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ÁGRIP 

Starfshlutverkið er með veigameiri hlutverkum sem fólk gegnir í lífinu og hefur áhrif á ánægju 

þess og vellíðan og á það hvernig fólk skilgreinir sjálft sig. Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 

er að mörgu leyti frábrugðið því sem er hjá öðrum starfsgreinum þar sem þeir vinna oft einir, 

starfið er samtvinnað heimilislífi, vinnutími er oft langur, óreglulegur og háður veðri. Tilgangur 

þessarar rannsóknar var tvíþættur: annars vegar að kanna upplifun sauðfjárbænda af starfi sínu og 

starfsumhverfi og áhrifum þess á ánægju og vellíðan. Hins vegar að kanna hvernig íslenska 

bráðabirgðaútgáfa matstækisins Work Environment Impact Scale (WEIS) hentar til að safna 

slíkum upplýsingum. Lagt var upp með þrjár rannsóknarspurningar: (1) Hvernig upplifa 

sauðfjárbændur starf sitt og starfsumhverfi? (2) Hvaða umhverfisþættir ýta undir ánægju og 

vellíðan sauðfjárbænda í starfi og hvaða þættir draga úr? og (3) Hvernig samsvara megindlegar 

niðurstöður WEIS niðurstöðum greiningar eigindlegu gagnanna? Til að svara spurningunum var 

blandað rannsóknarsnið notað. Gögnum var safnað með matstækinu WEIS, sem er með 

hálfbundnum viðtalsramma og matskvarða og byggir á hugmyndafræði Líkansins um iðju 

mannsins (MOHO). Viðtöl voru tekin við sex karlkyns sauðfjárbændur, 38-60 ára sem voru 

valdir markvisst af Búnaðarsambandi Austurlands og Búnaðarsamtökum Vesturlands. Þau voru 

hljóðrituð og afrituð orðrétt og gefin stig samkvæmt kvarða matstækisins. Aðferð grundaðrar 

kenningar var notuð við greiningu eigindlegu gagnanna til að svara fyrstu 

rannsóknarspurningunni en tíðnitafla tekin saman úr megindlegu niðurstöðum matstækisins til að 

svara annarri. Að lokum voru niðurstöður rannsóknaraðferðanna tveggja bornar saman til að 

svara þeirri þriðju. Helstu niðurstöður sýndu að upplifun viðmælenda af starfi sínu var almennt 

jákvæð, frelsið sem þeir höfðu var stór þáttur, m.a. sveigjanleiki við skipulagningu og 

framkvæmd verka. Þeir voru í heildina ánægðir með starfsumhverfi sitt nema fjárhagslegan 

ávinning. Vinnuhagræðing hafði færst í vöxt en viðmælendur voru mislangt komnir í að þróa 
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árangursríkar vinnuaðferðir. Þeir voru nokkuð meðvitaðir um hvar helstu hættur lágu í 

starfsumhverfinu en töldu sig sjálfa síður í hættu en utanaðkomandi. Með notkun beggja 

rannsóknaraðferða fékkst aukin dýpt og skilningur í upplifun viðmælenda af starfi sínu og 

starfsumhverfi og þeim þáttum sem ýttu undir og drógu úr ánægju og vellíðan þeirra í starfi. 

Lykilhugtök: Sauðfjárbændur, starf, starfsumhverfi, ánægja og vellíðan. 
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ABSTRACT 

Work is one of the most important roles in people´s lives. It influences self image, life 

satisfaction and well-being. Farmers' work and work environment is in many ways different from 

other types of work as they often work alone, their work is integrated with their home life and 

working hours are long, irregular and dependent on the weather. The aim of this study was 

twofold. First to describe and analyze sheep farmers’ experience of their work and work 

environment and their perception of supporting and interfering factors in their work environment 

regarding work performance, satisfaction and well-being. Second to gather information on the 

applicability of the preliminary Icelandic version of the instrument Work Environment Impact 

Scale (WEIS). Three research questions were posed: (1) How do sheep farmers experience their 

work and work environment? (2) Which aspects of their work environment enhance their 

satisfaction and well-being and which ones interfere with it? and (3) How do the quantitative 

results from WEIS relate to the qualitative results? To answer these questions mixed methods 

research design was applied. Data was collected by using the WEIS, a semi-structured interview 

and rating scale, the theoretical base of which is the model of human occupation (MOHO). 

Interviews were conducted with six male sheep farmers aged 38-60, a purposive sample. The 

interviews were recorded and transcribed verbatim and rated according to WEIS. The data was 

analyzed using grounded theory approach to answer the first research question. The second 

question was answered by frequency distribution of the quantitative data and the third one by 

comparing the answers from the two former questions. The main findings indicated that sheep 

farmers have in general a positive work experience and the most valued aspect of their work is 

the freedom they have as self-employed. They disliked the most how poorly they are paid for all 

the work they do. The sheep farmers had been working on changes in their work environment to 

enhance their productivity and safety at work. They felt that the major hazards were of little 



v 

danger to themselves but could be dangerous to people visiting and unfamiliar with the 

environment. By using both research methods it was possible to gain increased depth and 

understanding of the way sheep farmers experience their work and work environment and the 

aspects that supported and interfered with the satisfaction and well-being in their work. 

Keywords: Sheep farmers, work, work environment, satisfaction and well-being.  
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði vegna sameiginlegs bakgrunns okkar sem stöndum 

að þessu verkefni, báðar eru aldar upp í sveit og hafa áhuga á að vita hvaða augum 

sauðfjárbændur líta starf sitt og starfsumhverfi og hvað hvetur þá áfram í starfi. Lítið er til skrifað 

um starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda og áhrif þess á ánægju þeirra og vellíðan sem hvatti 

okkur til að fara af stað með þessa rannsókn. 

Starfshlutverkið er með veigameiri hlutverkum sem fólk gegnir í lífinu og hefur áhrif á 

ánægju þess og vellíðan og það hvernig fólk skilgreinir sjálft sig (King og Olsen, 2009; Kristjana 

Fenger, 2001). Starfsumhverfi einstaklinga er mismunandi og mótast m.a. af aðbúnaði á 

vinnustað, álagi, félagsanda, tækjum og efnum sem notuð eru í starfi, vinnutíma og 

líkamsbeitingu (Eyjólfur Sæmundsson, 1995). Til að stuðla að starfsánægju meðal starfsmanna er 

mikilvægt að þeir viti til hvers er ætlast af þeim í vinnunni og að þeir upplifi tilgang og ávinning 

með starfinu. Starfsánægja byggir einnig á samskiptum innan vinnustaðar, tækifærum til að vinna 

sjálfstætt og að þroska hæfileika sína í starfi o.fl. (Eyþór Eðvarðsson, 2005). Það sem veitir 

einstaklingum ánægju í starfi og mætir þörfum þeirra skapar vellíðan og hefur áhrif á 

forgangsröðun einnar iðju fram yfir aðra (Kielhofner, 2008). 

Störf bænda eru að mörgu leyti frábrugðin störfum í öðrum starfsgreinum þar sem þeir eru 

oft einir við vinnu sína. Flest bændabýli á Íslandi eru lítil og oftast rekin af einni til tveimur 

fjölskyldum, því er starfið yfirleitt samtvinnað heimilislífinu þar sem búið er í senn vinnustaður 

og heimili. Starfið felur að mestu í sér umhirðu búfjár og öflun fóðurs fyrir hann. Vinnutími er oft 

langur, óreglulegur og háður veðri þar sem liggur fyrir að ljúka ákveðnum verkum, einkum á 

álagstímum eins og sauðburði. Algengt er að bændur noti vélar og tæki í vinnu sinni sem geta 

verið hættuleg og þarfnast viðhalds. Einnig getur umhirða búfjár oft á tímum verið erfið, einkum 
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stærri gripa (Bændasamtök Íslands, e.d.b; Gunnar Guðmundsson og Kristinn Tómasson, 2009b; 

Kristinn Tómasson og Gunnar Guðmundsson, 2009). 

Sauðfjárbændur starfa sjálfstætt og vinna eftir ákveðnum lagaramma sem stjórnvöld setja 

hverju sinni (Landbúnaður og þróun dreifbýlis, e.d.). Íslenska ríkið og Bændasamtök Íslands hafa 

gert með sér samning um starfsskilyrði sauðfjárræktar sem innifelur framlög úr ríkissjóði. 

Beingreiðslur til sauðfjárbænda eru greiddar samkvæmt þeim samningi. Til að auka tekjur af 

búskapnum hafa sauðfjárbændur val um að starfa eftir gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu (Lög um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). 

Ekki hafa verið gerðar innlendar rannsóknir sem beinast beint að starfi og starfsumhverfi 

sauðfjárbænda en gerðar hafa verið rannsóknir á geðheilsu og líðan íslenskra bænda (Kristinn 

Tómasson og Gunnar Guðmundsson, 2009), almennu heilsufari og vinnuslysum meðal þeirra 

(Gunnar Guðmundsson og Kristinn Tómasson, 2009a; Gunnar Guðmundsson og Kristinn 

Tómasson, 2009b). Engar erlendar rannsóknir hafa fundist sem tengjast þessu efni beint en ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem beinast að hættum og forvörnum í starfi og starfsumhverfi 

bænda (Hope, Kelleher, Holmes og Hennessy, 1999; Solomon, 2002; Solomon, Poole, Palmer og 

Coggon, 2007). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur: annars vegar að kanna upplifun 

sauðfjárbænda af starfi sínu og starfsumhverfi og áhrifum þess á ánægju og vellíðan og hins 

vegar að kanna hve vel íslenska bráðabirgðaútgáfa matstækisins Work Environment Impact Scale 

(WEIS) hentar til að safna slíkum upplýsingum. WEIS samanstendur af hálfbundnum 

viðtalsramma og matskvarða. 
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Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1. Hvernig upplifa sauðfjárbændur starf sitt og starfsumhverfi? 

