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Útdráttur 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna viðhorf íslenskra forstjóra og 

framkvæmdastjóra til samþættinga vinnu og einkalífs, og hvernig leggja þeir línurnar í 

fyrirtækjamenningu hvað samþættingu vinnu og einkalífs varðar. Í rannsókninni er 

byrjað á því að rekja mannauðsstjórnun í sögulegu ljósi, því mannauðsstjórnun er 

grunnurinn að allri þeirri hugmyndafræði sem á eftir kemur. Það er að segja að 

starfsmannastefnu, samþættingu vinnu og einkalífs og fyrirtækjamenningu. Leitast er 

við að skilgreina hvað átt er við með mannauðsstjórnun, hvernig það hugtak varð til 

og hvaða hlutverki það gegnir í nútíma vinnuumhverfi. Út frá mannauðsstjóra 

hugtakinu er leitast við að gera grein fyrir starfsgæðum, en hugtakið staðfestir og 

undirstrikar það hvers vegna er þörf á starfsmannastefnu og því að koma til móts við 

starfsfólkið með samþættingu vinnu og einkalífs.  

Æðstu stjórnendur eru þeir sem leggja línurnar að fyrirtækjamenningu sem 

fyrirmyndir á hverjum vinnustað. Hægt er að vera með góða starfsmannastefnu í 

fallegu orði en allt aðra fyrirtækjamenningu á borði.  

Rannsóknin er megindleg, þátttakendur voru forstjórar og framkvæmdastjórar stærstu 

fyrirtækja landsins. Leitast var við að ná fram viðhorfi þeirra til samþættingar vinnu 

og einkalífs og átta sig á þeirra eigin hegðun í því samhengi. Niðurstaðan var í grófum 

dráttum sú að íslenskir forstjórar og framkvæmdastjórar eru frekar jákvæðir gagnvart 

slíkri samþættingu. Þeir virðast vera meðvitaðir um að bjóða upp á samþættingu og 

sýna mikilvægi hennar mikinn skilning. En vinna á sama tíma sjálfir mjög mikið og 

leggja því líklega línurnar að fyrirtækjamenningu sinna vinnustaða á móti jákvæðri 

hugmynd um samþættingu vinnu og einkalífs. 
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1 Inngangur 

Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins og án sterkra fjölskyldna væri samfélagið ekki 

svipur hjá sjón. Öll þurfum við þó að eiga í okkur og á; og þak yfir höfuðið. Að sama 

skapi höfum við öll þörf fyrir lífs viðurværi. Vissulega höfum við mismikla þörf fyrir 

að ná langt á framabrautinni og við höfum mismikla þörf fyrir að hlúa vel að 

fjölskyldu okkar og einkalífi. Síðustu áratugi hafa aðstæður breyst í vinnuumhverfinu 

á Íslandi eins og annars  staðar í hinum vestræna heimi. Konur hafa í auknum mæli 

farið út á vinnumarkaðinn auk þess sem almenn  menntun hefur stóraukist. Þessar 

breytingar hafa valdið því að margt fólk upplifir mikla spennu og togstreitu milli þess 

að standa sig vel í vinnu og þess að sinna fjölskyldum sínum.  Áður voru konurnar í 

meira mæli heima að hugsa um börn og bú, á meðan karlarnir sáu um að afla tekna. 

Nú þegar báðir foreldrar barna eru farin út á vinnumarkaðinn, er hætta á að börnin 

verði útundan og ójafnvægi myndast í samfélaginu.  

Með því að samþætta vinnu og einkalíf, er fjölskyldum gert kleift að sinna bæði starfi 

og fjölskyldu í sátt við hvort annað. Til þess að fyrirtæki geti komið til móts við 

starfsmenn sína og boðið upp á slíka samþættingu, er það lykilatriði að æðstu 

yfirmennirnir séu fyrirmyndir, gangi fram með gott fordæmi með jákvæðu viðhorfi. 

Því er spurt í þessari rannsókn: Hvert er viðhorf íslenskra forstjóra og 

framkvæmdastjóra til samþættingar milli vinnu og einkalífs? Og hvernig leggja 

þeir línurnar í fyrirtækjamenningu hvað samþættingu milli vinnu og einkalífs 

varðar? 

 Til þess að svara þessari spurningu var gerð megindleg  rannsókn  þar sem forstjórar 

og/eða framkvæmdastjórar stærstu einkareknu fyrirtækja Íslands voru fengnir til að 

svara spurningum sem kanna áttu viðhorf þeirra til samþættingar vinnu og einkalífs. 

Einnig á hvernig þeir sjálfir haga sinni vinnu að því leyti.  

Í upphafi er rakið og skilgreint hvað átt er við með samþættingu milli vinnu og 

einkalífs.  Byrjað er á því að fjalla almennt um mannauðsstjórnun, þar er fyrst rakin í 

grófum dráttum, sú breyting sem orðið hefur í hinum vestræna heimi síðastliðin 30 - 

50 ár í starfsmannamálum og  hvernig mannauðsstjórnun kom til sögunnar. 

Mannauðsstjórnun er í raun og veru grunnurinn sem hugtök eins og starfsmannastefna, 
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fjölskylduvæn starfsmannastefna,  samþætting vinnu og einkalífs og 

fyrirtækjamenning  byggjast á. Það er því mikilvægt að hefja rannsóknarferlið á að 

kynna vel til sögunnar slík hugtök. Leitast er við að kryfja hvað átt er við með 

hugtakinu samþætting vinnu og einkalífs og hver sé ástæða þess að slík samþætting 

hefur mikla þýðingu í vinnuumhverfi nútímans. Lögð er áhersla á gildi hennar fyrir 

starfsmanninn svo og fyrirtækið.  Til þess að hægt sé að bjóða upp á samþættingu 

vinnu og einaklífs á vinnustöðum þarf fyrirtækjamenningin að taka mið af 

hugmyndafræði samþættingu vinnu- og einkalífs og þar gegna stjórnendur 

lykilhlutverki. Eru þeir jákvæðir og gera þeir sér grein fyrir mikilvægi samþættingar  

vinnu og einkalífs? Ef þeir eru jákvæðir haga þeir sér þá í samræmi við það? En 

stundum er sagt að útlimirnir dansi eftir höfðinu sem þýðir í raun og veru að ef 

fyrirmyndirnar  samþætta vinnuna með sínu einkalífi eru meiri líkur á að aðrir 

starfsmenn geri slíkt hið sama. En hvert er viðhorf íslenskra forstjóra og 

framkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja til samþættingar vinnu og einkalífs og hvernig 

leggja þeir línurnar að því leyti. 
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2 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnunarhugtakið kom fyrst fram í Bandaríkjunum upp úr 1980 

(Beardweil og Claydon, 2007). Það  þróaðist úr hefðbundinni starfsmannastjórnun 

sem er hugtak sem má rekja mun lengra aftur í tímann. Starfsmannastjórnun á 20. 

öldinni einkenndist af tveim ólíkum nálgunum. Annars vegar velferðar nálgun og 

hinsvegar eftirlitsnálgun. Með velferðar nálgun er leitast við að hlúa að 

starfsmanninum í stað þess að fylgjast með að hann skili sem mestum  afköstum, eins 

og gert var í eftirlitsnálguninni.  Meginhlutverk starfsmannastjóra var,  þó að vera 

tengiliður á milli verkalýðsfélaga og starfsmanna (Legge, 2005).  

Á árunum um og upp úr 1980 áttu sér stað í hinum vestræna heimi breytingar sem ollu 

því að mannauðsstjórnun fór að  þróast  út frá hefðbundinni starfsmannastjórnun. 

Kröfur um menntun jukust, áhugi og áhersla á  viðskiptastörf og viðskiptatengda 

menntun varð æ meiri.  Mikill uppgangur var hjá fjármálafyrirtækjum á þessum tíma 

og fólk fór í auknum mæli að sýna áhuga fyrir sveigjanlegum vinnutíma. Þessar 

breytingar kölluðu á nýja stjórnunarhætti (Kelly, 2003). Þessu nýja landslagi í 

vinnuumhverfinu fylgdu kröfur um að ná því besta fram í hverjum starfsmanni svo að 

fyrirtækin næðu sem mestum árangri og samkeppnisforskoti.  Í hönd fóru mjög 

spennandi tímar við að skapa, móta og forma nýja hugtakið; mannauðsstjórnun.  

Margar bækur og margar greinar voru skrifaðar um nýja fyrirbærið (Bratton og Gold, 

2003). Margar skilgreinar á hugtakinu mannauðsstjórnun hafa komið fram. Margir 

fræðimenn hafa lagt sinn skilning í hugtakið og skilgreint það eftir sinni sannfæringu 

(Beardwell og Claydon, 2007). Einn þeirra er David E. Guest sem skilgreindi 

mannauðsstjórnun árið 1987 sem stefnu hannaða til þess að hámarka samþættingu 

(integration), starfsmannahollustu, sveigjanleika og gæði í starfi.  Í samanburði; taldi 

hann  stéttarfélög einungis gegna broti af þeim hlutverkum sem mannauðsstjórnun 

gegndi (Guest, 1987). Einhverjir, til dæmis Boxal og Purcell (Beardwell og Claydon)  

lögðu sambærilegan skilning í mannauðsstjórahugtakið og hefðbunda 

starfsmannastjórnun, eða sem  almenna stjórnun á starfsmönnum . Aðrir, til dæmis 

Storey (Beardwell og Claydon, 2007) töldu að um algerlega nýja og frábrugðna 

nálgun væri að ræða við stjórnun á starfsmönnum. Til þess að kryfja 

mannauðsstjórnunar fyrirbærið í akademískum skilningi var ákveðið að flokka hinar 
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ýmsu skilgreiningar annars vegar sem harða og mjúka mannauðsstjórnun og hins 

vegar í  veika og sterka mannauðsstjórnun. Einn af þeim sem kortlagði slíka flokkun 

var Storey, en það gerði hann árið 1992. Með mjúkri mannauðsstjórnun er átt við  að 

leitast er við að auka trúfesti, gæði og sveigjanleika starfsfólksins á meðan hörð 

nálgun á mannauðsstjórnun leitast við að ná því mesta frá starfsfólkinu, á þann hátt að 

mannauðurinn, sem litinn er þar sem hver önnur auðlind, nýtist sem best (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2003;Beardwell og Claydon, 2007).  

Aðgreiningin á veikri og sterkri mannauðsstjórnun er sú að veik mannauðsstjórnun er 

það sem kalla mætti hefðbunda starfsmannastjórnun en sterk mannauðsstjórnun er þá 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun þar sem fullyrt er um nauðsyn þess að samþætta 

viðskiptastefnu  fyrirtækisins við þá stefnu sem stuðst er við í stjórnun 

starfsmannanna, en starfsmennirnir eru í þeim tilfellum taldir mikilvægasta auðlind 

hvers fyrirtækis (Beardwell og Claydon, 2007; Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Í 

stefnumiðaðri mannauðsstjórnun er frekar gert ráð fyrir stjórnunarteymi, frekar en að 

stjórnunin sé öll á höndum eins ákveðins stjórnanda.  Þar er einnig átt við að áherslan 

hefur fluttst frá stéttarfélögum yfir í starfsmannastjórnun, frá sameiningarhyggju og 

yfir í einstaklingshyggju.  Það er áhersla á hollustu og virkjun einstaklingsins, þar sem 

stjórnandi ætlast til ákveðins hlutverks af  starfsmanninum og felur einstaklingnum 

ákveðið vald til að sinna sínu starfi.  Það er lögð áhersla á að allir þættir 

skipulagsheildarinnar séu samþættir.  Starfsmannastefnan  þarf að miða í sömu átt og 

viðskiptastefna fyrirtækisins. Gert er ráð fyrir að hágæða starfsfólk  innan 

skipulagsheildar nái hágæða „framleiðslu“ og árangri.  Mikill sveigjanleiki þarf að 

vera meðal starfsmanna til að mæta örri þróun skipulagsheilda.  Það er litið á 

starfsfólk  sem auðlind sem gerir skipulagsheildina yfirburða samkeppnishæfa. 

(Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill og Morrow, 2007).  



 
 

3 Starfsgæði (Quality of working life) 
Eitt af meginmannauðsstjórnunar er að tryggja gott starfsumhverfi í skipulagsheildum.  

Með því er átt við að leitast er við að ráða gott starfsfólk eða starfsfólk sem passar best 

í hvert og eitt starf, starfsfólk sem uppfyllir  þá mestu mögulegu færni og hæfni sem 

starfið krefst .  Þannig  eykur fyrirtækið framleiðni sína og getur náð árangri í 

samkeppni. Forsendurnar fyrir því að halda í  gott starfsfólk eru meðal annars að veita 

því viðeigandi hvatningu, að starfsfólkið finni til sín og sé metið að verðleikum.  

Fyrirtæki sem hafa orð á sér fyrir góða starfsmannastefnu laða frekar að sér gott 

starfsfólk og hefur jákvæða ímynd út á við, sem skilar sér áfram í samkeppnisforskoti 

(Guest, 1987). 
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4 Starfsmannastefna 

Starfsmannastefna er yfirlýst stefna fyrirtækis eða skipulagsheildar um það hvernig 

skuli staðið að starfsmannamálum þess. Þar kemur fram hvaða kröfur eru gerðar til 

starfsmannanna og eins hvernig staðið skuli að öllum aðbúnaði sem snýr að 

starfsmönnunum. Mannauðsstjórnun gengur út á það að stuðla að því að 

skipulagsheildir hafi á að skipa hæfu starfsfólki svo að hámarksárangur náist í rekstri 

skipulagsheildar. Það er því nauðsynlegt að starfsmannastefna og viðskiptastefna séu 

samhljóma, til þess að ná fram heildar markmiðum skipulagsheildarinnar og að 

samkeppnisforskot  náist. Skipulagsheildin þarf þar af leiðandi að hafa skýra 

starfsmannastefnu svo að allir starfsmenn hennar  séu meðvitaðir  um þær kröfur og 

þann aðbúnað sem að þeim snýr og geti fylgt sameiginlegum markmiðum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Viðhorf íslenskra stjórnenda var kannað í rannsókn sem var  gerð af Hólmfríði Erlu 

Finnsdóttur árið 2000. Þar kom í ljós að í fyrsta lagi töldu þeir hlutverk 

starfsmannastefnu vera að samræma stefnu og meðhöndlun starfsmannamála í heild 

sinni, í öðru lagi vettvangur fyrir stjórnendurna til að upplýsa starfsmenn um hvers 

væri vænst af þeim og hvers þeir gætu vænst af fyrirtækinu. Í þriðja lagi töldu þeir að 

starfsmannastefnan ætti að auðvelda yfirmönnum ákvarðanatöku í starfsmannamálum 

(Hólmfríður Erla Finnsdóttir, 2000). 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006)  gerði rannsókn á starfsmannastefnum íslenskra 

fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga og komst að þeirri niðurstöðu að  á heildina litið 

er mest áhersla lögð á mikilvægi mannauðsins í íslenskum starfsmannastefnum. 

Starfsmannastefnur einkafyrirtækjanna eru frábrugðnar stefnu opinberu stofnananna 

að því leyti að þær eru yfirleitt stuttorðari og leggja meira upp úr persónulegum 

eiginleikum sem starfsmenn þurfa að búa yfir auk þess sem lögð er áhersla á að 

starfsmennirnir séu mikilvægasta auðlindin ( Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006) 
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5  Fjölskylduvæn starfsmannastefna 

í íslenskum starfsmannastefnum er kveðið á um að starfsmennirnir séu mikilvægasta 

auðlind fyrirtækjanna, eins og fram kom í kaflanum hér að framan. Því er rétt að 

skoða hvernig fyrirtækin ætla sér að koma til móts við starfsmenn sína og hlúa að 

þeim. Hvernig  kemur fyrirtæki sem mest til móts við þessa helstu auðlind sína, 

mannauðinn?  Mannauðurinn er ólík öðrum auðlindum fyrirtækisins, því það eru 

manneskjurnar sem vinna verkin. Gera mætti ráð fyrir að á bak við flesta starfsmenn í 

fyrirtækinu séu fjölskyldur, sem eru starfsmanninum  væntanlega þýðingarmeiri. en 

vinnan. Þess vegna er nauðsynlegt að stjórnendur geri sér grein fyrir gildi 

samþættingarinnar á milli starfsmannsins  og einkalífs hans. Að hann beri fulla 

virðingu fyrir einkalífi starfsmannsins, svo að starfsmennirnir upplifi meiri 

starfsánægju og hollustu við fyrirtækið. Það ætti því að vera hagur hvers fyrirtækis að 

viðskiptastefna og fjölskyldustefna sé samofin og stefni í sömu átt. 

Með fjölskylduvænni stefnu er átt við að samþætting sé á milli vinnu og einkalífs 

starfsmannanna. Í grófum dráttum  felur þessi samþætting í fyrsta lagi í sér 

hagræðingu á leyfum, svo sem til að sinna foreldrahlutverkinu, vegna andláts, eða 

einhverra áhugamála. Í öðru lagi er átt við sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, þar sem 

vinnutíma er skipt upp í vaktir, unnin eru hlutastörf, gerður er samningur til skamms 

tíma, eða að vinnan er innt af hendi frá heimilinu,  nokkurskonar fjarvinna. Í þriðja 

lagi fjallar fjölskylduvæn stefna um aðstæður í vinnunni. Með því er átt við að boðið 

sé upp á aðgang að hjúkrunarfræðingi, lögfræðingi, streitu stjórnunarráðgjafa og 

barnagæslu. Þar sé jafnvel aðstaða fyrir líkamsrækt og aðstaða fyrir börn starfsmanna 

svo eitthvað sé nefnt (Callan, 2008).  

