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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að kanna muninn á hlutverkum stjórnenda og leiðtoga 

innan skipulagsheilda. Skoðaður er sérstaklega munurinn á stjórnendum og leiðtogum og 

velt verður upp þeirri spurningu hvort það geti verið einn og sami einstaklingurinn.  

Ritgerðinni er þannig ætlað að staðfesta þá greiningu að þrátt fyrir að erfitt reynist oft að 

skilgreina muninn á stjórnenda annars vegar og leiðtoga hins vegar, þá sé sá munur skýr 

bæði innan fræðiheimsins, skipulagsheildanna sjálfra og í hugum þeirra sem þar starfa. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta.  Sá fyrri er fræðilegur, þar sem farið er yfir ýmis hugtök 

tengd forystu, stjórnun, stjórnendum, leiðtogum og millistjórnendum. Síðari hlutinn er svo  

greining og niðurstöður á viðtölum sem tekin voru við stjórnendur innan Lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, en þar verður leitast við að veita lesandanum innsýn í störf 

stjórnendanna innan þeirrar skipulagsheildar sem lögreglan er.                                                                

Eigindleg rannsóknaraðferð er notuð við gerð rannsóknarinnar og voru tekin viðtöl 

við fjóra stjórnendur innan Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið er að varpa 

skýru ljósi á upplifun og reynslu þeirra sem stjórnendur innan lögreglunnar, auk þess sem 

skoðað er hvort þeir þekkja skilin á milli hlutverka stjórnenda annars vegar og leiðtoga hins 

vegar. Fjallað er um hvað árangursrík stjórnun og leiðtogamennska sé, hvað einkenni hana 

og hvaða meginkröfur og lykilatriði þurfi að uppfylla til að vera afkastamikill og árangursríkur 

stjórnandi eða leiðtogi. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar er aðallega sóttur í 

fræðigreinar, rannsóknir og skrif um stjórnun innan skipulagsheilda. 

 

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa vísbendingar um að þrátt fyrir að fræðasamfélagið 

hafi fjallað um hlutverk stjórnenda og leiðtoga, stundum sem algjörlega aðgreinda eiginleika 

en oftar sem sitthvora hliðina á sama pening, sé það augljós niðurstaða að hér sé um ólík 

hlutverk að ræða sem kalli á ólíkar skilgreiningar og ólíkar kenningar. Niðurstaðan er einnig 

sú að munur á stjórnendum og leiðtogum sé ekki aðeins skýr og vel skilgreindur í 

fræðasamfélaginu, heldur einnig innan skipulagsheildanna sjálfra og hjá þeim sem þar starfa. 

Kenningar fræðasamfélagsins eru því staðfestar í þeirri skipulagsheild sem hér er skoðuð. 
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1  Inngangur 
 

Lengi hafa margir velt fyrir sér þeirri spurningu hvað geri suma einstaklinga að mikilmennum 

og leiðtogum sem hafa fjöldann allan af fylgjendum. Hvað er það í fari þeirra sem gerir það 

að verkum að þeir ná settum markmiðum og árangri í starfi sem og einkalífi. Það er ekki til 

neitt einfalt svar við þeirri spurningu, heldur virðist það öllu frekar vera einhverskonar 

samsetning af persónueinkennum, þekkingu og reynslu einstaklingsins. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar á stjórnun, forystu og leiðtogahæfni. Þekking á þessum 

fyrirbærum hefur aukist mjög mikið á síðustu árum og áratugum og  hafa stórmenni, hetjur 

og áhrifaríkir leiðtogar heillað okkur um aldaraðir. En hvaða eiginleika er nauðsynlegt að 

tileinka sér til að öðlast þá hæfni sem þarf til að stjórna hópi fólks, ná markmiðum innan 

skipulagsheilda og hafa áhrif á það samfélag sem við lifum í ? 

  Kenningar um forystu- og leiðtogahæfni hafa í síauknu mæli verið nýttar til að sýna 

fram á það hvernig einstaklingar geta aukið hæfni sína til aukins árangurs bæði í lífi og starfi. 

Þessar kenningar eiga ekki einungis við um þá sem ætla að fara fyrir litlum hópi fólks heldur 

nýtast þær einnig vel fyrir þá sem vilja verða leiðtogar í stórum hópum og jafnvel í 

samfélaginu öllu. 
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2  Forysta 
 

„Stjórnun án forystu er ófrumleg, forysta án stjórnunar er ótengd og hvetur til hroka.“ 

- Henry Mintzberg 

 

Forysta er flókið og fjölbreytt hugtak sem ekki er auðvelt að skilgreina á einn ákveðinn hátt. 

Fræðimenn innan leiðtogafræðanna hafa bent á að kröfur fólks til forystu breytist eftir 

aðstæðum samfélagsins hverju sinni. Fræðimenn hafa venjulega skilgreint forystu á 

einstaklingsbundinn hátt og útfrá þeim þáttum sem vakið hafa mestan áhuga þeirra hverju 

sinni. Yukl (2010) bendir á að til séu jafn margar skilgreiningar á hugtakinu og rannsakendur 

séu margir. Forysta er eitt af þeim viðfangsefnum sem lengi hefur vakið forvitni meðal fólks. 

Hugtakið dregur upp mynd af áhrifa- og kraftmiklum einstaklingi sem sigursæll stjórnar hópi 

fólks og stýrir fyrirtækjaheimsveldi (Yukl, 2010).  

 Þrátt fyrir fjölda skilgreininga á hugtakinu þá eru fræðimenn og rannsakendur flestir 

sammála um að forysta sé að hafa áhrif á eða leiða einstakling í átt að tilteknum 

markmiðum. Skilgreining þessi er mjög í anda skilgreiningar Northouse (2010) sem segir að 

hugtakið forysta lýsi ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp fólks til að ná settum og 

sameiginlegum markmiðum skipulagsheildar. Miklar breytingar og mikill hraði einkenna 

atvinnulífið nú á dögum og skiptir því miklu máli að allar þær breytingar sem skipulagsheildin 

gerir skili tilsettum árangri. Aðalhvati stjórnenda er því að stuðla að betri árangri og skilvirkni 

við framleiðslu á vörunni eða þjónustunni sem skipulagsheild þeirra framleiðir. Flestir 

fræðimenn eru því sammála um að til að ná árangri í nútíma fyrirtækjum sé forysta 

nauðsynleg (Yukl, 2010). 

 

2.1  Forysta og stjórnun 
 

Framfarir í stjórnunarkenningum verða til þegar stjórnendur og vísindamenn finna betri leiðir 

til að gera áætlarnir, hanna skipulag, forystu og eftirlit svo mannauður skipulagsheildarinnar 

vinni betur saman og nýti auðlindirnar sem í boð eru sem best.  
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 Þróun nútíma stjórnunar hófst við lok átjándu aldar, eftir að iðnbyltingin hafði farið 

höndum um Evrópu og Ameríku. Með nýju hagkerfunum þurftu stjórnendur að þróa nýjar 

leiðir til að fullnægja þörfum viðskiptavinanna. Margar stórar efnahagslegar, tæknilegar og 

menningarlegar breytingar áttu sér því stað á þessum tíma. Mörgum hefur reynst erfitt að 

skilgreina muninn á milli forystu og stjórnunar og eru ólík viðhorf um hlutverkin tvö. Margar 

spurningar koma því upp líkt og geta stjórnendur sýnt leiðtogahæfileika eða á stjórnun hug 

þeirra allra? og kunna stjórnendur að skilja á milli forystu og stjórnunar?                                                                                                                       

 Að skilgreina stjórnun og forystu sem aðgreind hlutverk, ferli eða samskipti getur 

skyggt á fremur en afhjúpað. Flestir fræðimenn virðast sammála um að velgengni stjórnenda 

í nútíma skipulagsheildum þurfi að fela í sér forystu. Upp hafa komið flóknar en mikilvægar 

umræður innan fræðiheima skipulagsheilda um hvernig best sé að samþætta ferlin tvö. 

Svarið finnst ekki með deilum um fullkomna skilgreiningu (Yukl, 2010). Það virðist því vera að 

stjórnun og forysta séu tvö aðgreind fyrirbæri þó svo að einstaklingarnir sem framkvæma 

hlutverk þeirra séu ekki flokkaðir sem annaðhvort stjórnendur eða leiðtogar. Stjórnandi 

getur því framkvæmt aðgerðir sem flokkast undir forystu og öfugt þ.e.a.s. að leiðtogi 

framkvæmir aðgerðir sem flokkaðar eru sem stjórnun. 

 

2.2  Henry Mintzberg og tíu hlutverk stjórnandans 
 

Hvað eiga allir stjórnendur sameiginlegt? Í fyrsta lagi starfa þeir allir í skipulagsheild. Með 

skipulagsheild er átt við hóp af fólki sem vinnur saman og samhæfir gjörðir sínar til að ná 

fram fjölmörgum markmiðum eða til að ná fram vænlegri útkomu í framtíðinni (Kreitner, 

2004). Í öðru lagi þá eru stjórnendur ábyrgir fyrir eftirliti með notkun mannauðs og annarra 

auðlinda í skipulagsheildinni til að ná fram settum markmiðum.  

 Stjórnun er því áætlanagerð, skipulagning, forysta og eftirlit með mannauð og öðrum 

auðlindum sem þarf til að ná settum markmiðum á árangursríkan og skilvirkan hátt. 

Samkvæmt Griffin (2002) er stjórnandi einstaklingur sem ber höfuðábyrgð á stjórnunarferli. 

Einnig er hann skilgreindur sem einhver sem skipuleggur, ákveður, leiðir og stjórnar í 

fjármálalegum, áþreifanlegum og upplýsingalegum tilgangi. Stjórnunarhlutverk er 

samsetning ákveðinna verka sem ætlast er til að stjórnandinn framkvæmi vegna stöðu sinnar 
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innan skipulagsheildarinnar. Þegar rætt er um stjórnendur getur einnig verið átt við 

millistjórnendur. 

  Eitt velþekkt líkan af stjórnunarhlutverkunum var hannað af fræðimanninum Henry 

Mintzberg, en hann skilgreindi tíu mismunandi hlutverk sem áhrifaríkur stjórnandi verður að 

búa yfir. „Ef þú spyrð stjórnendur hvað þeir gerðu, myndu þér líklega segja þér að þeir gerðu 

áætlanir, skipulegðu, samhæfðu og sinntu eftirliti. Fylgstu síðan með því hvað þeir gera. 

Láttu það ekki koma þér á óvart ef þú getur ekki séð að þeir séu að gera það sem þeir sögðu“ 

(Mintzberg, 1989, bls. 9). Mintzberg komst því að þeirri niðurstöðu að hlutverk stjórnandans 

væru ekki eins augljóst og þessi fjögur orð segðu til um, heldur væri starf hans miklu flóknara 

en svo.  

 Stjórnendur taka að sér öll tíu hlutverkin, sem Mintzberg skilgreindi, til að hafa áhrif á 

hegðun einstaklinga og hópa, jafnt innan sem utan skipulagsheilda líkt og sjá má á mynd 1. 

Myndin sýnir þau tíu margþættu hlutverk sem Mintzberg skilgreindi. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  Margþætt hlutverk stjórnandans samkvæmt Mintzberg (1989). 

 

 Mintzberg skipti hlutverkunum tíu í þrjá meginhópa: Samskiptahlutverk 

(interpersonal), upplýsingamiðlun (informational) og ákvarðanatöku (decisional). 