2. Hvaða umhverfisþættir ýta undir ánægju og vellíðan sauðfjárbænda í starfi og hvaða 

þættir draga úr? 

3. Hvernig samsvara megindlegar niðurstöður WEIS niðurstöðum greiningar eigindlegu 

gagnanna? 

Til að stýra rannsókninni er stuðst við hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins (e. 

Model of human occupation, [MOHO]) en uppbygging hennar hjálpar til við að skilja hvernig 

einstaklingar í tilfelli þessa verkefnis, sauðfjárbændur, velja, skipuleggja og framkvæma iðju, 

þ.á.m. störf og þátt umhverfisins í því. Innan MOHO eru fjögur grunnhugtök sem hafa áhrif á 

iðju, þau eru vilji, vanamynstur, framkvæmdageta og umhverfi (Kielhofner, 2008). 

Matstækið WEIS hjálpar til við að meta áhrif starfsumhverfis og byggir á huglægu mati 

einstaklinga á áhrifum þess. Niðurstöður matsins segja til um þá umhverfisþætti sem ýta undir 

og/eða draga úr framkvæmd starfs og áhrif þess á ánægju og vellíðan (Moore-Corner, Kielhofner 

og Olson, 1998; Ekbladh og Haglund, 2010). WEIS samanstendur af sautján matsatriðum sem 

eru hluti af fjórum hugtökum innan umhverfis í MOHO. Þar er rýmið sem einstaklingar vinna í 

skoðað og hlutirnir sem þeir nota í starfi, viðfangsefnin sem tilheyra starfinu og félagshópurinn 

sem þeir eiga í samskiptum við (Kielhofner, 2008). 

Þekkinguna sem hlýst af rannsókn sem þessari má mögulega nota til að bæta starf og 

starfsumhverfi sauðfjárbænda. Niðurstöður gætu gagnast öðrum fagstéttum, þar á meðal 

iðjuþjálfum, til að byggja upp og auka þjónustu við sauðfjárbændur. Einnig má nýta þekkinguna 

til að bæta þýðingu íslensku útgáfu matstækisins WEIS sem enn er í vinnslu.  

 



Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 4 
 

Í rannsókn þurfa hugtök að vera vel skilgreind þannig að ekki fari á milli mála hvað 

rannsakendur eigi við með þeim. Lykilhugtök eru nefnd hér fyrir neðan: 

Ánægja við framkvæmd iðju lýsir sér í tilfinningu um að þörfum sé mætt að fullu. Hún 

getur sprottið af ólíkum hvötum, s.s. líkamlegri áreynslu, fara höndum um ákveðin efni og hluti, 

fást við vitræn viðfangsefni til að nota eigin færni andspænis áskorunum, við framleiðslu afurða 

og af félagsskap við aðra sem dragast að sömu iðju (Kielhofner, 2008). 

Vellíðan er ein af þeim jákvæðu tilfinningum sem kvikna í kjölfar framkvæmda iðju í 

formi hugsana eða tilfinninga gagnvart vel heppnaðri framkvæmd. 

Sauðfjárbændur eru eigendur búfjár eða einstaklingar sem bera ábyrgð á fóðrun, aðbúnaði 

og umhirðu þess og fara að settum reglum viðkomandi sveitarfélags (Lög um búfjárhald og fleira 

nr. 103/2002). 

Starf sauðfjárbænda samanstendur af þeim viðfangsefnum sem unnin eru og vinnulaginu 

sem sérhver sauðfjárbóndi kýs að nota. 

Starfsumhverfi skiptist í tvennt, þ.e. efnislegt umhverfi og samfélag. Efnislegt umhverfi er 

rýmið sem sauðfjárbændur vinna í og hlutirnir sem þeir nota í starfi. Samfélag spannar dagleg 

viðfangsefni sauðfjárbænda og þann félagshóp sem þeir tilheyra. Menning, efnahags- og 

stjórnmálaástand getur haft áhrif á starfsumhverfi sauðfjárbænda (Kielhofner, 2008). 

Umhverfisþættir eru tímarammi, kröfur viðfangsefna, aðdráttarafl vinnunnar, vinnutími, 

samvinna við samstarfsmenn, hluti af starfshópnum, samskipti við yfirmenn, væntingar til 

framkvæmdar vinnunnar, mótun starfshlutverks, samskipti við aðra, ávinningur, efnafræðileg 

umhverfisáhrif, efnislegt umhverfi vinnustaðarins, staðblær vinnustaðar, vinnutæki, efnisleg 

þægindi og þýðing vinnunnar. Sjá nánari skilgreiningar í fylgiskjali A. 
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Í þessum kafla verður fjallað um starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda. Gerð verður grein 

fyrir helstu störfum þeirra yfir árið, lagalegu starfsumhverfi þeirra, hættum sem geta leynst í því 

og umhverfisþáttum sem hafa áhrif á ánægju og vellíðan í starfi. Einnig verður fjallað ítarlega um 

hugmyndafræðina sem stýrir þessari rannsókn, matstækið Work Environment Impact Scale 

(WEIS) og rannsóknir sem hafa verið gerðar á því. 

Heimilda var leitað víða m.a. í gagnagrunnum Google Scholar, Web of Science, 

EbscoHost, ProQuest (AGRICOLA), í lögum og reglugerðum og á leitir.is. Heimilda var einnig 

aflað af veraldarvefnum, t.d. hjá Vinnueftirlitinu, Bændasamtökum Íslands, Hagþjónustu 

landbúnaðarins, á sameiginlegu vefsvæði landbúnaðarstofnana (www.landbunadur.is) og á fleiri 

stöðum. Íslensk leitarorð voru m.a.; starfsánægja, sauðfjárbændur, starfsumhverfi, tækjabúnaður 

og efnislegt starfsumhverfi. Erlend leitarorð voru m.a.; job satisfaction, work environment, sheep 

farmers, livestock-farmers, stressfactors, agricultur, hazards/risk factors in farmers´ environments 

og prevention. 

 

Hugmyndafræði 

Í þessari rannsókn er stuðst við hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins (MOHO) 

sem hjálpar til við að skilja hvernig einstaklingar velja, skipuleggja og framkvæma iðju og 

jákvæð og neikvæð áhrif umhverfisins á það. Innan MOHO eru fjögur grunnhugtök sem hafa 

áhrif á iðju (sjá mynd 1), þau eru vilji, vanamynstur, framkvæmdageta og umhverfi (Kielhofner, 

2008). Mikilvægt er að átta sig á að samspil þeirra er einstakt fyrir hvern og einn einstakling. 
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Mynd 1. Líkanið um iðju mannsins (MOHO) 

Viljinn er samspil hugsana, tilfinninga og gjörða og byggir á því sem einstaklingar hafa 

ánægju af að gera, hvað skiptir þá máli að geta gert og hverju þeir trúa að þeir fái áorkað 

(Kielhofner, 2008). Ef hugmyndafræðin er skoðuð í ljósi starfs og starfsumhverfis sauðfjárbænda 

má segja að ef þeir hafa áhuga á starfi sínu þá færir vinnan við það ánægju, ef vel gengur geta 

þeir fyllst stolti og vellíðan. Vel heppnað starf eykur trú sauðfjárbænda á mátt sinn og megin þar 

sem þeir upplifa sig við stjórn í eigin lífi og starfi og eflir þá til frekari framkvæmda. 

Vanamynstur snýst um að fylgja ákveðnu atferlismynstri sem einstaklingar hafa þróað með sér án 

umhugsunar, það stýrist af vana, þ.e.a.s. hvenær og hvernig þeir framkvæma og þeim hlutverkum 

sem þeir gegna (Kielhofner, 2008). Vanamynstur sauðfjárbænda byggir á árstíðabundnum 

verkum sem fylgja starfinu og þeirri staðreynd að veðrátta hefur töluverð áhrif á forgangsröðun 

verka þeirra og krefst af þeim sveigjanleika og fyrirhyggju. Framkvæmdageta byggir á 

hlutlægum þáttum eins og líkamsbyggingu og líkamsstarfsemi einstaklinga og á huglægri 

upplifun þeirra á tilverunni í gegnum eigin líkama (Kielhofner, 2008). Þannig getur slit á líkama 

eða sjúkdómar haft áhrif á framkvæmdagetuna að því marki að einstaklingar upplifi að það dragi 

úr getu þeirra. Sem dæmi getur erfiðisvinna sauðfjárbænda eða ofnæmi fyrir efnafræðilegum 

áhrifum í umhverfinu dregið úr framkvæmdagetu þeirra við störfin. 
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Fjórða hugtak MOHO er umhverfið en í rannsókninni er megináhersla lögð á það (sjá 

mynd 2). Nærumhverfi sauðfjárbænda má skipta í efnisheim og samfélag sem er mótað og 

gegnsýrt af fjærumhverfinu en til þess telst menning, stjórnarfar og efnahagur landsins sem ýmist 

hindra eða skapa tækifæri til að stunda iðju. Í efnislega umhverfinu er rýmið sem einstaklingar 

vinna í og þeir hlutir sem þeir nota í starfi. Rýmið sem sauðfjárbændur vinna í getur bæði verið 

náttúrulegt og gert af mannavöldum. Þeir vinna úti í alls kyns veðrum t.d. við heyskap á sumrin 

og smalamennsku á haustin. Fjárhús eru einnig stór hluti af vinnurými þeirra og geta þau verið 

eins misjöfn og þau eru mörg með tilliti til stærðar, innréttinga, birtu, hitastigs og loftræstingar. 