Á heimasíðu Össurar ehf.  er starfsmannastefna fyrirtækisins opinber, þar kemur fram 

að markmiðið sé að fyrirtækið hafi yfir að ráða hæfu, áhugasömu og vel þjálfuðu 

starfsfólki, sem axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi og geti þannig tekið virkan 

þátt í framþróun fyrirtækisins í alþjóðlegu umhverfi þess. Í starfsmannastefnunni er 

meðal annars kveðið á um jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þar kemur fram að kröfur 

starfs- og fjölskylduábyrgðar séu samræmdar eins og kostur er (Össur ehf., e.d.).  
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Á heimasíðu verkfræðifyrirtækisins Eflu er skilgreind jafnréttis- og fjölskyldustefna. 

Markmið hennar er að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla og að tækifæri 

einstaklingsins verði jöfn, óháð kynferði, uppruna, trú eða aldri. Þessir þættir eiga við 

rétt til starfa, kjara, aðstöðu og menntunar. Í jafnréttis- og fjölskyldustefnunni er 

kveðið á um samræmingu vinnu og einkalífs. Þar er tekið fram að leitast sé við að gera 

starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart sínum 

nánustu. Það er gert með sveigjanlegum vinnutíma, eða hvers konar vinnuhagræðingu, 

svo koma megi til móts við starfsmann og fjölskyldu (Efla, e.d.). 

Eitt fyrirtæki, sem er reyndar breskt en ekki íslenskt, hefur gefið út nákvæma lýsingu á 

fjölskylduvænni starfsmannastefnu sinni. Fyrirtækið heitir Nationwide og með 

fjölskylduvænni starfsmannastefnu  er átt við að fólk eigi kost á að vinna hlutastörf, 

vinna á mismunandi tímum, vinna heiman frá sér  eða að þjappa vinnuvikunni saman.  

Gert er ráð fyrir því að starfsmenn skili sínum vinnustundum á tímabilinu frá klukkan 

8:00 á mánudagsmorgni til klukkan 20:00 á laugardagskvöldi. Til greina koma 

starfsskipti, stakir vinnutímar, tímabundið starf og tilfærsla í starfi. Þessir þættir eru 

allir í boði fyrir allt starfsfólkið. Fólk getur einnig hagrætt vinnu sinni til þess að vinna 

með ýmsum fjölskyldu samtökum. Einn ávinningur sveigjanleikans er að fyrirtækið  

útvegar starfsfólki sem á börn sérstaka miða sem veita aðgang að að mismunandi 

barnagæslu sem fyrirtækið hefur gert samning við.  Auk sveigjanleika sem fyrirtækið 

Nationwide fór að bjóða starfsfólki sínu upp á fór það einnig að greiða hluta af 

fæðingarorlofi í meira mæli en tíðkaðist almennt. Fyrirtækið reynir af öllum mætti að 

mæta þörfum starfsfólks síns, svo að það geti hagrætt umsömdum vinnustundum að 

vild.  Sumarleyfistíminn var víkkaður út við innleiðinguna svo að allir gætu farið í frí 

á þeim tíma sem hentar best  (Pollitt, 2003).  

Fyrirtækið virðist, samkvæmt þessari umfjöllun, falla að þeim þáttum sem Callan 

(2008) telur helstu atriðin í samþættingu vinnu og einkalífs. En nú verður farið  

ítarlegar í hugtakið. 
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6 Samþætting vinnu og einkalífs (Work life balance) 

Það að skilgreina samþættingu vinnu og einkalífs getur verið mjög vandasamt, þar 

sem hver og einn einstaklingur hefur einfaldlega sitt viðmið á því hvar hann dregur 

mörkin. Það sem einum finnst vera góð og mikil samþætting getur öðrum fundist það 

síður en svo (Poelmans, Kalliath og Brough, 2008).  Fólk býr við mismunandi 

aðstæður og ef til dæmis aðstæður ungs einhleyps og barnlauss einstaklings  eru 

bornar saman við kringumstæður hjá föður þriggja barna þarf ekki að velta lengi fyrir 

sér hvað átt er við. Gera mætti ráð fyrir að sá yngri barnlausi ætti mun sveigjanlegra 

líf og hefði jafnvel mun minni þörf fyrir sérstaka samþættingu vinnu og einkalífs, en  

fyrrgreindur faðir hefur. Faðirinn gæti þurft að mæta í foreldraviðtal í skóla barna 

sinna, fara með þau til tannlæknis, það eru frí í skólum vegna skipulags kennara, eitt 

af börnunum þarf að mæta til sjúkraþjálfara einu sinni í viku. Þetta eru einfaldlega 

mjög lítil en hversdagsleg dæmi í lífi foreldra sem vinna fulla vinnu og þurfa að sinna 

slíkum dæmum á hefðbundnum vinnutíma. Þó svo að sá ungi og barnlausi sé með 

önnur viðmið en faðirinn er þó ekki þar með sagt að hann vilji ekki eða hafi ekki þörf 

fyrir samþættingu vinnu og einkalífs. Hann gæti til dæmis verið í björgunarsveit  og 

því þurft að geta skroppið frá vinnu fyrirvaralaust í björgunaraðgerðir. 

Til þess að einfalda umfjöllunina um samþættingu vinnu og einkalífs er nauðsynlegt 

að kafa ofan í hugtakið og  skilgreina það.  Eins og hugtakið samþætting  vinnu og 

einkalífs (work-life balance) gefur til kynna felst í því, eða hugmyndafræðinni  á bak 

við það; stjórnun og samþætting á milli þess að bera ábyrgð í vinnu og þess að bera  

ekki ábyrgð í vinnu. Ef settur væri upp skali þar sem samþætting á milli vinnu og 

einkalífs væri á öðrum endanum, þá væri á hinunum endanum, árekstar á milli vinnu 

og einkalfs.  Það er mjög einstaklingsbundið hvort fólk nái að  samþætta vinnu og 

einkalíf, eða hvort árekstar séu á milli vinnu og einkalífs. Stór hluti fólks er einhver 

staðar á miðjum skalanum, það er að segja að ná hvorki fullkominni samþættingu, né 

vera í algjörum árekstri. Jafnvel eru dæmi þess að fólk geti náð að samþætta vinnu og 

einkalíf að hluta til  á sama tíma  og það er í árekstri við vinnu sína, allt eftir því 

hvernig samþættingin er skilgreind. Ef samþættingin er skilgreind þannig að jafn 

miklum tíma sé varið á hvorum vettvangi fyrir sig í vinnu eða ekki í vinnu, gæti 

einstaklingur  nokkur varið 50 klukkustundum á viku bæði í vinnu og ekki vinnu, 



 
 

hann gæti þrátt fyrir það upplifað mikla spennu eða árekstur vinnu sinnar við 

einkalífið. Þess vegna er mikilvægt að aðgreina hugmyndina um samþættingu og 

árekstur milli vinnu og einkalífs en ekki  mæla þá þætti á sama skalanum. Þar að auki 

ætti að aðgreina skilgreiningar á samþættingu og auðgun, sérstaklega auðgun sem 

yfirfærist á milli sviða (Poelmans og fleiri, 2008).   

Hægt er að skipta samþættingu milli vinnu og einkalífs í tvo flokka, formlega og 

óformlega samþættingu. Með formlegri samþættingu er þá átt við að umsamin 

samþætting eða  sveigjanleiki er bundinn við ákveðinn vinnutíma sem er í sjálfu sér 

sveigjanlegur, svo sem hlutastörf, eða að viðkomandi starfsmaður vinnur alltaf fleiri 

tíma einn  daginn en færri einhvern annan. Með óformlegri samþættingu er aftur átt 

við að stjórnandi geti farið fram á eða boðið upp á breyttan vinnutíma starfsfólks, 

þegar það hentar vinnustaðnum.  Það má því segja að mismunandi form 

samþættingarinnar eða sveigjanleikans henti mismunandi einstaklingum og 

mismunandi vinnustöðum. Ekki eru allir ákafir í að vinna á breytilegum vinnutímum 

ef um annað hefur verið samið. Hins vegar er alltaf til fólk sem er tilbúið til að sveigja 

sínar þarfir eftir þörfum vinnustaðarins, ef það fær það endurgoldið í sömu mynt (Hall 

og Atkinson, 2005).  

6.1 Auðgun (Enrichment) og smitálag (spillover) 
Auðgun (enrichment) milli vinnu og einkalífs er þegar vinnan auðgar einkalífið eða 

einkalífið auðgar vinnuna, andstæða auðgunar er þá þegar að vinnan hefur slæm áhrif 

á einkalífið eða einkalífið slæm áhrif á vinnuna, það kallast smitálag (spillover). Sami 

einstaklingur getur upplifað góða samþættingu milli vinnu og einkalífs á sama tíma og 

hann upplifir ekki auðgun á milli vinnu og einkalífs.  Það er að segja, hann getur verið 

jafn mikið með hugann við vinnuna og einkalífið, en getur ekki notið jákvæðs 

ávinnings frá vinnunni yfir í einkalífið eða frá einkalífinu og yfir í vinnuna. Svo dæmi 

séu tekin, þá getur einstaklingur, sem kemur í vinnu eftir að hafa átt notalega stund 

með fjölskyldu sinni, komið með mikla jákvæðni inn í vinnudaginn, en ef hann hefur 

átt erfið og neikvæð samskipti við fjölskylduna, getur það smitast inn í vinnuna og 

haft slæm áhrif. Að sama skapi getur einstaklingur komið með áhyggjur og stress 

heim með sér úr vinnunni, eða hann getur komið með jákvæða upplifun heim 

(Poelmans, Kalliath og Brough, 2008).  Poelmans og félagar vísa í annsóknir 

Kofodimos, (1993) sem gefa til kynna að samhengi sé á milli þess að ef ójafnvægi er á 

milli vinnu og einkalífs kalli það á stress og minni lífsgæði (Poelmans o.fl.). Jafnframt 



21 

vísa þeir í Frone (2003) sem veltir því fyrir sér hvort árekstrar á milli vinnu og 

einkalífs geti smitast yfir í einkalífið og  haft slæm áhrif á fjölskylduna (Poelmans 

o.fl.) .  Marks og MacDermid (1996) komust að því að jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs fari eftir því í hversu góðu jafnvægi einstaklingarnir eru milli hlutverka 

almennt í lífinu. Hvort þeir eigi auðvelt með að tengjast öðru fólki, hvort þeir hafi 

mikið sjálfstraust, hvernig foreldrar þeir eru og ýmislegt fleira (Poelmans o.fl. 2008). 

Niðurstöður rannsókna eru því mismunandi eftir því hvaða þættir eru hafðir í huga. 

Greenhous (2003) rannsakaði einstaklinga sem verja álíka miklum tíma í vinnu og í 

einkalífið og komst að þeirri niðurstöðu að þeir einstaklingar sem vörðu meiri tíma 

með fjölskyldum sínum en í vinnu nutu mestra  lífsgæða, næstir á eftir þeim komu svo 

þeir sem vörðu jafn miklum tíma í vinnu og í einkalífið. Aftur á móti nutu þeir 

minnstra lífsgæða sem voru meira í vinnu en með fjölskyldu.  Af þeim hópi sem varði 

jafn miklum tíma í vinnu og í einkalífið þá naut sá hópur meiri lífsgæða sem var meira 

inn í málum fjölskyldu sinnar, það er að segja var betur upplýstur um gang mála í 

fjölskyldunni en vinnu sinnar. Aftur á móti þeir sem voru meira inn í málunum í 

vinnunnar heldur en fjölskyldu málum sínum, nutu minni lífsgæða. Loks fjalla 

Poelmans ofl. Um rannsókn Greenhous (2003) um lífsgæðamun þeirra sem eru mjög 

ánægð með samsetningu hlutverka sinna, voru lífsgæði þeirra sem voru ánægðari 

þegar þeir vörðu tíma sínum með fjölskyldu sinni en þeirra sem voru ánægðari í 

vinnunni en með fjölskyldunni (Poelmans o.fl.). 

6.2 Þörfin fyrir samþættingu milli vinnu og einkalífs 
Einhverjir kynnu að spyrja hvort hugtökin  samþætting vinnu og einkalífs og 

fjölskylduvæn starfsmannastefna séu einungis  tískufrasar  mannauðsstjórnunar, eða 

hvort þarna sé á ferðinni raunveruleg nauðsyn.   Helstu rökin fyrir því að um 

raunverulega þörf sé að ræða eru í fyrsta lagi breyttir tímar. Ber þá fyrst að nefna 

breytta  stöðu kynjanna. Bæði  karlar og konur eru farin að sinna í síauknum mæli  

krefjandi störfum og vilja ná starfsframa, en eru á sama tíma,   að sinna ungum 

börnum sínum eða öldruðum foreldrum (Poelmans o.fl., 2008). Vinnuumhverfi í 

vestrænu samfélagi er að breytast gríðarlega um þessar mundir og kemur til með að 

gera áfram. Flóknara er að stjórna vinnustaði, því kröfur starfsmanna eru sífellt að 

verða meiri og meiri hvað varðar samþættingu vinnu og fjölskyldulífs (Callan, 2008).  

Í öðru lagi eru  viðskiptavinir og samkeppnisaðilar farnir að gera kröfu um að færri og 

færri einstaklingar leysi af hendi fleiri og fleiri störf.  Í þriðja lagi  leiðir 
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samskiptatæknin  til þess að æ auðveldara verður að ná í fólk, með farsímum eða 

fartölvum, og trufla það  í frítímum.  Markmiðið með að ná jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs verður þess vegna stöðugt mikilvægara. Þessir þættir koma ekki til með 

breytast til fyrra horfs í framtíðinni, þvert á móti munu þeir aukast og staðfestir það 

enn frekar þörfina fyrir að slíkt jafnvægi náist. Það er því óhætt að fullyrða að 

samþætting vinnu og einkalífs er ekki  innantómur tískufrasi heldur þvert á móti 

bráðnauðsynlegt markmið sem brýnt er að ná og halda áfram að þróa (Poelmans o.fl., 

2008). Vinnuveitendur þurfa að mæta þessari breyttu þörf starfsmannahópsins og 

bjóða upp á fjölskylduvæna stefnu (Callan, 2008). 

International Centre for Work and Family, eru félagasamtök eða miðstöð  sem var sett 

á fót árið 1990 í Kaliforníu í Bandaríkjunum, í þeim tilgangi að mynda brú yfir gjána 

sem er á milli þarfa fjölskyldunnar og vinnumarkaðarins (Center work and family, 

e.d). Þeirra helsta markmið er að útbreiða hugmyndafræðina og tryggja að henni sé 

framfylgt í þeim fyrirtækjum sem hafa tileinkað sér hana.  Þeir eru með skrá yfir 

starfsfólk sem starfar hjá fyrirtækjum sem vinna undir þeirra stefnu og eru stöðugt að 

meta árangur stefnunar. Þessari miðstöð tilheyra fyrirtæki á Spáni, í Rómönsku 

Ameríku og hinum ýmsu löndum um allan heim (Poelmans o.fl. 2008).   

6.3 Togstreita milli vinnu og einkalífs 
Frekari rökstuðningur fyrir því að um raunverulega þörf fyrir samþættingu vinnu og 

einkalífs sé fyrir hendi er sá að koma þarf  í veg fyrir eða draga þarf úr togstreitu milli 

vinnu og einkalífs. Nancy Fugate Woods (2000) hefur með rannsóknum sínum og 

annara  á heilsufari kvenna, komist að því að mæður ungra barna, sem vinna utan 

heimilis, kvarta yfir þreytu. Það sama má segja um konur sem sinna veikum eða 

öldruðum ættingum, þrátt fyrir ánægju þeirra yfir umönnunarhlutverki sínu veldur 

togstreitan á milli einkalífs og vinnu mikilli streitu. Hún skorar því á konur í upphafi 

21. aldarinnar að  koma á jafnvægi milli þeirra krafna sem vinnumarkaðurinn leggur 

konum á herðar og fjölskylduábyrgðar (woods, 2000). Poelmans o.fl. (2008) líkja 

utanumhaldi á mannauðsmálum við umhverfismál, á þann hátt að það sé að sama 

skapi skaðlegt starfsmönnum að búa við stress í vinnu, sem smitist út í fjölskyldulífið, 

eins og vistfræðilega skaðleg áhrif mengunar á umhverfið. 
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6.4 Hagur starfsmannsins 
Langur vegur er frá því að einungis mæður með ung börn þyrsti í samþættingu vinnu 

og einkalífs. Þvert á móti hefur áhugi fólks á öllum aldri aukist mikið á því að geta 

sinnt áhugamálum sínum samhliða því að vera í ábyrgðarfullu starfi, fólk með 

mismunandi fjölskyldur í öllum hugsanlegum störfum. Þeir sem helst berjast fyrir 

sveigjanlegu vinnuumhverfi, “íhlutunarstefnusinnar” (interventionism), hafa það að 

markmiði að ná fram stöðluðum (standard) sveigjanleika meðal vinnandi fólks. Þeir 

telja helstu ástæðu starfsóánægju, og þess að fólk segir upp störfum, vera 

ósveigjanleika með vinnutíma. Það hefur sýnt sig að með sveigjanlegum vinnutíma 

virðist starfsfólk sinna störfum sínum af meiri áhuga, minna beri á veikindafjarveru 

starfsfólks og fólk helst mun betur í störfum sínum. Einnig er auðveldara að ráða fólk 

þar sem sveigjanleiki og samþætting er eitt af því sem um er að ræða í nýju starfi (Hall 

og Atkinson, 2005).   