Stjórnendur taka yfirleitt að sér mörg hlutverkanna í einu þegar þeir vinna hefbundin störf 

sín við áætlunargerð, skipulagningu, eftirlit og forystu. Hér fyrir neðan verður farið yfir 

meginhópana þrjá sem skilgreindir voru af Mintzberg. 
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 Samskiptahlutverk: Stjórnendur taka að sér þetta hlutverk til að starfsmennirnir og 

skipulagsheildin öll öðlist sýnina og sjái hvert hún stefni. Upplýsingatæknin gerir 

stjórnendurna sjáanlegri í gegnum alla skipulagsheildina. Sem formlegur yfirmaður 

(figurehead) er stjórnandinn tákn fyrir fyrirtækið. Stjórnandinn notar upplýsingamiðlunina til 

þess að upplýsa áhugasama um tilgang og markmið skipulagsheildarinnar. Upplýsingatæknin 

hjálpar einnig leiðtogunum (leader), því hún gefur þeim betri upplýsingar svo þeir viti 

hvernig best sé að þjálfa starfsmenn og veita þeim ráðgjöf. Sem tengiliður (liaison) þá 

samhæfir stjórnandinn verk fólks og hópa bæði innan og utan skipulagsheildarinnar.  

 Upplýsingamiðlun: Nátengd þeim verkefnum sem tengjast dreifingu upplýsinga og   

hefur upplýsingatæknin haft gríðaleg áhrif á þetta hlutverk. Í hlutverki eftirlitsmanns 

(monitor) fylgist stjórnandinn með breytingum í innra og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar. 

Einstaklingurinn sem dreifir upplýsingum (disseminatior) er snöggur að dreifa þeim til þeirra 

sem eiga að fá upplýsingarnar. Talsmaðurinn (spokesperson) er mjög tengdur þeim sem 

dreifir upplýsingunum, því þeir nýta sér sömu upplýsingatæknina en talsmaðurinn er sá 

einstaklingur sem kynnir skipulagsheildina bæði inn og út á við, þannig að hún líti sem best 

út. 

 Ákvarðanataka: Skyld aðferðinni sem stjórnendur nota til að móta stefnur og ákvarða 

nýtingu auðlinda. Upplýsingatæknin hjálpar stjórnendum í hlutverki frumkvöðla 

(entrepreneur) með því að gefa þeim betri upplýsingar sem síðar eru notaðar við 

ákvarðanatöku eins og t.d. hvaða verkefni á að velja. Stjórnandinn sem reddari (disturbance 

handler) notar upplýsingatæknina því hún flýtir fyrir skjótri ákvarðanatöku þegar upp koma 

vandamál eða aðrir óvæntir atburðir. Sem úthlutari auðlinda (resource allocator) nýtir hann 

sér upplýsingatæknina þannig að hann eigi auðveldara með að dreifa auðlindum 

skipulagsheildarinnar á sem skilvirkastan hátt. Til að úthluta auðlindunum verður 

stjórnandinn líka að vera samningamaður (negotiator), því oft er bitist á um hver fái 

auðlindirnar, sérstaklega ef einhver annar stjórnandi var fyrstur til að eigna sér þær. 

Stjórnandinn þarf því einnig að vera snjall samningamaður þegar hann ræðir við birgja eða 

viðskiptavini.   
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2.3  Millistjórnendur og hlutverk þeirra 
 

Hugtakið millistjórnandi var fyrst skilgreint snemma á nítjándu öld. Síðan þá hafa ýmsar 

skilgreiningar á hugtakinu litið dagsins ljós. Nú er hugtakið millistjórnandi skilgreint sem 

stjórnandi sem stjórnar í umboði annarra stjórnenda. Millistjórnendur eru þeir einstaklingar 

sem ábyrgir eru fyrir því að koma ákveðnum markmiðum sem sett eru af æðstu stjórnendum 

skipulagsheildarinnar áfram til undirmanna (Robbins og Coulter, 2005). Millistjórnendur hafa 

oftar en ekki fengið of litla athygli bæði í stjórnunarfræðum og umræðum um hlutverk, 

skyldur, færni og hæfileika stjórnenda. Millistjórnendur gegna öðrum skyldum en æðstu 

stjórnendur skipulagsheilda. Því er mikilvægt að æðstu stjórnendur, sem og millistjórnandinn 

sjálfur og starfsmenn hans gera sér grein fyrir því. Einnig er mikilvægt að millistjórnandinn 

geri sér grein fyrir hinu raunverulega hlutverki sem hann gegnir, þ.e. að hann átti sig á því að 

hlutverk hans verður að vera í samræmi við skipulag og starfsemi skipulagsheildarinnar sem 

hann starfar í og að hlutverk hans uppfylli bæði hans eigin væntingar og annarra.  

 Ímynd millistjórnenda hefur í mörgun tilfellum verið allt önnur en góð. Margir 

fræðimenn hafa lýst þeim sem útdauðri stétt sem ekki sé þörf fyrir lengur. Aðrir segja að 

millistjórnendur skipti sköpum m.a. í þróunarferli fyrirtækja, stefnumótun, 

markmiðasetningu, áætlanagerð og ekki síst við mannauðsstjórnun. Rannsóknir síðustu ára 

virðast einnig benda til að samhengi sé á milli velgengni fyrirtækja og þess er kalla má skýra 

hlutverkaskipan millistjórnenda (Helga Jóhannesdóttir, 2004). Hlutverk millistjórnenda þurfa 

því að vera skýr og mikilvægt er að þeir fái tækifæri til að efla sig í starfi, sem bæði er í 

samræmi við innri og ytri aðstæður skipulagsheildarinnar. Ljóst er að hjá millistjórnendum 

liggur mikill mannauður sem hægt er að nýta enn betur en gert hefur verið, með því einu að 

gera sér grein fyrir hlutverkum þeirra og að þessi hlutverk séu í samræmi við væntingar og 

kröfur æðstu stjórnenda, samstarfsmanna og millistjórnandans sjálfs. Skipulagsheild getur 

oft verið stór og oftar en ekki hefur skipulagsheildin mörg þrep stjórnenda eins og sjá má á 

mynd 2. Innan skipulagsheildarinnar eru margar deildir og því þurfa að vera margir 

stjórnendur starfandi, líkt og forstjóri, æðstu stjórnendur, millistjórnendur og síðast en ekki 

síst framlínustjórnendur.  
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Mynd 1.  Þrep stjórnenda innan skipulagsheilda (Robbins, Coulter, 2007). 

 

 Í breytingaferli innan skipulagsheilda gegna millistjórnendur mikilvægu hlutverki þar 

sem þeir þurfa að styðja við bakið á starfsmönnum, svo að þeir nái frekar að aðlagast breyttu 

ástandi. Millistjórnendur eru þeir einstaklingar sem best eru til þess fallnir að gegna þessu 

hlutverki vegna þeirra sterku tengla sem þeir hafa við undirmenn sína (Huy, 2001).  

 Huy (2001) skoðaði hlutverk millistjórnenda í breytingum, hlutverk þetta er 

veigamikið en oft mjög vanmetið. Millistjórnandinn hefur fjórum meginhlutverkum að gegna 

samkvæmt Huy og eru þau; hugmyndasmiðurinn, upplýsingamiðlarinn, sálfræðingurinn og 

línudansarinn. 

2.3.1  Hugmyndasmiðurinn (The Entrepreneur) 

Millistjórnendur innan skipulagsheilda virðast oft eiga mikla möguleika á því að sjá ný 

tækifæri. Þeir ná að greina orsakir vandamála sem upp geta komið innan skipulagsheilda 

vegna þeirrar nálægðar sem þeir eiga við starfsmenn sem og viðskiptavini. Sömuleiðis virðast 

þeir hafa hæfilega fjarlægð, og með þeirri fjarlægð ná þeir góðri yfirsýn og sjá heildarmynd 

skipulagsheildarinnar. Meðal millistjórnenda virðist því vera frjósamur vettvangur fyrir nýjar 

hugmyndir og skapandi lausnir (Huy, 2001). 
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2.3.2  Upplýsingamiðlarinn (The Communicator) 

 

Ein af helstu forsendum þess að árangur náist þegar breytingar eru gerðar innan 

skipulagsheilda er sú að millistjórnendur miðli upplýsingum á skýran og einfaldan hátt, og 

þarf miðlunin að ná til allra innan skipulagsheildarinnar. Oft búa millistjórnendur yfir góðu 

tengslaneti bæði við samstarfsmenn og yfirstjórn og því er mikilvægt að miðlun 

upplýsinganna skili sér til þeirra á skilvirkan hátt. Millistjórnendur ná að ávinna sér traust og 

virðingu innan skipulagsheildarinnar ekki síst vegna þess að þeir starfa oft lengi innan sömu 

skipulagsheildar. Vegna þess virðast þeir hafa góða yfirsýn yfir skipulagsheildina og sjá því 

hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Þessu fylgir óformlegt vald sem vel nýtist til miðlunar 

upplýsinga (Huy, 2001).  

 

2.3.3  Sálfræðingurinn (The Therapist) 

 

Þegar breytingar verða innan skipulagsheilda vill oft grípa um sig ákveðin hræðsla og óöryggi 

meðal starfsfólks. Breytingar geta því valdið mikilli streitu hjá starfsfólki, því er mikilvægt 

fyrir millistjórnandann að grípa sem fyrst inn í og koma í veg fyrir ástandið. Eitt af hlutverkum 

millistjórnenda er því að aðstoða starfsmenn við að takast á við  þessar tilfinningar og reyna 

að  aðlaga þá að breyttum aðstæðum. Með þessu er millistjórnandinn kominn í hlutverk 

sálfræðings. Ef ekkert er aðhæfst og óvissan ekki minnkuð er hætta á að starfsmenn 

skipulagsheildarinnar leiti annað, sem gerir það að verkum að afkastageta og framleiðni 

þeirra starfsmanna sem eftir eru minnkar (Huy, 2001). 

 

2.3.4  Línudansarinn (The Tightrope Walker) 

 

Þegar breytingar eiga sér stað innan skipulagsheilda er mikilvægt að jafnvægi eigi sér stað á 

milli daglegrar starfsemi skipulagsheildarinnar og breytinganna. Við aðstæður sem þessar 

getur myndast ósætti ef farið er of hratt í breytingarnar og eins getur myndast tregða og 

jafnvel tilhneiging til þess að halda ástandi óbreyttu ef farið er í breytingar innan 
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skipulagsheilda með of hægum hætti. Við aðstæður sem þessar er hætta á því að slakni á 

frammistöðu starfsfólks og oft lendir það því í höndum millistjórnandans að halda ástandinu í 

jafnvægi. Millistjórnendur eyða því oft mikilli orku í að finna jafnvægið á milli daglegrar 

starfsemi og breytinga, því yfirstjórnendur vilja oft fara geyst í breytingar á meðan starfsfólk 

vill fara hægar og reynir jafnvel að streytast á móti þeim breytingum sem eiga sér stað innan 

skipulagsheildarinnar (Huy, 2001). 
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3  Leiðtogi 
 

„Mundu muninn á milli stjórnenda og leiðtoga;  

stjórnandinn segir „Af stað“ en leiðtoginn segir „Leggjum af stað. “ 

-E.M. Kelly 

 

Hvað kemur upp í hugann þegar við heyrum orðið leiðtogi og leiðtogahæfni? Það virðist vera 

mjög persónubundið. Oft heyrist sagt eitthvað á þessa leið „Það er bara eitthvað við 

hann/hana sem gerir hann/hana að leiðtoga“ og „Hann/Hún virðist bara búa yfir þeim 

persónueinkennum sem þarf til þess að hrífa fólk með sér.“ En málið er ekki alveg svona 

einfalt enda hjálpa svona útskýringar okkur lítið við að skilja þau einkenni sem við köllum 

leiðtoga og leiðtogahæfni.  

 Kerfisbundnar rannsóknir á leiðtogahæfni hófust fyrir alvöru í byrjun 20. aldar. Hægt 

er að greina fjórar megináherslur; að leiðtogahæfni sé erfð þar sem áherslan er á 

persónueinkenni leiðtogans, að hegðun leiðtogans skipti sköpum þ.e. áhersla á hegðun 

leiðtogans, að hæfni leiðtogans ráðist af aðstæðum og loks samþætting hugmynda síðustu 

ára. Það virðast samt ekki allir vera á eitt sammála um hvað hugtakið leiðtogi í rauninni þýðir. 

