varð 

samstarfið gott og árangursríkt og vináttubönd treyst sem hafa haldist æ síðan. I 

ævisögunni segir Vigdís um þennan tíma:  

Eftir á að hyggja finnst mér ég hafi fyrst og fremst verið að berjast við sjálfa 

mig fyrstu tvö árin. Ég þurfti að leggja hart að mér, gefa eftir og viðurkenna 

fyrir sjálfri mér mistök og fljótfærni og alltof mikinn idealisma eða óraunsæi 

… Það tók mig tíma að lesa persónur og aðstæður, og þá jafnframt að laga 

sjálfa mig að þeim veruleika sem blasti við. Á sama tíma þurfti fólkið í Iðnó 

tíma til að læra á mig og að treysta mér. Auðvitað helltist stundum yfir mig 

vanmetakenndin og ég fylltist örvæntingu; líklega gæti ég þetta ekki, þetta 

væri mér um megn … En þá kom gamla stoltið og uppeldið til skjalanna; 

ekki láta þér detta í hug að gefast upp … Oft hefur stoltið komið mér til 

bjargar og forðað mér frá uppgjöf. (Bls. 258-259) 

Vigdís gafst heldur ekki upp á að láta draum sinn um að eignast barn rætast þrátt fyrir að 

hún væri einhleyp fráskilin kona í krefjandi starfi. Hún sækir um að ættleiða barn en er 

þá tilkynnt að einhleypingum sé aldrei leyft að ættleiða börn. Vigdís lét ekki þar við sitja 

heldur kynnti sér lögin og komst að því að þar stóð ekkert um að einhleypingum væri 

bannað að ættleiða. Eina skilyrðið var að viðkomandi skyldi vera heilbrigður til líkama 

og sálar. Vigdís fylgdi málinu fast eftir og að lokum var umsóknin samþykkt. Vigdís 

varð þar með fyrsta einhleypa konan sem fékk leyfi til þess að ættleiða barn á Íslandi. 

Þann 18. október 1972 er Vigdís kölluð til um leið og barnið fæðist. „Þetta var algerlega 

ólýsanleg stund. Mesta hamingjustund ævi minnar. Ég sat bara með barnið í fanginu og 

grét. Sannkölluðum gleðitárum … Og allar götur síðan hefur Ástríður verið ljósið í lífi 

mínu.“ (Páll Valson, 2009. Bls. 269.) Vigdís segir einnig að hún hafi verið uppfull af 

þakklæti og þá sérstaklega vegna konunnar sem gerði henni þann mikla greiða að bera 

Ástríði undir belti (Páll Valson, 2009).  

Með góðri hjálp aðstandenda hélt Vigdís áfram að sinna sínu starfi en enn eitt áfallið 

dundi yfir þar sem Vigdís greindist með brjóstakrabbamein og hafði sigur í þeirri baráttu. 
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Sú barátta var ekki þrautalaus því hún þurfti bæði að berjast við kerfið fyrir því að fá 

greiningu hratt og komast strax í uppskurð en hún telur að þessi „frekjugangur“ hafi 

jafnvel orðið sér til lífs. Hún segir að þessi reynsla sitji fast í sér.  

Ég gat aldrei alveg lokað á þá hugsun að ég væri með krabbamein. Og líklega 

hef ég alla tíð síðan verið meira eða minna merkt af þessu. Að sjálfsögðu. 

Þess vegna hefur mér alltaf fundist það skylda mín að styðja þetta málefni og 

hjálpa eins og ég hef getað … Ég get heldur ekki neitað því að þessi 

lífsreynsla styrkti mig mikið andlega. Ég varð að vera sterk til að fara í 

gegnum þetta og naut þess síðar. (Páll Valsson, 2009. Bls. 272.)  

Leikhúsfólkið varð þess fljótt áskynja að Vigdís var stjórnsöm og föst fyrir en þó á sinn 

milda og diplómatíska hátt (Páll Valsson, 2009). Á þeim vígstöðvum þurfti Vigdís oft að 

standa í áróðursstríði og svara fyrir gagnrýni á reksturinn. Eins varð umræðan um nýtt 

Borgarleikhús til þess að Vigdís var oft beðin að taka slaginn í margvíslegri umræðu og 

spjallþáttum í þjóðfélaginu. Vigdís þótti staðföst og standa sig vel sem jók vinsældir 

hennar og traust hjá leikfélaginu og því ekki að undra að þaðan hafi komið fyrstu 

hugmyndir um Vigdísi í forsetaembættið (Páll Valsson, 2009).  

 

4.1.6 Forsetaframboðið 

„Ég vona að Ísland hafi eitthvað fyrir mig að gera“ svaraði Vigdís fjölmiðlum þegar hún 

var spurð hvað hún ætlaði að fara að gera eftir að hafa tilkynnt að hún ætlaði að hætta 

sem leikhússtjóri (Páll Valsson, 2009). Framtíð hennar var óráðin og fjarri því að Vigdís 

hafi ætlað sér í forsetaframboð. Aðdraganda að forsetaframboði hennar má rekja til 

hræringa áttunda áratugarins sem höfðu í för með sér háværar kröfur um aukin réttindi 

kvenna. Eftir kvennafrídaginn í október 1975 var Rauðsokkahreyfingin farin að leita að 

hugsanlegri konu í embættið og voru nokkrar nefndar. Í byrjun janúar var nafn Vigdísar 

fyrst nefnt í blaðagrein í tengslum við embætti forseta. Vigdís segir að sér hafi þótt 

hugmyndin mikil fjarstæða og hafi blygðast sín fyrir þetta tal (Ásdís Halla Bragadóttir, 

2000; Páll Valsson, 2009). Í kjölfar þessarar greinar fékk Vigdís ekki frið fyrir 

símhringingum, bréfum og símsendum áskorunum sem höfðu áhrif á hana. 

Vendipunkturinn var þegar vinir hennar úr Leikfélaginu boðuðu hana á fund og þrýstu á 
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hana að gefa kost á sér. Vigdís samþykkir að lokum eða lætur til leiðast en fær svo 

bakslag og reynir strax um morguninn að snúa sig út úr þessu. En það var um seinan, 

blaðamennirnir börðu að dyrum og fréttin fór í loftið.  

Það skipti mig vitanlega mjög miklu máli og mestu máli þegar vinir mínir 

sögðust treysta mér í starfið. Það er þó mikil einföldun að það hafi verið 

eintómur jákvæður þrýstingur og hvatning; ég fann líka vel fyrir tortryggni, 

ekki síst hjá konum af minni kynslóð. Þær voru gagnrýnastar á mitt framboð 

á meðan eldri konur og þó einkum yngi konur voru hvetjandi. En ég skildi 

þessar konur líka vel. Þær voru varkárar. Hin gömlu gildi um konuna voru 

sterk. Þessar konur sáu sjálfar sig í mér og ef þær treystu ekki sjálfum sér í 

svona störf, því skyldu þær þá treysta mér? (Páll Valsson, 2009. Bls. 283–

284).  

Einn viðmælandi, æskuvinkona Vigdísar, segir að sín fyrstu viðbrögð við fréttunum hafi 

verið að spyrja Vigdísi hvort hún væri ekki með réttu ráði.  

„Er eitthvað að þér?“ spurði ég, svo fjarstæðukennd fannst mér ákvörðun 

hennar. Svo fattaði ég hvað hún var að fara og hversu miklu máli þetta skipti 

konur. Þetta sýndi líka hugrekki hennar og sjálfstraust en það eru hennar 

eðliseinkenni en sennilega var sjálfstraustið líka alið upp í henni.  

Skyndilega var Vigdís komin í kosningabaráttu og einkenndist umræðan um kynferði 

forseta og einstæðingsskap hennar. Vigdís var búin undir kynjatal enda var leikurinn að 

sumu leyti gerður til að sanna að konur væru jafn vel fallnar til ábyrgðarstarfa og 

karlmenn. Gagnrýnin snerist um að Vigdís væri einhleyp kona og einstæð móðir í 

ofanálag. Slíkt endurspeglaði ekki íslenska hefð um hvað væri við hæfi á 

forsetaheimilinu. Viðmælendur nefndu að Vigdís væri einstaklega orðheppin og kæmi oft 

með hnyttin tilsvör og það hafi gefið henni meðbyr í kosningabaráttunni. 