6.5 Hagur fyrirtækisins  

Mikið hefur verið einblínt á starfsmanninn og hag hans af samþættingu vinnu og 

einkalífs. Þar sem starfsfólkið eða mannauður fyrirtækisins er mikilvægasta auðlind 

hvers fyrirtækis, hlýtur hagur fyrirtækisins að vera augljós. Það getur einnig gefið 

tóninn í samkeppnisforskoti fyrirtækja að vera með fjölskylduvæna starfsmannastefnu. 

Vegna þess að það er líklegra að einstaklingur velji sér frekar vinnustað þar sem 

vinnuveitandi ber virðingu fyrir einkalífi hans og fjölskyldu. Það kemur ekki á óvart 

að fyrirtæki sem eru í fremstu röð í markaðssamkeppni eru í mörgum tilfellum að 

bjóða upp á fjölskylduvæna stefnu.  Það er einfaldlega aðferð þeirra til að laða að og 

halda í gott starfsffólk (Poelmans o.fl., 2008).  

Fyrirtækið Nationwide í Bretlandi leggur sig fram um að veita starfsfólki sínu mikinn 

sveigjanleika og mikið jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Að sögn mannauðsstjóra 

fyrirtækisins  þá skapar þessi sveigjanleiki beinan ágóða fyrir fyrirtækið (Pollitt, 

2003). Starfsmenn hafa komið í auknum mæli aftur til starfa að loknu fæðingarorlofi, 

starfsmannavelta hefur minnkað og er töluvert lægri en hjá öðrum fyrirtækjum í 

sambærilegum rekstri. Um fimmtíu prósent fjölgun hefur orðið á kvenstarfsmönnum 

sem kjósa að vinna hlutastörf og á kvenstarfsmönnum sem sinna starfi sínu heiman frá 

sér hefur fjölgað mikið. Einnig hefur fjölgað þeim starfsmönnum sem vinna 

tímabundið og að sama skapi starfsfólki sem skilar stökum vinnustundum.  Meira en 
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þriðjungur starfsfólksins var sammála um það, í síðustu starfsmannakönnun  að þau 

væru ánægð með að fyrirtækið gæfi kost á því að starfsfólkið gæti lagað vinnu sína að 

einkalífinu og myndað samþættingu þar á milli. Þetta hlutfall hefur aukist jafnt og þétt 

síðustu ár (Pollitt, 2003). 
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7 Starfsánægja 

Starfsánægja  hefur verið skilgreind á þann hátt að hún sé  byggð upp af þeim 

tilfinningum og þeim huglægu viðhorfum sem maður hefur til sinnar eigin vinnu 

(Riggio 2008).  Ásta Bjarnadóttir  (2000)  byggði meðal annars á rannsóknum þeirra 

Lawler (1993); Locke (1996), og Muchinsky,(1983) í skilgreiningu sem hún setti fram 

um að starfsánægja séu tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því starfi sem viðkomandi 

gegnir. Þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer fram í huga starfsmannsins, þar 

sem hann ber saman annars vegar allt það sem hann fær út úr starfinu annars vegar og 

allt það sem hann ætlast til að fá út úr starfinu hins vegar (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Mismunandi starfsánægja  liggur hjá einstaklingnum sjálfum, með hliðsjón af þeim 

væntingum sem hann hefur til vinnu sinnar, og að hvaða leyti starfið sem 

einstaklingurinn gegnir uppfyllir þær væntingar (Riggio, 2008). 

Margar rannsóknir einblína á samband vinnu og fjölskyldu við starfsánægju.  Það þarf 

þó að hafa í huga að margir þættir geta haft áhrif á starfsánægjuna,svo sem hvernig  

samstarfshópurinn er og hverskonar fyrirtæki er um að ræða.  Það vantar fleiri 

rannsóknir sem staðfesta nákvæmlega að áhersla skipulagsheildarinnar á samþættingu 

vinnu og einkalífs hafi áhrif á  árangur einstaklinganna í starfi. Einnig vantar 

rannsóknir sem staðfesta það að fjölskylduvænt vinnuumhverfi laði að og haldi í 

starfsmenn (Poelmans o.fl., 2008).  

Rannsókn sem gerð var í tengslum við verkefnið Hið gullna jafnvægi sem var 

samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Gallup   frá árunum 2000-2001, gefur þó 

sterklega til kynna að samhengi sé á milli starfsánægju og fjölskylduvænleika.  Í 

verkefninu var kannað  viðhorf starfsfólks til samþættingar starfs og einkalífs. Meðal 

annars kom í ljós að því meiri sem sveigjanleiki væri í starfi því meiri væri 

starfsánægjan sem leiddi til meiri tryggðar við fyrirtækin. Líðan fólks var betri vegna 

vitneskju um möguleika til sveigjanlegs vinnutíma. Niðurstöður sýndu einnig að fólk 

upplifði sjaldnar að það hefði takmarkaðan tíma fyrir fjölskylduna og fyndi sjaldnar 

fyrir streitu.  Einnig kom í ljós að starfsfólk mat það svo að sveigjanleiki í starfi yki 

lífsgæði. Skilningur stjórnenda á þörf fyrir sveigjanlegan vinnutíma var einnig talinn 

skipta miklu máli  (Reykjavíkurborg og Gallup, 2000-2001). 
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7.1 Að gera starfið áhugavert 
Ástæðan fyrir því að starfsánægja skiptir skipulagsheildir máli er meðal annars sú að 

ef fólki líður vel í vinnunni þá skilar það meiri og betri vinnu og framleiðnin verður ef 

til vill meiri. Til þess að auka starfsánægju á vinnustöðum geta stjórnendur gert 

ýmislegt. Ein leiðin til þess að auka starfsánægju er að auka sveigjanleika, einnig er 

hægt að beita svokallaðri  starfaskiptaaðferð (job rotation) sem hefur það markmið að 

minnka leiða í starfi með því að víxla störfum reglulega á milli starfsmanna. Um leið 

eykst hæfni starfsmanna og þekking á mismunandi störfum. Önnur leið er 

starfsauðgun (job enrichment) en þá er starfsmanni veitt tækifæri til að taka meiri 

ábyrgð á starfi sínu, til dæmis veitt aukið umboð til að gera áætlanir, stjórna og meta 

starf sitt að vissu marki (Riggio, 2008). Stjórnendur geta enn fremur notað ýmis 

launakerfi til að auka á ánægju í starfi en þó hafa ekki allir sama svigrúm til þess.  Það 

sem er líklega áhrifaríkasta leiðin til þess að auka á starfsánægju er ýmiss konar 

umbunarkerfi eða hlunnindakerfi (benefit programs). Rannsókn  Milkovich og Gomez 

frá árinu 1976 (Riggio, 2008) sýndi til dæmis fram á töluverða aukningu á 

starfsánægju ef starfsmenn hafa slíkt umbunarkerfi eða njóta hlunninda í starfi sínu.   

Dæmi um slík kerfi er að starfsmenn hafi aðgang að barnagæslu eða heilsueflingu. 

Áhrifaríkast er þegar starfsmennirnir sjálfir eru með í að ákveða hvers eðlis 

umbótakerfið er, eða í hverju umbunin eða hlunnindin  liggja. Umbótakerfi hafa 

stóraukist í bandarískum fyrirtækjum síðustu tvo áratugi enda hefur sýnt sig að það 

stóreykur starfsánægju og minnkar fjarvistir starfsfólks (Riggio,2008). 



27 

8 Innleiðing fjölskyldustefnu 

Þegar innleiða á nýja starfsmannastefnu felur það í sér breytta  fyrirtækjamenningu,  

en til þess þarf fyrst að skilgreina vinnustaðinn. Hversu almennt er það t.d. að fólk 

vinni mjög langan vinnudag? Fulltrúar fyrirtækjanna þurfa einnig að kynna sér 

mismunandi stefnur og hvernig þær eru útfærðar á mismunandi hátt (Callan, 2008). 

Það er þó alveg sama hvaða markmið á að setja, eða hvaða betrumbótum á að ná fram 

í vinnuumhverfinu, það þarf ávallt að gera ráð fyrir að mæta andstöðu, það þarf að 

ganga út frá þeirri forsendu að tvö sjónarmið fái að koma fram. Sjónarmið yfirmanna 

stangast oft á við sjónarmið starfsfólksins en þau eiga bæði rétt á sér. Virðing fyrir 

ólíkum einstaklingum og ólíkum sjónarmiðum á ólíkum tímum á alltaf rétt á sér. Það 

er einnig augljóst að ef fjölskylduvæn stefna á að þrífast á vinnustað, þá þarf að aðlaga 

hana að viðkomandi vinnuumhverfi hverju sinni.  Aðlaga hana mismunandi 

menningu-, efnahagslegu-, félagslegu-, og pólítísku umhverfi (Poelmans o.fl., 2008).  

Í upphafi þarf ávallt að hafa í huga að undirbúa innleiðinguna vel og vandlega. Setja 

þarf markmið með alla hagsmunaaðila í huga.  Næst þarf forysta framkvæmdastjórans 

og stjórnunarteymið allt að mynda saman stefnu þar sem nýju fjölskylduvænu 

stefnunni er komið á jákvæðan hátt inn  í alla skipulagsheildina.  Til þess að allir njóti 

góðs af hinni nýju stefnu þarf að skilgreina hag yfir- og undirmanna skýrt. Þeim 

starfsmönnum sem fá að taka þátt í innleiðingu nýrrar stefnu, finnst þeir vera meira 

inni í málunum og hafa eitthvað með útkomuna að gera. Boðskipti þurfa að vera í 

mjög föstum skorðum. Að lokum er mjög mikilvægt að meta alla þætti nýju 

stefnunnar þegar hún er komin í gang, til þess að hægt sé að þróa stefnuna áfram og 

laga það sem betur mætti fara (Poelmans o.fl., 2008). 

Helsta áskorunin fyrir fjölskylduvænlega stefnunu er það að stjórnendur séu með 

heilum hug að fara út í breytingarnar. Að stjórnendur séu meðvitaðir um það að þeir 

séu leiðtogar annara starfsmanna þar sem þeir leiða þær breytingar sem verða að 

festast í sessi í fyrirtækjamenningunni. Hjá Center work and family eða ICWF 

samtökunum hafa verið þróaðir ýmsir spurningalistar, til að meta viðhorf starfsmanna 

og yfirmanna, sem eiga að passa fyrir hinar ýmsu þjóðir.  Spurningalistar þessir eru 

notaðir til þess að meta hvernig fólk upplifir hina fjölskylduvænu stefnu. Í slíkum 



28 

könnunum  hefur komið í ljós, að mikill munur er á  hugarfari starfsfólksins miðað við 

hugarfar yfirmannanna hvað viðkemur fjölskylduvænleika.  Þegar yfirmenn vinna 

langa vinnudaga og sýna fyrirtækinu skilyrðislausa hollustu, gefa þeir tóninn til sinna 

undirmanna og ætlast til þess sama af undirmönnum sínum.  Lausnin  er að virkja enn 

frekar innri samskipti á vinnustöðunum, til að samræma hugarfar allra svo allir geti 

stefnt í sömu átt (Poelmans o.fl., 2008).  Stjórnendur gegna lykilhlutverki í 

fjölskyldustefnum, það eru þeir sem þurfa að taka á vandamálum sem upp kunna að 

koma þegar starfsmennirnir fara fram á þá þætti sem um er samið, að sinna fjölskyldu 

sinni samhliða vinnu.  Viðhorf stjórnenda er mjög mikilvægt því það eru þeir sem 

leggja línurnar um það hvernig aðrir eiga að hegða sér í fyrirtækinu. Stjórnendur þurfa 

að tileinka sér það viðhorf að hagur fjölskyldunnar og vinnunnar eigi ekki að stangast 

á heldur að vinna saman (Linda Rut Benediktsdóttir, 1999). 

Sveigjanlega starfsmannastefnan var innleidd í Nationwide fyrirtækið árið 2000. 

Innleiðing stefnunnar var í fullu samræmi við starfsemi fyrirtækisins og var 

undirbúningsvinnan unnin í faghópi sem var myndaður þvert á fyrirtækið með 

fulltrúum allra deilda ásamt stjórnendum. Komið var á rafrænu kerfi með öllu 

utanumhaldi á frídögum og starfsmannaþjálfun og öðru slíku sem fólk gat nálgast á 

innra neti fyrirtækisins. Einnig var kynnt öflugt kerfi sem átti að halda utan um öll 

störf sem innt voru af hendi frá heimilum starfsfólks. Skattar og tryggingar og öll 

réttindi  voru tryggð þó að fólk  sinnti starfi sínu frá heimilinu. Eftir að þessi 

möguleiki fór að bjóðast starfsfólkinu tífaldaðist fjöldi þeirra sem kusu að sinna starfi 

sínu á þann hátt sem í sveigjanleikanum fólst. Gott samstarf er á milli stjórnenda og 

annarra starfsmanna. Allar hugmyndir starfsmanna um enn meiri sveigjanleika eru vel 

þegnar. Breytingin sem varð við innleiðinguna var sú að fólk varð afslappaðara 

gagnvart öllum pásum og fríum. Það var einfaldlega reynt að leysa öll slík vandamál 

sem upp komu. Fyrirtækið hefur hlotið fjöldann allan af viðurkenningum fyrir stefnu 

sína sem fjölskylduvænn vinnustaður þar sem samþætting ríkir á milli vinnu og 

einkalífs. Yfirmenn reyna eftir fremsta megni að kynna og breiða út boðskapinn í von 

um betra samfélag (Pollitt, 2003). 

8.1  Hentar samþætting vinnu og einkalífs öllum störfum? 

Vissulega hentar ekki samþætting vinnu og einkalífs í öllum störfum. En eflaust gæti 

óformleg útfærsla á sveigjanleika hentað í allflestum störfum. Rannsóknir á þessu 
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sviði eru af skornum skammti, það vantar meðal annars vitneskju um það hvað það er 

í raun og veru sem starfsfólk metur mest í sambandi við samþættingu vinnu og 

einkalífs. Að sama skapi eru einstaklingar svo ólíkt þenkjandi að óhætt er að fulllyrða 

að allir sækjast ekki eftir samþættingunni, heldur kjósa margir að starfa á hefðbundin 

hátt, án allrar samþættingar. Hægt er að skipta fólki gróflega í tvo meginflokka að 

þessu leyti. Annars vegar eru þeir einstaklingar sem trúa á innri  stjórnun (internal 

control) og hins vegar þeir sem trúa frekar á ytri stjórnun (external control) Með innri 

stjórnun er átt við það að fólk lítur á það sem gerist í lífi þeirra vera eftirköst af eigin 

hegðun. Það er að segja að það trúir því að það sjálft geti haft eitthvað um sitt 

vinnuumhverfi að segja, hvort sem það er vinnutími eða eitthvað annað.  Að sama 

skapi finnst þeim sem trúa á ytri stjórnun það ekki vera á þeirra valdi að hafa eitthvað 

með vinnuumhverfi  sitt að gera. Þeir túlka ekki það sem gerist sem afleiðingar eigin 

gerða.  Það er því líklegra að þeir einstaklingar sem trúa á innri stjórnun hafi meiri 

þörf fyrir samþættingu á milli vinnu og einkalífs, en þeir sem trúa á ytri stjórnun (Hall 

og Atkinson, 2005). 
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9 Samþætting í öðrum löndum 

Mismunandi er eftir löndum hversu almenn samþætting vinnu og einkalífs er og 

hversu almennt fjölskylduvænleiki  tíðkast á vinnustöðum. Samkvæmt Widner (2008) 

hafa  norðurlöndin verið í fararbroddi í mótun fjölskylduvæns starfsumhverfis.  Þar 

hefur frekar verið lagt upp úr að mæla árangur og afköst heldur en fjölda vinnustunda. 

Lagt hefur verið upp með að koma til móts við starfsfólk með ung börn með því að 

gefa kost á að sinna hluta starfs  heimafyrir. 

