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Á heimasíðu dönsku stofnunarinnar “Videncenter for Arbejdsmiljø” birtist forvitnilegt greinarkorn eftir 
Vibeke Lou þann 23 nóvember 2015 þ.e. skrif um áhugaverða norska rannsókn sem fjallar um áhrif 
stjórnendastíls á öryggismál vinnustaða. Þessi grein virðist styðja vel við kenningar Dow Zohar og 
fleiri fræðimanna að baki kenningunum um “Leader Based Safety". Við ákváðum að þýða og 
endursega efnið lauslega – og gefum hlekk á greinina að neðan: 
  

Góð stjórnun leiðir til til mikils öryggis við vinnu 

Ný norsk rannsókn sýnir að stjórnendastíll er sá einstaki þáttur sem hefur mestu þýðinguna fyrir 
öryggið á vinnustað. 

 
“Skiptir það máli fyrir öryggið á vinnustað hvort menn hafa niðurdrepandi eða uppbyggilegan 
stjórnanda? Og hvernig eru áhrif stjórnendastíls yfir lengri tíma?” 

 
Þessar spurningar hafði hópur norskra fræðimanna til rannsóknar og niðurstöðurnar voru nýverið 
birtar af norsku vinnuverndarstofnuninni STAMI. 
  
Fræðimennirnir framkvæmdu spurningalistakönnun meðal 683 norskra starfsmanna á olíuborpöllum. 
Þar er algengt að menn séu ráðnir til skemmri tíma og af því leiðir að oft er skipt um stjórnendur. 
Þátttakendur í rannsókninni svöruðu spurningum um öryggismál og mátu stjórnendastílinn í tveimur 
spurningahrinum með 6 mánaða millibili. 
 

Stjórnendastíllinn er afgerandi 
Niðurstöðurnar sýndu að uppbyggileg stjórnun tengist betri upplifun öryggismála þegar menn mæla 
sex mánuðum síðar. Annar áhugaverður þáttur er að starfsmenn sem höfðu frá byrjuninni neikvæða 
upplifun á öryggismálum á vinnustaðnum mátu næstverandi yfirmann sinn sem meiri drotnara eftir sex 
mánuði. Samkvæmt fræðimönnunum gefur þetta til kynna að öryggisstigið á vinnustað geti haft áhrif á 
hvernig starfsmenn upplifa stjórnendastílinn.   
  
Í grunninn bendir rannsóknin til þess að vinnustaðir sem vilja gjarnan bæta öryggisstigið ættu að 
sækjast eftir stjórnendum sem hafa uppbyggilegan stjórnendastíl með áherslu á verndun og þróun 
starfsmannanna. Hafi menn þegar lélegt öryggisstig er mikilvægt að grípa inn í til að hindra að það 
þróist gagnkvæmt skemmandi samspil milli stjórnenda og starfsmanna.     
  

Þrjár tegundir stjórnenda 

Í rannsókninni skildu fræðimennirnir milli þriggja tegunda stjórnenda: 
  

• Uppbyggilegi stjórnandinn, sem verndar og þróar starfsmennina sína samhliða því að hann/hún 
leitast við að verkefni vinnustaðarins og markmiðssetningar séu leyst af hólmi og náist.  

• Laissez-faire-stjórnandinn, sem hvorki er upptekinn af eigin starfsmönnum né verkefnum sínum og 
eftirlætur stjórnunina til hópsins sjálfs. 

• Drotnunarstjórnandinn, sem notar aðdróttanir og ögranir - og hikar ekki andartak við að auðmýkja 
starfsmennina og eigna sér heiðurinn af vinnu þeirra 

  

Skilgreining á öryggi: 
Öryggi er þær meginlínur og verklagsreglur sem vinnustaður hefur gangsett til að vernda og tryggja 
vellíðan og heilbrigði starfsmanna 
  

Grein Vibeke Lou finnst á: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Nyt/Nyheder/2015/November/God-

ledelse-giver-hoj-sikkerhed-paa-jobbet 

  
Kilde: Morten Birkeland Nielsen mfl.: ‘ The importance of a multidimensional and temporal design in 
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