Eftirminnilegasta tilsvarið var eflaust þegar hún var spurð hvort það myndi há henni í 

embætti að vera aðeins með eitt brjóst. „Það stóð nú aldrei til að hafa þjóðina á brjósti,“ 

svaraði Vigdís (Páll Valsson, 2009. Bls. 303). Þegar leið á kosningabaráttuna varð 

baráttan harðari og pólitísk fortíð Vigdísar var mjög til umræðu. Hún var sökuð um að 

koma ekki hreint fram viðvíkjandi yfirlýstu hlutleysi í flokkspólitík og rifjuð upp þátttaka 

hennar í félagsskap herstöðvarandstæðinga og afstaða til NATO. Hún var sögð látast vera 

óflokksbundin en væri í raun kommúnisti. Vigdís neitaði aldrei skoðunum sínum og 

sagðist vera friðarsinni. 



46 

 

Í viðtali sem birtist í Morgunblaðinu rétt fyrir kosningarnar lýsti Vigdís 

stjórnunaraðferðum sínum en hún hafði þá verið leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur í 

átta ár. Í viðtalinu sagði Vigdís m.a.: 

Í störfum mínum hingað til hef ég leitazt við að kynna mér málavexti eins 

ýtarlega og kostur er. Ég hef ekki hikað við að leita ráða þegar lausnir liggja 

ekki í augum uppi, en endanlegar ákvarðanir er ég vön að taka sjálf. Yrði ég 

kjörin forseti Íslands héldi ég áfram að hafa þann hátt á. Pólitísk 

úrlausnarefni á borð við stjórnarmyndun eða lausn stjórnarkreppu held ég 

varla að nokkrum dytti í hug að leggja til atlögu við nema í samráði við aðra. 

Á þessari stundu gæti ég nefnt þér með nafni það fólk, sem ég mundi hafa 

samráð við, en það fólk er úr öllum stjórnmálaflokkum, auk forvígismanna úr 

helztu atvinnugreinum (Páll Valsson, 2009. Bls 297)  

Í kosningabaráttu sinni um landið hafði Vigdís visst forskot vegna starfa sinna sem 

leiðsögumaður og gat þess vegna talað af þekkingu um sögu staðanna. Í ræðum Vigdísar 

eru margar vísanir í bókmenntir og menningarsögu en engin persóna er þar 

fyrirferðarmeiri en Þorgeir Ljósvetningagoði. Vigdís lagði áherslu á fordæmi hans við 

kristnitökuna, að ef við slítur sundur lögin þá slítum við einnig sundur friðinn. Í huga 

hennar var forsetinn sameiningartákn þjóðarinnar og hún var á móti því að auka völd 

forseta. Þeirri skoðun kom hún á framfæri leynt og ljóst (Páll Valsson, 2009).  

Kosningarnar fóru fram 29. júní 1980 og Vigdís stóð uppi sem sigurvegari.  

Það er auðvelt að segja þetta núna, svona löngu seinna, en ég hafði aldrei, og 

alls ekki þegar ég lagði upp í þennan leiðangur, reiknað með að ná kjöri … 

Ég ætlaði bara að sanna að kona gæti gefið kost á sér til þessa embættis og 

fengið sæmilegan stuðning. Ég hugsaði aldrei um sigur. En ég man eftir því 

að á stundum, einkum framan af kosningabaráttunni … hugsaði ég út í að ég 

gæti allt eins orðið neðst. Ef ég fengi langfæst atkvæði þannig að talað yrði 

um mikinn ósigur, þá yrði það svo mikið áfall fyrir kvennabaráttuna (Páll 

Valson, 2009. Bls. 307).  

Vigdís segist ekki hafa verið í neinni gleðivímu heldur verið hálfdofin og annars hugar. 

Smám saman hafi hún svo smitast af einlægri gleði allra í kringum sig. „Mitt nánasta 

stuðningsfólk grét af gleði og hamingju. Það fyllti mig líka mikilli ábyrgðarkennd. Ég 

hugsaði að nú mætti ég ekki bregðast öllu þessu góða fólki.“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 

316.) 
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4.1.7 Kona verður forseti 

Kjör Vigdísar var strax heimsfrétt enda í fyrsta sinn í sögunni sem kona var lýðræðislega 

kjörinn þjóðhöfðingi. Fréttir voru sagðar af þessu um allan heim og önnur eins athygli 

hafði aldrei beinst að Íslandi. Margt kom Vigdísi á óvart þetta fyrsta ár í embætti, hún átti 

ekki von á hinum miklu önnum og einnig fylgdi því mikið álag að vera stöðugt í 

kastljósnu.  

Vigdís segir að mörgum hafi staðið ógn af kvenforseta og átt erfitt með að venjast því 

að kona sæti í því embætti. Vigdís segist hafa verið staðráðin í að vinna traust þeirra með 

miklum sáttavilja. Kynjaspennan kom upp á yfirborðið á Kvennafrídaginn í október 1985 

þegar islenskar konur minntust þess að 10 ár voru liðin frá hinum sögulega 

kvennafrídegi. Kvöldið áður hafði Alþingi samþykkt bráðabirgðalög sem bönnuðu 

nýhafið verkfall flugfreyja hjá Flugleiðum og um morguninn var Vigdís beðin að 

undirrita þau. Vigdís bað staðgengil forsætisráðherra um frest til miðnættis því henni 

væri óljúft að skrifa undir þvílík lög á kvennastétt á þessum degi, þegar konur í landinu 

væru að fagna afmæli kvennafrídagsins. Þeirri beiðni var hafnað en Vigdís tók sér frest 

fram eftir degi til að undirrita svo fréttin færi ekki í loftið fyrr en konur væru búnar að 

fagna. Þessi frestur fór fyrir brjóstið á ríkisstjórninni sem hugleiddi að segja af sér og 

setja lögin í þjóðaratkvæðagreiðslu. „Með frestinum var ég auðvitað að senda ákveðin 

skilaboð til kvenna. Ég var ánægð með mig eftir á, ég stóð með sjálfri mér og minni eigin 

dómgreind. Þetta var diplómatísk lausn og konur meðtóku skilaboðin.“ (Páll Valsson, 

2009. Bls. 354.)  

Eftir þetta var alltaf hringt í Vigdísi ef von var á bráðabirgðalögum og engir eftirmálar 

urðu. Vigdís segir að það hafi tekið tíma að læra á embættið og sættast við sjálfa sig í 

starfinu en hún hafi fljótlega sett sér ákveðnar starfsreglur. „Ég vildi styrkja sjálfsvitund 

Íslendinga og það gerir maður með því að benda á sérkenni, sögu, sameiginlegar 

minningar og ræktun tungunnar.“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000. Bls. 161.) Vigdís lagði 

einnig áherslu á mikilvægi menntunar og menningar og uppgræðslu landsins. Hún lagði 

sig fram um að ná til barna og ungmenna í landinu. „Ég er líka ákaflega stolt af því að ég 

tel mig eiga þátt í því að sjálfsvitund kvenna styrktist geysilega mikið eftir að ég náði 
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kjöri. Þetta á ekki bara við um íslenskar konur heldur einnig konur annars staðar í 

heiminum.“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000. Bls. 162.) Vigdís fékk geysimikla athygli 

erlendra fjölmiðla og telur að upphefð sín komi að utan. 

Mér þótti ákaflega vænt um að Norðurlandabúum þótti sjálfsagt að velja mig 

oftast sem talsmann sinn á kynningum um allan heim. Mér fannst það vera 

hluti af mínu starfi að afsanna að hér á landi byggju frumstæðir eyjaskeggjar 

en slíkar hugmyndir um Ísland hafa verið furðu lífseigar erlendis (Ásdís 

Halla Bragadóttir, 2000. Bls. 163).  

Ekki var mikil gagnrýni á störf forsetans og embætti hans framan af en það breyttist í 

síðari hluta forsetatíðar Vigdísar. Forsetaembættið var ekki eintómur dans á rósum og 

annað mál sem tók á Vigdísi var deilan um EES-málið árið 1993.  

Deilurnar í kringum EES eru eitt það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum í 

lífinu. Á þessum tíma var ég orðin nokkuð örugg með mig í starfinu. En ég 

kynnti mér samninginn og allt í kringum hann í þaula, og fann strax rækilega 

fyrir því í samtölum við fólk hvað þjóðin var klofin í herðar niður í málinu 

(Páll Valsson, 2009. Bls. 385).  