 Í Bandaríkjunum er þessum málum víða öfugt háttað. Þar kom það fyrst í lög árið 

2002 að greiða skyldi laun  eftir barnsburð eða við ættleiðingu barns. Greiðslur miðast 

við  sex vikur og greitt er einungis 55% af launum viðkomandi ásamt því að þak er 

sett á ef laun eru mjög há. Mörg fyrirtæki í Bandaríkjunum hafa þó skilning á gildi 

mannauðs í fyrirtækjum og hafa tilgreint sig sem fjölskylduvæn fyrirtæki. Sums staðar 

eru  vinnuaðstæður með þeim hætti að starfsmenn geti sinnt börnum sínum og/eða 

boðið upp á sveigjanlegan vinnutíma (Widener,2008). Poelmans o.fl. (2008) segja að 

mikið sé um að  fyrirtæki í Bandaríkjunum og Kanada hafi  gert tilraunir með 

fjölskylduvænar starfsmannastefnur og hafi náð lengra í þeim efnum en fyrirtæki í 

Evrópu. (Væntanlega þá að Skandinavíu undanskilinni). Einnig benda þeir á að eftir 

að Evrópa varð einn sameiginlegur vinnumarkaður hafi fólki í auknum mæli farið að 

sækja vinnu langt frá heimilunum, því megi gera ráð fyrir að árekstur milli vinnu og 

einkalífs fjölgi enn frekar, þar sem fólk eyðir miklum tíma til að ferðast í og úr vinnu. 

Þeir telja jafnframt að þetta ójafni möguleika karla og kvenna til að vera á 

vinnumarkaðinum (Poelmans o.fl., 2008). 
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10 Fyrirtækjamenning og stjórnendur 

Eins og fram hefur komið hefur innleiðing nýrrar starfsmannastefnu bein áhrif á 

fyrirtækjamenningu vinnustaðarins. Til þess að ná fram samþættingu vinnu og 

einkalífs,  eru það æðstu yfirmenn sem eru mikilvægastir, því það eru þeir sem leggja 

línurnar í fyrirtækjamenningunni.  Helsta vandamálið í innleiðingu fjölskyldustefnu á  

vinnustað er að æðsti yfirmaðurinn gerir sér oft ekki grein fyrir mikilvægi sínu í þessu 

ferli. Það er að segja að starf yfirmanns sé samofið því að vera leiðtogi starfsfólksins 

(Poelmans ofl.,2008).  Nánar verður fjallað um stjórnendur síðar í þesum kafla. En 

hvað felst í hugtakinu fyrirtækjamenning?  Hugtakið fyrirtækjamenning (corporate 

culture) eða (organizational culture) er nokkuð sem byrjað var að skilgreina seint á 

20. öldinni í stjórnunarfræðunum, en á þeim tíma vildu mörg fyrirtæki  þakka 

fyrirtækjamenningu afburðaárangur sinn í viðskiptum. Fyrirtækjamenning er huglægt 

hugtak sem svífur yfir vötnum fyrirtækisins og ekki hægt segja að hún sé einn 

afmarkaður þáttur heldur er hún, eins og Pacanowsky og O´Donnel-Trujillo 

skilgreindu hana(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og  Þórhallur Guðlaugsson, 2007), 

sem púslið sjálft en ekki einn stakur kubbur í púsluspilinu. Að fyrirtækjamenningin sé 

ekki eitthvað sem fyrirtækið hefur, heldur sé fyrirtækið fyrirtækjamenningin. Til eru 

fjöldamargar skilgreiningar á fyrirtækjamenningu, en henni er oft líkt við menningu 

þjóða þar sem samspil þátta eins og gildum, trú, viðhorfum þeirra einstaklinga sem að 

henni standa mynda menningu þjóðanna. Stundum  er fyrirtækjamenningu líkt við 

ísjaka þar sem aðeins hluti hans er sýnilegur, en það eru þættir eins og hegðun 

starfsfólksins,  talsmáti, klæðnaður og fleira. Hinn ósýnilegi hluti, eins og viðhorf , 

trú, væntingar, skoðanir og fleira er þá sá hluti ísjakans sem er undir yfirborði sjávar 

og því ósýnilegur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og  Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

Stjórnendurnir leggja grunninn að fyrirtækjamenningunni, sem fyrirmyndir, og 

fyrirtækjamenningin ræður því hvort að fjölskylduvæn stefna nái fótfestu.Til þess að 

geta rannsakað viðhorf stjórnenda til samþættingar vinnu og einkalífs er rétt að átta sig 

á starfi stjórnenda, í hverju raunverulega starf þeirra felst. 

Mintzberg (1989) hefur mikið rannsakað og fjallað um hlutverk stjórnenda. Hann 

gerði meðal annars rannsókn á því hver raunveruleg störf stjórnenda væru. Hann 
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spurði fyrst stjórnendurna sjálfa í hverju störf þeirra fælust. Svo bar hann þau svör 

þeirra við það sem hann komst sjálfur að. Með því að fylgjast með þeim í starfi komst 

hann að því að hugmyndum stjórnenda um störf sín bar ekki saman við 

raunveruleikann. Stjórnendurnir sögðu að störf þeirra fælust fyrst og fremst í því að 

gera áætlanir (plan), skipuleggja (organize), samræma (coordinate) og að  stjórna 

(control).  Þessi atriði hafa verið ríkjandi sem hugmyndir um  viðfangsefni stjórnenda 

allt frá því að Henri Fayol vakti fyrst athygli á þeim árið 1916 (Mintzberg, 1989). Það 

sem Mintzberg komst hins vegar að eftir ýtarlegar rannsóknir á stjórnendum, var að 

þeir ættu ákveðna þætti sameiginlega. Öllum stjórnendum er falið ákveðið formlegt 

vald yfir tilteknum skipulagsheildum eða deildum innan þeirra. Þeir eru ábyrgir fyrir 

því starfi sem þar fer fram og hlutverk þeirra er að samræma óskir starfsmanna sinna 

við stefnu skipulagsheildarinnar. Þeir eru í flestum tilfellum hlaðnir störfum sem þeir 

komast ekki með nokkru móti yfir nema á mjög yfirborðskenndan hátt. Mintzberg 

taldi þó að allt færi þetta eftir þeirra eigin skilningi á starfi sínu. Það hversu mikilli 

klemmu þeir væru í og hversu góðum árangri þeir næðu, færi eftir því hvernig þeir 

dreifðu álaginu. Hann vildi því ráðleggja stjórnendum í þeim tilgangi að þeir næðu 

betri árangri. Til dæmis telur hann helstu áskorun stjórnenda til að ná árangri að dreifa 

ábyrgðinni. Með því að hafa lykil undirmenn vel upplýsta eru meiri líkur á því að þeir 

taki réttar ákvarðanir, þegar á reynir. Ef stjórnendur liggja einir á upplýsingum um 

fyrirtækið er meiri hætta á því að upplýsingarnar hverfi með viðkomandi stjórnanda 

þegar hann yfirgefur fyrirtækið.  Eins er  hætta á að allt starf stjórnandans verði grunnt 

og yfirborðskennt, sé hann með allt á sínum herðum. Sömuleiðis er mjög nauðsynlegt 

að stjórnendur geti séð heildarmyndina til þess að greina á milli mikilvægra og 

veigaminni þátta. Hætta er á að þeir bregðist eins við öllum þáttum starfsins burt séð 

frá gildi þeirra. Það er þess vegna þýðingarmikið að æðstu yfirmenn hafi sér við hlið 

teymi til þess að greina viðfangsefnin. Árangursríkur stjórnandi nýtir sér skyldu sína 

sem stjórnanda sér í hag. Hann nýtir vettvang, svo sem eins og fundi, ræðuhöld og 

heimsóknir til viðskiptavina, til þess að koma einhverju á framfæri á meðan sá 

stjórnandi nær ekki árangri sem nýtir ekki tækifærin, heldur sinnir slíku af 

skyldurækni og ómarkvisst. Stjórnendur geta aldrei gert ráð fyrir því að svigrúm 

skapist fyrir  aflögu tíma til einhvers, heldur verða þeir að taka frá tíma til þess sem 

þeir ætla að ná fram (Mintzberg, 1989). En eins og kom fram hér að framan þá eru það 

æðstu yfirmenn hvers fyrirtækis sem eru mikilvægastir til þess að ná fram 
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samþættingu milli vinnu og einkalífs, þar sem þeir leggja línurnar  sem leiðtogar 

starfsfólksins (Poelmans o.fl.,2008).   
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11 Íslenskur veruleiki 

 Í upphafi 20. aldarinnar urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi. Þá fór fólk að 

flytja úr sveitum í  þéttbýli og fór að vinna almenn verkamannastörf.  Upp  frá því  

urðu til hin ýmsu verkalýðsfélög, þau voru stofnuð  í þeim tilgangi að berjast fyrir 

bættum  kjörum verkafólks.  (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). Nánar verður greint frá 

réttindum og skyldum á íslenskum vinnumarkaði í samnefndum kafla hér að neðan. 

Það eru  ekki nema rúmlega 100 ár, eða liðlega ein mannsævi síðan vísir að því  

vinnufyrirkomulagi sem við þekkjum í dag fór að myndast á Íslandi. Samkvæmt 

upplýsingu frá Hagstofu Íslands var atvinnuþátttaka fólks á aldrinum 16 - 74 ára á 

Íslandi árið 2008 82,6%, 77,7% kvenna voru á vinnumarkaðinum og 87,1% karla 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Atvinnuþátttaka íslendinga hefur verið mjög há samanborið 

við nágrannaþjóðir okkar. Í frétt í morgunblaðinu frá árinu 2004 kom fram að 

atvinnuþátttaka íslendinga var þá mest af OSCD löndunum eða 82%. Til samanburðar 

er þar nefnt að atvinnuþátttaka í Bretlandi sé þá 73% og rúm 75% í Danmörku (mbl.is, 

e.d.). Þessar upplýsingar stemma við tölur frá  1994 en samkvæmt Hagstofu Íslands 

var atvinnuþátttaka á Íslandi árið 1993 81,1%  sem var það hæsta af öllum 

Norðurlöndunum,  

Ástralíu, Bretlandi og Bandaríkjunum. Til samanburðar var atvinnuþátttaka á þeim 

tíma í Danmörku 73,6% en í Svíþjóð, sem kom næst á eftir Íslandi, 80,4%.(Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 1995-1997). Alþýðusamband Íslands eru í dag stærstu samtök launafólks 

hér á landi með 108.000 félagsmenn í sextíu og fjórum aðildarfélögum um allt land 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslenskra 

atvinnurekenda með 2000 aðildarfyrirtæki innan sinna vébanda  þar sem starfa 50% 

allra launþega á hinum almenna íslenska vinnumarkaði (Samband atvinnulífins, e.d.). 

11.1 Hrunið og stöðugleikasáttmálinn 
Í október 2008 varð mikið efnahagshrun á Íslandi. Fjórir stærstu einkabankarnir voru 

þjóðnýttir og afleiðingin er enn þegar þessi orð eru rituð, að koma í ljós. Fjöldi fólks hefur 

misst vinnu sína og má því segja að allar forsendur á íslenskum vinnumarkaði séu breyttar og 

eru í stöðugum breytingum um þessar mundir. 1 Eitt af því sem gert hefur verið til þess að 

                                                 
1 Tölur frá því  í byrjun árs 2008 þarf því að taka með fyrirvara þegar fjallað er um núverandi ástand á 
íslenskum vinnumarkaði.   
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sporna við frekari  skaða í íslensku samfélagi er hinn svokallaði stöðugleikasáttmáli. Hann var 

undirrtiaður þann 25. Júní  2009 af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, 

BSRB, Kennarasambandi Íslands, SSF, Samtökum atvinnnulífsins, ríkisstjórninni og 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga (island.is, e.d.) Eins og kemur fram á island.is (e.d.) var 

stöðugleikasáttmálinn  gerður við mjög erfiðar aðstæður í efnahags- og atvinnumálum sem 

bitna hart á heimilum og atvinnulífinu í landinu. Við þessar kringumstæður hafa aðilar þessa 

sáttmála sameinast um aðgerðir til að vinna þjóðina út úr vandanum. 

Markmið stöðugleikasáttmálans er að stuðla að endurreisn efnahagslífsins. Í upphafi viðræðna 

settu samningsaðilar sér markmið um að í lok árs 2010 verði verðbólga ekki yfir 2,5%, halli 

hins opinbera verði ekki meiri en 10,5% af VLF, dregið hafi úr gengissveiflum, gengið styrkst 

og hafi nálgast jafnvægisgengi. Einnig verði vaxtamunur við evrusvæðið innan við 4%.  

Þannig hafi skapast skilyrði fyrir aukinni fjárfestingu innlendra sem erlendra aðila, auknum 

hagvexti,  nýrri sókn í atvinnumálum og grunnur lagður að bættum lífskjörum til framtíðar. 

Aðilar eru einnig sammála um að mikilvægt sé að styrkja stöðu heimilanna, verja undirstöður 

velferðarkerfisins, standa vörð um menntakerfið og verja störf jafnt á almennum 

vinnumarkaði sem og hjá hinu opinbera eins og aðstæður frekast leyfa. Samhliða gerð 

stöðugleikasáttmálans hafa aðilar vinnumarkaðarins sameinast um að eyða óvissu á 

vinnumarkaði með því að ljúka gerð kjarasamninga sem gilda til nóvemberloka árið 2010, þar 

sem áhersla er lögð á að styrkja stöðu þeirra tekjulægstu. Til að ná framangreindum 

markmiðum hafa samningsaðilar meðal annars komist að samkomulagi um að 

kjarasamningar og forsendur þeirra haldi að mestu til loka árs 2010. Jafnframt er gert ráð fyrir 

að fyrir liggi aðgerðaáætlun í ríkisfjármálum um að ríkisstjórnin nái áformuðum jöfnuði  sem 

stjórnvöld og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa áætlað sameiginlega. Einnig verði samstarf um 

eftirlit á vinnumarkaði og vinnustaðaskírteini, til að tryggja réttindi starfsmanna og til að koma 

í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi og misnotkun atvinnuleysisbóta. Samningurinn er alls í 14. 

liðum sem ekki verða allir taldir upp hér (island.is, e.d.). Á vef island.is (e.d.) má einnig sjá að 

ríkisstjórnin er með sérstaka aðgerðaráætlun í atvinnumálum en markmið aðgerða 

ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum er að stemma stigu við auknu atvinnuleysi og stuðla að 

endurreisn atvinnulífs í landinu. Nýsköpun og frumkvæði í íslensku atvinnulífi eru forsenda 

farsællar enduruppbyggingar landsins. Stjórnvöld hafa gripið til margvíslegra úrræða til að 

efla nýsköpun og renna styrkari stoðum undir rekstur fyrirtækja ( island.is, e.d.). 
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11.2 Réttindi og skyldur 

Þegar starfsmaður og vinnuveitandi hafa undirritað ráðningarsamning eru þeir 

skuldbundnir hvor öðrum á ýmsa vegu, þurfa að virða réttindi og skyldur hvors annars. 

Helstu skyldur starfsmanns eru að vinna þau störf sem hann er ráðinn til. Sú skylda er 

almennt kölluð hlýðniskyldan og miðast við það að starfsmaður hlýði og sinni almennt 

þeim störfum sem vinnuveitandi felur honum. Störf þessi skulu þó vera í samræmi við 

ákvæði kjarasamnings. Kjarasamningar eru samningar sem gerðir eru milli stéttarfélaga 

og atvinnurekanda eða samtaka atvinnurekanda. Kjarasamningar ná til allra þeirra 

launamanna sem vinna á félagssvæði verkalýðsfélagsins og hafa að geyma þýðingarmikla 

þætti sem varða kaup og kjör. Í kjarasamningum er kveðið á um laun, vinnutíma, 

yfirvinnu, orlof, veikindarétt, uppsagnarrétt og  fleira. Kjarasamningur skal ávallt kveða á 

um lágmarkskjör, burt séð frá því hvort starfsmaður er félagsbundinn í stéttarfélagi. Það 

sama gildir um vinnuveitandann, hann þarf ekki að tilheyra neinum samtökum 

atvinnurekanda. Samkvæmt lögum ber ávalt að miða við kjarasamninga sem 

lágmarkskjör starfsmanns (Lára V. Júlíusdóttir, 2007).   

Samkæmt lögum eiga allir sem starfa og þiggja laun af öðrum aðila rétt á orlofstöku 

og orlofsgreiðslu. Orlofslögin kveða á um lágmarks orlofsrétt, en mismunandi er 

hvernig hver og einn semur við sinn vinnuveitanda.  Lágmarksorlofsréttur eru tveir 

dagar af hverjum unnum mánuði af orlofstímabilinu. En orlofstímabilið er frá 1. maí – 

30. apríl ár hvert (Alþingi, e.d.).   Í fæðingarorlofslögum frá því  árið 2000  er kveðið 

á um  að báðir foreldrarnir eigi rétt á fæðingarorlofi sem nemur níu mánuðum með 

hverju barni (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

11.3 Íslenskar rannsóknir tengdar samþættingu vinnu og einkalífs 
Allnokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi sem lúta að samþættingu vinnu og 

einkalífs. 