Hlutirnir sem þeir nota í vinnunni eru t.d. dráttarvélar, heyvinnutæki, tæki til að létta gjafir og 

ýmis smáverkfæri. Samfélag spannar dagleg viðfangsefni einstaklinga og þann félagshóp sem 

þeir tilheyra (Kielhofner, 2008). Viðfangsefnin sem sauðfjárbændur taka sér fyrir hendur eru 

fjölbreytt, verk sem eru unnin bæði inni og úti og bundin við árstíðir. Félagshópurinn sem þeir 

tilheyra getur t.d. samanstaðið af fjölskyldu, starfsmönnum, öðrum bændum og aðilum sem vinna 

innan landbúnaðarins. 

 

Mynd 2. Umhverfið innan MOHO 



Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 8 
 

Mat á starfsumhverfi (WEIS) 

Matstækið Work Environment Impact Scale (WEIS) eða á íslensku Mat á starfsumhverfi 

er hannað innan hugmyndafræði MOHO (Kielhofner, 2008). Það var búið til í þeim tilgangi að 

meta áhrif starfsumhverfis á ánægju og vellíðan fullorðinna einstaklinga (þ.e. frá 16-70 ára). 

Matið byggir á hálfbundnu viðtali iðjuþjálfa við einstakling þar sem viðkomandi lýsir og leggur 

mat á starfsskilyrði sín. Með því fæst huglæg upplifun hvers einstaklings á áhrifum 

starfsumhverfisins. Eftir viðtalið er hægt að gefa fyrir á fjögurra þrepa matskvarða þar sem einn 

og tveir á kvarðanum gefa til kynna hvaða umhverfisþættir draga úr ánægju og vellíðan í starfi og 

þrír og fjórir á kvarðanum gefa til kynna hvað ýtir undir (Moore-Corner o.fl., 1998; Ekbladh og 

Haglund, 2010). Matstækið samanstendur af sautján matsatriðum (sjá fylgiskjal A) sem eru hluti 

af fjórum hugtökum innan umhverfis í MOHO en þau eru rými, hlutir, viðfangsefni og 

félagshópur (Kielhofner, 2008). 

Matstækið sem upprunalega var gefið út á ensku (Moore-Corner o.fl., 1998), hefur verið 

þýtt og staðfært m.a. á sænsku og verið prófað í Svíþjóð og Bandaríkjunum og þróað áfram í 

samvinnu þessara tveggja landa (Ekbladh og Haglund, 2010). Nokkrar rannsóknir hafa verið 

gerðar á matstækinu þar sem horft var til próffræðilegra eiginleika þess. Í rannsókn Olson (1998) 

var hugtakaréttmæti bandarísku útgáfu matstækisins prófað á ellefu þátttakendum með 

langvarandi geðsjúkdóma. Matsmenn voru þrettán sem mátu samtals 46 viðtöl og Rash greining 

var notuð við gagnagreiningu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar var hugtakaréttmæti gott þar 

sem öll atriði að einu undanskildu, samskipti við aðra, mældu áhrif starfsumhverfis á hvern 

einstakling. 

Innihaldsréttmæti og áreiðanleiki matsmanna sænsku útgáfunnar var rannsakaður af 

Ekbladh (1999) en hún hafði ásamt Haglund þýtt það og staðfært að sænsku samfélagi. 

Niðurstöður sýndu að innihaldsréttmæti var ekki nægilega gott þar sem leiðbeinandi spurningar 
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söfnuðu ekki nægum upplýsingum fyrir þrettán af sautján atriðum á WEIS-S (sænska útgáfan). Í 

kjölfarið voru gerðar breytingar á matstækinu og önnur útgáfa sænska matstækisins gefin út árið 

2000. 

Próffræðilegur eiginleiki bandarísku og sænsku útgáfu WEIS var rannsakaður þar sem 21 

viðtal var metið á fjögurra þrepa kvarða WEIS. Alls mátu þrettán bandarískir iðjuþjálfar eftir 

bandarísku útgáfunni og fjórir sænskir mátu samkvæmt sænsku útgáfunni. Niðurstöður Rash 

greiningar sýndu að atriði vinna vel saman til að meta áhrif starfsumhverfis á hvern einstakling. 

Einnig sýndu niðurstöður að kvarði beggja útgáfa var jafngildur og ekki menningarbundinn 

(Kielhofner o.fl., 1999). 

Ekbladh, Thorell og Haglund (2010) gerðu rannsókn í Svíþjóð á upplifun einstaklinga af 

umhverfisþáttum sem ýmist ýttu undir eða drógu úr framkvæmd við vinnu og ánægju og vellíðan 

tengt henni. Þátttakendur höfðu allir verið í veikindaleyfi frá vinnu í rúmlega tvo mánuði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samskipti á vinnustað, gildi og merking starfsins ýttu mest 

undir framkvæmd vinnu, ánægju og vellíðan. Það sem dró helst úr voru kröfur viðfangsefna, 

ávinningur og tímarammi. Einnig kom fram að WEIS var gagnlegt þegar meta átti hvernig 

breytingar og aðbúnaður á vinnustað höfðu áhrif á starfsmenn. 

  

Starf sauðfjárbænda 

Starf sauðfjárbænda skiptist upp í ákveðin tímabil eftir því hvaða verk þarf að vinna 

hverju sinni til að allt gangi sinn vanagang í búskapnum. Það má hugsa sér árið í búskapnum sem 

hring þar sem unnin eru árstíðabundin verk hverju sinni. Byrjað verður á því að fjalla um 

haustverkin og síðan verður hver árstíð tekin fyrir sig til að loka hringnum. 

Í september og október er vinna við sauðfé talin vera um 300 til 400 tímar samanlagt 

(Ásdís B. Geirdal og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005). Vinnan á haustin felur t.d. í sér 
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smalamennskur, réttir, flokkun fjár, vigtun lamba, val á líflömbum og bólusetningar (Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2001). Smalamennska er eitt af meginverkum þess tímabils þar sem 

sauðfjárbændur smala ákveðið landsvæði til að heimta fé af fjalli sem þeir slepptu um vorið. 

Misjafnt er eftir landshlutum hve smalamennskur eru langar hverju sinni og fer allt eftir því 

hversu stórt og erfitt svæðið er yfirferðar. Ýmist er smalað fótgangandi, á hestum, fjór- og 

sexhjólum eða bílum. Í flestum sveitum er farið í tvær stórar smalamennskur og að auki eftirleitir 

ef bændur vantar fé af fjalli. Að loknum smalamennskum fara réttir fram þar sem ungir sem 

aldnir koma saman og draga fé í sundur eftir bæjum (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 

2000). 

Í nóvember taka sauðfjárbændur sauðfé á hús til vetrarfóðrunar sem er aðalstarf þeirra yfir 

vetrarmánuðina (Jónas Jónasson, 1961; Stefán Aðalsteinsson,1981). Stuttu eftir að sauðfé er 

komið á hús fer rúningur fram þar sem ullin er klippt af kindinni, það er síðan endurtekið í mars á 

flestum bæjum. Rúningur er eitt af erfiðari verkum sem sauðfjárbændur vinna og reynir talsvert á 

bakið. Rúningsmaður leggur ærnar á bakhlutann og heldur þeim föstum á meðan hann klippir af 

þeim ullina með bogið bak mestan hluta tímans. Í desember fara tilhleypingar fram þar sem 

hrútunum er hleypt til ánna (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000). Tímasetning 

tilhleypinga fer eftir því hvenær sauðfjárbændur vilja láta sauðburð hefjast. 

Vinnustundir á sauðfjárbúum eru flestar í maí þegar sauðburður fer fram, 550 klst. yfir 

mánuðinn eða um 17,8 klst. á dag (Ásdís B. Geirdal og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005). 

Sauðburður hefst gjarnan í byrjun maí og stendur fram í júní. Vinnuálagið getur verið mikið á 

þessum tíma og felst vinnan m.a. í að taka á móti lömbum, færa til fé eftir burð til að hagræða 

plássi í vinnurýminu, inni í fjárhúsum og eftir að út er komið, brynna fénu, fóðra inni og úti, 

lyfjagjöfum, marka lömbin og að sleppa fjárstofninum á fjall (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001; 
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Torfi Guðmundur Jónsson, 2004). Jafnframt þarf að bera áburð á tún og sinna jarðvinnslu ef 

hennar er þörf. 

Misjafnt er hvenær heyskapur hefst í sveitum landsins, það fer m.a. eftir veðráttu og 

sprettu ár hvert (Jónas Jónasson, 1961). Aðferðir við heyskap hafa breyst talsvert á síðustu 

áratugum og hefur tækniþróun í heyvinnutækjum ráðið mestu þar um og létt störf bænda á 

margan hátt. Heyverkunaraðferðir eru mismunandi en ein sú algengasta er verkun heys í 

rúllubagga (Bjarni Guðmundsson, 2004; Pétur Jónsson, 1993). 

Umfjöllunin hér að framan gefur grófa mynd af helstu verkum sem unnin eru á 

sauðfjárbúum landsins ár hvert. Það þarf að vinna mörg önnur verk yfir árið og er viðhaldsvinna 

meira en þriðjungur úr ársverki en hún fer fram allan ársins hring samhliða öðrum verkum. Hún 

felur m.a. í sér viðhald véla, girðinga og húsa á jörðinni (Ásdís B. Geirdal og Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2005; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). Auk þessa þarf sérhver sauðfjárbóndi að 

hreinsa tað, hálm eða skít undan búfénu en misjafnt er hversu oft þess þarf, það fer eftir stærð og 

gerð fjárhúsa. 

 

Starfsumhverfi sauðfjárbænda 

Rekstrargrundvöllur íslensks landbúnaðar er erfiður bæði vegna landfræðilegra og 

veðurfarslegra orsaka. Kostnaður við framleiðslu er hár og markaðurinn lítill samanborið við 

önnur lönd sem setur framleiðslu skorður bæði hvað varðar tegundir og gæði. Sauðfjárbændur eru 

sjálfstætt starfandi atvinnurekendur og vinna eftir ákveðnum lagaramma sem stjórnvöld setja 

hverju sinni (Landbúnaður og þróun dreifbýlis, e.d.). 