Gríðarlega pressa var á Vigdísi og henni sendir listar með 34 þúsund undirskriftum þar 

sem skorað var á hana að beita 26. grein stjórnarskrárinnar og neita að undirrita lögin um 

gildistöku samningsins. Vigdís brást við með því að efna til ítarlegra umræðna við 

stjórmálamenn sem og háskólasamfélagið. Einnig kallaði hún formenn allra 

stjórnmálaflokka til sín en að lokum var það hennar að útkljá málið. Vigdís skrifaði undir 

samninginn og lét fylgja sérstaka bókun til að útskýra afstöðu sína. „Þegar ég ákvað að 

skrifa undir var ég sannfærð um að ég væri að gera rétt. Þessi samningur hefði fleiri kosti 

fyrir þjóðina en ókosti. Og ég er enn þeirrar skoðunar, svo það komi nú fram.“ (Páll 

Valsson, 2009. Bls. 388.) Eins og vænta má gagnrýndu margir forsetann, verst þóttu 

Vigdísi viðbrögð ýmissa vina og kunningja en það bráði af fólki með tímanum.  

Gagnrýni á störf forsetans og forsetaembættið sjálft urðu háværari síðasta kjörtímabil 

hennar og lítið þurfti út af bregða svo orð hennar væru túlkuð á versta veg. Við 

þingsetningu 2. október 1995 tilkynnti Vigdís að hún gæfi ekki kost á sér til endurkjörs í 

embætti forseta Íslands. „Það fylgdi mikill hugarléttir og frelsistilfinning þegar ég hafði 

tilkynnt ákvörðun mína … Hún skapaði mér langþráð frelsi og ég hreinlega hlakkaði til 

framtíðarinnar.“ (Páll Valsson, 2009. Bls. 407.)  
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4.1.8 Árin bak Bessastaða 

Vigdís segir að það hafi verið sérstök upplifun að láta af embætti forseta og í raun eins og 

að skipta um líf. Vandinn var hins vegar sá að óskir, tilmæli og beiðnir héldu áfram að 

berast, um heimsóknir, fundi, ferðalög, ræður, nefndir og fleira, og streymdu inn sem 

aldrei fyrr, víðs vegar að úr heiminum (Páll Valsson, 2009). Í stjórnkerfinu brugðust 

menn fljótt við þegar þeir áttuðu sig á umfangi þeirra erinda sem bárust og sáu að Vigdís 

myndi duga landi og þjóð vel. Samþykki Davíðs Oddsonar um milljón á ári sem 

aukagreiðslu til Vigdísar fór fyrir brjóstið á mörgum og hófust talsverð skrif í 

fjölmiðlum. Umræðan var á þeim nótum að fjárveitingin væri aukalega fyrir Vigdísi en 

ekki framlag vegna verkefna (Páll Valsson, 2009). Vigdís brást við þessum umræðum 

með því að flytjast úr landi ásamt dóttur sinni og dró sig í hlé. En þó ekki lengi því 

fljótlega fór verkefni að reka á fjörur hennar og hún hefur ekki setið auðum höndum við 

að „… reyna að bjarga heiminum eins og venjulega“ (Ásdís Halla Bragadóttir, 2000). 

Hún hefur tekið að sér margvísleg trúnaðarstörf á alþjóðavettvangi. Hún er 

velgjörðasendiherra Sameinuðu þjóðanna fyrir tungumál mannkyns og hefur verið 

formaður Heimsráðs um siðferði í vísindum og tækni, hjá UNESCO, sem m.a. fjallar um 

tölvutækar upplýsingar. Hún var einnig skipuð velgjörðasendiherra Sameinuðu þjóðanna 

í baráttu gegn kynþáttafordómum og útlendingaandúð, með tilliti til undirbúnings á 

heimsþingi um málefnið á vegum Sameinuðu þjóðanna í Suður-Afríku árið 2001, og situr 

nú í nýrri heimsnefnd sem fjallar um samskipti ólíkra menningarsvæða í þágu friðar. Hún 

átti sem stjórnarformaður mikilvægt frumkvæði að því að láta endurreisa hið forna 

pakkhús við Grönlands Handels Plads sem aðsetur Den Nord-Atlantiske Brygge, 

menningar-, rannsókna- og viðskiptaseturs í Kaupmannahöfn fyrir Norðvestur-

Atlantshafsþjóðirnar. Þá hefur hún starfað um árabil í Club de Madrid, Samtökum 

fyrrverandi forseta og forsætisráðherra og situr þar í stjórn. 

Á 90 ára afmæli Háskóla Íslands árið 2001 var stofnun Vigdísar Finnbogadóttir sett á 

laggirnar eftir að Vigdís hafi orðið við þeirri beiðni háskólans að miðstöð í erlendum 

tungumálum mætti bera nafn hennar. Vigdís hefur einnig sett stofnunina í forgang hjá sér 

og þeysist heimshorna á milli á vegum stofnunarinnar. „Mér finnst ævikvöldinu vel varið 

með því að reyna að verða þeim að liði og þá um leið Háskóla Íslands og þjóðinni. Ég get 
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reyndar sagt eins og ég sagði 1991, eftir konunni hjá Thor; það er nóg eftir af sumrinu í 

mér.“ (Páll Valson, 2009. Bls. 427.)  

 

4.1 Greining á viðtölum 

Hér að ofan hefur verið stiklað á stóru um lífshlaup Vigdísar en í þessum kafla verða 

viðtölin greind, fjallað um þá þætti sem einkenna Vigdísi og viðhorf hennar út frá 

viðtölum við viðmælendur rannsakenda og viðtali við hana sjálfa.   

 

4.1.1 Persónan og sjálfsvitundin 

Allir viðmælendur lýstu Vigdísi sem glaðværri og hláturmildri í eigin persónu. Hún væri 

mikill húmoristi og þætti gaman að vera í kringum fólk. Einn viðmælandi, æskuvinkona 

hennar segir: 

Það er alltaf gaman að vera í kringum Vigdísi og hún hefur góðan húmor. 

Það hefur oft bjargað henni að sjá spaugilegu hliðarnar á málunum og ekki 

síður á sjálfri sér. Lífið er óbærilegt án húmors. Hún er afskaplega 

skemmtileg og getur sagt æðislega skemmtilega frá, svona þegar hún er í 

sínum hópi. Já, hún er ægilega skemmtileg. 

Hún segir jafnframt að hún sæki orku í útiveru og rækti hug og líkama reglulega, hún er í 

jóga og líkamsrækt og hefur borið gæfu til heilsuhreysti en öðruvísi gæti hún ekki veitt 

öðrum styrk. Hún er mjög fróðleiksfús, sílesandi og mjög forvitin. Annar viðmælandi, 

samstafsaðili, taldi hana sækja orku  

… í innri sátt í sér sjálfri. Hún er meðvituð um hvað hún er að gera, horfir á 

verkefnin sem hún þráir að verði að veruleika og stendur heil með sjálfri sér. 

Hún leggur sig fram við að láta hlutina ganga upp og ég er alveg á þvi að 

hlutinar myndu ekki ganga ef hún væri ósátt við sjálfa sig.  

Flestir viðmælendur nefndu að Vigdís hefði mikla persónutöfra og útgeislun. Einn 

viðmælandi, fyrrum samstarfsmaður, segir: 

Hún átti auðvelt með að umgangast fólk og er einlæg og persónuleg og með 

heillandi framkomu. Hún gat farið farið sveit úr sveit og talað máli allra, hún 
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þekkti söguna og þekkti landið. Hún hafði til að bera þessi persónulegu tengsl 

við sögu og menningu.  

Viðmælendur nefndu einnig að Vigdís væri mjög hugrökk, óttalaus, algjör nagli og 

óhrædd við að stökkva og takast á við hið óvænta. Einn viðmælendi, vinkona og fyrrum 

samstarfsaðili, segir:  

Hún er óhrædd við að stökkva, æðruleysið uppmálað og ótrúlega hugrökk til 

dæmis með því að brjóta gegn venjum og hefðum eins og dæmin sýna með 

ættleiðingu, leikhússtjórastöðunni og foretaembættinu svo eitthvað sé nefnt. 