Ein þeirra er rannsókn sem gerð var, í tengslum við verkefnið „Hið gullna jafnvægi“ af 

Reykjavíkur borg og Gallup árið 2000–2001 og er lítilega vitnað í  niðurstöður þeirrar 

rannsóknar í starfsánægju kaflanum hér á undan. Verkefnið Hið gullna jafnvægi var hluti 

af stærra verkefni sem styrkt var af Evrópusambandinu  og var framkvæmt í fjórum 

löndum samtímis. Meðal annars í Lundúnasveitarfélaginu Royal Brough of Kingston 

upon Themes. Í verkefninu tóku alls 35 fyrirtæki þátt en samanlagður starfsmannafjöldi 

þátttökufyrirtækjanna nam á þeim tíma um 10% af öllu vinnuafli á Íslandi. Það var álit 
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margra af stjórnendum þessara 35 fyrirtækja að aukinn sveigjanleiki milli vinnu og 

einkalífs myndi færa fyrirtækjum þeirra betri ímynd meðal starfsmanna, viðskiptavina og 

almennings. Auk þess sem starfsánægja á vinnustað yrði meiri, það myndi draga úr 

fjarvistum og starfsmannaveltu og tryggð við fyrirtækið myndi aukast meðal 

viðskiptavina. Flesta þessa þætti er hægt að meta til beinharðra peninga auk þess sem þeir 

stuðla að því að efla samkeppnishæfni fyrirtækjanna í samfélagi þar sem helsta auðlindin 

felst í starfsfólkinu. Gallup sá um rannsóknarvinnu verkefnisins en hún fólst í að kanna 

hug  starfsmanna á höfuðborgarsvæðinu til samþættingar milli vinnu þeirra og einkalífs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að starfsánægja og tryggð skipti fólk miklu 

máli. Einnig að sveigjanleiki dragi úr streitu og þeim neikvæðu áhrifum sem álag sem 

fylgir starfi getur haft á einkalíf starfsmanna. Megin niðurstaðan var þó sú að skilningur 

stjórnenda á þörf fólks fyrir sveigjanleika hefur umtalsverð áhrif á lífsgæði bæði beint og 

óbeint. Hvað sveigjanleikann varðar þá töldu 39% þátttakenda sig hafa þegar 

sveigjanlegan vinnutíma og 73% myndu nýta sér sveigjanlegan vinnutíma ef hann stæði 

þeim til boða. Þeir sem upplifðu meiri stuðning frá stjórnendum við sitt fjölskyldu og 

einkalíf,  jákvæðari vinnustaðamenningu og upplifðu meiri sveigjanleika bjuggu við meiri 

lífsgæði. Stjórnendur þurfa því að gera sér grein fyrir því að starf og einkalíf eru ekki tveir 

þættir sem stangast á heldur þættir sem eiga að vinna saman og styðja hvorn annan. Með 

því nær starfsmaðurinn auknum lífsgæðum og fyrirtækið nær betri árangri með ánægðari 

starfsmenn sem sýna fyrirtækinu meri hollustu (Hið gullna jafnvægi, 2000-2001). 

Meistaraprófsrigerð Gerðar Bjartar Pálmarsdóttur, sem hún gerði árið 2005, er önnur 

íslensk rannsókn sem gerð hefur verið um þetta efni. Gerður Björt kannaði meðal 

annars samræmingu starfs og einkalífs. Hún gerir grein fyrir því hvernig fólki gengur 

að samræma starf og einkalíf og hvort munur er á því eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu, 

fjölda barna og mannaforráðum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tæplega 

60% svarenda telja að það gangi mjög eða frekar vel að samræma starf og einkalíf. 

Rúmlega fjórðungur svarenda telur það ganga erfiðlega, en um 15% svarenda telja það 

hvorki ganga vel né illa. Gerður kannaði einnig sveigjanleika í starfi en það leiddi í 

ljós að 60% svarenda telja sig búa við mjög eða frekar mikinn sveigjanleika í starfi. 

Tæp 20% telja sig hafa sveigjanleika í meðallagi en rúm 20% svarenda telja sig ekki 

hafa neinn eða lítinn sveigjanleika  í starfi (Gerður Björt Pálmarsdóttir, 2005).  
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Stjórnendakönnun VR árið 2006 bendir til þess að meirihluai stjórnenda gangi vel að 

skilja á milli vinnu  og einkalífs. Fjarvinna er algeng meðal íslenskra stjórnenda, en 

þeir telja þann kost bæði neikvæðan og jákvæðan (VR, e.d.). 
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12 Aðferðin 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við hér var megindleg rannsóknaraðferð. sem 

kanna átti viðhorf forstjóra og/eða framkvæmdastjóra stærstu fyrirtækja á Íslandi til 

samþættingar vinnu og einkalífs og hvernig þeir leggja línurnarí því efni. Þátttakendur  

fengu spurningalista senda í tölvupósti sem þeir gátu fyllt út rafrænt. Helstu kostir 

þessarar aðferðar er að þarna næst að safna saman viðhorfi nokkuð margra 

einstaklinga, en gallarnir eru helst þeir að ekki næst mjög djúpur skilningur á 

viðhorfum þátttakenda. Í þessari rannsókn var þó reynt að dýpka þann skilning með 

því að bjóða víða upp á svarmöguleikann annað. Í slíkum svarmöguleika gefst 

þátttakendum að koma frá sér hugsunum sínum eins og væru þeir í viðtali. Þeir gera 

það reyndar í fáum orðum, en þó hnitmiðað, þannig að örlítið dýpri skilningur ætti að 

nást fram með slíkum svarkostum. 

12.1 Þátttakendur 
Þátttakendur  rannsóknarinnar voru forstjórar og/eða framkvæmdastjórar um það bil 

96 stærstu einkafyrirtækja Íslands.  Útveguð voru netföng eins margra forstjóra eða 

framkvæmdastjóra og unnt var af  þeim 150 sem stjórna 150 stærstu fyrirtækjum 

landsins. Þar sem náðist að afla 96 netfanga er hér því sagt um það bil 96 stærstu 

fyrirtæki landsins, þar sem ekki tókst að afla netföngum 54 forstjóra . En það voru 

ekki nákvæmlega 54 stærstu eða 54 þeirra sem eru minni en hin 96 sem taka þátt. Þau 

eru inn á milli og meðal þeirra sem eru þau 150 stærstu. 

Forstjóra/framkvæmdastjórahópurinn skiptist þannig eftir kyni að karlar voru  90% og 

konur  10% . Aldur þeirra skiptist þannig að 16% voru á aldrinum 31–40 ára, 47,5% á 

aldrinum 41–50 ára, 30% á aldrinum 51–60 ára og 7,5% á aldrinum 61–70 ára. Enginn af 

þátttakendum var 30 ára eða yngri, né eldri en 71 árs. Aldur þátttakenda má einnig sjá á 

mynd 1 í niðurstöukaflanum. 94,9% þátttakenda voru ýmist giftir eða í sambúð á meðan 

5,1% voru einhleypir. Einn þátttakenda gaf ekki upp hjúskaparstöðu sína. 97,5% 

þátttakenda áttu börn og þar af voru 67,5% þeirra með börn á heimili sínu. Eins og sjá má á 

töflu 1 í niðurstöðu kaflanum þá vörðu 11,1% þátttakenda  minna en 30 mínútum  að 

jafnaði með börnum sínum á dag, 13,9% vörðu 30-60 mínútum með börnum sínu á dag, 

25% vörðu einumm til einum og hálfum klukkutíma á dag, 8,3% vöðu einum og hálfum til 
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tveim tímum á dag, 30,6%  2-3 tímum daglega, 8,3%  3-4 klukkutímum og 2,8% vörðu að 

jafnaði meira en 4 klukkutímum á dag með börnunum sínum.  

 2,5% áttu ekki börn. Hjá 5,3% þátttakenda var það hluti af fjölskylduábyrgð að annast 

aldrað fólk, 2,6% að annast fullorðinn fatlaðan einstakling og 5,3% að annast fatlað 

barn. 72,5% þátttakanda vinna að jafnaði 5 daga vikunnar, 20% þeirra vinna að jafnaði 

6 daga vikunnar og 7,5% þeirra vinnur að jafnaði 7 daga vikunnar.Á mynd 3 í 

niðurstöðukaflanum má einnig sjá dreifingu þátttakenda eftir því hversu marga daga á 

viku að jafnaði þeir vinna. Hvað varðar fjölda vinnustunda á dag að jafnaði þá unnu 

2,5% þátttakenda 7 klukkutíma eða minna á dag, enginn þeirra vann 7-8 klukkutíma á 

dag, 12,5% þeirra vann 8 klukkutíma á dag, 20% unnu 8-9 klukkutíma á dag, 5% unnu 

9 klukkutíma, 32,5% unnu  9-10 klukkutíma, 10% 10 klukkutíma á dag, 7,5% 10-11 

klukkutíma á dag, 2,5% 11 klukkutíma, 5% 11-12 klukkutíma á dag og 2,5% unnu að 

jafnaði 12 klukkutíma eða meira á dag. Þessar tölur má einnig sjá á mynd 2, það er að 

segja hversu margar klukkustundir þátttakendur verja að jafnaði í vinnu sinni á dag 

12.2 Mælitækið 

Spurningalisti var saminn með tilliti til þess að reyna eftir fremsta megni að komast að 

raunverulegu viðhorfi forstjóra/framkvæmdastjóra til samþættingar milli vinnu og 

einkalífs.  Stuðst var við spurningar sem finna má á heimasíðu sem kallast HR 

management. (e.d.) Margar spurningarnar voru þó ekki á þeirri heimasíðu, heldur voru 

samdar sérstaklega af höfundi til að komast sem best að viðhorfi þátttakenda. Áður en 

listinn var sendur út, var hann prufukeyrður í tvígang á kunningjum og 

samnemendum. Spurningalistinn var loks sendur í tölvupósti með 26 spurningum, þar 

af átta bakgrunnsbreytu spurningum. Tíu af spurningunum voru með svarmöguleika á 

jafnbilakvarða, þar af voru sex fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir að taka 

afstöðu til. Allar spurningarnar voru lokaðar nema ein, en það var lokaspurningin sem 

gaf þátttakendum kost á að bæta einhverjum athugasemdum við  í lokinn. Fimm af 

spurningunum buðu þó upp á einn opinn svarmöguleika. Sá svarmöguleiki hét annað 

og kom fram í spurningum þar sem spurt var um röð upptalinna hluta sem 

þátttakendur voru beðnir að merkja við. Svarmöguleikinn annað var því hugsaður til 

þess að hafa upptalninguna ekki endanlega.  

Byrjað var á því að spyrja þátttakendur hvort boðið væri upp á samþættingu milli 

vinnu og einkalífs á þeirra vinnustað. Svarmöguleikarnir voru þrír það er að segja  já, 

nei og ekki svo ég viti til. Þar með var kannað hvort það væri boðið upp á 
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samþættingu milli vinnu og einkalífs í fyrirtækinu, jafnframt var þarna kannað hversu 

vel forstjórarnir  og framkvæmdastjórarnir væru inni í mannauðsmálum síns 

fyrirtækis. Í annarri spurningunni var spurt í hverju samþættingin fælist. Þarna voru 

atriði talin upp í svarmöguleikunum og gafst svarendum kostur á að merkja við ýmist 

engan eða fleiri en einn svarmöguleika, auk þess sem opinn svarmöguleiki stóð til 

boða svo að ekki væri um endanlega upptalningu að ræða. Þeim sem svöruðu að ekki 

væri boðið upp á samþættingu í fyrstu spurningu gafst þarna kostur á að sleppa því að 

haka við nokkurn svarmöguleika, þar sem enginn þáttur átti við hjá þeim. Hér var 

verið að kanna nákvæmar í hverju samþættingin fælist. Hvort um raunverulega 

samþættingu væri að ræða og hvort hún samræmdist þeim fræðum sem rætt var um í 

fræðilegri umfjöllun hér að ofan. Í þriðju spurningu voru svarendur beðnir að taka 

afstöðu til fullyrðingarinnar: Mikilvægt er að stefna fyrirtækisins sé aðlöguð að 

þörfum starfsmanna til að samþætta vinnu þeirra og einkalíf.  

Gefnir voru fimm svarmöguleikar á jafnbilakvarða frá mjög sammála til mjög 

ósammála. Spurningu þrjú var ætlað að kanna viðhorf til þess hvort þátttakendur teldu 

starfsmenn sína það mikilsverða auðlind að þeirra þarfir væru hafðar að leiðarljósi 

þegar stefna fyrirtækisins væri mótuð. 

Í fjórðu spurningu voru svarendur spurðir hvort starfsfólki á þeirra vinnustöðum væri 

gefinn kostur á einhverju af þeim hlunnindum, sem talin voru upp í  svarmöguleikum í 

12 liðum, þar af einum opnum. Tilgangurinn var hér sá sami og í spurningu tvö þar 

sem kannað var í hverju samþættingin fælist, nema hér var eingöngu um hlunnindin að 

ræða. Í fimmtu spurningu var spurt um það hvort fyrirtækið byði upp á 

fjölskylduviðburði fyrir starfsfólkið. Þar var um að ræða opinn svarmöguleika: Já,  

hvernig viðburði?, auk þess að vera boðið upp á nei svarmöguleikann. Enn var verið 

að kanna raunverulega samþættingu, telja þátttaeandur mikilvægt að fjölskyldur eða 

aðstandendur starfsmanna kynnist eða er nóg að starfsmennirnir kynnist eingöngu á 

vinnutíma og í vinnu?  Í spurningu sex var spurt um hugmyndir svarenda um það að ef 

starfsfólk ætti kost á að samþætta vinnu sína og einkalíf hvort það skilaði þá betri 

vinnu og fyrirtækið næði þar af leiðandi betri árangri. Boðið var upp á jafnbilakvarða 

með fimm svarmögulekum frá já mjög sammála yfir í nei mjög ósammála. Spurningu 

sex var ætlað að kryfja nánar viðhorf þátttakenda til samþættingar vinnu og einkalífs. 

Hvort þeim fyndist í raun og veru að samþætting vinnu og einkalífs skilaði beinum 

hagnaði fyrir fyrirtækið, eða hvort þeir teldu að með samþættingunni væri verið að 

gera starfsfólkinu greiða án þess að það skilaði fyrirtækinu beinum hagnaði. Frá og 
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með spurningu sjö var farið að spyrja svarandann sjálfan út í hans eigið líf og 

samþættingu þess við vinnuna. Spurt var fyrst beint hvort hann teldi sig geta samþætt 

vinnu sína við einkalíf sitt og boðið upp á þrjá svarmöguleika. Já, veit ekki og nei. 

Áttunda spurningin kannaði hvort  viðkomandi teldi sig geta samþætt betur vinnu sína 

og einkalíf hefði hann kost á þeim þáttum sem boðið var upp á að merkja við í 

svarmöguleikunum sem voru í níu talsins, auk svarmöguleikans: Bjóðast nú þegar 

flestir þættirnir, einnig svarmöguleikans annað. 

Spurning níu kannaði hvort eitthvað kæmi í veg fyrir að svarandinn gæti samþætt 

vinnu sína og enkalíf. Boðið var upp á tíu svarmöguleika auk annað.  Meðal annars 

var um að velja svarmöguleika eins og of langur vinnudagur, tíð ferðalög í tengslum 

við vinnu, fjarlægð vinnustaðar frá heimili og neikvæð viðhorf frá fjölskyldu, 

vinnufélaga eða öðrum. 

Spurning tíu kannaði hversu sáttur eða ósáttur viðkomandi væri með þann tíma sem 

hann verði í vinnunni. Svarmöguleikarnir voru á jafnbilakvarða í fimm liðum, frá 

mjög sáttur og yfir í mjög ósáttur . Spurning 11 kannaði hversu oft viðkomandi væri 

með hugann við vinnuna þegar hann væri hvorki í vinnunni, né á leið í eða úr vinnu. 

Svarmöguleikarnir voru á jafnbilakvarða í fimm liðum frá því að vera mjög sjaldan 

yfir í mjög oft. Spurningu 12 var ætlað að kanna hversu sjaldan eða oft viðkomandi 

missti af gæðastundum með fjölskyldunnu vegna álags í vinnunni. Svarmöguleikarnir 

voru á jafnbilakvarða frá mjög sjaldan yfir í mjög oft. Þessar spurningar sem höfðuðu 

beint til þátttakendanna og þeirra eigins lífs, voru ætlaðar til að kanna hvernig þeir 

leggja línurnar að fjölskylduvænleika í fyrirtækjamenningunni. 

Næstu spurningar voru fullyrðinga spurningar þar sem fólk var beðið um að taka 

afstöu til fullyrðinga. Svarmöguleikarnir voru á jafnbilakvarða í fimm liðum frá mjög 

sammála yfir í mjög ósammála. Fyrsta fullyrðingin í þessum flokki eða spurning 13 

var: Ég tel starfsfólk bera meiri virðingu fyrir störfum sínum í slæmu efnahagsástandi 

heldur en þegar auðvelt er að fá vinnu. Tilgangur spurningar 13 var að grennslast fyrir 

um það hvort að efnahagsástandið hefði einhver áhrif  á það hvort starfsfólk bæri 

meiri virðingu fyrir störfum sínum í slæmu árferði, þegar erfiðar væri að fá vinnu og 

væri á einhvern hátt þakklátarameð það starf sem þeim byðist, þegar mikið 

atvinnuleysi er viðvarandi. Spurning 14 var fullyrðingin: Það er kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtæki að bjóða upp á samþættingu milli vinnu og einkalífs. Þarna voru þátttakendur 

leiddir í örlitla „gildru“ vegna þess að í spurningu sex var spurt um öfuga fullyrðingu 

þar sem fullyrt var að fyrirtækið næði auknum árangri með því að bjóða upp á 
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samþættingu, en hér í spurningu 14 hvort það væri kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið. 

