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Að vera leiðtogi og líka þjónn

Hugmyndafræði um sjálfræði,

stuðning og sameiginlega ábyrgð

Endurspeglar grunnatriði gagnreyndra 

líkana um heilbrigt starfsumhverfi



Heilsa og velferð eru prófsteinar þjónandi foyrstu 

Vaxa þau sem er þjónað sem einstaklingar? 

Verða þau heilsuhraustari? 

Fá þau meiri visku, frelsi og sjálfstæði? 

Verða þau sjálf líklegri til að verða þjónar? 

Hver eru áhrifin á þau sem minnst völd hafa?

Robert Greenleaf 

1904 – 1990

1970



Hvernig nýtast viðhorf og 

aðferðir þjónandi forystu til að 

ná þessum árangri?



Áhugi og vellíðan starfsfólks er forsenda árangurs

Frelsi, ábyrgð og forysta margra

Áherslur sem glæða innri starfshvöt
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Þjónandi forysta og vellíðan: Reynsla fyrirtækja og nýjar rannsóknir
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Þjónandi forysta og vellíðan: Reynsla fyrirtækja og nýjar rannsóknir

Rannsóknir hér á landi í samstarfi við 
Erasmus Univ. Hollandi (van Dierendonck)



•Starfsánægja

•Minni einkenni 

kulnunar

•Sköpunargleði

Vellíðan starfsfólks tengist þjónandi forystu

•Efling, hlustun

•Auðmýkt

•Ábyrgðarskylda

•Samfélagsleg ábyrgð

Jákvæð 
marktæk 

tengsl
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van Dierendonck, Gunnarsdóttir, Birgisdóttir, Candi, Reynisdóttir, Guðjónsson, Edwalds  



Einlægur áhugi 
á hag og hug 

annarra

Næmi - Vitund
Sjálfsþekking
Innri styrkur

Tilgangur
Hugsjón
Framsýni
Ábyrgð 10

Að vera þjónn og að vera líka leiðtogi

Þjónusta

Forysta



Tengsl þjónandi forystu við vellíðan í takt við fyrri rannsóknir
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http://www.kenblanchard.com/ - febrúar 2016

http://www.kenblanchard.com/


Hlustun

Traust

Innri 
starfshvöt



Innri starfshvatar:

• Starfið sjálft, samskiptin

• Gildi og tilgangur starfsins

• Umbun í starfinu sjálfu

• Skapa ánægju

Ytri starfshvatar:

• Laun

• Stöðuhækkun

• Efnisleg umbun

• Skortur skapar óánægju Ex
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Meginniðurstaða:

Opinberir starfsmenn kjósa fremur innri starfshvata

• Ánægja í starfinu sjálfu

• Leggja af mörkum til samfélags

Bresk rannsókn
• 1991 – 2014
• 10.000 

þátttakendur



Þjónandi leiðtogi nýtir hlustun, 

auðmýkt og skýra sýn á tilgang 

til að skapa traust og 

glæða innri starfshvöt 



Auðmjúkur leiðtogi:

• Setur hagsmuni og þarfir annarra í fyrsta sæti

• Tekur sjálfa/n sig ekki of hátíðlega

• Viðurkennir mistök

• Er sjálfsörugg/ur

• Er jarðbundin/n

• Skapar traust

Auðmýkt er bráðsmitandi 



Laðar fram auðmýkt

Eflir vellíðan og heilsu

Samskipti í þjónandi forystu endurspegla 

sameiginlegan tilgang

Tilfinning fyrir tilgangi tengist góðri heilsu



not the charisma of the leader

- Robert K. Greenleaf (1978), 
The Leadership Crisis, bls. 8

It is the idea that unites people 

in the common effort
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Einlægur áhugi
Skýr sýn á tilgang

Sjálfsþekking

Árangur

Innri starfshvöt
Auðmýkt

Traust
Ánægja
Ábyrgð
Heilsa

Þjónandi forysta



Þjónandi forysta
Eru stjórnunarhættir kenndir við þjónandi forystu 

leið til að bæta líðan og heilsu starfsfólks?

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála og Félag forstöðumanna ríkisstofnana í 
samstarfi við Þekkingarsetur um þjónandi forystu - Grand hótel 31. mars 2016

thjonandiforysta.is