Hún brýtur blað og ræðst í báðum tilfellum gegn karlaveldi, hoppar út í köldu 

laugina.  

Vigdís segir sjálf að þeir eiginleikar sem góður leiðtogi eigi að bera sé ærlegheit og „að 

horfast í augu við sjálfa sig, vita hver maður er og hvað maður getur“. Hún bætir því við 

að henni þykir fátt leiðinlegra en þegar konur fari að líkja eftir karlmönnum en telur að 

ástæðu þess megi rekja til þess hversu seint okkur tókst að finna upp konuna.  

 

4.1.2 Samskipti og atferli 

Viðmælendur nefndu allir að einn hennar helsti styrkleiki væru mannleg samskipti. Ein 

vinkona hennar segir: „Vigdís á auðvelt með að fá fólk til að tala við sig og ég varð oft 

vitni að því að jafnvel feimnustu einstaklingar opnuðu sig í samtali við hana.“ Annar 

viðmælandi, samstarfsaðili, segir hana mjög áhugaverða og flínka í öllum samræðum og 

hún sé einstaklega orðheppin. Hún leggi sig fram við að hlusta á sjónarmið annarra og 

hvetji fólk til þess að tjá sig með því að umorða hluti til að tryggja að hún nái til 

viðkomandi. Hún segir jafnframt:  

Hún áttar sig á grundvallarþáttum í fari eða líðan fólks eða hvað fólki er kært 

og hún leggur sig fram um að muna það og minnast á það, jafnvel mörgum 

árum síðar. Þetta kemur vegna einskærs áhuga hennar á fólki og aðstæðum 

þess.   

Viðmælendur nefna allir að hún hafi mikla réttlætiskennd og einn viðmælandi segir að 

dæmi þess sé virðing hennar gagnvart öðrum: „Vigdís telur að allar skoðanir eigi rétt á 

sér. Hún líður ekki þöggun né að fólki sé mismunað vegna skoðana sinna, t.d. í 

stjórnmálum, trúmálum og þess háttar. Klíkuskap þolir hún alls ekki.“ Þessi viðmælandi 
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nefndi einnig að hún væri góður hlustandi og notaði hlustunina gagngert til að fræðast. 

Eins ef hún skildi ekki eitthvað til grunna, eins og lagaflækjur eða frumvarp til laga, þá 

hikaði hún ekki við að leita sér upplýsinga hjá sér fróðari mönnum.  

Margir nefna að hún sé skapmikil og hafi ákveðnar skoðanir en hún hafi sinn hátt á að 

segja hlutina og einnig sé henni mikið í mun skilja það sem aðrir hafi að segja. „Hún á 

mjög auðvelt með að koma hugsun sinni til skila, er mikill greinandi og hlustar á 

sjónarmið annarra … og já, hún sækist eftir áliti annarra áður en hún tekur ákvarðanir og 

hvetur til umræðu,“ segir viðmælandi, vinkona og fyrrum samstarfsmaður. Hún segir 

jafnframt: 

Hún sækist eftir skoðunum annarra og veltir fyrir sér og þegar hún tekur 

ákvarðanir þá leitar hún til margra eins og málið um EES sýnir. Hugur og 

hönd fara ávallt saman. Hún endurmetur skoðanir sínar jafnóðum og er 

óhrædd við að skipta um skoðun eða halda í sínar gömlu skoðanir ef svo ber 

undir. Hún ber þó virðingu fyrir skoðunum annarra og þeirra sjónarhornum. 

Hún er þeirrar trúar að allir hafi rétt á eigin skoðunum. Hún vill sjá 

heildarmyndina og hefur gaman af að rökræða. 

Annar viðmælandi sagði hana hafa gríðarlega persónutöfra og eiga auðvelt með að hrífa 

fólk með sér til að ná ákveðnum markmiðum en hún væri ekki yfir alla gagnrýni hafin: 

Hún er ekki alltaf skipulögð og gat verið hvatvís og hljóp á sig ef því var að 

skipta en það er hin hliðin á svona einstaklingum sem hafa mikla 

persónutöfra. Stundum kemur það út sem dyggð og stundum kemur það út 

sem veikleiki. En hún kann að heilla og draga aðra með sér en ég myndi ekki 

endilega segja að hún væri góður stjórnandi en hún var og er góður leiðtogi 

… hún var meðvituð um fyrir hvað hún stóð og hegðaði sér í samræmi við 

það … Hún var hreinskilin við fólkið sem hún vann með en tjaldaði ekki 

alltaf sínum skoðunum út á við. Að hluta til vegna þess að hún stóð fyrir 

ákveðin gildi, sameiningartákn þjóðarinnar, og því vildi hún ekki storka.  

Viðmælendur sögðu hana viðurkenna mistök og sýna veikleika … „en hún er mjög 

samviskusöm og fylgin og trú sjálfri sér og fylgir hjartanu sínu.“ segir einn viðmælandi, 

vinkona og fyrrum samstarfsmaður, og segir jafnframt: 

Hún gerir sér grein fyrir styrkleikum sínum þó það sé ríkt í konum af hennar 

kynslóð að sýna lítillæti og hógværð. Helstu veikleikar hennar eru að hún 

efast um eigið ágæti og er lítillát. Hin síðari ár leitast hún frekar eftir 

viðurkenningu og það fær hún líka. Allir þurfa viðurkenningu og ég held að í 

forsetatíð hennar hafi hún oft ekki fengið viðurkenningu. Fólki fannst svo 

sjálfsagt að hún legði sig fram því hún var jú forseti. 
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Sjálf sagði Vigdís að hún láti ávallt höfuðið ráða för þegar hún taki ákvarðanir en segir 

jafnframt „ … en hjartað hefur alltaf dansað með, bæði tangó og vals. Þannig var það líka 

þegar ég var að kenna. Ég notaði höfuðið í kennslunni en hjartað til að kynnast 

nemendum mínum“.  

 

4.1.3 Umhyggja fyrir fólki 

Það var samhljómur í viðtölum þegar spurt var um hvaða þættir einkenndu hegðun 

Vigdísar, allir nefndu umhyggju, væntumþykju og áhuga á fólki.  

„Stykur Vigdísar felst ekki síst í einlægni hennar og að henni þykir vænt um fólk og 

finnur til með því,“ segir einn viðmælendi og annar viðmælendi segir: „Hún náði vel til 

fólksins í landinu og henni þykir ákaflega vænt um þjóðina og fólkið sitt. Þetta kom 

einna best fram í kjölfar snjóflóðanna í Súðavík þegar hún tók á móti fólki með 

útbreiddan faðminn og sýndi því samhug sem kom beint frá hjartanu.“ Sjálf segir Vigdís 

að atburðirnir í Súðavík hafi rifjað upp bróðurmissinn og því hafi hún skilið svo vel 

fólkið í Súðavík og fundið til með því. 

Viðmælandi, samstarfsmaður, segir hana meðvitaða um að leggja hart að sér við að 

sýna styrkleika í þágu þjóðarinnar fremur en að upphefja sjálfa sig. Annar viðmælandi, 

fyrrum samstarfsmaður, telur hana vera tilfinningaríka, raunar mun tilfinningaríkari í 

embætti forseta en maður átti von á og segir:   

… stundum fannst mér hún sýna of miklar tilfinningar en þetta var henni 

eiginlegt – svona er hún að upplagi – einhvern veginn hrein og bein hvað 

þetta snertir. Eftir á að hyggja sé ég að þetta sýndi að hún er mannleg og það 

skiptir miklu máli. 

Viðmælendur segja að Vigdís sé tilfinningarík og óhrædd við að sýna tilfinningar sínar 

en hún sé viðkvæm, hafi ekki harðan skráp og verði því stundum varnarlaus.  

„Henni þykir einfaldlega vænt um fólk,“ segir viðmælandi, æskuvinkona og bætir við:  

Ég veit að þetta er eins og lofræða en Vigdís er fyrst og fremst góð. Ég man 

sérstaklega þegar snjóflóðið var í Súðavík hvað það snerti hana djúpt – til 

marks um hvað henni þykir vænt um fólk og finnur svo til með því og skilur 
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það vel, kannski vegna eigin lífsreynslu. Með einlægni sinni skapar hún sér 

mikinn velvilja, þetta er hennar innsta líðan, hún finnur til með fólki og 

faðmar það og þetta kann fólk að meta. Það finnur að þetta kemur frá 

hjartanu og það er alls ekki svo vitlaust að vera góður – það er afskaplega 

góður eiginleiki. 