Fræðimenn um heim allan eru heldur ekki sammála um skilgreiningu hugtaksins og hvað 

orðið stendur fyrir. Mismunandi og mjög margar skilgreiningar eru uppi um hugtakið bæði í 

bókum og öðrum fræðiritum. Út frá fræðibókum eru til margar skilgreiningar á hugtakinu 

leiðtogi, og það er engin ein skilgreining sem er viðurkennd sem nákvæm skilgreining 

hugtaksins (Burns, 1978). 

 Yukl (2010) skilgreindi leiðtogann á þann hátt að leiðtogar væru ekki leiðtogar nema 

að þeir hefðu fylgjendur og að árangursrík og farsæl forysta réðist af getunni til að hvetja og 

virkja fylgjendurna til að ná settum markmiðum sínum sem og markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Peter Drucker (1996) var að mörgu leyti sammála Yukl en hann sagði 

að  eina skilgreiningin á leiðtoga væri sú að leiðtoginn hefði fylgjendur. Þegar allar þær 

fjölmörgu skilgreiningar á hugtakinu hafa verið skoðaðar, er leiðtoganum best lýst sem 

einstaklingi sem tekst að fá fólk í lið með sér, hefur jákvæð áhrif á hópinn svo í sameiningu 

nást markmið skipulagsheildarinnar sem og samfélagsins alls.   
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3.1  Kenningar um leiðtogahæfni 
 

Einhver ástæða er þó fyrir öllum þessum skrifum um leiðtogann og leiðtogahæfnina. Helstu 

ástæður skrifanna eru að öllum líkindum þær að eftirsóknarvert er að vera leiðtogi og mikil 

eftirspurn er eftir góðum og áhrifaríkum leiðtogum. Það virðist vera mikill kostur að búa yfir 

slíkri færni, því leiðtogafærnin getur hjálpað mikið í starfi innan skipulagsheilda og jafnvel í 

öllum þeim samskiptum sem eru manna á milli. Fræðimenn innan stjórnunar líkt og McCall 

og Lombardo (1983) hafa löngum velt fyrir sér leiðtogahæfninni og hvort hún sé meðfædd 

eða hvort á einhvern hátt sé hægt að læra hana. Víðtækar rannsóknir fræðimanna hafa hins 

vegar leytt það í ljós að samspil erfða og umhverfis hafa áhrif á hæfni leiðtoga til árangurs 

(Jang, Livesley og Vernon, 1998). Réttar aðstæður leiðtogans virðast skipta sköpum til þess 

að ná settum árangri og þeim markmiðum sem leitað er eftir. Menn eru sjaldnast fæddir 

leiðtogar og enn ólíklegra er að þeir verði framúrskarandi frá þeim degi sem þeir setjast við 

stjórnvölinn. Í flestum, ef ekki öllum tilfellum er um langt lærdómsferli að ræða.  

 Einn helsti fræðimaðurinn á sviði leiðtogafræða er maður að nafni Ralph Stogdill. Eftir 

mikla rannsóknarvinnu komst Stogdill að þeirri niðurstöðu að ákveðin persónueinkenni 

aðgreini leiðtoga frá öðrum einstaklingum. Vildi hann meina að persónueinkenni líkt og 

aðlögunarhæfni, næmi fyrir félagslegu umhverfi, metnaðargirnd, vilji til að ná árangri, geta til 

samvinnu, staðfesta, traust, vilji til að hafa áhrif á aðra, atorkusemi, gott sjálfstraust, rósemi 

og viljinn til að axla ábyrgð væru líkleg til að auka leiðtogahæfni einstaklinga (Stogdill, 1948). 

Fjölmargar aðrar kenningar hafa verið settar fram um leiðtogann og leiðtogahæfni. Hér fyrir 

neðan verða stuttlega gerð skil fyrir nokkrum þeirra. 

 

3.1.1  Kenningin um mikilmennið (The Great Man Theory) 

 

Kenningin um mikilmennið er afar forn og er hún rakin til skorska heimspekingsins Thomas 

Carlyle. Samkvæmt Carlyle var saga veraldar einungis saga mikilmenna (Searing, 1969). Hann 

taldi það hafa verið í höndum fárra frægra og merkilegra einstaklinga að móta sameiginleg 

örlög alls mannkynsins. Carlyle vildi meina að einstaklingurinn fæddist sem leiðtogi en væri 

ekki búinn til sem slíkur og að árangursríkur leiðtogi myndi rísa upp þegar mest væri þörf 

fyrir hann. Carlyle framkvæmdi margar rannsóknir á einstaklingum sem þegar hefðu sannað 
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sig sem árangursríkir leiðtogar. Efni rannsóknanna voru m.a. skoðuð út frá ætterni 

viðkomandi sem og félagslegrar stöðu hans innan samfélagsins. Með þessum rannsóknum 

komst Carlyle að þeirri niðurstöðu að samspil væri að milli forystu og erfða.  

 

3.1.2  Leiðtogagrindin (The Leadership Grid) 

 

Önnur kenning um leiðtogahæfni er hegðunarkenningin um leiðtogagrindina sem áður var 

nefnd stjórnunargrindin (The Managerial Grid) og var líkanið hannað upprunalega af Robert 

R. Blake og Jane S. Mouton. Líkanið var fyrst sett fram snemma á sjöunda áratugnum en 

nokkrar lagfæringar hafa verið gerðar á því síðan og hefur líkanið verið notað við þróun og 

þjálfun víðsvegar í heiminum (Northouse, 2010). Líkanið er sett saman af tveimur víddum. 

Annars vegar starfsmannavídd, þar sem umhyggjan fyrir fólki er höfð að leiðarljósi og hins 

vegar svokölluð afkastavídd en þar er umhyggjan fyrir framleiðslunni í hávegum. 

Meginforsenda módelsins er sú að bestu leiðtogarnir séu þeir sem skora hátt í þessum 

báðum víddum og er notast við skalann einn til tíu. Því hærra sem leiðtoginn skorar því betri 

leiðtogi er hann. Fræðimenn líkt og Hughes (2006) og Northouse (2010)  hafa gagnrýnt þessa 

kenningu og segja þeir að líkanið taki ekki á þeim breytilegum og mismunandi aðstæðum 

sem leiðtoginn og hans fylgendur upplifi hverju sinni. Mjög óljóst og erfitt sé að mæla vídd 

hegðunar og þannig strembið að raunprófa og endurtaka rannsóknina. 

 

3.1.3  Kenningin um umbreytingaleiðtogann (Transformational Leadership Theory) 

 

Burns (1978) setti fyrstur manna fram kenninguna um umbreytingaleiðtogann. Samkvæmt 

skilgreiningu hans er umbreytingaleiðtoganum lýst sem hugsjónarmanni sem á auðvelt með 

að fá einstaklinga til að ná stórkostlegum árangri. Hann dreifir valdi með því að veita 

undirmönnum sínum umboð til athafna og er oft gæddur miklum persónutöfrum. Einnig 

segir Burns að umbreytingaleiðtoginn sé sá eini sem sé fær um að skipuleggja nýja rás í 

nútíma skipulagsheildum því að hann hafi skýra framtíðarsýn. Umbreytingaleiðtoginn gefur 

einstaklingum innblástur til þess að framkvæma óvænta og ótrúlega hluti sem ekki eru 

fyrirfram skipulagðir. Mikilvægur þáttur í starfi umbreytingaleiðtoga er að fela starfsmönnum 



20 
 

vald eða umboð til að ná sýninni. Þá er átt við að starfsmenn ákveði sjálfir hvaða leið sé best 

til að ná markmiðum frekar en þeim sé sagt skref fyrir skref hvað þeir eigi að gera. 

Starfsmenn eru hvattir til að koma með tilllögur að lausnum en ekki eru sett fram svör við 

spurningum (Yukl, 2010). 

 Forysta umbreytingaleiðtogans felst því fyrst og fremst í því að efla starfsmenn innan 

skipulagsheilda á sem bestan og skilvirkastan hátt sem nær síðan að leysa úr læðingi 

sköpunarkraft þeirra og þekkingu. Í því breytilega samfélagi og umhverfi sem við lifum í í dag 

virðist því vera mikil þörf fyrir umbreytingaleiðtogann. Umbreytingaforysta er sérstaklega 

mikilvæg við að leiða skipulagsheildir í gegnum mikilvæg breytingaferli (Riggio, 2008). 
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4  Stjórnandi eða leiðtogi? 
 

„Einstaklingur getur verið leiðtogi án þess að vera stjórnandi  

og stjórnandi án þess að vera leiðtogi.“ 

-B.M.Bass 

 

Menn eru ekki á eitt sammála um muninn á hlutverkum stjórnenda og leiðtoga. Vel hafa 

verið skoðaðir hvaða þættir í fari einstaklinga hafa áhrif á það hverjir verða áhrifaríkir 

stjórnendur annars vegar og áhrifaríkir leiðtogar hins vegar. En hver er í rauninni munurinn á 

þessum tveim hlutverkum? Stjórnunarfræðin eru frumskógur ýmissa hugtaka sem oft er 

erfitt að skilgreina á einhvern ákveðinn hátt líkt og komið hefur fram. Í þessum kafla verður 

farið ítarlega í muninn á stjórnendum og leiðtogum sem og farið verður yfir þau einkenni 

sem góðir og áhrifaríkir stjórnendur og leiðtogar þurfa að búa yfir. 

 

4.1  Helsti munurinn á stjórnendum og leiðtogum 
 

Hver er helsti munurinn á stjórnun og forystu? Þetta er spurning sem hefur margoft verið 

sett fram og eru svörin við henni jafn misjöfn og þau eru mörg. Það sama á við þegar reynt er 

að skilgreina muninn á hlutverkum stjórnenda og leiðtoga. Skilin á milli þessarra hugtaka eru 

mörgum óljós en eitt er þó ljóst að stjórnandi er ekki það sama og leiðtogi og öfugt.  

Á undanförnum árum hefur umræðan um muninn á milli stjórnenda og leiðtoga orðið 

sífellt meiri og háværari. Ástæður aukinnar umræðu má rekja til breyttra aðstæðna 

samfélagsins. Stjórnendur og leiðtogar eru ólíkar manngerðir og stjórnun og forysta ólík 

störf. Kotter (1990) taldi að stjórnun og forysta væru bæði mikilvæg hlutverk og bættu hvort 

annað upp.  

Þessi hugtök hafa verið aðgreind, líkt og sjá má á mynd 3, þannig að stjórnendur 

viðhaldi og einblíni á kerfi og skipulag og sætti sig við núverandi ástand en leiðtogar einblíni á 

fólkið, þróunarvinnu og vilji breytingar (Hughes, Ginnet og Curphy, 2006). Öll hafa þessi 

hlutverk samt sínum tilgangi að gegna innan skipulagsheilda og einnig eru hlutverkin öll 

nauðsynleg til þess að ná árangri í viðskiptaumhverfinu.  
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Mynd 3.  Helsti munurinn á stjórnendum/leiðtogum og stjórnun/forystu ( Collins, 2009). 