Bændasamtök Íslands eru regnhlífarsamtök sem vinna að mörgum málefnum fyrir bændur 

og yfirvöld (Bændasamtök Íslands, e.d.a). Búnaðarlög nr. 70/1998 eru meðal þeirra laga sem 

skapa rammann um störf sauðfjárbænda. Markmið þeirra er að stuðla að þróun í íslenskum 
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landbúnaði til að skapa svipuð starfsskilyrði og í nágrannalöndunum. Þar kemur fram að 

landbúnaðarráðherra er skyldugur til að gera samning við Bændasamtök Íslands til fimm ára í 

senn um framlög til atvinnuuppbyggingar á bújörðum, tæknilegrar þróunar, kynbóta búfjár og 

ráðgjafarþjónustu. Núgildandi samningur var aðeins gerður til tveggja ára og rennur út í árslok 

2012 (Búnaðarlagasamningur, 2010). 

Að Bændasamtökum Íslands standa þrettán svæðisbundin búnaðarsambönd og tólf 

búgreinasambönd sem bændur velja hvort þeir eru aðilar að. Búnaðarsambönd eru stéttarfélög 

bænda en eitt af helstu hlutverkum þeirra er einnig að veita faglega ráðgjöf til bænda. 

Búgreinasambönd eru hins vegar landssamband búgreinafélaga eða bænda sem vinna innan sömu 

búgreinar (Bændasamtök Íslands, e.d.a). Allir framleiðendur búvara eru skyldugir til að greiða 

búnaðargjald sem er 1,2% af brúttó tekjum samkvæmt Lögum um búnaðargjald nr. 84/1997 og er 

því gjaldi deilt á milli Bændasamtakanna, búnaðar- og búgreinasambanda og Bjargráðasjóðs 

(Landbúnaður og þróun dreifbýlis, e.d.). Hjá búnaðarsamböndunum starfa m.a. héraðsráðunautar, 

starfssvið þeirra felst t.d. í faglegum leiðbeiningum til bænda og eftirliti með jarðrækt, búfjárrækt 

og kynbótum (Búnaðarlög nr. 70/1998). 

Á Búnaðarþingi er stefna sem Bændasamtökum Íslands er ætlað að vinna eftir mótuð af 

réttkjörnum fulltrúum. Það er haldið ár hvert og sitja það m.a. fulltrúar bænda frá búnaðar- og 

búgreinasamböndum. Þeir vinna að því að bæta lagalegt umhverfi bænda, stefnumótun fyrir 

landbúnaðinn, að tekjur bænda séu sambærilegar og í öðrum starfsgreinum o.fl. (Landbúnaður og 

þróun dreifbýlis, e.d.). 

 

Efnislegt starfsumhverfi 

Í Vinnuumhverfisvísi um landbúnaðarstörf (Vinnueftirlitið, 2006), er lögð áhersla á að 

vinnurými sé nægilegt, inniloft, lýsing og hávaði séu innan ákveðinna marka og að efnaáhrif séu í 
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lágmarki. Þrátt fyrir þetta verða slys og veikindi ár hvert m.a. vegna lélegs aðbúnaðar á 

ofangreindum þáttum. 

Starfsumhverfi sauðfjárbænda er víðfeðmt og fjölbreytt en sú aðstaða sem er mest notuð 

yfir árið eru fjárhús. Stærð, gerð, innréttingar og gjafaaðstaða í fjárhúsum geta verið mismunandi 

á milli bændabýla (sjá fylgiskjal B). Á síðustu áratugum hafa miklar breytingar orðið á gerð 

fjárhúsa, allt eftir stöðu greinarinnar, ákvörðunum hins opinbera, fjármagni, tækninýjungum og 

viðhorfum til aðbúnaðar í starfsumhverfinu (Grétar Einarsson, Gísli Sverrisson og Bjarni 

Guðmundsson, 1997). 

Þegar kemur að innra skipulagi fjárhúsa eru endagangshús og miðgangshús dæmi um tvær 

tegundir fjárhúsa (sjá fylgiskjal B). Í endagangshúsum eru krær og garðar langsum, síðan eru 

gangar í öðrum eða báðum endum fjárhúsanna. Garðar og krær eru þversum í miðgangshúsum og 

fóðurgangur er langsum eftir miðjum fjárhúsunum (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). Gólfefni í 

fjárhúsum getur skipt miklu máli m.a. til að ær haldist hreinar og þurrar og slíti klaufum til að 

lágmarka klaufskurð. Fjárhúsgólf voru á árum áður troðinn jarðvegur en síðan þá hafa margar 

gerðir gólfa komið til sögunnar, s.s. taðgólf, grindagólf, járnristar og plastklæðningar (Sigurður 

Þór Guðmundsson og Torfi Jóhannesson, 2005). Nú gera flestir bændur kröfu um að hægt sé að 

moka taði, hálmi og skít út úr fjárhúsum með vélum (Sigurður Þór Guðmundsson, 2004), hvort 

sem um ræðir taðgólf eða fjárhús með haughúsi undir. 

Gjafaaðstaða hefur einnig breyst í gegnum tíðina og vinnuhagræðing við gjafir færst í 

vöxt. Áður fyrr var hey yfirleitt borið með handafli á hefðbundna garða en í dag eru gjafagrindur  

sífellt að verða algengari. Þær eru af nokkrum stærðum og gerðum og má þar nefna annars vegar 

hringlaga grind þar sem rúlla er sett heil og óskorin ofan í grindina eða ferhyrnda grind þar sem 

heil rúlla fer ofan í en er skorin í tvennt. Einnig nota sumir bændur afrúllara sem tætir heyið ofan 

í heyvagna sem eru keyrðir á garða til að létta burð (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). 
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Bændur nota vélar og tæki mikið í vinnu sinni, m.a. við fóðurverkun og jarðrækt. Af 

eignum meðalbús á Íslandi er um fjórðungur bundinn í vélum og tækjum. Véla- og 

tækjakostnaður er hár og því skiptir máli að vanda val við tækjakaup, til þess að hvert tæki nýtist 

sem mest. Dráttarvélar vega þyngst í tækjakaupum (Bjarni Guðmundsson og Eiríkur Blöndal, 

2003) en önnur tæki eru t.d. jarðvinnutæki, heyvinnutæki, flutningstæki og tæki fyrir áburð (Pétur 

Jónsson, 1993). Viðhald tækjabúnaðar er kostnaðarsamt og því kjósa bændur oft að gera við 

tækin sín sjálfir eins og kostur er (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001; Lárus Pétursson, 1997). 

Til að lágmarka tækjakostnað geta bændur keypt þjónustu við heyskap og einnig eiga þeir kost á 

að leigja vinnutæki sem eru í félagseign (Bjarni Guðmundsson og Eiríkur Blöndal, 2003). 

 

Greiðslur til sauðfjárbænda 

Bændasamtök Íslands gera reglulega samning fyrir hönd íslenskra bænda við íslenska 

ríkið um framlög til landbúnaðar. Samningar þessir eru hluti af lögum um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993. Samið er um ákveðna heildarupphæð á hverju ári 

og henni síðan deilt meðal bænda samkvæmt ákveðnum reglum. Stærri hluti greiðslnanna eru 

beingreiðslur og greiðsla fyrir gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Beingreiðslur eru greiddar út á 

greiðslumark hvers lögbýlis en til að fá þær þarf að eiga hlutdeild í heildargreiðslumarki sem eru 

368.457 ærgildi í núverandi samningi um starfskilyrði sauðfjárræktar. Greiðslur fyrir gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu eru greiddar út á hvert innlagt kíló lambakjöts til afurðastöðva sem stenst 

kröfur gæðastýringar, þ.e. föst greiðsla frá ríkinu sem deilist jafnt á þau innlögðu kíló sem 

standast kröfur gæðastýringar. Í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu eru m.a. gerðar kröfur um 

skýrsluhald, góða fóðrun, lyfjaskráningu, sjálfbæra landnýtingu og nægilegt land, góðan aðbúnað 

og umhverfi. Öllum er frjálst að hefja sauðfjárbúskap en ætli menn að fá beingreiðslur frá ríkinu 

þurfa þeir að kaupa sér rétt til þess. Hins vegar geta menn fengið greiðslur fyrir gæðastýringu 
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standist þeir þær kröfur sem þar eru settar (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum 

nr. 99/1993). 

 

Hættur í starfsumhverfi sauðfjárbænda 

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 miða að bættu 

öryggi og heilsusamlegu starfsumhverfi í takt við félags- og tæknilega þróun í samfélaginu. 

Vinnueftirlitið annast m.a. fræðslu til atvinnurekenda og starfsmanna um öryggi og hollustuhætti 

á vinnustöðum, stuðlar að forvörnum og heilsuvernd, hefur eftirlit með öryggi á vinnustöðum og 

heldur skráningu yfir sjúkdóma og slys. Á hverjum vinnustað skal gera sérstakt áhættumat þar 

sem metin er áhætta í starfi með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna. Ef slys ber að höndum 

þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í einn dag eða fleiri ber atvinnurekanda ávallt 

skylda til að tilkynna það til Vinnueftirlitsins innan sólarhrings og skriflega innan viku (Lög um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Samkvæmt Vinnuverndarstofnun Evrópu (2011) liggur ljóst fyrir að landbúnaður er með 

hættulegustu atvinnugreinum sem til eru. Vinnuslys eru fremur algeng af mörgum ástæðum, s.s. 

vegna fjölmargra viðhaldsverkefna, skorts á hlífðarbúnaði, skorts á kunnáttu og nálægðar við 

ýmis eiturefni og vélar. Á Íslandi er lítið vitað um vinnuslys bænda almennt annað en að þau eru 

algengari meðal miðaldra og eldri bænda og eru oftast af völdum búfjár (Gunnar Guðmundsson 

og Kristinn Tómasson, 2009b). Breskar rannsóknir sýndu að algengustu slysin tengdust því að 

meðhöndla, lyfta eða bera hluti. En umsýsla búfjár var ekki eins algeng orsök (Solomon, 2002; 

Solomon o.fl., 2007). Rannsókn frá Virginíufylki i Bandaríkjunum leiddi hins vegar í ljós að 

umönnun búfjár var langalgengasta ástæða vinnuslysa í landbúnaði þar. Því næst var ástæðan 

vinna í hæð, vinna við landbúnaðarvélar, viðgerðir á þeim og við að lyfta þungu (Mariger o.fl., 

2009). 
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Tíðni vinnuslysa og tilkynningarskylda 

Í Vinnuumhverfisvísi um landbúnaðarstörf hjá Vinnueftirlitinu er lögð áhersla á að 

öryggis sé gætt við öll þau störf sem fram fara á hverju bændabýli (Vinnueftirlitið, 2006). 