 

4.1.4 Gildi og framtíðarsýn 

Þegar viðmælendur voru spurðir um gildismat Vigdísar var samhljómur í svörum .þeirra, 

sem ber þess merki að fólk gerir sér almennt grein fyrir því fyrir hvað hún stendur. Allir 

nefndu umhverfisvernd og skógrækt, menningu, menntun, uppeldi barna og verndun 

íslenskrar tungu. Einn viðmælandi nefndi auk þess jafnrétti og annar, æskuvinkona, 

nefndi sérstaklega hversu mikla virðingu hún beri fyrir öðrum: 

Vigdís finnur til með fólki og er mjög einlæg og ég held að vitjanir með 

móður hennar eigi stærstan þátt í því. Hún er gríðarlega opin fyrir nýjungum, 

er fordómalaus og ber mikla virðingu fyrir fólki. Uppeldið hefur eflaust líka 

átt sinn þátt í því og þá sérstaklega móðir hennar sem hefur alið upp í henni 

manngæsku.  

 Einn viðmælandi, vinkona og fyrrum samstarfsmaður, segir:  

Hún átti sér von um að hafa áhrif með því að bjóða sig fram til forseta og 

vildi vekja konur til vitundar um að þær ættu ekki síður erindi og þyrftu ekki 

að afsaka sig eða skoðanir sínar. Á embættisárum sínum tók hún ekki 

opinberlega þátt í pólitískum umræðum, heldur einblíndi á atriði í menningu 

og sögu sem sameinuðu þjóðina og minntu hana á uppruna sinn. Hin síðari ár 

hefur hún komið fram sem mun pólitískari en í forsetatíð sinni. Bæði í 

umhverfismálum og einnig nú síðast í kjölfar bankahrunsins og hafa 

fjölmiðlar óskað í auknum mæli eftir viðhorfum hennar og hún hefur viljað 

stappa stálinu í fólk og þjóðina alla.   

Viðmælendur nefna að Vigdís hafi mikla réttlætiskennd og beri virðingu fyrir öllu 

mannlegu og náttúrunni. Sjálf segir Vigdís:  

Ég sagði á embættisferli mínum að ég væri kosin í lýðræðislegum kosningum 

og væri sameiningartákn þjóðar og myndi ekki storka því með pólitískum 

afskiptum. Aðeins ef selja ætti land eða taka upp dauðarefsingu myndi ég 

senda málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég hef haldið mig við þetta prinsipp. 

Eina skiptið sem ég hef opinberlega blandað mér í pólitík var þegar deilan 

um Kárahnjúkavirkjun stóð sem hæst. Það var andstætt öllum mínum 
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prinsippum og mínum lífshugsjónum, það á að varðveita líf og varðveita 

land.  

Það kemur einnig skýrt fram hjá viðmælendum að hún hefur sterka framtíðarsýn eins og 

eftirfarandi umsögn frá viðmælenda, fyrrum samstarfsmanni ber vitni um:  

Hún hafði sem leiðtogi framtíðarsýn og þessari sýn gat hún miðlað, hvort 

sem hún var að tala við Noregskonung eða trillukarl á Vestfjörðum, þá gat 

hún rætt um mikilvægi þess að efla menningu og tungu. Hún hafði einnig 

sannfæringarkraft og gat fengið fólk til að trúa því að það gætu vaxið tré á 

Íslandi, jafnvel á Vestfjörðum, … hún opnaði augu mín fyrir ýmsu svona.  

Eins kemur fram hjá viðmælendum að hún hafi sterka siðferðiskennd, setji sjálfri sér skýr 

mörk og sé sennilega í trúaðri kantinum, segir viðmælandi, vinkona og fyrrum 

samstarfsmaður: 

… en allt hennar atferli ber merki um að hún fylgir boðorðunum tíu og 

kristnu siðferði. Hún er heimspekilega þenkjandi og þau gildi sem einkenna 

hana er trúmennska, [hún er] sönn og stendur með sjálfri sér og öðrum. Hún 

er kjarkmikil og vill jafnrétti og bræðralag.  

Viðmælandi, æskuvinkona, segir Vigdísi mjög heilsteypta, hún taki ákvarðanir að vel 

ígrunduðu máli og hafi þann hæfileika að sjá samhengi hlutanna og hafi yfirsýn. Hún taki 

mark á gagnrýni og skoðunum annarra en komist sjálf að niðurstöðu og sé fylgin sér:  

Hins vegar getur hún tekið hlutina nærri sér og sérstaklega þegar hún er 

gagnrýnd fyrir eitthvað sem hún telur að ekki sé fótur fyrir. Hún tekur hlutina 

mjög nærri sér og sérstaklega ef hún særir fólk. Hún hefur ekkert sérstaklega 

sterkan skráp. Henni þótti til dæmis erfitt þegar vinir hennar og fólk sem 

henni þótti vænt um sneri við henni baki eftir að hún skrifaði undir EES-

samninginn. Það áttaði sig [ekki] á hennar stöðu og hennar sýn á 

forsetaembættið. 

Aðspurð segist Vigdís ekki hafa horfið frá gildum sínum enda sé hún tiltölulega 

hreinskiptin manneskja. Hún segir jafnframt: „Ekki má gleyma að ég er alin upp við 

mikil gildi og heiðarleiki kemur þar fremstur og svo að standa sig. Að standa sig hvað 

sem á dynur.“ Um veikleika sína sagði Vigdís að hún fyndi oft fyrir veikleikum sínum og 

vanmætti:  

Raunverulega er enginn manneskja eins sterk og hún lítur út fyrir að vera. 

Það hljóta allir að finna fyrir veikleika og sá sem ekki finnur fyrir veikleika 

getur ekki verið mennskur. Mennskan felst í því að skilgreina sjálfa sig. 

Tilfinningar eins og að kvíða fyrir áður en maður kemur fram eru ofur 



56 

 

eðlilegar. Ég var alltaf mjög hrædd og kvíðin að fara upp á svið og þess 

háttar, halda ræður og fleira, þegar ég var leikhússtjóri. Svo lendi ég í þessu, 

forseti, ég var pikkuð út fyrir einhverja tilviljun. Svona skiptist lífið upp í 

períod, alltaf einhver annar sem vekur athygli á mér og svo tek ég ögruninni. 

Mér var ekki afhent keflið í boðhlaupinu, heldur var því hent í mig.  
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5 UMRÆÐUR OG NIÐURSTÖÐUR 

Hér á eftir fara umræður þar sem rannsakandi dregur fram það markverðasta úr greiningu 

og setur í fræðilegt samhengi við kenningar um ósvikna forystu. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvort lífshlaup Vigdísar, atferli og viðhorf sé í samhengi 

við kenningar um ósvikna forystu.  

 

5.1.1 Lífshlaup Vigdísar og arfleifðin 

Skilgreining á ósvikinni forystu felst í því að um ferli sé að ræða, að einstaklingar geti 

þroskað með sér ósvikna forystuhæfni allt sitt líf og að ákveðnir lífsatburðir geti stuðlað 

að slíkum þroska. Eins og Gardner og félagar (2005) nefna hefst þetta ferli með því 

hvernig einstaklingur túlkar lífsreynslu sína. Þegar lífshlaup Vigdísar er skoðað má sjá að 

hún sýndi snemma ýmsa tilburði til forystu og segir sjálf að það hafi birst í 

barnaleikjunum á unga aldri. Eins hafi hún tekið málstað barnanna, sérstaklega ef henni 

fannst þau vera beitt misrétti. Þetta staðfestir viðmælandi, æskuvinkona, og segir hana 

snemma hafa sýnt tilburði í þessa átt og hún hafi á barnsaldri bæði skrifað, sett upp og 

leikstýrt leikritum heima hjá sér.  

Ýmsir fræðimenn telja að fyrsti þátturinn í mótun forystuhæfni sé þegar hæfileikar 

gera vart við sig á unga aldri; einstaklingum finnist þeir þá að einhverju leyti sérstakir og 

færir um að leiða og hafa áhrif á aðra (Shamir og Eilam, 2005; Gardner o.fl. 2005). Má 

segja að bæði forystutilburðir, sem nefndir eru hér að ofan, og að Vigdís upplifði mikla 

ábyrgðarkennd á unga aldri og að fann henni var treyst séu dæmi um slíkt.  