 

 Meginhlutverk stjórnunar er að takast á við flækjustig innan skipulagsheilda. Á 

síðustu áratugum hafa skipulagsheildir sífellt verið að stækka og eftir því stærri sem 

skipulagsheildin verður því meira og hærra verður flækjustigið. Stjórnunarþrepin verða 

einnig fleiri og  því verður flóknara að vera við stjórnvölinn. Án góðrar stjórnunar hafa flóknar 

skipulagsheildir tilhneigingu til að verða fullar óreiðu á þann máta að það ógnar tilveru 

þeirra. Þannig má líkja þeim skipulagsheildum sem eru stjórnunarlega sinnaðar við 

einstakling sem óttast allar breytingar og reynir að brynja sig gegn þeim með öllum tiltækum 

ráðum, því breytingar valda honum óróleika og ótta. Ráð stjórnanda við háu flækjustigi eru 

aðallega beiting áætlanagerðar, stýring fjármuna, nákvæmlega afmörkuð aðgerðastig og 

nákvæmar tímaáætlanir. Stjórnandinn stjórnar og leysir úr vandamálum. Hann mælir árangur 

og ber hann saman við áætlanir. Komi hann auga á misræmi útbýr hann áætlanir og 

skipuleggur til að mæta vandanum. Aftur á móti eru fyrstu skref leiðtoga skipulagsheildar að 

bregðast við breytingum með því að setja stefnuna, þróa framtíðarsýn, oft um fjarlæga 

framtíð, ásamt því að ákveða þá aðferðafræði sem nota skal til að framleiða þær breytingar 

sem nauðsynlegar eru (Kotter, 2001). 

 Mótun framtíðarsýnar er eitt helsta atriðið er greinir að stjórnun og forystu.  Hún er 

myndræn túlkun æskilegrar framtíðar þar sem starfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum er bent 

á hvert stefnan er sett. Einnig sýnir hún starfsmönnum hvernig hagsmunir þeirra, með 

þátttöku í sköpun slíkrar framtíðar, fara saman við hagsmuni skipulagsheildarinnar.  
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Afgerandi breytingar ná ekki fram að ganga án góðrar framtíðarsýnar, hversu skipulegar sem 

aðgerðirnar eru og vel stjórnað. Hins vegar er ekki nægilegt að bregða upp mynd af bjartri 

framtíð heldur þarf skilvirk framtíðarsýn einnig að benda mönnum á vænlegar leiðir að 

markinu (Jóhann P. Sturluson og Páll Helgason, 2010).   

 Meginhlutverk forystu er að vinna jákvætt úr þeim breytingum sem steðja að 

skipulagsheildinni úr umhverfi hennar. Hlutverk leiðtogans er meðal annars að búa 

skipulagsheildina og þá einstaklinga sem innan hennar starfa undir framtíðina og sjá svo til 

að breytingar í umhverfinu komi ekki á óvart eða valdi einhverskonar skaða. Leiðtoginn sér 

ekki breytingar sem ógnanir heldur miklu fremur sem áskorun. Hjá stjórnendum spretta 

markmið fram af nauðsyn fremur en áhuga því framsetning þeirra er eingöngu hugsuð sem 

viðbrögð við óæskilegum breytingum. Stjórnendur beita lærdómi einfaldrar lykkju í störfum 

sínum, en hann er þeirrar náttúru að við breytingar á æskilegu ástandi fer af stað 

leiðréttingarferli sem leitast við að færa aðstæður í fyrra horf. Leiðtogar aftur á móti beita 

lærdómi tvöfaldrar lykkju sem virkar þannig að sífellt er efast um réttmæti ríkjandi ástands.  

Leiðtoginn veltir þannig stöðugt fyrir sér hvort hann sé að gera rétta hluti og hvort ekki megi 

breyta til á nánast öllum sviðum og bæta með því stöðu mála. Gagnvart markmiðum hafa 

leiðtogar persónulegt og virkt sjónarhorn. Þannig leita þeir allra mögulegra leiða að 

markmiðum sínum, fylla undirmenn sína innblæstri og beita eigin orku til að kveikja upp í 

nýsköpunarferlum innan skipulagsheildarinnar (Jóhann P. Sturluson og Páll Helgason, 2010). 

 Mikilvægt er samt að hafa það hugfast að þrátt fyrir að hægt sé að greina á milli 

stjórnenda og leiðtoga þá eru ekki allir á eitt sammála um muninn á hlutverkunum tveim. 

Viðvarandi umræða um hvort mögulegt sé að greina á milli leiðtoga og stjórnenda telst því 

yfirleitt óleyst (Northouse, 2010, Yukl, 2010). 

 Í hugum margra er hugtakið stjórnun bundið við ákveðin orð líkt og áætlanagerð, 

ferli, skipulag, skilvirkni, stjórn og reglur. Hugtökin forysta og leiðtogi eru aftur á móti frekar 

tengd við orð eins og áhætta, framtíðarsýn, nýsköpun og breytileiki. Leiðtoginn er álitin gera 

réttu hlutina á meðan stjórnandinn gerir hlutina rétt (Bennis og Nanus, 2003). Mintzberg 

(1989) telur muninn á milli stjórnenda og leiðtoga vera frekar lítinn og að erfitt sé að 

aðgreina þar á milli og að það sama eigi við um stjórnun og forystu. Einnig telur Mintzberg að 

leiðtogahlutverkið sé eitt af tíu hlutverkum stjórnandans og að stjórnandinn bregði sér í 
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hlutverk leiðtogans ef aðstæður krefjast þess. Án trausts hafa leiðtogar enga fylgjendur. En 

leiðtoginn verður að vinna sér inn traust sinna fylgjenda. Þetta þýðir samt ekki að 

fylgjendurnir þurfi að vera sammála leiðtoga sínum í einu og öllu sem hann segir eða gerir. 

Heldur verða fylgjendurnir að trúa á það sem leiðtoginn segir og gerir innan 

skipulagsheildarinnar. Einn helsti munurinn á stjórnendum og leiðtogum er munurinn á því 

hvernig þeir hvetja og hafa áhrif á fylgjendur sína (Northouse, 2010). Þessi háttsemi setur því 

tóninn fyrir önnur verkefni og athafnir sem framkvæmdar verða innan skipulagsheilda. 

 

4.2  Árangursríkir stjórnendur og leiðtogar 
 

Allir stjórnendur og leiðtogar vilja ná árangri í starfi en hvaða eiginleika er nauðsynlegt að 

tileinka sér til að öðlast þá hæfni sem þarf til að stjórna eða leiða á árangursríkan hátt? 

Kenningar um stjórnun, leiðtogahæfni og forystu hafa í auknu mæli verið nýttar til að sýna 

fram á hvernig einstaklingar geta aukið hæfni sína, áhrif og árangur. Niðurstöður víðamikillar 

rannsóknar sem Howard Gardner (2007) gerði, sýna að sérhæfing, fjölhæfing, skapandi 

hugsun, virðing og siðferði séu þeir þættir sem einkenna þá einstaklinga sem ná árangri. 

Gardner telur að til þess að ná árangri sé mikilvægt að hafa sérþekkingu á tilteknu sviði en að 

jafnframt sé nauðsynlegt að búa yfir hæfni til að tengja saman mismunandi fræðasvið og 

þekkingu. Að lokum bendir hann á að siðferði einstaklinga sé sá þáttur sem aðgreini 

árangursríka einstaklinga frá öðrum. 

 Þegar leiðtogi er áhrifaríkur hjálpar það skipulagsheildinni að ná settum markmiðum. 

Ef leiðtoginn er aftur á móti ekki áhrifaríkur þá getur það stuðlað að því að starfsmennirnir 

hætta að einbeita sér að markmiðunum. Áhrifaríkur leiðtogi eykur samkeppnishæfni 

skipulagsheildarinnar, dregur úr ósiðlegri hegðun og á auðveldara með að stjórna 

fjölbreyttum starfshópi og stuðlar að jafnrétti innan skipulagsheildarinnar. Góðir leiðtogar 

hafa áhrif á okkur. Þeir fylla okkur eldmóði og vekja það besta í okkur. Þegar reynt er að 

útskýra hvers vegna þeir ná svo miklum árangri nefnum við þætti eins og aðferðir, framsýni 

eða áhrifamiklar hugmyndir. Það virðist ekki skipta máli hverju leiðtogar ætla sér að ná fram, 

hvort heldur þeir móti stefnu eða virkji hópa til að hefjast handa við verkefni. Árangur þeirra 

byggist á hvernig þeir fara að (Goleman, 2002). Árangursríkir leiðtogar nota hæfni og getu 
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sem þeir og fylgjendur þeirra búa yfir til þess að ná takmarki hópsins. Hæfir leiðtogar virðast 

hafa ákveðin persónueinkenni og hæfni líkt og greind, ákveðni, orðfærni, sjálfstraust og 

sjálfstæði. Samkvæmt þessari skilgreiningu er því ómögulegt að læra það að vera góður 

leiðtogi. Ekki er viðurkennt að hægt sé að skilgreina leiðtogamennsku eingöngu út frá 

persónulegum eiginleikum. Færa má ágæt rök fyrir að ákveðnir eiginleikar séu nauðsynlegir 

til að gegna leiðtogahlutverki. Hins vegar er ekki hægt að sanna að ef viðkomandi manneskja 

hafi ákveðna eiginleika, að þá geti hún sjálfkrafa orðið leiðtogi. Það má t.d. ætla að 

eiginleikar eins og frumkvæði, dugnaður, áræði og sjálfsöryggi séu nauðsynlegir 

leiðtogaeiginleikar. Samkvæmt þessu ættu því allir sem búa yfir þessum eiginleikum að geta 

sinnt leiðtogahlutverki. Rannsóknir benda þó ekki til slíks og því þarf að skoða 

leiðtogafræðina út frá fleiri þáttum (Sigurður Ragnarsson, 2008).  

 Í nútíma samfélagi eru gerðar miklar kröfur til stjórnenda um að ná markmiðum og 

árangri. Í umræðunni um árangursríka stjórnendur hefur oft komið fram það sjónarmið að 

það sé ekki eingöngu færni eða verkkunnátta sem skiptir máli fyrir árangur heldur skipti 

persónueinkenni stjórnandans höfuðmáli (Kirkpatrick og Locke, 1991). Mikilvægt er að 

stjórnendur séu traustir og trúverðugir, því trúverðugir stjórnendur vekja traust. Góður og 

árangursríkur stjórnandi þarf að búa yfir hæfninni í gerð áætlana, skipulagningu, 

verkstjórnun, eftirliti, hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni í að meðhöndla þekkingu. 

Það má einnig álykta að leiðtogi þurfi að búa yfir sömu hæfni eða í það minnsta hafa 

fylgjendur til að sinna fyrir sig þessum hlutverkum (Sigurður Ragnarsson, 2008). 

Árangursríkur stjórnandi þarf ekki að vera leiðtogi með öllum þeim handbókum sem honum 

fylgja. Þeir geta verið mismunandi hvað varðar persónueinkenni, viðhorf, gildismat, styrk- og 

veikleika (Drucker, 2007).  
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5  Rannsóknarhluti 
 

Í eftirfarandi kafla er gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um val á þátttakendum, rannsóknarspurningum, 

upplýsingasöfnun og greiningu ganga. Einnig verður farið yfir áreiðanleika og réttmæli 

rannsóknarinnar sem og þeim siðferðislegu þættum sem rannsakendur þurfa að hafa í huga 

við gerð rannsókna. Í rannsókninni er lögð sérstök áhersla á að kanna störf og hlutverk 

stjórnenda. Eins er athugað hvort að stjórnendurnir geri sér grein fyrir muninum á milli 

hlutverka stjórnenda og leiðtoga sem og hvaða æskilega eiginleika góðir stjórnendur sem og 

leiðtogar þurfa að bera.  

 Lengi vel hafa störf lögreglunnar vakið forvitni mína og varð sá áhugi uppspretta 

rannsóknar minnar. Viðtöl rannsóknarinnar voru því tekin við stjórnendur innan 

Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Við öflun ganga vakti það sérstaka athygli mína að störf 

og hlutverk stjórnenda innan lögreglunnar hérlendis hafa lítið sem ekkert verið rannsökuð og 

ýtti það mér enn frekar út í það að rannsaka efnið betur. Margar og mismunandi deildir eru 

innan starfsvettvangs lögreglunnar, eins og sjá má á mynd 4 og því margir stjórnendur 

starfandi. Hér að neðan verður því í byrjun farið lauslega yfir hlutverk Lögreglunnar á Íslandi. 