Samkvæmt Kristni Tómassyni (2011) er skráning vinnuslysa ábótavant í landbúnaði hér á landi, 

einkum þegar um minniháttar slys er að ræða þar sem fólk hefur störf að nýju innan við þremur 

dögum frá slysi. Frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2010 hafa verið skráð 151 slys, þar af nítján 

minniháttar. Í Bretlandi eru aðeins um 4% slysa í landbúnaði tilkynnt til viðeigandi stofnunar að 

frátöldum banaslysum. Þær tölur eru sláandi og benda til þess að einhvers staðar í ferlinu sé 

brotalöm (Solomon, 2002). Í rannsókn sem gerð var á Írlandi árið 1999 kom fram að aðeins um 

8% bænda tilkynntu slys á býli sínu til viðeigandi stofnunar. Til samanburðar kom fram að um 

43% atvinnurekenda lítilla fyrirtækja tilkynntu sambærileg slys. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kom í ljós að bændur virtust gera sér grein fyrir hluta af þeim hættum sem búa í umhverfi þeirra 

en töldu sjálfa sig undanþegna þeirri hættu (Hope o.fl., 1999). 

  

Bótaréttur sauðfjárbænda 

Sauðfjárbændur á Íslandi, makar þeirra og börn á aldrinum þrettán til sautján ára eru 

sjúkratryggð og eiga því rétt á bótum ef slys ber að höndum í vinnutíma. Slysatryggingar ná til 

slysa sem verða skyndilega og valda meiðslum á líkama við vinnu, björgunarstörf o.fl. (Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007; Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008). Þeir sem eiga við 

veikindi að stríða og hafa verið óvinnufærir í a.m.k. 21 dag samkvæmt lækni og hafa því verið 

launalausir þann tíma, eiga rétt á sjúkradagpeningum. Sjálfstætt starfandi sauðfjárbændur þurfa 

ávallt að tilkynna um slík veikindi til skattayfirvalda til að fá greidda rétta upphæð sem miðast 

við endurgjald sem tryggingagjald hefur verið greitt af (Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008). 

Ef um langvarandi veikindi bænda, maka þeirra eða barna er að ræða, í a.m.k. tvo mánuði, sem 
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leiðir af sér tekjutap og aukinn kostnað, fá bændur greiddar bætur úr Sjúkrasjóði bænda. 

Sjóðurinn er í eigu Bændasamtaka Íslands og réttindi eiga þeir sem eru félagar í þeim samtökum 

og stunda búskap á lögbýlum (Reglur fyrir sjúkrasjóð Bændasamtaka Íslands, 2009). Auk þess 

geta bændur keypt slysatryggingar hjá tryggingarfélögum. 

Bjargráðasjóður er stofnun í eigu íslenska ríkisins og Bændasamtaka Íslands. Tilgangur 

sjóðsins er að veita þeim einstaklingum og félögum fjárhagslega aðstoð sem lent hafa í tjóni m.a. 

af völdum óviðráðanlegra náttúruhamfara. Þar má nefna ástæður eins og veðurfar, sjúkdóma og 

slys þar sem eðlilegur viðbúnaður var til staðar og fyllsta öryggis gætt. Einnig er sjóðnum heimilt 

að veita fjárhagsaðstoð til fyrirbyggjandi aðgerða til að koma í veg fyrir tjón sem sjóðnum bæri 

að bæta (Lög um Bjargráðasjóð nr. 49/2009). 

 

Forvarnir og þróun 

Forvarnir til bænda er ekki mikið rannsakað efni og því hefur tiltölulega lítið verið skrifað 

um það málefni. Í rannsókn sem gerð var hér á landi kom fram að hingað til hafi forvarnir í 

landbúnaði aðallega beinst að vélum og tækjum þó að stór hluti slysa verði vegna umhirðu búfjár 

(Gunnar Guðmundsson og Kristinn Tómasson, 2009b).  

Samkvæmt rannsókn Gerrard (1997) fannst bændum fræðsla um hættur í starfsumhverfi 

þeirra ófullnægjandi og þörfum til öryggis- og heilbrigðismála ekki nægilega vel sinnt. Stór hluti 

þeirra áleit þörf fyrir ráðgjöf og fræðslu til að auka skilning og viðurkenningu á þeim hættum sem 

voru til staðar. Svipaðar niðurstöður voru úr írskri rannsókn þar sem fram kom að bændur töldu 

sig ekki nógu vel upplýsta um öryggismál og heilsueflingu (Hope o.fl., 1999). 

Ein af árangursríkustu breytingum til aukins öryggis í landbúnaði var þegar yfirbygging 

kom á dráttarvélar til verndar ökumanninum. Eftir að bann var sett á notkun dráttarvéla án 

öryggisgrinda lækkaði dánartíðni verulega. Önnur mikilvæg þróun í öryggismálum í landbúnaði 
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var þegar framleiðendur útbjuggu hlífar á drifsköft og önnur hættuleg tæki sem valdið hafa 

mörgum slysum í gegnum tíðina (Solomon, 2002). 

Til er vinnuumhverfisvísir um dráttarvélar og búvélar og notkun þeirra. Þar kemur fram að 

öryggisgrind af viðurkenndri gerð skuli ávallt vera á dráttarvélum. Einnig koma fram kröfur um 

að hemlar séu í lagi, stýrisbúnaður, hjólahlífar, vinnuljós, sæti stjórnanda og margt fleira. Sama 

gildir um aðrar búvélar s.s. haugsugur, sláttuvélar, bindivélar og jarðtætara (Vinnueftirlitið, 

2007). 

 

Ánægja og vellíðan í starfi 

Starfshlutverkið skipar yfirleitt stóran og mikilvægan sess í lífi hvers einstaklings en getur 

jafnframt verið einn stærsti streituvaldurinn. Margir starfsmenn verja meiri tíma í vinnunni en 

heima hjá sér á meðan þeir eru vakandi og því hefur starfið mikil áhrif á líkamlega og andlega 

líðan (Woo og Postolache, 2008). Þar eru sauðfjárbændur engin undantekning. 

Búskapur sem starfsgrein er að mörgu leyti ólík öðrum starfsgreinum vegna þess að 

heimilislíf og starf er oft samtvinnað og fjölskyldan verður því um leið samstarfsmenn. 

Vinnutíminn er oft langur og óreglulegur og starfið jafnframt fjölbreytt, erfitt og krefjandi 

(Kristinn Tómasson og Gunnar Guðmundsson, 2009). Lágar tekjur, líkamlega erfið vinna og lágt 

menntunarstig hefur einnig einkennt starfsstéttina (Sanne, Mykletun, Moen, Dahl og Tell, 2004). 

Af þessum ástæðum hafa komið upp hugmyndir um að heilsufar bænda sé almennt verra en 

annarra starfsstétta (Kristinn Tómasson og Gunnar Guðmundsson, 2009). 

Það hefur sýnt sig að þegar um langvarandi streitu og álag er að ræða getur það haft áhrif 

á andlega og líkamlega líðan einstaklinga. Takmarkaður og óreglulegur svefn er algengur á 

álagstímum hjá bændum og getur leitt af sér orkuleysi og verri líðan (Kristinn Tómasson og 

Gunnar Guðmundsson, 2009). Einnig hefur efnislegt starfsumhverfi, s.s. tækjabúnaður, hávaði, 
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efnanotkun, hiti, raki og birta mikil áhrif á líðan starfsfólks í starfi svo og félagslegt umhverfi 

(Woo og Postolache, 2008). Af þessu má sjá að í starfsumhverfi bænda er ýmislegt sem getur leitt 

til vanlíðunar þeirra sem þar starfa. Samkvæmt rannsókn Kristins Tómassonar og Gunnars 

Guðmundssonar (2009) töldu bændur vinnu sína skemmtilega og krefjandi en jafnframt töldu þeir 

sum verkefni of erfið fyrir sig. Skortur á kunnáttu við að leysa vinnutengd vandamál kom fram 

meðal bænda og óánægja þeirra með getu sína við úrlausnir flókinna verkefna. 