Áhrifamiklir lífsatburðir, jákvæðir eða neikvæðir, eru þeir atburðir í lífinu þegar 

merkjanlegur persónulegur vöxtur og þroski á sér stað í kjölfar eða beinlínis vegna 

tiltekinna atburða. Slíkir lífsbreytandi atburðir eru taldir ýta undir þroska og mótun 

forystuhæfni ósvikinna leiðtoga (Shamir og Eilam, 2005; Avolio og Gardner, 2005; 

Cooper o.fl., 2005; Luthans og Avolio, 2003). Lífshlaup Vigdísar hefur einkennst af 

nokkrum slíkum áhrifamiklum lífsatburðum og ber þá fyrst að nefna bróðurmissinn en 
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Vigdís segir að sá harmleikur hafi haft mjög mótandi áhrif á hana. Hún hafi allt í einu 

orðið eina barn foreldra sinna og fundist að hún þyrfti enn frekar að standa sig gagnvart 

þeim og sanna sig. Það er þó ekki gefið að einstaklingur þroski ósvikna forystuhæfni sína 

í kjölfar slíkra atburða vegna þess að viðkomandi verður að hafa getu til að yfirstíga 

mótlæti og verða sterkari (Cooper o.fl., 2005; Avolio og Luthans, 2003). Allt lífshlaup 

Vigdísar ber þess merki að hún gefst ekki upp, hún hefur þessa seiglu sem til þarf eða 

eins og hún segir sjálf var hún alin upp við ákveðin gildi og eitt þeirra var að standa sig. 

Fleiri neikvæðir atburðir hafa orðið á vegi Vigdísar og nefnir hún skilnaðinn og 

krabbameinið í þessu samhengi. Hún hafi unnið úr erfiðleikum og þar með orðið næmari 

og skilningsríkari gagnvart vanda annarra. Þessi lífsreynsla kann þannig að hafa haft þau 

áhrif að Vigdís eigi auðveldara með að setja sig í spor annarra eins og raun bar vitni í 

snjóflóðinu í Súðavík. Samúð, umhyggja fyrir fólki og einlægni beri þess merki að 

Vigdís hefur reynt ýmislegt á eigin skinni og það skynjar fólk eins og viðmælendur 

nefna. Erfiðleikarnir hafi einnig mótandi áhrif á lífssýnina og framtíðina. Seigluna eða 

einurðina segist Vigdís hafa frá móður sinni og uppeldinu. Það á ekki að gefast upp þó 

móti blási og það er einkennandi fyrir Vigdísi að hún tekst á við hverja hindrunina á 

fætur annarri og heldur ótrauð áfram. 

Shamir og Eilam (2005) telja að mótun leiðtogahæfileika eigi sér stað þegar 

einstaklingur finnur hjá sér þörf til að berjast fyrir ákveðnum málstað. Samsvörun 

þessara fræða við Vigdísi má sjá víða í lífshlaupi hennar. Hún hafði frumkvæði að 

stofnun málfundafélags fyrir stelpur í MR þar sem henni fannst stelpur ekki fá að njóta 

sín í málfundafélagi skólans. Hún ættleiðir barn fyrst einhleypra kvenna á Íslandi og 

gefur því visst fordæmi um slíkt. Hún býður sig fram sem forseta, að stórum hluta til að 

sýna fram á að konur geti boðið sig fram til forseta.  

Bennis og Thomas (2007) og Shamir og Eilam (2005) halda því fram að á hvað tíma 

leiðtogi lifir skipti miklu máli í þroska hansog móti hann á margvíslegan hátt. Ef litið er 

til þess tímabils sem Vigdís var að alast upp er augljóst að hún hefur upplifað margt á 

sinni ævi og margir markverðir atburðir hafa átt sér stað þessi síðastliðin 80 ár. Hún ólst 

upp á tímum yfirvofandi stríðsástands, hún var 12 ára þegar Ísland var hernumið og 14 

ára þegar Ísland fékk sjálfstæði. Hún fór til náms til Frakklands og drakk í sig 
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menningarstrauma en París var miðstöð menningarstauma á þessum tíma, hún var 

tæplega fertug þegar hugarfarsbylting '68-kynslóðarinnar náði hámarki og 45 ára þegar 

kvennafrídagurinn var haldinn árið 1975 en sá atburður hrinti af stað jafnréttisöldu sem 

átti eflaust stóran hlut að máli þegar Vigdís Finnbogadóttir varð forseti Íslands. 

Utanaðkomandi áhrif skipta þarna einnig máli í þroskaferli á forystuhæfni. Í 

forsetakosningunum árið 1980 myndaðist ákveðin stemming og Vigdís var rétta konan á 

réttum stað. Sjálf segir Vigdís að hana hafi ekki langað í embættið en keflinu hafi „ekki 

verið rétt til hennar heldur kastað í hana“. Hún segir líf sitt ganga á einhverjum brautum 

og svo gerist eitthvert atvik og lífið taki skyndilegar beygjur þegar ákveðin tækifæri 

skapast, hún segir að líf sitt beri merki um slíkt. Aðstæður og örlög hafi þannig áhrif á 

það hverjir verði leiðtogar og hvaða árangri þeir ná en margt fleira kemur til.  

Mótun forystuhæfni felst einnig í því að læra af reynslunni, af mistökum sínum, auk 

þess sem sjálfsþekking mótast af eigin lífsreynslu og hvernig viðkomandi notfærir sér 

reynsluna (Shamir og Eilam, 2005). Vigdís fékk tækifæri til að kynnast framandi 

menningu en hún menntaði síg í Frakklandi og það hafði áhrif og varð vendipunktur í lífi 

hennar. Hún fékk tækifæri til að menntast, hún átti auðvelt með nám en vanrækti það að 

hluta vegna áhuga á félagsmálum en segir það þó vera það sem nýtist einna best í lífi 

sínu. Reynsla Vigdísar felst einnig í því að sem barn varði hún miklum tíma með 

fullorðnum, enda bjuggu um tíma þrjár kynslóðir í húsinu, og eins ólst hún upp við það 

að taka þátt og hlusta á umræður um þjóðfélagsmál. Samband við foreldra og heimili 

einkenndist af aga. Hún bar mikla virðingu fyrir foreldrum sínum en vildi komast í burtu 

úr aganum og reglufestunni. Nefna má að Vigdís segist hafa fullkomnunaráráttu og tengir 

það að hluta til því hvernig þessir þættir voru innrættir í hana, það er að vanda sig, af 

föður sínum og föðurafa. Eins kemur fram að sú mikla ábyrgð sem henni var falin strax á 

unga aldri hafi haft mótandi áhrif á persónuleika hennar. Hún mætir mótlæti með reisn, 

tekst á við erfiðleika sem mæta henni, veltir sér ekki upp úr málum og horfir fram á veg.  
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5.1.2 Persónan – Sjálfsvitundin 

Eitt af því sem er einkennandi fyrir ósvikna leiðtoga er að þeir hafa sterka sjálfsvitund en 

í því felst að þeir eru meðvitaðir um gildi sín og endurskoða afstöðu sína reglulega. Eins 

og kom fram í viðtalinu við Vigdísi telur hún að góður leiðtogi verði að þekkja sjálfan 

sig, vita fyrir hvað hann stendur og hvað hann getur. Með þessu gæti Vigdís allt eins 

verið að lýsa einkennum ósvikinna leiðtoga. Sjálfsvitundin er ekki áfangastaður heldur 

stöðugt ferli þar sem mikilvægt er að endurmeta afstöðu sína reglulega í samræmi við 

breyttar aðstæður. Þegar Vigdís varð fertug skrifaði hún á spegilinn heima hjá: Allar 

skoðanir skal endurmeta um leið og ný viðhorf myndast (Páll Valsson, 2009. Bls 230–

231). Ljóst er að þessi setning var ekki innantóm því viðmælendur sögðu þetta 

einkennandi fyrir Vigdísi, hún vilji hafa alla heildarmyndina í huga. Glöggt dæmi um það 

er þegar hún var kennari í MR og fannst tilgangslaust að fella nemendur í 

stærðfræðideild, það þjónaði engum tilgangi. Hún er opin fyrir nýjungum, fordómalaus 

gagnvart fólki og hugmyndum þess. Einn viðmælandi, samstarfsmaður, sagðist hafa 

kynnst Vigdísi fyrir tíu árum og hún hafi bara vaxið sem manneskja síðan. Það ber vitni 

um að Vigdís heldur áfram endurskoðun sinni orðin fjórum sinnum tuttugu ára.  