 Lögreglan er sú stofnun þjóðfélagsins, sem sér um löggæslu í víðustu merkingu. 

Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og tryggja réttaröryggi, stemma stigu við 

afbrotum og vinna að uppljóstran brota, greiða götu borgaranna og veita yfirvöldum aðstoð 

við framkvæmd starfa sinna og að halda uppi almannafriði og allsherjarreglu. 

Þjónustuhlutverkið er veigamikið í daglegum störfum lögreglunnar en fellur þó oft í skuggann 

af hinum æsilegri og oft neikvæðari þáttum lögreglustarfsins. Lögreglan þarf einnig að sýna 

árvekni í starfi og þekkja góð skil á skyldum sínum og ábyrgð þeirri sem starfinu fylgir 

(Gunnar R. Sveinbjörnsson, 2009). 
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Mynd 4.  Skipurit Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu  (Gunnar R. Sveinbjörnsson, 2009). 

 

 Í dag eru starfandi 719 lögreglumenn á landinu öllu. Hjá Lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu eru 308 lögreglumenn að störfum og þar af er einn lögreglustjóri, tveir 

aðstoðarlögreglustjórar, fjórir yfirlögregluþjónar, ellefu aðstoðaryfirlögregluþjónar, ellefu 

aðalvarðstjórar og tuttugu og tveir lögreglufulltrúar (Gunnar R. Sveinbjörnsson, 2011). 

Lögreglan nýtur mikils trausts hjá almenningi líkt og kom fram í Þjóðarpúlsi Gallup árið 2009. 

Spurt var um traust til tólf stofnana og embætta en 79% aðspurðra sögðust treysta 

lögreglunni og fékk hún næstbestu útkomuna í könnuninni (Gunnar R. Sveinbjörnsson, 2009). 

„Þessi frábæri árangur náðist ekki að sjálfu sér. Að mínu mati eru tveir lykilþættir sem skila 

þessum árangri. Annars vegar frábærir starfsmenn og stjórnendur, sem vinna af áhuga og 

fagmennsku á grunni skýrrar stefnu og markmiða. Hins vegar er ávinningur af sameiningu 

lögregluliðanna árið 2007 nú að koma fram með afgerandi hætti, bæði í faglegum og 

fjárhagslegum rekstri embættisins“ (Stefán Eiríksson, 2009, bls. 5).  
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5.1  Aðferðafræði 

 

5.1.1  Eigindleg aðferðafræði 

 

Hægt er að notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir þegar upplýsingum er safnað, annars 

vegar megindlegar (quantitative) og hins vegar eigindlegar (qualitative) aðferðir. Í þessari 

rannsókn var ákveðið að notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Framlag eigindlegra 

rannsókna til rannsókna á stjórnun og forystu hefur verið árangursríkt. Einnig hafa 

eigindlegar rannsóknir veitt sýn á leiðtogahæfni sem megindlegar rannsóknir hafa átt í 

erfiðleikum með að nálgast (Bryman og Bell, 2007). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

margar, þekktastar eru viðtöl, þátttökuathuganir og rýnihópar (Burns og Grove, 2001). 

 

5.1.2  Viðtöl 

 

Viðtalsaðferðin er góð þegar markmiðið er að skilja reynslu viðmælenda. Kostir 

viðtalsaðferðarinnar eru miklir líkt og sveigjanleiki og einnig fást yfirgripsmiklar og góðar 

upplýsingar með slíkri aðferð. Einnig er mögulegt að spyrjandi nái góðum tenglum og 

sambandi við viðmælendur. Ókostir viðtalsaðferðarinnar eru hins vegar þeir að rannsóknin 

tekur oftar en ekki langan tíma, upplýsingarnar geta verið flóknar og erfitt getur reynst að 

vinna úr þeim (Myers, 1997). 

 

5.1.3  Þátttakendur og framkvæmd 

 

Í rannsókninni voru tekin opin viðtöl við fjóra stjórnendur innan Lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, tvo karlmenn og tvær konur. Viðtöl fela það í sér að rannsóknargagna 

er aflað með beinum samtölum rannsakanda og viðmælenda en stjórnendurnir voru  spurðir 

tíu spurninga.  Best er talið að eigindlegar rannsóknir eigi sér stað í eðlilegu umhverfi frekar 

en í tilbúnu tilrauna umhverfi (Anderson, Herr og Nihlen, 1994). Viðtölin sem framkvæmd 

voru fóru öll fram á skrifstofum þeirra á lögreglustöðinni við Hverfisgötu snemma í 

aprílbyrjun 2011. Viðtölin tóku allt frá 20 mínútum upp í klukkustund, voru þau hljóðrituð og 



29 
 

skrifuð orðrétt niður áður en greining á þeim hófst. Starfsaldur þátttakenda í núverandi starfi 

er allt frá 3 árum upp í 32 ár og eru þeir allir háskóla- og/eða lögreglumenntaðir og er aldur 

þeirra á bilinu 30 til 60 ár. 

Rétt er að geta þess að val þátttakenda réðst talsvert af því að rannsakandi átti 

auðvelt með að nálgast þá vegna fjölskyldutengsla. Þegar rannsakandi óskaði eftir þátttöku 

stjórnendanna við gerð rannsóknarinnar samþykktu þeir allir fúslega. Þátttakendum var skýrt 

frá því að farið yrði með gögn sem trúnaðarmál, auk þess sem samþykki þeirra var fengið til 

að notast við bein svör eða tilvitnanir úr viðtölunum í texta ritgerðarinnar. 

  Markmiðið með viðtölunum var að rannsaka og skoða hlutverk og störf 

stjórnendanna. Einnig var kannað hvernig þeir greindu á milli hlutverka stjórnenda og 

leiðtoga og hvaða þætti og eiginleika þeir töldu góðan stjórnanda og leiðtoga þurfa yfir að 

búa. Hvernig stjórnandi kemur fram í viðtali getur varpað ljósi á hvernig viðkomandi upplifir 

viðfangsefnið (Widerberg, 2001).  

Áður en viðtölin fóru fram fékk rannsakandi tvo aðra stjórnendur innan Lögreglunnar 

á höfuðborgarsvæðinu til þess að fara yfir spurningarnar sem lagðar voru fyrir stjórnendurna 

og koma með athugasemdir við þær ef þeim þótti svo vera. Ákvörðun um notkun á viðtali 

sem gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að rannsakendur telja að það muni 

vera öflugasta aðferðin til að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett hefur verið fram 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Þegar viðtölin voru tekin þótti mér gott að sjá að þau þróuðust sem 

samtöl sem vöktu áhuga þátttakenda. 
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5.1.4  Viðtalsrammi 

 

Markmiðið með viðtalsrammanum var að varpa skýru ljósi á upplifun og reynslu stjórnenda 

innan Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, auk þess að skoða hvort þeir þekkja muninn á 

hlutverkum stjórnenda annars vegar og leiðtoga hins vegar.                                         

 Í viðtölunum voru eftirfarandi tíu spurningar lagðar fram: 

 Hversu lengi hefur þú starfað hjá lögreglunni og í hvaða verkefnum hefur þú 

verið? 

 

 Hversu lengi hefur þú verið stjórnandi? 

 Hverja telur þú vera æskilega eiginleika góðs stjórnanda? 

 Hverja telur þú vera æskilega eiginleika góðs leiðtoga? 

 Hvernig myndir þú lýsa þér sem stjórnanda? 

 Hvernig telur þú að samstarfmenn/undirmenn þínir myndu lýsa þér sem 

stjórnanda? 

 

 Hvaða menntun/þjálfun hefur þú fengið varðandi stjórnun? 

 Lestu þér til um eitthvað sem tengist stjórnunarfræðum? 

 Áttu þér einhverja fyrirmynd innan stjórnunar? 

 Ef svo er, lýstu fyrirmyndinni og hvaða þættir í fari viðkomandi hefur þú 

tileinkað þér sjálfur? 

 

 

5.1.5  Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknar 

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja fyrst og fremst á lýsandi rannsóknargögnum þar sem 

rannsakendur eru aðalrannsóknartækið. Því þurfa rannsakendur að vera athuglir og tileinka 

sér vissa tækni bæði við skráningu jafnt sem úrvinnslu þeirra. Einnig þurfa rannsakendur að 

vera sveigjanlegir þar sem rannsakandi setur upp rannsóknaráætlun og spurningar en hefur 

fullan rétt til að aðlaga og breyta meðan á gagnasöfnun stendur (Taylor og Bogdan, 1998). 
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Eiginlegar rannsóknir þurfa að vera trúverðugar, þess vegna er oft leitast við að afla gagna frá 

fleiri en einum einstaklingi og til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar voru því tekin viðtöl 

við fjóra stjórnendur innan lögreglunnar. Hafa ber í huga að ekki má búast við að niðurstöður 

rannsóknarinnar megi yfirfæra á aðra hópa eða aðrar aðstæður.  

 

5.2  Greining viðtala 

 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknina með tilliti til viðtala við fjóra stjórnendur innan 

Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

 

5.2.1  Starfsferill og stjórnunarstíll viðmælenda 

 

Viðmælendur rannsóknarinnar hafa starfað sem stjórnendur innan lögreglunnar allt frá 3 

árum upp í 32 ár. Meirihluti viðmælendanna hafa samt starfað innan lögreglunnar lengur en 

þeir hafa stjórnað og er vettvangur þeirra mjög mismunandi líkt og einn viðmælandi, 

karlmaður sagði:  

„Ég hef starfað hjá lögreglunni í alls 35 ár. Sem almennur lögreglumaður, varðstjóri, 

lögreglufulltrúi, aðalvarðsstjóri, aðstoðaryfirlögregluþjónn og yfirlögregluþjónn. 

Eiginlega á öllum þeim stöðum og í þeim embættum sem til eru innan lögreglunnar. 

Ég hef verið stjórnandi frá því að ég varð varðstjóri, frá árinu 1979. Það eru rúmlega 

32 ár, semsagt 32 ár af mínum 35 ára starfsferli. Eftir 3 ár í lögreglunni fékk ég 

stjórnunarstöðu. Það hefur kannski verið bölvað rugl en svona var þetta á þeim tíma.“ 

Annar viðmælandi, kona sem bæði er háskóla- og lögreglumenntuð en hefur mun minni 

starfsaldur og reynslu, sagði: 

„Ég hef verið stjórnandi hjá lögreglunni frá árinu 2008, kom til starfa  þá um veturinn. 

En ég kom fyrst til starfa hjá lögreglunni árið 2002 og var þá almennur lögreglumaður 

til ársins 2003. Eftir það hóf ég störf hjá efnahagsbrotadeild. Í dag er ég daglegur 

stjórnandi og lögreglufulltrúi í fjármunabrotadeild.“ 
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Þriðji viðmælandinn, karlmaður sem er lögfræðimenntaður og einnig með lögmannsréttindi, 

hefur komið víða við og með mikla reynslu af stjórnunarstörfum, sagði: 

„Ég er búinn að starfa síðan um mitt ár 2006 innan lögreglunnar. Fyrst var ég í því 

verkefni að undirbúa sameiningu lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu og tók 

síðan við sem lögreglustjóri 1. janúar 2007. Það eru þau verkefni sem ég hef verið í 

innan lögreglunnar og er enn í. Ég er lögfræðingur að mennt og með 

lögmannsréttindi. Starfaði lengi innan dómsmálaráðuneytisins og í sendiráðinu í 

Brussel áður en ég fór í löggæsluna. Innan dómsmálaráðuneytisins var ég fyrst bara 

lögfræðingur og svo sérfræðingur eða deildarstjóri eins og það er kallað. Síðan tók ég 

við sem skrifstofustjóri þar árið 2001. Stýrði þar frá árinu 2001 til 2006 löggæslu- og 

dómsmálaskrifstofu ráðuneytisins sem var með yfirstjórn lögreglunnar, dómstóla, 

ákæruvalds og fleira til.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu lýsa sér sem stjórnendum komu 

mörg atriði upp þrátt fyrir að þeim öllum hafi fundist frekar erfitt að lýsa sjálfum sér sem 

stjórnendum. Viðmælandi kona, lögreglufulltrúi hjá kynferðisafbrotadeild, sagði: 

„Ég held ég hafi góð samskipti við mitt fólk, hlusti, sýni þeim traust og sé heiðarleg. 