Þarna stangast fullyrðingarnar á þar sem það getur ekki verið kostnaðarsamt ef það 

skilar meiri árangri og öfugt.  Spurning 15 var fullyrðingin: Fyrirtæki sem leggja 

mikla áherslu á samþættingu vinnu og einkalífs skila betri árangri í rekstri. Hér var 

haldið áfram með sömu gildruna og fjallað var um í spurningu 14. Spurning 16 var 

fullyrðingin: Fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á samþættingu vinnu og einkalífs 

hafa á að skipa ánægðari starfsmönnum. Hér var áfram verið að kryfja viðhorf 

þátttakendanna. Hvort þeir telji samþættinguna skila fyrirtækinu ánægðari 

starfsmönnum. Spurning 17 var fullyrðingin: Mér finnst starfsfólk sem ber 

fjölskylduábyrgð  skipulagðara og betra starfsfólk en þeir sem ekki bera 

fjölskylduábyrgð. Þessari spurningu var ætlað að kanna í grófum dráttum hvort annað 

viðhorf væri til fjölskyldufólks en þeirra sem bæru enga slíka ábyrgð.  Spurningar 18 

til 25 voru bakgrunnsbreytu spurningar þar sem spurt var um aldur, kyn, hversu marga 

daga vikunnar svarandi ynni að jafnaði og hversu marga klukkutíma á dag. Einnig var 

spurt um hjúskaparstöðu og um fjölda barna á heimili, hversu löngum tíma að jafnaði 

viðkomandi verði með börnum sínum á dag og hvort það væri hluti af lífi svaranda að 

annast fatlaðan eða aldraðan einstakling.  Tilgangurinn var einfaldlega að fá skýrari 

mynd af þátttakendunum. Loks var það lokaspurningin númer 26 sem var opin og 

bauð upp á að koma með athugasemd í lokin. Tilgangurinn var fyrst og fremst sá að 

eiga möguleika á dýpri viðhorfum þátttakenda. Með því að hafa spurningalistann ekki 

endanlegan og lokaðan gafst þátttakendum kostur á að koma með einhverjar 

vangaveltur um viðfangsefnið sem slíkt, eða spurningalistann sjálfan. 

12.3 Framkvæmd 
Við öflun gagna var haft samband við fyrirtækið Creditinfo fimmtudaginn 20. ágúst 

2009 kl. 15:00. Fyrirtækið sérhæfir sig í að taka saman ýmsar upplýsingar um 

fyrirtæki og var þar af leiðandi viljugt við að taka  saman lista yfir um það bil 150 

stærstu fyrirtæki landsins. Að sögn Guðmundar Más Ketilssonar, sölustjóra 

fyrirtækjasviðs Creditinfo, reynist mjög erfitt um þessar mundir  að halda utan um 

þessar upplýsingar, þar sem stærð fyrirtækja væri einfaldlega breytileg hvað 

starfsmannafjölda varðaði, sökum efnahagsástandsins í samfélaginu. Því skal tekið 

fram að fyrirtæki þau sem urðu fyrir valinu voru um það bil 150 stærstu einkareknu 

fyrirtækin á landinu.  
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Þar sem þýðið er forstjórar og /eða framkvæmdastjórar stærstu íslensku fyrirtækjanna 

er úrtakið allt þýðið. Þýðinu er þó ætlað að gefa vísbendingu um viðhorf forstjóra og 

framkvæmdastjóra almennt á landinu.  

Þegar listi yfir 150 stærstu fyrirtæki landsins lá fyrir, var farið að afla netfanga 

forstjóra og/eða framkvæmdarstjóra þeirra. Þá var stuðst við heimasíður viðkomandi 

fyrritækja og ef netfang forstjóra eða framkvæmdastjóra var gefið upp var hægt að 

afrita það beint á lista sem gerður var. Ef netföng þessi voru ekki gefin upp á 

heimasíðunni, var skrifað bréf til fyrirtækisins og spurt hvort hægt væri að fá 

viðkomandi netfang vegna rannsóknarinnar. Með þessari aðferð náðist að afla 96 

netfanga þeirra forstjóra sem sendir voru spurningalistar til. 

Spurningalistinn var sendur í tölvupósti til forstjóranna /framkvæmdastjóranna. 

fimmtudaginn 5. nóvember kl 17: 20. Fólk var vinsamlega beðið að gefa sér um það 

bil sjö mínútur til þess að svara spurningungum.  Tekið var fram að fulls trúnaðar væri 

gætt og einstök svör yrðu ekki rakin til þátttakanda. Sunnudaginn 29. nóvember kl 

17:00 var send út ítrekun, þar sem þeim sem höfðu þegar svarað var þakkað kærlega 

fyrir þátttökuna og beðnir velvirðingar á ónæðinu, en þeir sem ekki voru búnir að 

svara voru hvattir til þess 

Þegar svör bárust var unnið úr niðurstöðunum í forritinu exel. 
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13 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar verður lýst með lýsandi tölfræði. 

Alls svöruðu 40 einstaklingar spurningalistanum og tóku þar með  þátt í rannsókninni.  

Fjórar konur, eða 10% þátttakenda og 36 karlar eða 90%.  Enginn þátttakenda  var 

yngri en 31 árs, né eldri en 70 ára.   Sjá má aldursdreifingu þátttakenda á mynd 1 

 

Mynd 1 Aldur þátttakenda 

94,9% þátttakenda voru ýmist í sambúð eða í hjónabandi, 5,1% þeirra voru einhleypir 

en einn   kaus að gefa ekki upp hjúskaparstöðu sína.  Í rannsókninni var spurt um það 

hvort að þátttakendur áttu börn og hversu mörg börn væru á heimili þeirra. 2,5% af 

þáttakendunum áttu ekki börn en 97,5% þeirra áttu börn þar af voru 67,5% af þeim 

með börn á heimili sínu. Það er mismunandi hversu löngum tíma foreldrar verja með 

börnum sínum á dag. Til þess að hægt væri að gera sér grein fyrir því hversu 

forstjórarnir eru uppteknir af störfum sínum, var spurt um það í rannsókninni hversu 

löngum tíma þeir vörðu með sínum eigin börnum að jafnaði á dag. Sjá má á töflu 1 

hversu löngum tíma þátttakendur vörðu með börnum sínum að jafnaði á dag. 
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Tafla 1 Hversu löngum tíma þátttakendur vörðu að jafnaði með börnum sínum á dag 

Svarmöguleikar Svör 

a) Minna en 30 mínútum 11,1% 

b) 30 - 60 mínútum 13,9% 

c) 1-1 og 1/2 klukkutíma 25,0% 

d) 1 og ½ - 2 klukkutímum 8,3% 

e) 2-3 klukkutímum 30,6% 

f) 3-4 klukkutímum 8,3% 

g) Meira en 4 klukkutímum 2,8% 
 

Hvað varðar vinnustundir Í sama tilgangi og þátttakendur voru spurðir um barnafjölda 

þeirra og hvort að börn þeirra bjuggu enn á heimilum þeirra, þótti ástæða til að kanna 

bakgrunn þátttakenda að því leiti hvort að það væri jafnvel hluta af fjöldkylduábyrgð 

þeirra að annast aldraða eða fatlaða einstaklinga. Það var hluti af fjölskylduábyrgð 

5,3% af þátttakendunum að annast aldrað fólk, 2,6% þeirra að annast fullorðinn 

fatlaðan einstakling og 5,3% þeirra að annast fatlað barn.  

þátttakenda, var það talið mjög mikilvægur mælikvarði um það hvort að þeir væru að 

leggja línuranr að fyrirtækjamenningu þar sem gert væri ráð fyrir að starfsmenn ynnu 

langar eða stuttar vinnuvikur. 

Á mynd 2 má sjá hversu marga klukkutíma á dag að jafnaði þátttakendur unnu. 

 

Mynd 2 Vinnutími þátttakenda að jafnaði hvern dag 
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Eins og sést á mynd 3 þá unnu 72,5% þátttakenda að jafnaði 5 daga í viku, enginn 

þeirra færri en 5 daga í viku, 20% þeirra unnu 6 daga og 7,5% af þátttakendunum 

unnu 7 daga vikunnar.  

 

Mynd 3 Hversu marga daga vikunnar þátttakendur unnu að jafnaði. 

En hvernig skildi þeim sjálfum takast að samþætta vinnu sína og einkalíf. Það var talið 

nauðsynlegt að komast að því til að hægt væri að kortleggja hvernig samþættingu 

vinnu og einkalífs væri háttað yfir höfuð á þeirra vinnustað. 

 82,1% af þátttakendunum töldu sig geta samþætt vinnu sína og einkalíf en 10,3 %  

þeirra ekki. 7,7% vissi ekki hvort þeir gætu samþætt vinnuna við sitt einkalíf eða ekki. 

Einn þátttakenda  svaraði ekki þeirri spurningu. 

Nauðsynlegt var að komast að því hversu sáttir eða ósáttir forstjórarnir og 

framkvæmdarstjórarnir væru með þann tíma sem þeir vörðu í sína vinnu. Bera þyrfti 

síðan saman þann tíma sem þeir verja í vinnu við það hversu sáttir þeir væru við þann 

tíma. Á Mynd 4 má sjá hversu sáttir eða ósáttir þátttakendur væru með þann tíma sem 

þeir verðu í vinnu. 
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Mynd 4 Hversu sáttir eða ósáttir þáttakendur voru gagnvart þeim tíma sem þeir 
verja í vinnu. 

Að sama skapi er þýðingarmikið að komast að því hversu mikið þeir eru með hagann 

við vinnu sína þegar þeir eru hvorki í vinnu né á ferð til eða frá vinnu. Skyldu þeir 

geta lokað á vinnuna um leið og þeir loka á eftir sér hurðinni á vinnustaðnum, eða eru 

þeir stöðugt með hugann í vinnunni. Á mynd 5 sést hversu sjaldan eða oft þeir eru 

með hugann við vinnuna þegar þeir eru hvorki í vinnunni né á leið í eða úr henni. 

 

Mynd 5 Hversu sjaldan eða oft þátttakendur eru með hugann við vinnuna, þegar þeir 
eru hvorki í vinnu né á ferð til eða frá vinnu  
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Forstjórar og framkvæmdarstjórar hljóta að missa af mörgum stundum þegar vinir og 

fjölskyldan kemur saman. Eða er samfélagið orðið það fjölskylduvænt að allir geta 

tekið þátt í flestum gæðastundum fjölskyldunnar,  þó svo að þeir sinni krefjandi 

störfum. Það sésst glögglega á mynd 6 hvort svo sé. 

 

Mynd 6 Hvort þátttakendur missi sjaldan eða oft af „gæða“ stund með fjölskyldu 
eða vinum vegna álgs í vinnu 

Ef gengið er út frá því að þátttakendur eigi í einhverjum vandræðum með að samþætta 

vinnu og einkalíf var ákveðið að spyrja um það hvort að þeir teldu að eitthvað gæti 

hjálpað þeim við að samþætta vinnu og einkalíf sitt betur.  Á töflu 2 er hægt að sjá þá 

þætti sem þátttakendur töldu að myndu hjálpa þeim að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

Tafla 2 Það sem þátttakendur töldu að myndi hjálpa þeim að samþætta betur 
vinnu og einkalíf 

Svarmöguleikar svör 

a) Sveigjanlegur vinnutími 25,0% 
b) Það að geta skroppið frá vinnu í persónulegum erindagjörðum 30,6% 
c) Að eiga kost á að vinna hlutastarf 19,4% 
d) Að eiga kost á að vinna fjarvinnu 22,2% 
e) Svigrúm til að útrétta á vinnutíma ef nauðsyn krefur 30,6% 
f) Að geta tekið frí með stuttum fyrirvara 38,9% 
g) Að eiga kost á að taka börnin  með í vinnuna 13,9% 
h) Aðstoð frá vinnufélaga 8,3% 
i) Aðstoð frá fjölskyldumeðlim 5,6% 
j) Ég hef nú þegar kost á flestum ofan töldum atriðum 66,7% 
k)Annað 11,1% 
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Þeir sem svara annað í töflu 2 segja: „Þetta er fráleit spurning þar sem allir vildu hafa 

eins mikið frí og kostur er en það er á kostnað framleiðslu.“ Annar segir: „Ég ræð 

mínum vinnutíma og vinnutilhögun.“ Sá þriðji svarar: „ Vinnutími minn er einfaldlega 

mjög langur.“  Sá fjórði svaraði: „Ánægður með lífið eins og það er.“  

Ekki þótti ólíklegt að forstjórar og framkvæmdarstjórar ættu einhverntímann í 

vandræðum með að samþætta vinnu sína og einkalíf vegna einhverra hluta til dæmis 

vegna þess að alltaf væri hægt að ná í þá í síma eða einhvers slíks, þar sem tæknin er 

orðin mikil og auðvelt er að ná sambandi við fólk nánast hvar og hvenær sem er. 

Tafla 3 Atriði sem hindra þátttakendur í að samþætta vinnu  þeirra og einkalíf 

Svarmöguleikar Svör 

a) Langir vinnudagar 69,4% 

b) Nauðsynleg yfirvinna 25,0% 

c) Vaktavinna 0,0% 

d) Fundir eftir hefðbundin vinnutíma 47,2% 

e) Fjarlægð vinnustaðar frá heimili 8,3% 

f)Tæknileg atriði eins og fartölva eða farsími 0,0% 

g)Tíð ferðalög vegna vinnunnar 22,2% 

h)Neikvætt viðhorf jafningja eða vinnufélaga 0,0% 

i)Neikvætt viðhorf annarra stjórnenda 0,0% 

j)Neikvætt viðhorf fjölskyldumeðlima 0,0% 

k)Ekkert af ofantöldum atriðum hindrar mig í að 
samþætta vinnu og einkalíf 27,8% 

l) Annað 2,8% 
 

Í töflu 3 er hægt að sjá hvort eitthvað hindrar þátttakendur í að samþætta vinnu og 
einkalíf. Sá sem svaraði annað sagði: „ Síminn er alltaf opinn og hringt allan 
sólarhringinn.“  

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort að boðið væri upp á að samþætta vinnu 
og einkalíf á þeirra vinnustöðum,  fullyrtu 92,7%  þátttakenda  að svo væri,  7,3% 
þeirra fullyrtu að svo væri ekki og enginn þeirra vissi ekki hvort svo væri eða ekki. Á 
töflu 4 má sjá í hverju sú samþætting felst. 
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Tafla 4 Í hverju samþætting sú sem boðið er upp á á vinnustað þátttakenda felst 

Svarmöguleikar Svör 

a) Sveigjanlegum vinntíma,(það er að segja, fólk   ræður hvenær 
dags það hefur störf og líkur störfum.) 39,5% 

b) Leyfi gefið til að skreppa frá vinnu til að sinna persónulegum 
erindum 81,6% 

c) Svigrúmi til að útrétta á vinnutíma ef nauðsyn krefur 73,7% 

d) Boðið  upp á hlutastörf 60,5% 

e) Boðið  upp á fjarvinnu 47,4% 

f) Reynt að mæta óskum starfsmanna um frí 84,2% 

g) Öðru 10,5% 

 

Þeir fjórir þátttakendur sem svöruðu öðru í spurningunni í hverju samþætting sú sem 

boðið væri upp á á vinnustað þátttakenda sögðu: „Ákveðin störf  leyfa fjarvinnu.“ 

Annar sagði:  „Starfsmenn hafa komið með börn í vinnuna tímabundið þar sem það 

gengur upp.“  Sá þriðji sagði: „Að sinna aukastarfi ef slíkt kemur upp.“ Sá fjórði 

svaraði: „Vinnutími er sveigjanlegur innan ákveðinna marka.“  

Hvaða hlunnindi starfsmönnum standa til boða á vinnustað þátttakenda má sjá í töflu 

5. Þeir sem nefndu önnur hlunnindi sögðu: „Þetta er mjög mismunandi milli 

starfsmanna eftir starfi og ekki hægt að svara svona almennt.“  Annar sagði: „Höfum 

styrkt einstaka námsmenn og verkefni tengt starfsmönnum.“ Sá þriðji svaraði: „Allir 

starfsmenn með gsm síma með mismikla þátttöku fyrirtækis. Fastagjald greitt fyrir 

alla, umframskref mismikið greitt af fyrirtæki. Sumir með nettengingu heima og sumir 

með fartölvu.“ Sá fjórði svaraði: „Afnot af tækjum og tólum fyrirtækisins til eigin 

brúks.“  

Til þess að greina frekar, hvort raunveruleg fjölskyldustefna væri í fyrirtækjum 

þátttakenda og í hverju hún fælist, var ákveðið að grennslast fyrir um það hvort boðið 

væri upp á einhverskonar fjölskylduviðburði. Þegar þátttakendur voru inntir eftir því 

hvort boðið væri upp á fjölskylduviðburði fyrir starfsfólk, sögðu 13 að svo væri ekki 

en 26 sögðu svo vera. Einn þátttakandi svaraði ekki. Þeir viðburðir sem fyrirtækin 

buðu upp á voru  ýmsar hópferðir og uppákomur, fjölskyldudagar, tjaldferðir og 

útivist, jólaböll, að höggva jólatré,sumarferðir og heimsóknir. 
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Tafla 5 Í hverju felast þau hlunnindi  sem boðið er upp á á vinnustað þátttakenda. 