Hluti af sjálfsvitund er að vera meðvitaður um sig og áhrif sín og nýta það til góðs. Í 

kosningabaráttu talaði Vigdís um að hún liti á embættið sem sameiningartákn þjóðar. 

Hún hélt fast í þá afstöðu öll kjörtímabilin og lagði áherslu á að styrkja sjálfsvitund 

þjóðarinnar, þar sem hún taldi það mikilvægt hverri þjóð að þekkja uppruna sinn. Hún 

var meðvituð um áhrif sín, lagði sig fram við að styrkja fólk og framtíðarsýn hennar 

grundvallaðist á að rækta menningu, rækta land og leggja rækt við uppeldi barna. 

Viðmælendur nefna að hennar helsti styrkleiki sé mannleg samskipti, áhugi hennar á 

fólki og væntumþykja. Eins var hún meðvituð um að kjör hennar hafi styrkt sjálfsvitund 

kvenna bæði hér á landi og víðar. Þannig má segja að Vigdís hvetji fólk til að þroska 

hæfileika sína og dafna líkt og Avolio, Gardner og félagar (2005) segja að sé einkennandi 

fyrir ósvikna forystu.  

Viðmælendur telja að hennar helsti veikleiki sé óöryggi og varnarleysi, einn þeirra 

nefnir að hún sé stundum fljóthuga og óskipulögð og „ekki endilega góður stjórnandi“. Í 
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ævisögu Vigdísar má víða sjá að hún efast um eigið ágæti og blygðaðist sín þegar nafn 

hennar var nefnt í sambandi við forsetaframboð. Hún segir sig og aðrar konur af sinni 

kynslóð burðast með óöryggi og þær hafi skort það sjálfsöryggi sem einkenni karla, sem 

telja sig sjálfsagða til ábyrgðarstarfa. Í þessu felst samhljómur við það sem Sinclair 

(2005) nefnir, að konur efist og það sé vegna skilaboða sem þær fá úr umhverfinu, þar 

sem gerð er hörð krafa um að þær verði að sanna sig. Sinclair (2005) og Geoffe og Jones 

(2000) segja einnig að konur eigi erfitt með að vera heilar og trúverðugar en ástæða þess 

sé að þær afneiti oft kvenleika sínum þegar þær eru komnar í stjórnendastöður. Vigdís 

gefur í skyn að það sé ekki hennar stíll og fátt finnst henni leiðinlegra en þegar konur 

reyna að líkja eftir karlmönnum.  

Jákvæðir sálfræðilegar eiginleikar sem tengdir hafa verið við ósvikna forystuhæfni 

umfram aðra eru sjálfstraust, von, bjartsýni og seigla. Hér að framan hefur komið fram að 

Vigdís býr bæði yfir sjálfstrausti og seiglu enda gefst hún ekki upp þó á móti blási eins 

og fjölmörg dæmi hér að framan sýna. Áherslur hennar á uppgræðslu landsins bera merki 

um sjálfstraust því hún trúir því að hægt sé að takast á við tiltekin verkefni og fær aðra til 

að trúa því líka. Þetta ber einnig merki um bjartsýni hennar, sem og að geta séð 

spaugilegu hliðarnar á málunum og ekki síst sjálfri sér. Hún lætur ekki óhagstæðar 

aðstæður stoppa sig heldur lagar sig að þeim en það felur í sér hæfni til að takast á við 

erfiðleika og þjáningu.  

 

5.1.3 Samskipti – gagnsæi 

Að viðhafa gagnsæ tengsl felst meðal annars í því að opinbera tilfinningar sínar, hvatir 

og hneigðir með viðeigandi hætti, til dæmis með því að sýna veikleika og styrkleika. 

Avolio o.fl. (2008) segja að án þess að vera meðvitaður um eigin veikleika og ótta geti 

leiðtogi ekki sett sig í spor annarra. Vigdís virðist eiga auðvelt með það, eins og sjá má á 

svörum viðmælenda, hún finnur til með fólki, sýnir því samúð og samkennd. Einn 

viðmælandi nefndi að stundum hafi honum fundist hún sýna of miklar tilfinningar, „ en 

þetta var henni eiginlegt, svona er hún að upplagi, einhvern veginn hrein og bein … eftir 

á að hyggja sé ég að þetta sýndi að hún er mannleg og það skiptir miklu máli“. Hún segir 
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að bróðurmissirinn hafi kennt sér að muna eftir lífinu og þakklætinu sem oft eru talin 

sjálfsagður hlutur.  

Vigdís segist vera hreinskiptin manneskja og það sé að hluta tilkomið vegna reynslu 

sinnar og þeirra gilda sem henni voru innrætt í æsku en þar komi fremst heiðarleikinn. 

Viðmælendur nefna að Vigdís sé hreinskilin án þess þó að vera særandi því hún sjái ekki 

tilgang í því. Hún beri virðingu fyrir hugmyndum annarra, líði ekki þöggun né að fólki sé 

mismunað vegna skoðana sinna og finnist allar skoðanir eiga rétt á sér. Í ævisögu 

Vigdísar kemur fram að hún viðurkennir mistök og nefnir hún sérstaklega fyrstu árin í 

stöðu leikhússtjóra. Hún gengst við þeim, ræðir út um málin, endurskoðar afstöðu sína og 

heldur áfram.  

 

5.1.4 Siðferði  

Luthans og Avolio (2003) telja að ósviknir leiðtogar séu hafnir yfir eigin hagsmuni og er 

það í takt við það sem viðmælendur nefna um Vigdísi. Hún leggur sig fram við að nýta 

styrkleika sína og stöðu í þágu þjóðarinnar, í þágu annarra. Þessu tengt nefnir einn 

viðmælandi, samstarfsmaður, að það sem hún segi á mannamótum sé engin tilviljun, hún 

nýti sér aðstöðuna og sé meðvituð um allt sem hún segir, umhugað um að það geti orðið 

til jákvæðrar þróunar. „Hún skarar ekki eld að eigin köku, styður þá sem eiga um sárt að 

binda og – eigum við ekki að segja að hún haldi boðorðin í heiðri.“  

Í kosningabaráttu og í embætti forseta lagði hún áherslu á að forsetinn væri 

sameiningartákn þjóðarinnar. Því til stuðnings vitnaði hún oft til fordæmis Þorgeirs 

Ljósvetningagoða við kristnitökuna, að ef við slítum í sundur lögin þá slítum við einnig 

sundur friðinn. Ber það glöggt merki um sterka siðferðiskennd hennar. 

Vigdís sýnir samfélagslega ábyrgð með því að hlúa að tungumálinu og menningu 

þjóðar. Hún situr í fjölmörgum nefndum sem styðja mikilvæg samfélagsleg málefni. Hún 

hefur lagt sitt af mörkum til að rækta upp Ísland og tengir það starf við framtíðina. Þess 

vegna hefur hún virkjað börn og ungmenni með sér við uppgræðslu landsins. Hún hefur 

ekki aðeins lagt rækt við þessa þætti sjálf heldur hvetur hún fólk áfram til að leggja sér 
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lið í þessari sameiginlegu framtíðarsýn, eða eins og einn viðmælandi komst að orði: „… 

hún hefur jafnvel fengið fólk til að trúa að því að hægt sé að rækta tré á Vestfjörðum“. 

Þannig hvetur hún aðra til að takast á við verkefni sem hafa annan tilgang en þeirra eigin. 

Hér að framan kemur fram að ósviknir leiðtogar hafi ríka réttlætiskennd og láti eigin 

siðferðiskennd og gildi stjórna skoðunum sínum og atferli frekar en að láta undan 

utanaðkomandi þrýstingi (Luthans og Avolio, 2003). Vigdís fylgdi eigin sannfæringu 

þegar hún frestaði að skrifaði undir verkfallsbann á flugfreyjur á 10 ára afmæli 

kvennafrídagsins og gaf þar með ákveðin skilaboð til kvenna. Þrátt fyrir að þessi 

sjálfskipaði frestur hafi valdið miklu fjaðrafoki innan ríkisstjórnarinnar leit Vigdís á þetta 

sem sanngjarna lausn og að konur hafi meðtekin skilaboðin.   