Reyni að koma öllum upplýsingum eins vel áleiðis og ég mögulega get. Reyni að 

breyta því sem ég get breytt en reyni þá að stoppa mig af í þeim hlutum sem ég get 

ekki breytt. Reyni þá að koma þeim áleiðis ef svo er.“ 

Annar viðmælandi, karlmaður sagði:  

„Ég held nú að ég sé bara svona tiltölulega afslappaður stjórnandi. Mitt leiðarljós 

hefur verið það að treysta mínum samstarfsfélögum, nota ekkert endilega orðið 

undirmenn eða eitthvað svoleiðis. Við öll hér innan lögreglunnar erum að takst á við 

stór verkefni, skiptum með okkur verkum með ákveðnum hætti og ég treysti þeim 

sem ég fel ákveðin verkefni, þar til að þeir bregðast trausti mínu. Ég nálgast það með 

þeim hætti að þeir sinna sínum störfum, leggja til ákveðin plön og hugmyndir fyrir 

mig ef svo ber undir eða ekki og ef þeir gera það vel þá bakka ég þá upp í því öllu 

saman. Þannig að ég tel að stjórnandi eigi ekki að grípa inn í einhverja atburðarás 

hvorki til þess að sýna vald sinn né til þess að ná einhverju fram sem hann jafnvel 
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kannski telur að hefði verið skynsamlegra að gera nema ef um eitthvað þeim mun 

alvarlegra sé að ræða, því að þá ertu kominn á það stig að þú ert farinn að grafa 

undan þínu samstarfsfólki. Einfaldar ákvarðanir líkt og að ráða einhvern mann í 

einhverja tiltekna stöðu, er bara verkefni tiltekins aðalvarðstjóra eða 

yfirlögregluþjóns. Ef hann kemur með tillögur um eitthvað sem er ekki algjörlega út úr 

kortinu þá er bara á það fallist þó svo að ég hafi kannski mögulega aðrar skoðanir. 

Mér hefur fundist mikilvægast að treysta mínu samstarfsfólki fyrir þeim verkefnum 

sem þeir eiga að sinna og held ég að það hafi skilað mér sterkustu liðsheildinni. Ekki 

endalaust vera í þessu „micromanagmenti“ þar sem þú er að krufla í hinum og 

þessum smáatriðum út um allt, heldur að treysta þínu fólki. Mér myndi allavega vilja 

vera lýst sem þannig stjórnanda.“ 

Áhugavert er að sjá mismunandi áherslur hjá viðmælendunum þegar kemur að því að greina 

sjálfan sig. Viðmælendunum þótti greinilega frekar erfitt að lýsa sínum stjórnunarháttum. 

Þriðji viðmælandinn karlmaður, með langan starfsaldur og mikla reynslu, sagði:  

„Það er svo aftur flókið að lýsa sjálfum mér sem stjórnanda. Minn stjórnunarstíll 

gengur út á það að reyna að koma skilaboðum eða því sem ég óska eftir, fram með 

eins skýrum hætti og ég get. Mikilvægt er að fá fólk með sér til þess að stjórnandinn 

nái að fara í þá átt sem hann stefnir. Auðvitað er ég bundinn, mér eru settar ákveðnar 

reglur, ákveðnar skorður og ákveðin módel sem ég verð að fara eftir, því þetta er jú 

ekki einkafyrirtæki sem maður vinnur fyrir. Ég er bundinn af lögum og reglum og 

einnig þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið af æðstu stjórn. En ég reyni að fylgja 

því eftir á sem bestan hátt og fá mannskapinn með mér í það ferli. Ég er með 

millistjórnendur og marga á leiðinni niður þannig að ég reyni að koma öllu skýrt fram,  

þannig að hægt sé að koma þeim skilaboðum áfram. Ég er fljótur að taka ákvarðanir, 

fljótur að viðurkenna það ef ég geri mistök, fljótur að snúa frá því sem ég tel ekki vera 

rétt, reyni að vera heiðarlegur og hafa mikinn áhuga á því sem undirmenn mínir eru 

að gera. Spara ekki pepp og hrósa ef einstaklingurinn á það skilið.“ 

Viðmælendurnir voru einnig spurðir að því hvernig þeir teldu að undirmenn þeirra og 

samstarfsmenn myndu lýsa þeim sem stjórnendum. Voru svör þeirra mjög mismunandi en 
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allir voru þeir sammála um að það væri fróðlegt að fá að vita það. Viðmælandi, kvenmaður, 

sagði: 

„Það væri gaman að vita. Ég bara veit það ekki satt að segja. Ég held ég hafi nú aldrei 

verið talin frek, en ákveðin örugglega. Maður þarf að vera ákveðinn þegar maður er í 

því starfi sem ég er í. Starfið getur reynt mjög á. Ég hef ekki heyrt annað en að ég hafi 

mitt á hreinu, komi vel fram við mitt fólk og sýni þeim traust. Það sagði meira að segja 

einhver um daginn að ég væri ljúf. En annars er það misjafnt, stundum koma ákveðin 

tímabil, erfið mál eða eitthvað. Þannig að ég get nú ekki alltaf verið ljúf.“ 

Annar viðmælandi, karlmaður, var tiltölulega sammála fyrri viðmælandi og sagði: 

„Nú er frekar erfitt fyrir mig að svara. Ætli ég sé ekki stundum talinn ákveðinn og 

frekur. Við höfum náttúrulega þurft að standa í töluverðum niðurskurði, það er verið 

að spara mikinn pening hjá okkur og auðvitað eru margir óhressir með það. Sumum 

finnst ég örugglega fullharður og ekki nógu eftirgefanlegur. Ég þoli illa leti, ósanngirni 

og óheiðarleika. Ég fylgi því eftir, tek hart á því og fær fólk stundum að finna fyrir mér, 

en ég tel það nauðsynlegt. Sumir eiga erfitt með að fá það andsteymi sem að því 

fylgir. Ef menn t.d. mæta ekki í vinnu og segjast vera veikir en eru það svo ekki, geta 

þeir alveg eins átt von á að ég mæti heim til þeirra og taki þá á beinið. Það getur 

stundum verið erfitt og kalt á toppnum en það verður samt einhver að vera þar. Ég er 

í því hlutverki að ég á að leiða ákveðinn hóp til starfa og fylgi ég því hlutverki eftir. Ég 

hef meira segja þurft að fylgja máli eftir til dómstóla til þess að losa mig við mann og 

menn sem ekki höfðu staðið sig og brotið starfsreglur og lögin. Ég vil að þetta sé rétt, 

reglum fylgt eftir og allir framkvæmi það sem til er ætlast af þeim. Það verður svo 

bara að koma í ljós hvort fólk sé sammála mínum störfum eða ekki.“ 

Þriðji viðmælandinn, kona, sagði, þegar hún var spurð að því hvað hún teldi að undimenn og 

samstarfsfélagar sínir myndi lýsa henni sem stjórnanda: 

„Það er nátttúrlaga alltaf spurning hvort þetta sé það sem ég vona eða held. Miðað 

við hvernig gengur þá myndi ég halda að þeir myndu lýsa mér sem jákvæðum og 

sanngjörnum stjórnanda. Ég held nú að ég sé ekkert ströng eða eitthvað svoleiðis. 

Það er engin hræðsla sem á sér stað við mig eða nein óttastjórnun í gangi. Þannig að 
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ég vona nú að ég virki í þeirra augum hvetjandi, jákvæð, samviskusöm og góður 

stjórnandi.“ 

Fjórði viðmælandinn, karlmaður, var hógværari í svörum og sagði: 

„Ég vona að þeir lýsi mér svona, að ég treysti þeim fyrir þeim verkefnum sem þeim 

eru falin og bakki þá upp í þeim ákvörðunum sem þeir taka, því menn þurfa á því að 

halda í báðar áttir. Ég vona að menn lýsi mér sem sanngjörnum og heiðarlegum 

stjórnanda. Það er allavega það sem ég er að reyna að vinna að.“ 

Bakgrunnur og reynsla viðmælendanna er mismunandi. Þegar þeir voru beðnir um að lýsa 

þeirra stjórnunarstíl kom margt í ljós, líkt og að þeir flestir vildu sýna undirmönnum og 

samstarfsfélögum traust, hluta vel á það sem þeir hefðu að segja og sýna heiðarleika. Þegar 

þeir voru spurðir að því hvernig þeir teldu að sínir undirmenn og samstarfmenn myndu lýsa 

þeim sem stjórnendum kom það skýrt fram að allir viðmælendurnir töldu að þeim yrði lýst 

sem heiðarlegum, traustum og sanngjörnum stjórnendum með skýr markmið. Augljóst var 

samt að öllum viðmælendum þótti erfitt að svara þessari spurningu rannsakanda.  

 

5.2.2  Æskilegir eiginleikar góðs stjórnanda  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvaða æskilega eiginleika þeir teldu að góður 

stjórnandi þyrfti að búa yfir voru svör þeirra allra svipuð.  

Viðmælandi, kona svaraði þegar hún var spurð út í hvaða eiginleika góður stjórnandi þyrfti 

yfir að búa, svona: 

„Traust, traust og aftur traust. Einnig trúnaður, hann þarf að búa yfir góðri 

samskiptahæfni. Mér finnst samt skipta mestu máli þetta traust og svo náttúrulega 

heiðarleiki. Hann skipti líka miklu máli.“ 

Annar viðmælandi, karlmaður, sagði um æskilega eiginleika góðs stjórnanda: 

„Stjórnandinn verður að hafa góða yfirsýn og vera vel skipulagður. Jákvæðni og 

þolinmæði skipta líka máli. Já ég tel þetta vera svona það helsta, já og auðvitað traut. 



36 
 

Stjórnandinn verður að geta treyst sínum undirmönnum og eins verða þeir að geta 

treyst á sinn yfirmann.“ 

Þriðji viðmælandinn, karlmaður hafði þetta að segja um hvaða eiginleikar væru nauðsynlegir 

til að teljast sem góður stjórnandi: 

„Ég veit ekki alveg hvernig best sé að svara því. Það sem ég hef gengið út frá í mínum 

störfum er að breyta sjálfum sér ekki neitt, vera bara maður sjálfur. Ekki endilega vera 

að tileinka sér einhverja handbók um góða kosti stjórnenda. Heldur mikið frekar að 

vera bara trúr sjálfum sér, sínum eiginleikum. En þá þarftu líka að vera meðvitaður 

um þína kosti og þína galla og læra að vinna þá með kostina og lágmarka gallana. Ef 

að menn hafa þetta að leiðarljósi, eru þeir sjálfir og þekkja sjálfan sig þá held ég að 

það sé lykillinn að því að vera góður stjórnandi.“ 

 Lýsing fjórða viðmælandans, karlmanns, á góðum eiginleikum stjórnanda:  

„Það er að eiga gott með að hlusta á aðra, góð samskipti eru einnig mjög mikilvæg, 

stjórnandinn þarf að vita hvert hann er að fara, með markmiðin á hreinu og það sem 

til er ætlast af honum. Koma skilaboðum og verklagi, því sem ætlast er til af honum 

þannig fram að mannskapurinn finni að hann sé með í ákvörðunni og með í því 

verklagi sem taka á upp hverju sinni.“ 

Traust virðist því skipta miklu máli að mati stjórnendanna á því hvaða æskilegu eiginleika 

góður stjórnandi þarf að búa yfir. Einnig sögðu þeir að stjórnendur þyrftu að geta treyst á 

sjálfan sig sem og undirmenn sína, sýna góða samskiptahæfni, vera heiðarlegir og hafa góða 

yfirsýn.  