Þegar nánar er að gáð kom fram í rannsókn Gunnars Guðmundssonar og Kristins 

Tómassonar (2009a) að lítill eða enginn munur var á heilsufari bænda, né fjölda læknisheimsókna 

þeirra í samanburði við aðra. Munurinn kom einna helst fram í því að bændur höfðu sjaldnar 

bakverki og ofnæmi en aðrar stéttir. Minna ofnæmi gat hvort tveggja stafað af því að þeir bændur 

sem hafa ofnæmi leituðu frekar í önnur störf eða að þeir sem ólust upp í sveit þróuðu sjaldnar 

með sér ofnæmi. Bændur voru minna fjarverandi frá vinnu og tóku styttri veikindafrí en aðrar 

stéttir, sem gat verið vegna erfiðleika við að fá afleysingar í bústörfin. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að tengsl eru á milli iðju einstaklings, heilsu hans og vellíðunar 

(Law, Steinwender og Leclair, 1998). Fram kom í rannsókn Woo og Postolache (2008) að tengsl 

voru á milli starfsumhverfis og andlegrar líðunar. Í ljósi þess sem kemur fram að ofan hafa einnig 

verið uppi hugmyndir um að bændastéttinni sé hættara við geðsjúkdómum og andlegum 

erfiðleikum en öðrum starfsstéttum m.a. vegna starfsumhverfisins. Niðurstöðum rannsókna á 

milli landa ber hins vegar ekki saman varðandi þau mál. Í rannsókn Kristins Tómassonar og 

Gunnars Guðmundssonar (2009) kom fram að bændur sýndu minni merki um andlega erfiðleika 

en almenningur eða um 17% á móti 22%. Einnig kom fram í rannsókn sem gerð var í Bretlandi 

að algengi geðsjúkdóma var lægra meðal bænda en annarra stétta en þreyta, pirringur og 

svefntruflanir voru hins vegar algeng einkenni sem þeir fundu fyrir (Thomas o.fl., 2003). Þvert á 

móti hafa niðurstöður rannsókna frá Noregi og Bandaríkjunum sýnt að geðsjúkdómar, s.s. 
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þunglyndi og kvíði voru algengari meðal bænda en annarra. Ástæður fyrir þessum mun er talinn 

vera lengri vinnutími, líkamlega erfið vinna, lægri tekjur og lægra menntunarstig (Sanne o.fl., 

2004; Scarth, Stallones, Zwerling og Burnmeister, 2000). 

 

Hvað ýtir undir og dregur úr starfsánægju? 

Ánægja í starfi hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en sú skilgreining á starfsánægju sem 

er mest notuð var sett fram af Locke 1976. Hann skilgreindi hana sem jákvætt sjónarmið til 

starfsins sem byggir á mati einstaklings til starfs eða upplifun af starfinu (Locke, 1976; Saari og 

Judge, 2004). Rannsóknir benda á að áhugavert starf og árangur séu með veigameiri þáttum þegar 

kemur að ánægju í starfi. Eðlislæg áhugahvöt einstaklinga á vinnustað ýtir undir virka þátttöku 

þeirra og frumkvæði sem kemur sér bæði vel fyrir þá og fyrirtækið (Walker, 2008). Samkvæmt 

Sölvínu Konráðs (1993) eru þeir einstaklingar ánægðari í starfi sem velja það með tilliti til 

áhugasviðs. Þeim finnst þeir vera hæfari starfskraftar og starfið fullnægir vissum kröfum sem þeir 

gera. 

Margir starfstengdir þættir geta haft áhrif á upplifun af starfsánægju. Má þar nefna viðhorf 

starfsmanna til starfsins og upplifun þeirra af því. Einnig tækifæri sem þeir hafa til að þróa sig 

áfram í starfi (Eyþór Eðvarðsson, 2005). Rannsókn sem gerð var í Hollandi leiddi í ljós að 

fjölbreytt verkefnaval, vinnuaðstaða og vinnuálag voru meðal þeirra þátta sem leiddu helst til 

starfsánægju (Roelen, Koopmans og Groothoff, 2008). Í rannsókn Arneyjar Einarsdóttur (2007) á 

áhrifavöldum starfsánægju og hvatningar á Íslandi kom fram að starf og starfsskilyrði réðu mestu 

um starfsánægju, þessir þættir fela m.a. í sér vinnuaðstöðu og vinnuálag. Niðurstöður franskrar 

rannsóknar, þar sem mikilvægi sauðfjárbúskapar var skoðað hjá bændum sem unnu einnig utan 

bús til að geta framfleytt fjölskyldunni og verið í búrekstri, leiddi í ljós hjá hluta þeirra að nálægð 

við dýrin var uppspretta ánægju og vellíðunar og veitti þeim slökun og aukna orku. Þeim fannst 



Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 21 
 

starf sauðfjárbóndans meira gefandi en önnur vinna og áhuginn hvatti þá áfram. Einnig var frelsið 

sem þeir höfðu til að móta starfið og ábyrgð á ákvarðanatöku stór og mikilvægur þáttur. Hjá 

sumum birtust gæði starfsins í að geta valið samstarfsfólk sem var yfirleitt innan fjölskyldunnar 

en hjá öðrum í að geta unnið einir. Að auki greindi meirihluti þeirra frá því að búskapurinn 

stuðlaði að meiri líkamlegri vellíðan en önnur störf (Fiorelli, Porcher og Dedieu, 2010). 

Aðstæður og starfsskilyrði geta einnig stuðlað að neikvæðri upplifun af starfsánægju jafnt 

og jákvæðri (Arney Einarsdóttir, 2007). Streita vegna vinnu er eitt af því sem getur haft áhrif á 

minnkandi starfsánægju. Rannsókn sem gerð var á Englandi og Wales leiddi í ljós að helstu 

þættir sem vöktu streitu meðal bænda voru skráningar og pappírsvinna, erfiðleikar við að skilja 

eyðublöð, vandamál vegna nýrrar löggjafar og reglugerða og stór hluti þeirra eða um 79%, höfðu 

fjárhagsáhyggjur þó að þeir væru ekki í fjárhagsvandræðum (Simkin, Hawton, Fagg og 

Malmberg, 1998). Rannsókn meðal nýsjálenskra bænda þar sem stór hluti þátttakenda voru 

sauðfjárbændur sýndi að meðal helstu streituþátta voru aukið vinnuálag á álagstímum, slæmt 

veðurfar, útfylling eyðublaða og of mikil vinna á of skömmum tíma (Firth, Williams, Herbison 

og McGee, 2007). 

 

Samantekt 

Starf sauðfjárbænda er fjölbreytt en viðfangsefnin eru að mestu árstíðabundin og 

vinnuálag og vinnutími mismunandi. Þeir vinna talsvert einir en fjölskyldulífið er oft stór hluti af 

starfinu þar sem heimilið er einnig vinnustaður. Starfsumhverfi sauðfjárbænda er margbreytilegt, 

þeir vinna bæði innandyra í fjárhúsum og svo utandyra, s.s. á túnum og í úthaga býlisins. Þeir eru 

yfirleitt sjálfstætt starfandi og vinna eftir ákveðnum lagaramma sem er mótaður af stjórnvöldum 

hverju sinni. Að því koma m.a. Bændasamtök Íslands sem vinna að ýmsum málefnum fyrir 

bændur og yfirvöld. 
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Landbúnaður er talinn vera með hættulegri atvinnugreinum í heiminum. Vinnuslys innan 

stéttarinnar hafa m.a. hlotist af vélum, viðhaldsverkefnum og vegna skorts á hlífðarbúnaði. 

Orsakir vinnuslysa í landbúnaði hérlendis eru að mestu óþekktar en stór hluti er talinn tengjast 

búfé. Í samanburði við önnur lönd hafa rannsóknir sýnt að slys innan landbúnaðar tengjast helst 

meðhöndlun hluta, lyftum eða þungaburði og vinnu við landbúnaðarvélar. Slysatilkynningum 

hefur almennt verið ábótavant hér á landi á minniháttar slysum og benda erlendar rannsóknir á að 

svo sé einnig ytra. 

Ánægja og vellíðan í starfi getur verið mismunandi og upplifun af starfinu bæði jákvæð 

og neikvæð. Margt bendir til þess að einstaklingar séu ánægðari í starfi þegar vinnan tengist 

áhugasviði þeirra, starfsskilyrði eru góð og álag hóflegt. Streita vegna vinnu er eitt af því sem 

getur dregið úr starfsánægju. Rannsóknir sýna að helstu streituvaldar bændastéttarinnar tengjast 

auknu vinnuálagi, skráningu og skýrslugerð, veðurfari og fjárhagsáhyggjum. Vinnutími 

sauðfjárbænda er oft langur og svefn stundum óreglulegur á álagstímum sem getur leitt af sér 

verri líðan. Annað sem getur haft áhrif er efnislegt starfsumhverfi sem felur m.a. í sér 

tækjabúnað, húsakost og efnafræðileg umhverfisáhrif, s.s. hita, raka og hávaða. Þrátt fyrir að 

ýmislegt geti leitt af sér verri líðan, sýndi rannsókn hér á landi fram á lítinn eða engan mun á 

heilsu bænda samanborið við aðrar stéttir. Einnig sýndi rannsókn að geðheilsa íslenskra bænda er 

almennt góð en niðurstöður erlendra rannsókna sýna að geðheilsa bænda í mismunandi löndum er 

ýmist betri eða verri en hjá öðrum stéttum. Af þessum niðurstöðum má sjá að samanburður á 

milli landa getur verið varasamur, ekki síst vegna þess hversu ólíkir bændur eru innbyrðis og hve 

mikill fjölbreytileiki er m.a. í bústofni og búskaparháttum þeirra. Einnig eru fáar rannsóknir til 

sem tengjast starfi og starfsumhverfi sauðfjárbænda og því varasamt að draga ályktanir út frá því 

litla efni sem til er. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem beitt var við rannsóknina, helstu kosti 

hennar og takmarkanir. Fjallað verður um framkvæmd hennar, s.s. val á þátttakendum, aðlögun 

viðtalsramma og hvernig gagnaöflun og greining fór fram. Einnig verður siðferðislegum atriðum 

gerð skil. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun sauðfjárbænda á starfi sínu og 

starfsumhverfi og áhrifum þess á ánægju þeirra og vellíðan. En einnig að kanna hve vel íslenska 

bráðabirgðaútgáfa matstækisins WEIS hentar til að safna slíkum upplýsingum. 