Svarmöguleikar Svör 

a) Sími til persónulegra nota 72,5% 

b) Fartölva til persónulegra nota 57,5% 

c) Nettenging fyrir heimilið 57,5% 

d) Ráðgjafaþjónusta fyrir starfsfólk 25,0% 

e) Heilbrigðisfræðsla eða ráðgjöf 55,0% 

f) Fræðslustyrkur 55,0% 

g) Aðstaða fyrir börn starfsmanna á 
vinnustaðnum 7,5% 

h) Líkamsræktaraðstaða 2,5% 

i) Styrkur til líkamsræktar 67,5% 

j) Samgöngustyrkur 7,5% 

k) Bifreiða hlunnindi 57,5% 

l) Önnur hlunnindi 10,0% 
 

Á mynd 7 má sjá hvaða afstöðu þátttakendur höfðu til fullyrðingarinnar hvort 

mikilvægt væri að stefna fyrirtækisins væri aðlöguð að þörfum starfsmanna til að 

samþætta vinnu þeirra og einkalíf.  

 

Mynd 7 Afstaða þátttakenda til fullyrðingarinnar að mikilvægt sé að stefna 
fyrirtækisins sé aðlöguð að þörfum starfsmanna til að samþætta vinnu 
þeirra og einkalíf 
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Sjá má á mynd 8 hverju þátttakendur svöruðu Þegar þeir voru spurðir  hvort þeir teldu 

starfsfólk bera meiri virðingu fyrir störfum sínum í slæmu efnahagsástandi heldur en 

þegar auðvelt væri að fá vinnu. 

 

Mynd 8 Hvort þátttakendur töldu starfsfólk bera meiri virðingu fyrir störfum 
sínum í slæmu efnahagsástandi heldur en þegar auðvelt er að fá vinnu 

Það vakti forvitni höfundar, hvort þátttakendur gerðu einhvern greinarmun á því hvort 

að þeir teldu einhvern mun á starfsfólki eftir því hvort það bæri fjölskylduábyrgð eða 

ekki. Þegar spurt var um það, svöruðu þátttakendur á þessa leið 7,7% þeirra mjög 

sammála, því að fólk sem bæri fjölskylduábyrgð vera skipulagðara og betra starfsfólk , 

33,3% var sammála, 41,0% hvorki sammála né ósammála, 15,4% ósammála og 2,6% 

mjög ósammála. Einn þátttakandi svaraði ekki spurningunni. 

Höfundi þótti mjög spennandi viðfangsefni að rugla örlítið í þátttakendum til þess að 

fá sem skýrasta mynd af viðhorfi þeirra til samþættingar milli vinnu og einkalífs. Með 

því að snúa nokkurnveginn sömu spurningunum á mismunandi vegu, reyndi það á 

þátttakendurnar um að koma fram með þeirra raunverulega viðhorf. 

Á mynd 9 má sjá hvort þátttakendur telja það kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að bjóða 

upp á samþættingu milli vinnu og einkalífs. 
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Mynd 9 Hvort þátttakendur telja það kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að bjóða upp 
á samþættingu milli vinnu og einkalífs 

Á mynd 10 má aftur á móti sjá hvort þátttakendur telja að fyrirtæki sem leggja mikla 

áherslu á samþættingu vinnu og einkalífs skili betri árangri í rekstri. 

 

Mynd 10 Hvort þátttakendur teldu fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á 
samþættingu vinnu og einkalífs skila betri árangri í rekstri 

Á mynd 11 má glöggt sjá hvað þátttakendum finnst um þá fullyrðingu að hafi 

starfsfólk kost á að samþætta vinnu og einkalíf, skili það betri vinnu og fyrirtækið nái 

meiri árangri. 
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Mynd 11 Hvað þátttakendum finnst um þá fullyrðingu að hafi starfsfólk kost á að 
samþætta vinnu og einkalíf, skili það betri vinnu og fyrirtækið nái meiri 
árangri 

Á mynd 12 er hægt að sjá hvað þátttakendum finnst um þá fullyrðingu að fyrirtæki 

sem leggja mikla áherslu á samþættingu vinnu og einkalífs hafi á að skipa ánægðari 

starfsmönnum. 

 

Mynd 12 Hvað þátttakendum finnst um þá fullyrðingu að fyrirtæki sem leggja mikla 
áherslu á samþættingu vinnu og einkalífs hafi á að skipa ánægðari 
starfsmönnum. 
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14  Umræða 

Hvert er viðhorf íslenskra forstjóra og framkvæmdarstjóra til samþættingar vinnu og 

einkalífs, og hvernig leggja þeir línurnar í fyrirtækjamenningu í þessu efni? Hér verða 

niðurstöður rannsóknarinnar greindar í grófum dráttum og þær bornar saman við þá 

fræðilegu umfjöllun sem farið hefur fram hér að ofan, kafla fyrir kafla. 

14.1  Mannauðsstjórnun 
Ætla má að mannauðsstjórnunin sé búin að festa sig í sessi hér á landi. Forstjórar og 

framkvæmdastjórar virðast vera meðvitaðir um að hlúa þarf að mannauði í 

fyrirtækjum þeirra. Ef vísað er í skilgreiningu  Guest (1987) að mannauðsstjórnun sé 

stefna sem hönnuð er til þess að hámarka samþættingu (integration), 

starfsmannahollustu, sveigjanleika og gæði í starfi.  Virðast flestir forstjórar vinna 

eftir því. Ef litið er til dæmis á þau hlunnindi sem boðið er upp á í fyrirtækjum þeim 

sem þátttakendur rannsóknarinnar koma frá, þá má draga þá ályktun að hugað sé að 

samþættingu, starfsmannahollustu, sveigjanleika og gæða í starfi. Á töflu 5 í 

niðurstöðukaflanum hér að framan kemur skýrt fram hversu algengt það er að 

starfsmönnum séu boðin ýmis hlunnindi, sem ætla mætti að væru til þess fallin að ýta 

undir samþættingu, starfsmannahollustu, sveigjanleika og gæði í starfi, eins og Geuest 

(1987) taldi helst einkenna mannauðsstjórnun.  

Þessi skilgreinig Guest (1987) hallast frekar að mjúkri mannauðsstjórnun  en harðri. 

Eins og kemur fram í mannauðsstjórnunar kaflanum hér að framan er með mjúkri 

mannauðsstjórnun átt við  að leitast er við að auka trúfesti, gæði og sveigjanleika 

starfsfólksins á meðan hörð nálgun á mannauðsstjórnun leitast við að ná því mesta frá 

starfsfólkinu, á þann hátt að mannauðurinn, sem litinn er þar sem hver önnur auðlind, 

nýtist sem best (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003;Beardwell og Claydon, 2007). Mynd 7  er 

einnig góð vísbending um að hér á landi virðist sterk mannauðsstjórnun frekar en veik 

vera orðin ríkjandi, þar sem afstaða þátttakenda til fullyrðingarinnar að mikilvægt sé 

að stefna fyrirtækisins sé aðlöguð að þörfum starfsmanna til að samþætta vinnu þeirra 

og einkalíf, en þar kemur fram að 67,5% þátttakenda telur ýmist mjög mikilvægt eða 

mikilvægt að svo sé. Að sama skapi og Þessi niðurstaða segir okkur að um mjúka 

mannauðsstjórnun sé frekar að ræða en veika, gefur hún vísbendingu um að frekar sé 
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um að ræða sterka frekar en veika mannauðsstjórnun hér á landi.  Í sterkri 

mannauðsstjórnun er meðal annars lögð áhersla á að allir þættir skipulagsheildarinnar 

séu samþættir.  Starfsmannastefnan  þarf að miða í sömu átt og viðskiptastefna 

fyrirtækisins. Gert er ráð fyrir að hágæða starfsfólk  innan skipulagsheildar nái 

hágæða „framleiðslu“ og árangri.  Mikill sveigjanleiki þarf að vera meðal starfsmanna 

til að mæta örri þróun skipulagsheilda.  Það er litið á starfsfólk  sem auðlind sem gerir 

skipulagsheildina yfirburða samkeppnishæfa. (Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill 

og Morrow, 2007). Á töflu 4 eru taldir upp þeir þættir sem felast í að samþætta vinnu 

og einkalíf. Meðal annars er þar merkt við í 81,6% tilfella að svigrúm sé gefið til að 

skreppa frá vinnu til að sinna persónulegum erindum, 73,7% tilfella að svigrúm til að 

útrétta á vinnutíma ef nauðsyn krefur. Í 60% tilfella er boðið upp á hlutastörf svo 

eitthvað sé nefnt. Óhætt er að segja að  upptalning  þessi í töflu 4 falli vel að 

skilgreiningum um sterka mannauðsstjórnun. Með slíkum þáttum sem ætlaðir eru að 

samþætta vinnu og einkalíf, virðist fyrirtækin vera að leggja sig fram um að halda í 

gott starfsfólk til þess að ná hágæða framleiðslu og árangri. 

14.2  Starfsgæði 
Þátttakendurnir virðast þó nokkuð óvissir um hvort það skili í raun og veru arði, 

fremur en auknum kostnaði að koma til móts við starfsfólk sitt með ýmsum hætti. 

Mjög margir þátttakenda höfðu óákveðin svör við fullyrðingum þess efnis. Á myndum 

9, 10 og 11 má sjá niðurstöður þeirra spurninga þess efnis. Reynt var að snúa á 

þátttakendur, til þess að ná fram raunverulegu viðhorfi þeirra, þar sem hlutleysis væri 

gætt. Þrátt fyrir það, þá virðast þátttakendur svara samkvæmt sannfæringu sinni, því 

ekki er marktækur munur á svörunum eftir því hvernig spurningunum var snúið. 

Flestir voru þó á því að það væri hagur fremur en aukinn kostnaður að hlúa að 

starfsmönnum sínum.  Í kaflanum um starfsgæði, þar sem vitnað var í Guest (1987) 

kom fram að forsenda þess að ná í og halda í gott starfsfólk er að veita því viðeigandi 

hvatningu. Meginviðfangsefni mannauðsstjórnunar er að leitast við að ráða starfsfólk 

sem passar best í hvert og eitt starf, starfsfólk sem uppfyllir  mestu mögulegu færni og 

hæfni sem starfið krefst.  Þannig eykur fyrirtækið framleiðni sína og nær 

yfirburðaárangri í samkeppni.  Fyrirtæki sem hefur orð á sér fyrir góða 

starfsmannastefnu laðar frekar að sér gott starfsfólk og hefur jákvæða ímynd út á við 

sem skilar sér áfram í samkeppnisforskoti (Guest, 1987). Er það alveg víst að æðstu 

stjórnendur íslenskra fyrirtækja geri sér í raun og veru grein fyrir að svo mikilvægt sé 



58 

að hlúa að starfsfólki sínu? Að starfsfólkið sé mikilvægasta auðlind hvers fyritækis? Í 

raun  mætti draga ályktun þess efnis að svo sé ekki. Reyndar voru svarendur í 

rannsókninni nokkuð jákvæðir en ef miðað er við orð Guest  þyrftu þeir að vera mun 

jákvæðari ef vel ætti að vera. 

14.3  Samþætting vinnu og einkalífs 
Þátttakendur virðast  vera nokkuð jákvæðir gagnvart samþættingu vinnu og einkalífs. 

Það virðist vera algengt að boðið sé upp á samþættingu vinnu og einkalífs í íslenskum 

fyrirtækjum. Samkvæmt Hall og Atkinson (2005) er annarsvegar um formlega og 

hinsvegar óformlega samþættingu að ræða. Eins og sjá má á töflu 4 er bæði boðið upp 

á formlega og óformlega samþættingu á Íslandi, það er að segja hlutastörf og fjarvinna 

flokkast undir formlega samþættingu en aðrir þættir í töflunni flokkastundir óformlega 

samþættingu svo sem sveigjanlegur vinnutími, leyfi gefið til að skreppa frá vinnu til 

að sinna persónulegum erindum, svigrúm til að útrétta á vinnutíma og að reyna að 

mæta óskum starfsmanna um frí.  

Þátttakendurnir virðast  ekki vera búnir að gera sér grein fyrir kjarna málsins hvað 

samþættingu vinnu og einkalífs varðar, nefnilega því sem snýr að þeim sjálfum. 

Það vakti athygli að meirihluti þátttakendanna vinnur meira en 10 klukkutíma eða 

meira á dag, margir hverjir sex daga vikunnar og jafnvel sjö, en flestir eru sáttir við 

vinnutíma sinn. En eins og haft er eftir Poelmans og félögum (2008) þá er það mjög 

einstaklingsbundið hvað hver og einn upplifir sem samþættingu vinnu  og einkalífs. 

Þátttakendurnir segjast flestir missa oft af gæða stundum með vinum eða fjölskyldum 

en samt telja þeir mjög margir sig geta samþætt vinnu og einkalíf. Það sem 

þátttakendum fannst helst hindra sig í að samþætta vinnu sína og einkalíf voru langir 

vinnudagar eða fundir eftir hefðbundinn vinnutíma. Einn þátttakandinn svaraði í 

opnum svarmöguleika að síminn væri alltaf opinn og að það væri hringt allan 

sólarhringinn. Samkvæmt skilgreiningu Poelmans og félaga (2008) um smitálag, þá er 

óhætt að fullyrða að þarna er á ferðinni smitálag frá vinnu og yfir í einkalíf ef síminn 

hringir hvenær sólarhringsins sem er. Þrátt fyrir það virðast þátttakendurnir sáttir með 

sitt. Það er því óhætt að draga þá ályktun að forstjórar og framkvæmdastjórar séu 

nokkuð ánægðir með sínar stöður og þeir virðast vera tilbúnir til að leggja mikið á sig 

og eyða miklum tíma í starf sitt. 
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14.4  Starfsánægja 
Eins og fram kom í starfsánægjukaflanum hér að framan,  geta stjórnendur  notað 

ýmis launakerfi til að auka á ánægju í starfi. Samkvæmt rannsókn   Milkovich og 

Gomez frá árinu 1976 (Riggio, 2008) er Það líklega áhrifaríkasta leiðin til þess að 

auka á starfsánægju að nota  ýmiss konar umbunarkerfi eða hlunnindakerfi (benefit 

programs). Rannsókn þeirra sýndi til dæmis fram á töluverða aukningu á starfsánægju 

ef starfsmenn hafa slíkt umbunarkerfi eða njóta hlunninda í starfi sínu.   Dæmi um slík 

kerfi er að starfsmenn hafi aðgang að barnagæslu eða heilsueflingu. það hefur sýnt sig 

að það stóreykur starfsánægju og minnkar fjarvistir starfsfólks (Riggio,2008). 

Forstjórar og framkvæmdastjórar á Íslandi virðist gera sér grein fyrir þessum þáttum, 

þar sem þó nokkuð af slíkum hlunnindum er boðið upp á í fyrirtækjum þátttakenda 

rannsóknarinnar. Tafla 5 í niðurstöðukaflanum sýnir í hverju þau hlunnindi felast og í 

hversu miklum mæli þau eru notuð. Þar kemur fram að  í einhverjum tilfellum er 

boðið upp á aðstöðu til að taka börnin með í vinnuna og líkamsræktaraðstöðu svo 

einhver dæmi séu nefnd. 

14.5  Fyrirtækjamenning og stjórnendur 
Samkvæmt því sem haft var eftir  Poelmans ofl.( 2008) hér að framan að þegar yfirmenn 

vinna langa vinnudaga og sýna fyrirtækinu skilyrðislausa hollustu, gefa þeir tóninn til 

sinna undirmanna og ætlast til þess sama af þeim, það er að segja það smitast inn í 

fyrirtækjamenninguna. Í rannsókninni kemur skýrt fram að forstjórarnir og 

framkvæmdarstjórarnir  vinna mjög langa vinnudaga og eru mikið með hugann við 

vinnuna. Á mynd 2 í niðurstöðukaflanum kemur fram hversu marga klukkutíma á dag 

þátttakendur vinna og á mynd 3 sést hversu marga daga vikunnar þeir vinna. á mynd 5 

sést hversu sjaldan eða oft þeir eru með hugann við vinnuna þegar þeir eru hvorki í 

vinnunni né á leið í eða úr henni. Þar sést að 82,5% þátttakenda er ýmist mjög oft eða oft 

með hugann við vinnuna þegar þeir eru hvorki í vinnu, né á leið í eða úr vinnu. Og það 

merkilega var að þeir virtust nokkuð ánægðir með þetta. Á mynd 4 sést að 80% 

þátttakenda voru ýmist mjög sáttir eða sáttir við þann tíma sem þeir verja í vinnu, aðeins 

2,5 þeirra var ósáttur en enginn þátttakandi var mjög ósáttur við þann tíma sem hann varði 

í vinnu sína. Það er þó ekki víst að þeir geri sér grein fyrir því að með því eru þeir að 

leggja línurnar að slíkri fyrirtækjamenningu á sínum vinnustöðum.   Eins og haft var eftir 

Lindu Rut Benediktsdóttur (1999)  er viðhorf stjórnenda það allra mikilvægasta þar sem 

þeir eru fyrirmyndir um það hvernig aðrir hegða sér í fyrirtækinu. 
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Eins og kom fram í kaflanum um stjórnendur hér að framan taldi Mintzberg (1989) 

stjórnendur, í flestum tilfellum, hlaðna störfum sem þeir kæmust ekki með nokkru 

móti yfir nema á mjög yfirborðskenndan hátt. Hann taldi þó að allt færi þetta eftir 

þeirra eigin skilningi á starfinu. Það hversu mikilli klemmu þeir væru í og hversu 

góðum árangri þeir næðu, færi eftir því hvernig þeir dreifðu álaginu. Hann taldi það 

helstu áskorun stjórnenda til að ná árangri, að dreifa ábyrgðinni. Með því að hafa 

lykilundirmenn vel upplýsta eru meiri líkur á því að þeir taki réttar ákvarðanir 

(Mintzberg, 1989). 