 

5.2.3  Æskilegir eiginleikar góðs leiðtoga 

 

Þegar viðmælendur voru aftur að móti spurðir að því hvaða eiginleika góður leiðtogi þyrfti að 

hafa, voru þeir allir á því að hann þyrfti að geta leitt hópinn að ákveðnum markmiðum og að  

einnig væri mikilvægt að leiðtoginn hefði fylgjendur með sér. 
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Viðmælandi, karlmaður, sagði um einkenni góðs leiðtoga: 

„Leiðtoginn þarf að kunna að halda vel utan um þann hóp sem hann er með, hann 

þarf að vera fyrirmynd, óragur, hafi góða þekkingu á starfi sínu og verkefnum. Hjörðin 

verður að geta fylgt honum eftir, vegna þess að hann á að vita hvert hann stefnir og 

hvernig best sé að fara þá leið.“ 

Annar viðmælandi, karlmaður, var sammála og sagði: 

 „Góður leiðtogi þarf náttúrulega að hafa skýra sýn, vita hvert hann er að fara eða vita 

hvert hann ætlar að leiða hjörð sína, ef maður getur orðað það þannig. Einnig þarf 

hann að hafa sannfæringakraft til þess að geta sannfært fólk um að fylgja honum og 

hans leiðsögn. Ég held að það sé að sumu leiti munur á stjórnendum og leiðtogum 

hvað þetta varðar því maður ætti kannski frekar að sjá leiðtogann í þessu pólitíska 

umhverfi frekar en á öðrum sviðum. Þá er ég ekki að tala um leiðtogann sem ákveðið 

fag heldur frekar sannfæring og köllun. En stjórnun, hún er í eðli sínu og á kannski 

frekar að vera faglega unnin frá fyrsta punkti til lokaatriðis. Eins og ég las 

einhversstaðar þá hafa stjórnendur undirmenn en leiðtoginn hann hefur flokk 

fylgjenda. Þetta lýsir þessu kannski bara best sem ég á við.“ 

Þriðji viðmælandinn, kona, virðist einnig vera sammála ofangreindum viðmælendum og 

sagði: 

„Jákvæðni, þolinmæði, samviskusemi og heiðarleiki. Leiðtoginn þarf að vera 

fyrirmynd. Hann verður að geta leitt sína menn áfram og náð markmiðum hópsins. 

Mér finnst einnig skipta miklu máli að hann sé góð og sterk fyrirmynd.“ 

Skýrt kemur fram að allir viðmælendurnir voru sammála um þau einkenni sem góður leiðtogi 

þarf yfir að búa. Þeir sögðu að leiðtoginn þyrfti að vera góð fyrirmynd, hafa skýra sýn, geta 

leitt hóp sinn áfram og náð markmiðum skipulagsheildarinnar. 
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5.2.4  Menntun og þjálfun tengd stjórnun 

 

Líkt og fram hefur komið eru allir viðmælendur rannsóknarinnar háskóla-og/eða 

lögreglumenntaðir og var því fróðlegt að sjá hvað þeir höfðu að segja þegar þeir voru spurðir 

út í það hvaða menntun eða þjálfun þeir hefðu fengið í tengslum við stjórnun. 

Viðmælandi, karlmaður, hafði þetta að segja: 

 „Ég hef í sjálfu sér ekki fengið neina beina háskólamenntun sem stjórnandi. Ég hef 

ekki farið í MBA eða eitthvað slíkt, né diplómanám. Ég hef hins vegar kennt í slíku 

námi, svona afmarkaða þætti og þá bara kannski fyrst og fremst atriði sem snúa að 

mínu starfi og mínum reynsluheimi. Það er engin áhersla lögð á þetta í 

lögfræðináminu þó svo að það sé fimm ára háskólanám. Ég hef sótt auðvitað fjöldann 

allan af fyrirlestrum þar sem verið er að fjalla um hin og þessi stjórnunartengd 

málefni og einnig námskeið t.d. námskeið sem stóðu yfir í einn eða fleiri daga. En þau 

námskeið snéru öll að einhverjum tilteknum þáttum tengdum stjórnun. Þessi 

námskeið og fyrirlestrar voru flest öll haldin innan lögreglunnar og félagi 

forstöðumanna innan ríkisstofnanna. Ég held að það skipti máli að vera virkur 

þátttakandi í svona fræðastarfi. Þannig að ég hef ekki farið í eitthvað ákveðið nám 

sem tengist stjórnun heldur hef ég bara reynsluna að starfa sem slíkur.“ 

Annar viðmælandi, karlmaður, sem litla menntun og þjálfun hefur fengið varðandi stjórnun 

en hefur líkt og fyrri viðmælandi mikla reynslu í því að stjórna, sagði: 

„Ég hef nú ekki fengið mikla menntun hvað stjórnun varðar. Ég er lærður vélvirki og 

fór svo í lögregluna. Ég var að vísu verslunarstjóri áður en ég fór í lögregluna þannig 

að ég hafði ákveðna reynslu af því að stjórna fólki, vera með fólk í vinnu, þurfa að 

taka ákvarðanir og annað. Síðan var ég líka varðstjóri í mjög litlu lögregluliði. Þannig í 

rauninni sjálfmenntaði ég mig mjög mikið,  hef lært af mistökum og styrkt það sem 

gott þykir. Ég hef einnig farið erlendis mikið á vegum lögreglunnar og séð starfshætti 

þar. Sótti líka námskeið í stjórnun í Háskóla Íslands og svo hefur maður lesið sér 

eitthvað til. Mér finnst þetta hafa hjálpað mér mikið í því sem ég er að gera. Mér 

finnst ég hafa verið að gera rétt, ég hef ekki þurft að kúvenda í mörgum atriðum, 

þannig að trúlega er eitthvað af þessu bara genatískt.“ 
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Þriðji viðmælandinn, kona, hafði þetta að segja um menntun eða þjálfun í tengslum við 

stjórnun: 

„Eina svona almennilega menntunin sem ég hef fengið í tengslum við stjórnun er 

Lögregluskólinn. Hann bauð uppá ákveðin námskeið og fyrirlestra. Þar fær maður 

ákveðna menntun er varðar stjórnun. Ég hef ekki lagt stund á eitthvað ákveðið 

stjórnunarnám en ég hef sótt fjöldann allan af fyrirlestrum sem tengjast mikið 

stjórnunarfræðunum.“ 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar hafa mismunandi menntun og reynslu hvað varðar 

stjórnun. Enginn þeirra er menntaður sérstaklega í stjórnun en öll eiga þau það sameiginlegt 

að hafa sótt fjölda námskeiða sem tengd eru stjórnun á einn eða annan hátt. 

 

5.2.5  Lestur bóka sem tengjast stjórnunarfræðum 

 

Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa lesið sig til um ýmislegt sem varðar 

stjórnun og stjórnunarfræði, þó svo að lestur þeirra væri mismikill. 

Lýsing viðmælandi, karlmanns, er svohljóðandi: 

„Já ég les nú ýmislegt sem tengist stjórnun og leiðtogahæfni. Ég er með ýmsar bækur 

t.d. hér eru nokkrar bækur sem fjalla um stjórnendur innan lögreglunnar, sem segja 

frá sinni reynslu. Ég ætla nú ekki að segja að ég lesi þetta á hverjum degi en það er 

gott að eiga þær og geta gripið í við tækifæri. Einnig hef ég lesið bókina hennar 

Ásdísar Höllu sem heitir í Hlutverki leiðtogans, hún var góð. Þannig að ég reyni svona 

að glugga svolítið í þessi fræði og fylgjast með og einnig les ég mikið af bókum sem 

snúa að löggæslu.“ 

Annar viðmælandi, kona, með viðskiptafræðimenntun, les einnig bækur sem tengjast 

stjórnun en ekki í jafn miklu mæli og fyrri viðmælandi, sagði: 

„Já, en ég hef nú ekki gert það undanfarið. Það var nú örugglega mest þegar ég var í 

náminu í háskólanum. En ég glugga nú alveg í bækur tengdar stjórnun ef mér finnst 
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þær áhugaverðar. En ég les samt meira af greinum sem tengast stjórnun á einn eða 

annan hátt.“ 

Þriðji viðmælandinn, karlmaður, sagðist alveg hafa lesið bækur sem snéru að stjórnun en 

væri ekkert allt of duglegur í því, hafði þetta að segja þegar hann var spurður um lestur á 

bókum um stjórnun:  

„Það er enginn ákveðinn höfundur heldur bara það sem mér þykir fróðlegt hverju 

sinni og það sem ég tel að geta nýst mér. Ég las mikið á þeim tíma þegar ég var í 

Lögregluskólanum og á námskeiðunum í Háskóla Íslands. Einnig hef ég verið duglegur 

að kynna mér einstaklinga og skrif þeirra ef þeir hafa vakið upp hjá mér forvitni og 

vitnað hefur verið í þá. Skoðað þá þeirra stjórnunarstíla.“ 

Allir viðmælendurnir hafa því lesið og kynnt sér bækur sem tengjast stjórnun en mismikið þó. 

Aðallega lesa þeir bækur sem vekja hjá þeim forvitni og áhuga, en enginn ákveðinn höfundur 

hefur orðið fyrir valinu. 

 

5.2.6  Fyrirmynd viðmælanda er varða stjórnun 

 

Í lok viðtalsins voru viðmælendur spurðir að því hvort að þeir ættu sér einhverja fyrirmynd 

innan stjórnunar og ef svo væri hvaða þætti í fari þeirra einstaklinga hefðu þeir tileinkað sér 

sjálfir.  

Viðmælandi, karlmaður, sem lýsti ákveðnum aðila sem sinni fyrirmynd í stjórnun, sagði: 

„Já ég held ég geti sagt að ég eigi mér fyrirmynd. Það var ráðuneytisstjórinn í 

Dómsmálaráðuneytinu sem réð mig á sínum tíma inn í ráðuneytið, hann hét 

Þorsteinn Geirsson. Hans stjórnunaraðferð fólst í því að treysta sínu samstarfsfólki 

fyrir þeim verkefnum sem þeim voru falin, styðja það og styrkja í þeim. Um leið og 

maður lenti í einhverjum vandræðum var Þorsteinn tilbúinn að koma inn í og aðstoða 

mann og jafnvel taka málið yfir ef það krafðist þess. Þannig að það má eiginlega segja 

að bandið hafi verið mjög laust, en að hann hafi haldið fast í bandið ef á þurfti að 

halda. Mér þótti þessi stjórnunarstíll og þessi stjórnunaraðferð góð, hún virkaði mjög 

hvetjandi á mig. Gaf mér færi á að sýna frumkvæði, sýna hvað í mér bjó og mér fannst 
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einstaklega notalegt að finna að það var alltaf stuðningur frá honum í öllu sem ég 

gerði og ef ég lenti í vandræðum þá var alltaf stutt í aðstoð.“ 

Hinir viðmælendurnir sögðust einungis tileinka sér ákveðin einkenni í fari margra ólíkra 

einstaklinga, líkt og viðmælandi, karlmaður, sagði um sína fyrirmynd: 

„Auðvitað eru alltaf einhverjir einstaklingar sem maður lítur upp til sem maður hefur 

kynnst á lífsleiðinni, bæði innan lögreglunnar og utan. En engan einn sem ég fókusa 

eða get bent beint á. Ég get séð fyrir mér ýmsa sem hafa verið í stjórnunarstöðum og 

hvernig þær hafa svona tæklað málin. Hef reynt að vera duglegur að fylgjast með 

þannig einstaklingum og tel ég mig hafa staðið mig nokkuð vel í því.“ 

Þriðji viðmælandinn, kona var sammála fyrri viðmælanda og sagði: 

„Það er ekki einhver einn. Ég frekar gríp eitthvað í fari einstaklinga sem mér þykir 

gott. Kannski eitt héðan og annað þaðan. En ég spái alveg í „taktík“ hjá fólki sem 

gengur vel og reyni að tileinka mér það góða í fari þeirra.“ 

Fjórði og síðasti viðmælandinn, kona, sagði að hennar yfirmenn væru hennar helstu 

fyrirmyndir: 

„Það eru bara mínir yfirmenn. Hef litið mikið upp til þeirra yfirmanna sem ég hef haft 

og hef og reyni að læra af þeim. Ég hef skoðað vel hvað mér þykir hafa verið gott í 

þeirra fari og þeirra stjórnunarháttum og eins hvað mér þótti ekki gott. Reyni ég þá 

að nýta mér þá góðu þætti en passa upp á að tileinka mér ekki þá slæmu. Svona reyni 

ég að púsla þessu saman. Þannig að það er ekki einhver ein fyrirmynd sem ég lít upp 

til, heldur frekar margir þættir í mörgun einstaklingum sem ég reyni að nýta mér.“ 

Aðeins einn viðmælandi lýsti ákveðnum einstaklingi sem sína fyrirmynd í stjórnun og taldi 

hann sína fyrirmynd hafa haft góð áhrif á sig og virkaði hans stjórnunarstíll hvetjandi á hann. 