Rannsóknarspurningarnar sem stýra verkefninu eru: 

1. Hvernig upplifa sauðfjárbændur starf sitt og starfsumhverfi? 

2. Hvaða umhverfisþættir ýta undir ánægju og vellíðan sauðfjárbænda í starfi og hvaða 

þættir draga úr? 

3. Hvernig samsvara megindlegar niðurstöður WEIS niðurstöðum greiningar eigindlegu 

gagnanna? 

 

Rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunum var blandað rannsóknarsnið notað (e. mixed 

methods research design) sem byggir bæði á eigindlegum (e. qualitative) og megindlegum (e. 

quantitative) aðferðum. Megin einkenni rannsóknarsniðsins er að gögnin eru greind samkvæmt 

báðum aðferðum (Creswell, 2009). Eigindlega aðferðin var í forgrunni verkefnisins og var ætlað 

að svara fyrstu rannsóknarspurningunni en megindlega aðferðin var notuð til að skoða 

niðurstöður frá öðru sjónarhorni og svara annarri. Síðan var sampil þessara tveggja aðferða 

skoðað og þær bornar saman til að svara þeirri þriðju. 
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Blandað snið er mikið notað innan mann- og félagsvísinda, s.s. iðjuþjálfunar og hefur 

færst í aukana undanfarin ár. Betri skilningur með meiri dýpt fæst á viðfangsefninu þegar 

nálgunin er á tvo ólíka vegu en krefst þess jafnframt að rannsakandi hafi gott vald á báðum 

aðferðum (Creswell, 2009). 

Eigindlegar og megindlegar aðferðir eru ólíkar. Sú fyrrnefnda fer yfirleitt fram í eðlilegu 

umhverfi einstaklinga þar sem þeim gefst tækifæri til að tjá eigin upplifun og reynslu af því 

viðfangsefni sem verið er að rannsaka. Helstu leiðir til að afla eigindlegra gagna eru opin viðtöl 

og vettvangsathuganir (Creswell, 2009; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að safna gögnum getur 

rannsakandi stuðst við viðtalsramma sem er samansafn spurninga. Í sérhverju viðtali getur röðun 

spurninga og jafnvel spurningarnar sjálfar breyst og því getur rannsakandi þurft að aðlaga þær að 

hverjum viðmælanda til að fá greinargóð svör við viðfangefninu sem verið er að rannsaka 

(Creswell, 2003). Megindlega aðferðin einkennist af því að hægt er að mæla og telja og 

niðurstöður fást á tölulegu formi. Þar eru notaðar tölfræðilegar aðferðir, s.s. til að reikna út 

meðaltöl og dreifingu fyrir hópa og einnig til að bera þá saman. Helstu verkfæri til að safna 

megindlegum gögnum eru t.d. spurningalistar, mælitæki, próf og gátlistar (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Kostir eigindlegrar aðferðafræði eru m.a. að rannsakandi hefur tækifæri til að hitta 

viðmælendur í eigin persónu og fær þannig innsýn í aðstæður viðkomandi. Þannig getur 

rannsakandi jafnframt tryggt að svör viðmælenda séu rétt skilin (Bailey 1997; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Þessi aðferð gefur rannsakanda tækifæri til að fá djúpar og greinargóðar 

upplýsingar og þar af leiðandi aukinn skilning. Helstu ókostir eru að niðurstöður eigindlegra 

aðferða hafa takmarkað yfirfærslugildi yfir á aðra hópa vegna smæðar úrtaks sem oft er í þeirri 

aðferð. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um viðhorf sín og væntingar til 
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viðfangsefnisins til að koma í veg fyrir að það liti niðurstöður og missi ekki sjónar á tilgangi þess 

(Bailey, 1997; Kielhofner, 2006). 

Kostir megindlegrar aðferðar er m.a. að hægt er að túlka niðurstöður á tölfræðilegan hátt 

og þannig sýna fram á staðreyndir og samanburð. Einnig má sjá hvort samband er á milli atriða 

sem rannsökuð eru. Aðferðin gerir rannsakendum kleift að ná til margra einstaklinga á stuttum 

tíma og lágmarka þannig kostnað. Helstu takmarkanir megindlegrar aðferðar eru að yfirleitt næst 

ekki sama dýpt í niðurstöður líkt og í eigindlegri aðferð vegna þess að hún byggir á fyrirfram 

ákveðnum valkostum. Þátttakendur geta því túlkað spurningar á ólíkan máta sem getur haft 

neikvæð áhrif á niðurstöður (Bailey, 1997). 

 

Siðferðislegir þættir 

Þegar rannsóknir eru gerðar þurfa þær að uppfylla ákveðnar siðferðislegar kröfur. Innan 

siðfræði heilbrigðisgeirans eru fjórar höfuðreglur sem nokkurt samkomulag ríkir um en þær eru 

kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Í rannsóknum kveður sjálfræðisreglan á 

um að þátttakandi fái nægar upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. Skaðleysisreglan fjallar um að gæta skuli vel að 

því að rannsóknir innihaldi ekki óþarfa áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan snýst um að 

láta gott af sér leiða og nota til þess leiðir sem færa sem minnstar fórnir. Einnig ber rannsakanda 

skylda til að framkvæma aðeins rannsóknir sem sennilega er hagur af fyrir mannkynið. 

Réttlætisreglan kveður á um að allir fái það sem þeir eiga skilið, í þessu tilfelli að ávinningur 

rannsóknarinnar skili sér áfram (Sigurður Kristinsson, 2003). Tekið var mið af þessum reglum 

við gerð rannsóknarinnar. Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina (sjá fylgiskjal F), þar sem 

fram kom að persónulegum upplýsingum á borð við nafn og staðhætti væri breytt til að ekki væri 

hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda og öllum frumgögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. 
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Ekki var talin þörf á að sækja um leyfi til Vísindasiðanefndar þar sem viðfangsefni rannsóknar 

beindist ekki að heilsu þátttakenda (Lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði, nr. 139/1998). 

 

Framkvæmd 

Til að fá þátttakendur í þessa rannsókn höfðu rannsakendur samband við 

Búnaðarsamband Austurlands og Búnaðarsamtök Vesturlands með tölvupósti. Þar var rannsóknin 

kynnt og óskað eftir samstarfi við val á þátttakendum. Rannsóknin byggir á svokölluðu 

markmiðsúrtaki þar sem þátttakendur voru valdir með þarfir rannsóknarinnar í huga. Skilyrðin 

fyrir þátttöku voru að aðalstarf hvers þátttakenda væri sauðfjárbúskapur, að þeir væru með um 

500 fjár, hefðu mismunandi gjafaaðstöðu og starfsreynslu og væru búsettir á Austur- eða 

Vesturlandi. Óskað var eftir þremur þátttakendum af hvoru svæði. Búnaðarsamböndin féllust á 

beiðnina og leituðu til sauðfjárbænda sem uppfylltu skilyrði rannsóknar og fengu vilyrði fyrir 

þátttöku. Eftir að samstarfsaðilar höfðu fengið tilskilinn fjölda sauðfjárbænda til að taka þátt í 

rannsókninni fengu rannsakendur senda lista með þremur nöfnum hvor sem innihélt bæði 

símanúmer og heimilisföng. Kynningarbréf (sjá fylgiskjal C) var síðan sent til væntanlegra 

þátttakenda þar sem m.a. var tekið fram að haft yrði samband við þá símleiðis. Rannsakendur 

höfðu síðan samband við þátttakendur og ákváðu stað og stund fyrir viðtal. 

Í þessari rannsókn voru tekin sex opin viðtöl við þátttakendur þar sem stuðst var við 

viðtalsramma matstækisins WEIS. Þátttakendur skrifuðu allir undir upplýst samþykki fyrir 

þátttöku sinni í rannsókninni (sjá fylgiskjal D). Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt 

og greind með fyrstu rannsóknarspurningu verkefnisins í huga. Til að fá fram svör við annarri 

rannsóknaspurningunni voru viðtölin metin á matskvarða matstækisins WEIS og gerð skil í 

tíðnitöflu til að greina hvaða umhverfisþættir ýttu undir og/eða drógu úr ánægju og vellíðan í 
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starfi. Að lokum voru niðurstöður rannsóknaraðferðanna tveggja bornar saman til að svara þeirri 

þriðju. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex karlkyns sauðfjárbændur á aldrinum 38-60 ára og 

meðalaldur þeirra var 47 ár. Þeir voru allir í sambúð og áttu börn sem ýmist bjuggu heima með 

foreldrum sínum eða voru farin að heiman. Menntun þátttakenda var frá því að vera 

grunnskólapróf til BS gráðu í búvísindum auk annarrar hliðarmenntunar eins og vélvirkjun og 

húsasmíðameistaranám. Tveir þátttakendur voru menntaðir búfræðingar og þriðji með BS gráðu í 

búvísindum en hinir þrír voru með aðra eða enga menntun. Þátttakendur höfðu starfsreynslu sem 

sauðfjárbændur á bilinu 10 - 36 ár og að meðaltali 23 ár. Stærð sauðfjárbúanna var misjöfn, allt 

frá 460 fjár upp í 800 og allur gangur á hvort önnur dýr voru á búunum, s.s. hestar, hundar og 

hænur. Aðeins einn þátttakandi hafði einungis bændastarfið til lífsviðurværis en aðrir höfðu ýmist 

aukavinnu, aukatekjur af nýtingu jarðarinnar eða að eiginkonur þeirra unnu utan bús. 