 

5.1.5 Hlutlaus greining  

Til þess að greina upplýsingar hlutlaust þarf viðkomandi að kynna sér skoðanir áður en 

ákvörðun er tekin (Northouse, 2010). Afstaða Vigdísar gagnvart EES-málinu er dæmi um 

óhlutdræga meðhöndlun en gríðarlegur þrýstingur var á Vigdísi að skrifa ekki undir og 

jafnvel hennar nánustu vinir og ráðgjafar hvöttu hana eindregið til þess. Sjálf fylgdi hún 

eigin sannfæringu, að vel athuguðu máli, og skrifaði ekki undir þátt fyrir að hafa 

uppskorið afneitun í kjölfarið bæði frá vinum og vandamönnum. Afstaða hennar tengist 

líka sterkri sjálfsvitund hennar því hún fylgdi eigin sannfæringu um að þetta væri best 

fyrir þjóðina og telur svo vera enn í dag. Hún ræddi við marga sérfróða aðila, sem og 

fulltrúa allra stjórnmálaflokkanna, áður en hún tók þessa ákvörðun en það er mikilvægt 

til að kynna sér andstæð sjónarmið og geta sett sig í spor annarra (Gardner o.fl., 2005).  

Hún fylgir sinni sannfæringu eftir að hafa kynnt sér andstæð sjónarmið og þess vegna 

má segja að afstaða hennar sé heiðarleg. Vigdís segir að erfitt sé að viðurkenna mistök en 

það sé hins vegar ofur mannlegt. Verra þykir henni þegar henni eru gerð upp mistök sem 

hún á engan þátt í.  

Hún afneitar ekki skoðunum sínum og má nefna að í aðdraganda forsetakosninganna 

afneitaði hún aldrei skoðunum sínum um herstöðina þó að það væri ef til vill ekki henni í 
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hag í kosningabaráttunni. Í forsetatíð sinni heimsótti hún aldrei herstöðina á 

Keflavíkurflugvelli né sótti fundi á vegum NATO og var því trú afstöðu sinni til 

friðarmála.  

 

5.1.6 Annmarkar og frekari skrif 

Sá annmarki er á rannsókninni að eigindleg aðferðafræði getur aldrei gefið annað en 

vísbendingu um raunveruleikann. Vissulega tekst þó oft betur með slíkri aðferðafræði að 

skýra ýmislegt sem erfitt er að mæla með megindlegri aðferðafræði. Rannsókn þessi á 

lífshlaupi, atferli og viðhorfum Vigdísar er tilvalin fyrir eigindlega aðferðafræði vegna 

þess að hægt var að ná miklu magni upplýsinga í hálfopnum viðtölum, þar sem 

viðmælendum gefst kostur á að ræða opið um rannsóknarefnið. Hins vegar byggjast 

svörin á huglægu mati hvers og eins sem geta verið breytileg og fara eftir tengslum 

viðkomandi við rannsóknarefnið. Einnig kann að vera tilefni til að slá varnagla við ALQ 

spurningalistanum en hann er hannaður fyrir megindlegar rannsóknir.  

Einnig kann að vera tilefni til fyrirvara við notkun ævisögu sem heimildar vegna 

ýmissa vandamála sem tengjast menningarlegu umhverfi sjálfsbókmennta, svo sem 

sölugildi ævisagna sem veldur því stundum að þær eru unnar í miklum flýti og eru 

ónákvæmar; ýmis öfl gætu haft áhrif á minningarnar og rannsakandi þarf að vera 

meðvitaður um stöðu höfundar í verkinu. Ævisaga Vigdísar er vel unnin og ber ítarleg 

heimildaskrá vitni um það.  

Þrátt fyrir takmarkanir gefur rannsóknin ágæta mynd af lífshlaupi Vigdísar, atferli og 

viðhorfum og virðist sem öll rök hnígi í átt að ósvikinni forystuhæfni. Við vinnslu 

rannsóknarinnar hafa áhugaverðar hugmyndir og vangaveltur orðið til. Mörg tækifæri eru 

til frekari rannsókna til dæmis væri áhugavert að framkvæma sambærilega rannsókn á 

fleiri leiðtogum og bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Eins væri áhugavert 

að skoða hvort kynferði skipti máli fyrir ósvikna leiðtoga.  

Fleiri rannsókna er þörf til að styrkja hugmyndina um ósvikna leiðtoga og sýna fram á 

virði þeirra fyrir bæði einstaklinga og skipulagsheildir.  
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6 LOKAORD 

Í rannsókninni hefur verið leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Samræmist lífshlaup og atferli Vigdísar Finnbogadóttur við kenningar um ósvikna 

forystu?  

Eins og kom fram í viðtalinu við Vigdísi telur hún að góður leiðtogi verði að þekkja 

sjálfan sig, vita fyrir hvað hann stendur og hvað hann getur. Með þessu gæti Vigdís allt 

eins verið að lýsa einkennum ósvikinna leiðtoga. Vigdís sýndi forystutilburði snemma á 

lífsleiðinni og varð þess fljótt áskynja að henni var treyst fyrir mikilli ábyrgð. Skoðanir 

og lífsgildi hennar hafa mótast í gegnum reynslu og átakamikla viðburði á lífsleiðinni. 

Hún hefur nýtt sér þessa þætti til aukins þroska og ber atferli hennar og viðhorf vitni um 

að hún er trú sjálfri sér og fylgin sínum skoðunum. Hún er óeigingjörn og leggur sig fram 

í þágu annarra. Hún hefur skapað sér trúverðugleika og kemur fram við aðra af einlægni, 

sinnir starfi sínu af hugsjón, sýnir hugrekki og fer ótroðnar slóðir. Aðgerðir hennar 

einkennast af gildum hennar og sannfæringu. Hún hefur lagt rækt við menntun og 

menningu, sem og náttúruvernd, og lagt áherslu á mikilvægi þess að hlúa að uppeldi 

barna. Hún hefur lagt sitt af mörkum í jafnréttismálum og er á móti ójöfnuði og hvers 

konar mismunun. Hún hefur sterka framtíðarsýn og með eigin sannfæringu, einlægni og 

trúverðugleika fær hún fólk í lið með sér.  

Persónulegur vöxtur hennar heldur áfram að dafna fram á ævikvöld, hún gefur sig í 

verkefni í þágu þjóðarinnar og vill láta gott af sér leiða eins og sést á þeim fjölda 

trúnaðarstarfa á innlendum og erlendum vettvangi sem henni eru enn falin.  
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Viðauki 1 

Authentic Leadership Questionnaire 

1. Sjálfsvitund (Self Awareness):  

o Sækist eftir viðbrögðum til að endurbæta samskipti sín við aðra. 

o Greinir nákvæmlega hvernig aðrir sjá eigin hæfni. 

o Gerir hún sér grein fyrir hvenær tími er kominn til að endurmeta stöðu 

sína í mikilvægum málefnum? 

 

2. Gagnsæ tengsl  (Relational transparency):  

o Segir Vigdís það sem hún meinar? Kemur hún fram af hreinskilni við 

aðra? 

o Viðurkennir hún mistök sín? 

o Hvetur hún fylgjendur sína til að segja hug sinn um hugmyndir sínar og 

viðhorf? 

o Segir hún þér kaldan sannleikann? 

 

3. Siðferði ( Ethical / Moral):  

o Er hegðun Vigdísar í samræmi við skoðanir hennar?  

o Tekur hún ákvarðanir byggðar á eigin sannfæringu? 

o Hefur hún einhvern tíma horfið frá gildum sínum? 

o Hvetur hún aðra til að fylgja sinni eigin sannfæringu? 

o Byggjast ákvarðanir hennar á sterkri siðferðisvitund ? 

 

4. Hlutlaus greining (Balanced Processing):  

o Hlustar Vigdís vandlega á mismunandi skoðanir áður en hún kemst að 

niðurstöðu eða tekur mikilvægar ákvarðanir?  

o Sækist hún eftir skoðunum sem eru áskorun við hennar stöðu? 
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