Eftir höfðinu dansa limirnir og á það orðatiltæki einkar vel við í þessu samhengi. 

Hegðun og viðhorf æðstu stjórnendanna smitast niður í gegnum millistjórnendur og út í 

allan starfsmannahópinn og birtist í fyrirtækjamenningunni. Það er eitt að birta fögur orð á 

starfsmannastefnuplagginu ef hugur fylgir ekki máli. Vissulega voru einhverjir forstjórar 

sem unnu einungis fimm daga vikunnar átta tíma í senn. Nokkrir sögðust vinna fjarvinnu 

að hluta til og vera með börnum sínum meira en fjóra klukkutíma á dag. En megin þorri 

forstjóranna og framkvæmdarstjóranna viðurkenndi að hann ynni meira en átta tíma á dag 

og allt upp í 12 klukkutíma að jafnaði. Einmitt það styður við fyrri rannsóknir sem sýna að 

viðhorf æðstu stjórnendanna stangast oft á við viðhorf annarra starfsmanna. Að oft skorti 

ekki á að starfsmannastefnurnar boði fögur fyrirheit en æðstu stjórnendurnir sýni aðra 

fyrirmynd. Poelmans ofl. (2008) greindu frá því að komið hefur í ljós hjá ICWE 

samtökunum, að gjá er á milli hugarfars starfsfólksins miðað við hugarfar yfirmannanna.  

Þegar yfirmenn vinna langa vinnudaga og sýna fyrirtækinu skilyrðislausa hollustu, gefa 

þeir tóninn til sinna undirmanna og ætlast til þess sama af undirmönnum sínum. Þeir telja 

lausnina felast í að  virkja enn frekar innri samskipti á vinnustöðunum, til að samræma 

hugarfar allra svo allir geti stefnt í sömu átt.  

Þó nokkurrar jákvæðni gætti meðal forstjóranna. Margir þeirra telja þýðingarmikið að 

stefna fyrirtækisins sé aðlöguð að þörfum starfsmanna til að samþætta vinnu þeirra og 

einkalíf. Þeir telja flestir að samþættingin skili ánægðari starfsmönnum og jafnvel að 

það sé hagur fyrirtækisins. Þó svo að meirihluti þátttakendanna væri jákvæður voru 

þeir margir hverjir óvissir í sinni sök,  þó taldi  meiri hlutinn að með ánægðari 

starfsmönnum næði fyrirtækið meiri árangri. Þannig að hefði starfsfólk kost á að 

samþætta vinnu og einkalíf, skilaði það betri vinnu og fyrirtækið næði meiri árangri. 



61 

Engin er rannsóknin gallalaus. Það sem rýrir nokkuð trúverðugleika þessarar 

rannsóknar er að hér er einungis um 40 þátttakendur að ræða. Vissulega gefa þeir 

vísbendingar um aðra forstjóra og framkvæmdarstjóra hér á landi. En ekkert er hægt 

að fullyrða í þeim efnum. Eins og fyrr kom hér fram væri áhugavert að kanna 

vitneskju forstjóra og framkvæmdastjóra hér á landi um gildi þeirra sjálfra í hlutverki 

fyrirmyndar í samþættingu vinnu og einkalífs. 

Gaman væri að kanna í annarri rannsókn þekkingu  forstjóra í gagnvart hlutverki sínu í 

þessu samhengi. Gera þeir sér almennt grein fyrir mikilvægi sínu sem fyrirmyndir? Er 

jafnvel svo mikið álag á forstjórum og framkvæmdastjórum að það útheimti 

einfaldlega svo mikla viðveru á vinnustaðnum og stöðugan hug við fyrirtækið? 
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Lokaorð 

Eins og kom fram í inngangi þá er samfélagið hornsteinn samfélagsins og án stekra 

fjölskyldna væri samfélagið ekki svipur hjá sjón. Það kom jafnframt fram í inngangi 

að samfélagið hafi breyst umtalsvert síðustu áratugi, þær breytingar grundvallast fyrst 

og fremst á aukinni atvinnuþátttöku kvenna.  Þær breytingar hafa kallað á aðrar 

breytingar í vinnuumhverfinu og í samfélaginu öllu. Í þessari rannsókn var reynt að 

komast að einum af þeim þáttum sem þurfa að hafa breyst eða þyrftu að breytast. Það 

er að segja viðhorf forstjóra og framkvæmdarstjóra til samþættingar milli vinnu og 

einkalífs, og hvernig þeir leggja línurnar í fyrirtækjamenningu hvað samþættingu milli 

vinnu og einkalífs varðar. Þessi þáttur er eins og áður hefur komið fram mikilvægur í 

þróun okkar til betra samfélags. Vegna þess að ef forstjórar og framkvæmdarstjórar 

eru jákvæðir gagnvart samþættingu vinnu og einkalífs og leggja línurnar í 

fyrirtækjamenningu hvað samþættingu milli vinnu og einkalífs varðar, þá hefur það 

margfeldisáhrif út í samfélagið og mikilvæg breyting getur átt sér stað.  

Nú þegar niðurstöður rannsóknarinnar liggja fyrir, er óhætt að fullyrða að nokkurra 

vonbrigða gætir meðal rannsakanda. Við fyrstu sýn virtust niðurstöðurnar ætla að sýna 

afskaplega jákvæða mynd, en þegar nánar var að gáð, virtust forstjórar og 

framkvæmdarstjórar þessa samfélags ekki gera sér nógu vel grein fyrir mikilvægi sjálf 

síns sem fyrirmyndir hvað þetta varðar. Það er því miður ekki nóg að bjóða upp á 

fjölskylduvænt vinnuumhverfi, ef helstu fyrirmyndir stærstu fyrirtækjanna fara ekki 

eftir þeim sjálfar. Full trú og mikil von er þó bundin við að þessir hlutir gerist hægt 

eins og margir góðir hlutir. Það má segja að það sé skref í rétta átt að svo mörg íslensk 

fyrirtæki séu farin að bjóða upp á samþættingu milli vinnu og einkalífs og að mikil 

jákvæðni sé meðal æðstu stjórnenda stærstu einkafyrirtækja Íslands. Hitt hlýtur að 

fylgja á eftir smátt og smátt. Það er jú mikils um vert að við náum árangri í þessum 

efnum, svo að fjölskyldur þessa lands geti í sátt og samlyndi unnið vinnu sína og sinnt 

börnum sínum og fjölskyldu, í hvaða formi sem hún er. Að fjölskyldurnar, sem eru 

hornsteinn samfélagsins, verði heilsteyptar, sterkar og lausar við óþarfa spennu.  
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Tölvupósturinn sem sendur var með spurningalistanum 

Viðhorf stjórnenda til samþættingar milli vinnu og 
einkalífs 
 
Kæri viðtakandi.   

Vegna, stöðu þinnar sem yfirmanns eins af stærstu fyrirtækjum Íslands,  

langar mig að biðja þig um að taka þátt í eftirfarandi spurningakönnun 

sem er liður í meistararitgerð  minni við viðskiptafræðideild  Háskóla 

Íslands. 

Það ætti ekki að taka nema um það bil 7 mínútur að svara, en svörunin 

skiptir rannsóknina öllu máli. 

 

Ekki verður hægt að rekja svör  þátttakenda,  algjörum trúnaði er  heitið 

og verður gögnum eitt að lokinni úrvinnslu. Ef þú hefur einhverjar frekari 

spurningar er ég fús til að svara þeim, sími minn er 898 2972. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

Hrefna Sif Heiðarsdóttir hsh13@hi.is 
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Bréf sem sent var í tölvupósti til þeirra fyrirtækja sem gáfu ekki upp 
netföng forstjóra eða framkvæmdastjóra sinna á heimasíðu 
fyrirtækisins 
 

 

Komið þið sæl!   

Hrefna Sif heiti ég og er í meistaranámi við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Við 

rannsóknarvinnu mína vantar mig nú nauðsynlga netfang hjá forstjóra eða 

framfvæmdarstjóra fyrirtækisins. Ekki er um að ræða nema örstuttan spurningarlista 

sem ekki tekur nema um 5 mínútur fyrir forstjórann eða framkvæmdarstjórann að 

svara. Þessar 5 mínútur skipta þó rannsókn mína öllu máli þar sem ég er að kanna hug 

æðstu stjórnenda stærstu fyrirtækja á Íslandi. Ég yrði því sérstaklega þakklát ef ég 

gæti fengið netfang forstjóra eða framkvæmdarstjóra fyrirtækisins.  

Með fyrirfram þökk Hrefna Sif Heiðarsdóttir 
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 Spurningalistinn 
   

1. Stendur starfsmönnum til boða að samþætta vinnu og 
einkalíf á þínum vinnustað? 

a) Já 

b) Nei 

c) Ekki svo ég viti til 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

2. Í hverju felst sú samþætting?  
Hér þarf ekki að svara og hægt er að merkja við fleiri en einn 
svarmöguleika 

a) Sveigjanlegum vinntíma,(það er að segja, fólk ræður hvenær 
dags það hefur störf og líkur störfum.) 

b) Leyfi gefið til að skreppa frá vinnu til að sinna persónulegum 
erindum 

c) Svigrúmi til að útrétta á vinnutíma ef nauðsyn krefur 

d) Boðið upp á hlutastörf 

e) Boðið upp á fjarvinnu 

f) Reynt að mæta óskum starfsmanna um frí 

g) Öðru 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

3. Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar: 
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Mikilvægt er að stefna fyrirtækisins sé aðlöguð að þörfum 
starfsmanna til að samþætta vinnu þeirra og einkalíf.  

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

4. Stendur starfsmönnum á þínum vinnustað til boða einhver 
af eftirfarandi hlunnindum?  

a) Sími til persónulegra nota 

b) Fartölva til persónulegra nota 

c) Nettenging fyrir heimilið 

d) Ráðgjafaþjónusta fyrir starfsfólk 

e) Heilbrigðisfræðsla eða ráðgjöf 

f) Fræðslustyrkur 

g) Aðstaða fyrir börn starfsmanna á vinnustaðnum 

h) Líkamsræktaraðstaða 

i) Styrkur til líkamsræktar 

j) Samgöngustyrkur 

k) Bifreiða hlunnindi 

l) Önnur hlunnindi 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

5. Býður fyrirtækið upp á fjölskylduviðburði fyrir starfsfólk?  
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a) nei 

b) Já, þá hvers konar viðburði 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

6. Taktu afstöðu til eftirfandi fullyrðingar: 
 
Hafi starfsfólk kost á að samþætta vinnu og einkalíf, skilar 
það betri vinnu og fyrirtækið nær meiri árangri. 

a) Mjög 
sammála 

b) Frekar 
sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) Frekar 
ósammála 

e) Mög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

7. Finnst þér þú oftast geta samþætt vinnu þína og einkalíf? 

a) Já 

b) Veit ekki 

c) Nei 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

8. Telur þú að eitthvað af eftirfarandi myndi hjálpa þér að 
samþætta betur vinnu og einkalíf? Hér má merkja við fleiri en 
einn svarmöguleika 

a) Sveigjanlegur vinnutími 

b) Það að geta skroppið frá vinnu í persónulegum erindagjörðum

c) Að eiga kost á að vinna hlutastarf 
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d) Að eiga kost á að vinna fjarvinnu 

e) Svigrúm til að útrétta á vinnutíma ef nauðsyn krefur 

f) Að geta tekið frí með stuttum fyrirvara 

g) Að eiga kost á að taka börnin með í vinnuna 

h) Aðstoð frá vinnufélaga 

i) Aðstoð frá fjölskyldumeðlim 

j) Ég hef nú þegar kost á flestum ofan töldum atriðum 

k)Annað 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

9. Er eitthvað af eftirfarandi atriðum sem hindrar þig í að 
samþætta vinnu þína og einkalíf? Hér má merkja við fleiri en 
einn svarmöguleika? 

a) Langir vinnudagar 

b) Nauðsynleg yfirvinna 

c) Vaktavinna 

d) Fundir eftir hefðbundin vinnutíma 

e) Fjarlægð vinnustaðar frá heimili 

f)Tæknileg atriði eins og fartölva eða farsími 

g)Tíð ferðalög vegna vinnunnar 

h)Neikvætt viðhorf jafningja eða vinnufélaga 

i)Neikvætt viðhorf annarra stjórnenda 
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j)Neikvætt viðhorf fjölskyldumeðlima 

k)Ekkert af ofantöldum atriðum hindrar mig í að samþætta vinnu 
og einkalíf 

l) Annað 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

10. Hversu sátt/sáttur eða ósátt/ósáttur ert þú með þann 
tíma sem þú verð í vinnunni? 

a) Mjög 
sátt / sáttur 

b) sátt / 
sáttur 

c) Hvorki 
sátt /sáttur 
né 
ósátt/ósáttur

d) Ósátt / 
ósáttur 

e) Mjög 
ósátt /ósáttur

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

11. Hversu sjaldan eða oft ert þú með hugann við vinnuna, 
þegar þú ert hvorki í vinnu né á ferð til eða frá vinnu? 

a) Mjög 
sjaldan 

b) 
Sjaldan 

c) 
Stundum 

d) Oft e) Mjög 
oft 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

12. Missir þú sjaldan eða oft af “gæða” stund með fjölskyldu 
eða vinum vegna álags í vinnu? 

a) Mjög 
sjaldan 

b) 
Sjaldan 

c) 
Stundum 

d) Oft e) Mjög 
oft 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDelete  

Í næstu fimm spurningum ert þú beðin um að taka afstöðu til 
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fullyrðinga. 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

13. Ég tel starfsfólk bera meiri virðingu fyrir störfum sínum í 
slæmu efnahagsástandi heldur en þegar auðvelt er að fá 
vinnu. 

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

14. Það er kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið að bjóða upp á 
samþættingu milli vinnu og einkalífs.  

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

15. Fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á samþættingu vinnu 
og einkalífs skila betri árangri í rekstri.  

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

16. Fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á samþættingu vinnu 
og einkalífs hafa á að skipa ánægðari starfsmönnum. 

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 
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ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

17. Mér finnst starfsfólk sem ber fjölskylduábyrgð 
skipulagðara og betra starfsfólk en þeir sem ekki bera 
fjölskylduábyrgð. 

a) Mjög 
sammála 

b) 
Sammála 

c) Hvorki 
sammála né 
ósammála 

d) 
Ósammála 

e) Mjög 
ósammála 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDelete  

Hér koma nokkrar bakgrunnsbreytur 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

18. Hvað ert þú gömul / gamall? 

a) 30 ára eða yngri 

b) 31 – 40 ára 

c) 41 – 50 ára 

d) 51 – 60 ára 

e) 61 – 70 ára 

f) 71 árs eða eldri 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

19. Hvert er kyn þitt? 

a) Kona 
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b) Karl 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

20. Hversu marga daga í viku vinnur þú að jafnaði? 

a) Færri en 5 daga 

b) 5 daga 

c) 6 daga 

d) 7 daga 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

21. Hvað vinnur þú að jafnaði marga klukkutíma á dag? 

a) 7 klukkutíma eða minna 

b) 7-8 Klukkutíma 

c) 8 klukkutíma 

d) 8-9 klukkutíma 

e) 9 klukkutíma 

f) 9 –10 klukkutíma 

g) 10 klukkutíma 

h) 10 –11 Klukkutíma 

i) 11 klukkutíma 

j) 11-12 Klukkutíma 

g) 12 Klukkutíma eða meira 
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Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

22. Hver er hjúskaparstaða þín? 

a) Gift/giftur eða í sambúð 

b) Einhleyp/einhleypur 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

23. Átt þú börn?  

a) Já, 

b) Nei 

Fjöldi barna á þínu heimili 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

24. Hversu löngum tíma að jafnaði verð þú um það bil með 
börnunum þínum á dag? 

a) Minna en 30 mínútum 

b) 30 - 60 mínútum 

c) 1-1 og 1/2 klukkutíma 

d) 1 og ½ - 2 klukkutímum 

e) 2-3 klukkutímum 

f) 3-4 klukkutímum 

g) Meira en 4 klukkutímum 
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Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDeleteAdd Logic  

25. Er það hluti af fjölskylduábyrgð þinni að annast: 

a) Aldrað fólk 

b) Fullorðinn fatlaðan einstakling 

c) Fatlað barn 

d) Engan að ofantöldu 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDelete  

26. Eru einhverjar athugasemdir sem þú vilt koma með? 

 

Cancel CopyPaste Question HereSplit Page Here  

Edit QuestionMoveCopyDelete  

Þakka þér kærlega fyrir að taka þátt í rannsókninni! 

Cancel CopyPaste Question Here  

Add Page After  
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