Hinir þrír viðmælendurnir voru allir sammála um að þeir ættu sér ekki einhverja ákveðna 

fyrirmynd í stjórnun heldur reyndu þeir frekar að tileinka sér ákveðna þætti í fari ólíkra 

einstaklinga í umhverfi sínu sem þeim þættu góðir. 
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5.3  Helstu niðurstöður og  umræða 

 

Það sem er áberandi við ofangreinda rannsókn er hversu samhljóma afstaða og áherslur 

viðmælenda eru. Þótt það komi ekki á óvart í ljósi þess að viðmælendurnir starfa allir innan 

sömu skipulagsheildar og hafa því svipaða afstöðu til lykilþátta er henni tengjast, er það samt 

athyglisvert í ljósi þess að kyn þeirra, menntun, reynsla, starfsaldur og annar bakgrunnur er 

ólíkur. Þótt ljóst megi vera að engar stórar ályktanir sé hægt að draga af svo litlum hópi 

viðmælenda, má samt leiða að því sterk rök að afstaða þeirra sem innan þessara tilteknu 

skipulegsheildar starfa sé nokkuð svipuð hvað varðar skilgreiningar á verkefni þessarar 

rannsóknar, þ.e. ólíkum skilningi og ólíkum hugmyndum um stjórnandann annars vegar og 

leiðtogann hins vegar.  

 Ef við byrjum fyrst á því að fara stuttlega yfir bakgrunn viðmælenda með hliðsjón af 

samanburðarhæfni, þá eru allir í hópnum lögregluskólagengnir en tveir hafa einnig lokið 

háskólanámi. Aldur viðmælenda er á bilinu 30-60 ár og starfsreynsla þeirra því mjög misjöfn 

og enn misjafnari ef litið er til stjórnunarreynslu. Allir hafa viðmælendurnir aflað sér 

einhverrar aukaþekkingar í gegnum námskeið, lestur eða kynningar á þáttum er varða 

stjórnun og starfsmannahald. Í viðræðum virka þau öll mjög móttækileg fyrir þeim lærdómi 

sem þau geta öðlast í gegnum slíkt, en einnig þeirri reynslu sem þau öðlast í gegnum 

samstarf við aðra. Enginn viðmælandi var þó sérstaklega vel að sér í þeim fræðum er tengjast 

stjórnendum og leiðtogum, þannig að svör þeirra draga ekki fram að þau vinni eftir 

sérstökum kenningum eða skilgreiningum þar um. Allir viðmælendur í rannsókninni eru 

öruggir í afstöðu sinni til sinna starfa og hafa skýran skilning á því til hvers er ætlast af þeim 

og hvernig best verði leyst úr þeirra verkefnum. Að auki kemur skýrt fram í samtölum við 

þessa einstaklinga að þau eru öll sátt við sín störf og sinn starfsvettvang, metnaður er mikill 

og viljinn til góðra verka greinilegur. Fyrirmyndir virðast þau því gjarnan sækja í eigið 

umhverfi og samstarfsfólk, frekar en einhverja einstaklinga sem þau sækja innblástur til eða 

kjósa að líkjast.  

 Þegar viðmælendur rannsóknarinnar eru spurður um afstöðu þeirra til stjórnenda 

kemur áðurnefndur samhljómur skýrt fram. Öll telja þau traust, trúverðugleika og heiðarleika 

algjört lykilatriði. Þau nefna einnig góða yfirsýn, meðvitund um eigin kosti og galla, skýra 



43 
 

markmiðssetningu og stefnumið og svo virðist það skipta mjög miklu að kunna og geta átt 

góð samskipti við samstarfsfólk, jafnt yfirmenn sem undirmenn.   

 Athyglisvert er að þegar viðmælendur lýsa sínum eigin stjórnunarstíl nefna þeir 

svipaða þætti. Ætla má því að þeir telji sig bera einkenni góðs stjórnanda sem endurspeglar 

þá skilgreiningu fræðanna að góður stjórnandi hafi gott sjálfstraust og góða sjálfsmynd. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem gerð var af fræðimönnunum Alvesson og 

Sveningsson (2003), en þar skoðuðu þeir lýsingar stjórnenda á eigin leiðtogastíl. Einnig er 

áberandi að þegar viðmælendur eru beðnir um að lýsa því hvernig þeir telja að 

samstarfsmenn myndu lýsa þeim sem stjórnendum nefna þeir sömu þætti og greina mjög 

skýrt frá þeirri von sinni að þeim verði lýst sem traustum, heiðarlegum, sanngjörnum 

stjórnendum sem hafi skilning á þeim verkefnum sem vinna þarf og beri virðingu fyrir 

afstöðu og eiginleikum undirmanna sinna. 

 Þegar viðmælendur eru hins vegar spurðir um afstöðu þeirra og hugmyndir um 

leiðtoga er greinilegur munur á afstöðu þeirra til þeirra eiginleika og eiginleika stjórnandans, 

þótt það sé misjafnt hversu sterkt viðmælendur upplifa þennan mun. Þannig nefna þau öll að 

leiðtoginn skuli vera einstaklingur sem hefur það hlutverk að vera fyrirmynd, hafa skýra sýn á 

stóru myndina, sannfæringakraft og hæfni til að leiða hóp fólks. Tækifæri leiðtoganna er að 

vera fyrirmynd, nota sitt sérstaka vald til góðs (Northouse, 2010). Einn viðmælanda hafði 

sérstaklega skýra sýn á muninum á milli stjórnenda og leiðtoga, þegar hann sagði að leiðtogi 

þyrfti að hafa sterka sannfæringu og köllun. Að vera leiðtogi væri ekki fag, en stjórnandi 

þyrfti að tileinka sér faglega nálgun frá „fyrsta punkti til lokaatriðis“ eins og hann orðaði það.  

Þetta er athyglisverð nálgun sem er nokkuð þekkt í skrifum um þessa þætti, þar sem 

leiðtoginn er talinn hafa einhverskonar áskapaða náðargáfu þar sem tilfinningar skipta miklu, 

en stjórnandinn hefur áunna hæfni þar sem skipulag skiptir mestu.  

Hvað varðar markmið þessarar ritgerðar og niðurstöðu rannsóknarinnar virðist ljóst 

að samhengi er á milli skilgreininga fræðasamfélagsins og skilnings viðmælenda þeirrar 

skipulagsheildar sem hér var skoðuð. Viðmælendur eru allir meðvitaðir um muninn á þessum 

ólíku hlutverkum stjórnenda og leiðtoga, þótt einnig komi fram að skilningur er ekki endilega 

mjög skýr eða auðskilgreindur í orðum. Skilningurinn á þessum ólíku hlutverkum virðist 

aukast eftir því sem reynslan af slíkum hlutverkum eykst, en virðist minna hafa að gera með 

menntun ef marka má þá viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Aftur þarf að ítreka að 
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fjöldi viðmælenda er svo lítill að hann gefur ekki tilefni til alhæfinga, heldur aðeins umræðna, 

vísbendingar og vangaveltna um þessi atriði. 

Að lokum er rétt að nefna að það er niðurstaða þessarar rannsóknar að enginn 

þessara stjórnenda sem tilheyrðu viðmælendahópnum, skilgreina sig sem leiðtoga. Allir 

viðmælendurnir virðast skilgreina sig í hlutverki stjórnenda og greina störf sín, markmið og 

forystu í samræmi við það. Allir viðmælendurnir virtust líta á sig í því hlutverki að útfæra 

stefnu eða sýn sem sett væri fram af öðrum, sannfæringin væri annarra en faglega útfærslan 

þeirra. Þessi staðreynd undirstrikar einnig þann mun sem er á þessum tveimur hlutverkum í 

hugum flestra, þrátt fyrir að það sé ekki alltaf orðað skýrt.    
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6  Lokaorð 
 

Líkt og fram kom í útdrætti staðfestir þessi ritgerð að þrátt fyrir að fræðasamfélagið hafi 

fjallað um hlutverk stjórnenda og leiðtoga, stundum sem algjörlega aðgreinda eiginleika en 

oftar sem sitthvora hliðina á sama pening, sé það augljós niðurstaða að hér sé um ólík 

hlutverk að ræða sem kalli á ólíkar skilgreiningar og ólíkar kenningar. Niðurstaðan er einnig 

sú að munur á stjórnendum og leiðtogum sé ekki aðeins skýr og vel skilgreindur í 

fræðasamfélaginu, heldur einnig innan skipulagseininganna sjálfra og hjá þeim sem þar 

starfa. Kenningar fræðasamfélagsins eru því staðfestar í þeirri skipulagsheild sem hér var  

skoðuð. 

 Að sjálfsögðu er ljóst að hér er hvorki um fullnægjandi né tæmandi rannsókn að 

ræða, enda var það ekki hlutverk þessarar ritgerðar heldur miklu frekar að varpa einhverju 

ljósi á eina af þekktari staðhæfingum í stjórnunarfræðum í umhverfi þar sem þessi aðgreining 

virðist lítt rannsökuð. Niðurstaðan er í samræmi við niðurstöður stærri rannsókna úr öðrum 

skipulagsheildum og staðfestir því margar þeirra kenninga sem reifaðar voru í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. 

 Niðurstaða rannsóknarhluta ritgerðarinnar staðfestir einnig það sama og fram kemur 

í fræðilega hluta hennar að bæði hlutverkin, stjórnandi eða leiðtogi, eru afar mikilvæg og 

geta haft mótandi og afgerandi áhrif á umhverfi okkar og samfélag. Bæði stjórnendur og 

leiðtogar gegna lykilstöðu í skipulagsheildum við að ná árangri. Allar breytingar sem eiga sér 

stað innan skipulagsheilda hefjast með þeim og eru það þeir sem fylgja þeim breytingum 

eftir. Það er ekki auðvelt eða einleikið að vera stjórnandi eða leiðtogi í nútíma skipulagsheild. 

Hlutverk stjórnandans og leiðtogans er að hvetja, styðja við, kveikja eldmóð og leiða 

undirmenn að sameiginlegum markmiðum skipulagsheildarinnar. Oftar en ekki getur það 

hlutverk reynst stjórnendum og leiðtogum erfitt. Það er einmitt þess vegna sem ég kýs í lokin 

að taka undir þetta og nota tilvitnun í einn viðmælanda minn sem yfirskrift þessarar ritgerðar 

,,Það getur verið kalt á toppnum en einhver verður að vera þar“. 
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