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Hvað er þjónandi forysta?



Þörf fyrir styrka forystu

Leiðtogar:
Nálægir
Styðjandi
Mynda traust
Skapa samstöðu

Stofnunin og skipulagið:
Skýr markmið - hugsjón
Skýrir verkferlar
Aðgangur að upplýsingum
Tækifæri til að læra og 
þroskast

Þjónandi forysta



Einstakar áherslur þjónandi forystu
Mæta samstarfsfólki; nærvera, hlustun
Rækta innri starfshvöt
Horfast í augu við eigin hugsjón og fylgja henni
Þroskast sem leiðtogi með ígrundun og samtali

Styrkleiki forystu felst í þjónustu



Robert Greenleaf: frumkvöðull þjónandi forystu (1904 – 1990)

Þjónandi leiðtogi er í fyrsta lagi þjónn. ... 
Byrjunin er eðlislæg tilfinning um að vilja þjóna. Síðar leiðir meðvituð 
ákvörðun viðkomandi til forystu. Slíkur einstaklingur er ólíkur þeim sem er 
fyrst leiðtogi. ... 
Besti prófsteininn á þetta, og jafnframt sá þyngsti er: 

Vaxa þau sem er þjónað sem einstaklingar? 
Verða þau heilsuhraustari? Fá þau meiri visku, frelsi og sjálfstæði? 
Verða þau sjálf líklegri til að vera þjónandi leiðtogar? 

Greenleaf 1970 / 2008, bls. 15

Hugmyndafræði samskipta og forystu



Getur sami starfsmaðurinn verið í senn þjónn og leiðtogi?

Þjónandi forysta



Lykilþættir þjónandi forystu skv. Kent M. Keith

Kent M. Keith (2008). The Case For Servant Leadership, bls. 31 
– 52.

Sjö stoðir þjónandi forystu 
1 Sjálfsvitund
2 Hlustun
3 Breyta píramídanum
4 Þroska samstarfsfólks
5 Leiðbeina, ekki stjórna
6 Laða fram orku og vitsmuni annarra
7 Að sjá fram á veginn 

Kent M. Keith Skálholti, júní 2008



Þjónandi forysta er hugmyndafræði
farsælla leiðtoga 

Hlustun Hógværð

Hvatning
Hugrekki

Hreinskilni

... þjónusta Thor Jensen

1863 – 1947

Hugsjón



Hvar má sjá dæmi um þjónandi 
forysta?

Nokkur dæmi um fyrirtæki og félög sem hafa innleitt þjónandi 
forystu og notað með góðum árangri í áraraðir …



Háskólar - Iðnfyrirtæki
Veitingahúsakeðja



Sjúkrahús



Vöruhús – Verktakar
Vefverslun



Varnarmál & Hjálparstarf



Verslunarkeðjur & Flugfélög



Hvað með Ísland?
Þjónandi leiðtogar hér á 

landi 

thjonandiforysta.is



Thor Jensen - Þjónandi leiðtogi
1863 – 1947

Thor Jensen

Reynsluár - Minningar I 

1954, bls. 158 – 159

Þeir furðuðu sig á því, að ég skyldi ekki aðeins hugsa um 
hag verzlunarinnar, heldur líka um hagsmuni 

viðskiptamannanna. En eins og gefur að skilja, var það 
ó-beinn hagur fyrir verslunina, að hagur 

viðskiptamammanna stæði með mestum blóma, og að 
þeir yrðu sem sjálfstæðastir efnalega.

Eftir að verzlunarrekstur minn í Borgarnesi var kominn í 
nokkuð fastar skorður, reyndi ég að fá eins náin kynni og 
unnt var af búrekstri þeirra bænda sem höfðu föst skipti 

við Langesverslun. 



Sjálfsþekking, vitund, auðmýkt og samræða

,,Til þess að öðlast sjálfsþekkingu þurfum við að vera auðmjúk og 
viðurkenna það sem við komum auga á. Við þurfum að læra af reynslu 
okkar, gleði og sorgum og að skilja tilfinningar okkar. Besta tækifærið til að 
þekkja sjálfa sig er í gegnum samtal við aðra.”

Vigdís Magnúsdóttir 1931- 2009 
hjúkrunarforstjóri Landspítala 1973 – 1995, forstjóri 1995 – 1999

Fyrirmynd þjónandi forystu í heilbrigðisþjónustu

Traust - Hógværð – Hugrekki – Trúverðugleiki – Samvinna

V.M. 
24.11.2008



Gildi þjónandi forystu í skólum

Jákvæð tengsl þjónandi forystu og starfsánægju kennara:

Sterk tengsl við innri starfshvöt (intrinsic job satisfaction)

Mikilvægar áherslur skólastjóra:
Meta kennara (valuing)
Trúverðugleiki (authenticity)
Starfsþróun kennara (development)
Skapa samstöðu (building community)

Skv. Yusuf, 2009



Meðvitund um markmið, 
hugsjón og 
forgangsröðun

Leiðtogar sjálfsöruggir 
og hógværir

Upplýsingar 
aðgengilegar og 
skiljanlegar

Leiðtogar styðja aðra til 
að vaxa, dafna og njóta 
sín

Þjónandi leiðtogar meðal 
allra starfsmanna

Vitund um eigin ábyrgð 
og fagmennsku

Þjónandi forysta



Þjónandi forysta er svar við ákalli þjóðfundanna 2009 & 2010



Þjónandi forysta er líka svar við ákalli Rannsóknarskýrslu 2010

Bls 243



Fagmennska

Samfélagsleg 
ábyrgð

Siðferðisvitund

Ný sýn á forystu

Gagnkvæm 
þjónusta

Þjónandi forysta er dýrmæt á erfiðum tímum

Samskipti og forysta grunduð á þjónustu
Service model vs. Power model
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