 

WEIS matstækið - viðtalsrammi 

Matstækið sem var notað við að afla megindlegra gagna var WEIS sem byggir á 

hugmyndafræði MOHO. Eins og áður hefur komið fram þá samanstendur það af hálfbundnum 

viðtalsramma, matskvarða sem spannar sautján atriði sem endurspegla upplifun þátttakenda af 

starfi sínu og starfsumhverfi. Öll atriðin eru metin á fjögurra þrepa raðkvarða og er merking hans 

ávallt sú sama, einn og tveir merkja að tiltekið atriði dragi verulega úr ánægju og vellíðan í starfi 

en þrír og fjórir gefa til kynna hvað ýtir undir (Moore-Corner o.fl, 1998; Ekbladh og Haglund, 

2010). Aðeins liggja fyrir drög að íslensku útgáfu matstækisins og því fóru rannsakendur yfir öll 

atriðin og báru saman sænsku og ensku útgáfu þess. Þeir beindu sjónum sínum að atriðunum 
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sautján og skilgreiningum á þeim þannig að þeir væru vissir um að íslensku heitin og 

skilgreiningar á þeim væru þau sömu og á hinum tungumálunum. 

Ætlast er til að matsmaður aðlagi spurningar viðtalsrammans að sérhverjum viðmælanda 

og aðstæðum hans samkvæmt leiðbeiningum í handbók matstækisins (Moore-Corner o.fl., 1998; 

Ekbladh og Haglund, 2010). Spurningarnar eru hjálpartæki til að fá upplýsingar um ákveðið efni, 

í þessu tilfelli atriði innan starfsumhverfisins. Rannsakendur fóru yfir spurningar viðtalsrammans 

og aðlöguðu að málvenjum landbúnaðarins þannig að með þeim náðist að safna þeim 

upplýsingum sem til þurfti til að geta metið atriði matskvarðans. Við yfirferð spurninganna og 

atriðanna mátu rannsakendur hvernig mætti hugsa sér að atriðin pössuðu inn í starfsumhverfi 

sauðfjárbænda, hvort einhverju væri ofaukið eða vantaði. Rannsakendur byggðu vinnu sína á 

eigin reynslu af landbúnaðarstörfum. 

Í atriðunum hluti af starfshópnum og samskipti við yfirmenn breyttu rannsakendur m.a. 

spurningum og aðlöguðu að bændastéttinni þar sem þeim fannst þau atriði ekki viðeigandi í 

upprunalegri mynd. Í WEIS er gengið út frá því að einstaklingar starfi á fjölmennum vinnustað 

og hafi yfirmenn. Einnig fannst rannsakendum áherslur matstækisins í vinnutíma og tímaramma 

ekki lýsandi fyrir starf sauðfjárbænda þar sem vinnutíminn er óreglulegur og gerðu því 

smávægilegar breytingar á, s.s. umorðun spurninga. Eins með atriðið væntingar til framkvæmdar 

vinnunnar en þar er gert ráð fyrir væntingum yfirmanns og samstarfsmanna til einstaklingsins, 

ásamt þeim atriðum sem hér eru nefnd voru fleiri smáar breytingar gerðar til að fá sem 

raunhæfasta mynd af starfinu og starfsumhverfinu. 

Eigindlegu gögnum rannsóknarinnar var safnað með viðtölum þar sem fyrrgreindur 

viðtalsrammi var til hliðsjónar með ákveðinni viðbót. Vegna eigin reynslu fannst rannsakendum 

vanta spurningar um hættur sem sauðfjárbændur telja að leynist í starfsumhverfi sínu og 

öryggisráðstafanir sem þeir gera til að koma í veg fyrir slys og hvort þeir tilkynni slys og næstum 



Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 29 
 

því slys. Þær spurningar tóku mið af vinnuumhverfisvísum frá Vinnueftirlitinu. Viðtalsramminn 

var síðan borinn undir leiðbeinanda verkefnisins og gerðar lagfæringar á honum, m.a. með því að 

flokka spurningar eftir efni sem spurt var um og sameina spurningar sem gáfu sömu upplýsingar. 

Því næst var hann forprófaður á tveimur sauðfjárbændum sem gáfu svörun á hann og eftir að hafa 

farið að ábendingum þeirra var endanleg útgáfa viðtalsrammans tilbúin (sjá fylgiskjal E). 

 

Gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 24. febrúar til 7. mars 2012. Tekin voru sex opin viðtöl 

sem tóku á bilinu 58 -71 mínútur, að meðaltali 65 mínútur. Viðtölin voru tekin af rannsakendum 

verkefnisins sem tóku þrjú viðtöl hvor. Þau fóru öll fram á heimilum þátttakenda nema eitt sem 

fram fór á heimili annars rannsakanda vegna þess að þátttakandi átti leið um. Eiginkona eins 

þátttakanda var viðstödd viðtalið og bætti við gögnin þegar við átti. 

Rannsakendur byrjuðu á að taka hvor sitt viðtalið, afrita það og greina lauslega. Viðtölin 

voru síðan borin undir leiðbeinanda verkefnisins og í framhaldi af því ákveðið í sameiningu hvar 

æskilegt væri að rannsakendur dýpkuðu sig til að fá betri skilning á efninu. Í framhaldi af því 

voru hin fjögur viðtölin tekin og afrituð orðrétt upp af rannsakendum. Við afritun voru 

þátttakendum gefin dulnefni og athugasemdum rannsakenda bætt við. Gagnagreining fór fram að 

lokinni gagnasöfnun þar sem notast var við verklag grundaðrar kenningar (e. grounded theory). 

Til að opna upp gögnin voru viðtölin lesin vandlega yfir með rannsóknarspurningar að leiðarljósi. 

Rannsakendur lásu viðtölin yfir hvor fyrir sig og síðan hvor hjá öðrum, kóðuðu þau opin og 

greindu þau í þemu. Rannsakendur gáfu aðalatriðum sem leyndust í textanum nöfn með því að 

skrá hjá sér athugsemdir og lykilorð á spássíu en það auðveldaði þeim síðan að flokka svipuð 

atriði saman eins og samræmist aðferð Strauss og Cobin (1998). Þegar búið var að opna upp 

hvert viðtal fyrir sig voru athugsemdir flokkaðar í töflu til að fá yfirsýn yfir gögnin og til að 
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dýpka skilning á þeim. Töflurnar voru síðan bornar saman og sameinaðar til að fá betri 

heildaryfirsýn á gögnin. Við þetta komu fram þrjú meginþemu og voru viðtölin lesin yfir með 

tilliti til hvers þema fyrir sig. Á þennan hátt voru öll viðtölin kóðuð upp á nýtt í meginþemu og 

undirþemu. Til að fá réttmætari greiningu og staðfesta þemun voru gögnin lesin einu sinni enn 

yfir. 

Við greiningu megindlegra gagna voru tölulegum niðurstöðum gerð skil í tíðnitöflu til að 

greina umhverfisþætti sem ýttu undir og/eða drógu úr ánægju og vellíðan í starfi. Til að auka 

réttmæti gagnanna mátu þrír matsmenn, báðir rannsakendur og leiðbeinandi hvert viðtal fyrir sig 

á WEIS kvarðanum. Þessi fyrirgjöf var síðan borin saman og samræmd. Niðurstöðum voru gerð 

skil með tíðnitöflu eins og áður segir og niðurstöður túlkaðar. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum gagnagreiningar sem skiptast í þrennt, 

þ.e. niðurstöður úr eigindlegri og megindlegri aðferð og síðan samanburður á niðurstöðum úr 

aðferðunum tveimur. Leitast verður við að endurspegla upplifun sauðfjárbænda af starfi sínu og 

starfsumhverfi og svara þannig rannsóknarspurningunni: ,,Hvernig upplifa sauðfjárbændur starf 

sitt og starfsumhverfi?”. Kanna hvaða þættir starfsumhverfisins hafa áhrif á ánægju og vellíðan 

sauðfjárbænda og um leið hvernig WEIS matstækið hentar til að svara spurningunni: ,,Hvaða 

umhverfisþættir ýta undir ánægju og vellíðan sauðfjárbænda í starfi og hvaða þættir draga úr?” og 

að lokum verða niðurstöður rannsóknaraðferðanna tveggja bornar saman í umræðum og síðustu 

rannsóknarspurningunni ,,Hvernig samsvara megindlegar niðurstöður WEIS niðurstöðum 

greiningar eigindlegu gagnanna?“ svarað. Við gagnagreiningu eigindlegu gagnanna mynduðust 

þrjú meginþemu sem þóttu endurspegla upplifun sauðfjárbænda af starfi sínu og starfsumhverfi, 

þau voru; frelsi, starfsumhverfi og öryggismál. Hvert þema spannar nokkur undirþemu eins og 

lýst er myndrænt í líkaninu á mynd 3. Meginþemun tengjast öll innbyrðis en þó misjafnlega 

mikið. Þannig hefur frelsi starfsins áhrif á uppbyggingu starfsumhverfis sauðfjárbænda og 

hvernig þeir takast á við hættur og stuðla að öryggi. Starfsumhverfi þeirra getur haft áhrif á 

frelsið og sett því skorður, einnig hafa hættur sem leynast í starfsumhverfinu áhrif á öryggismál. 

Niðurstöðum megindlegra gagna verða gerð skil í tíðnitöflu þar sem gerður er greinarmunur á 

þeim umhverfisþáttum sem annars vegar ýta undir ánægju og vellíðan í starfi og hins vegar draga 

úr. 
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Mynd 3.Víxlverkun áhrifaþátta í starfi og starfsumhverfi sauðfjárbænda 

 

Frelsi 

Frelsi byggir á jákvæðri tilfinningu sauðfjárbænda fyrir þeim tækifærum sem búa í 

starfinu og starfsumhverfinu til sjálfstæðis og sjálfsákvörðunar, þ.e. að vera sinn eigin herra og 

engum háður. Einnig því frjálsræði sem þeir hafa til að skipuleggja starf sitt út frá fyrirliggjandi 

verkefnum, tímanum sem þeir hafa til ráðstöfunar og vinnuafli sem þeir hafa aðgang að. Þessir 

þættir ráðast að einhverju leyti af því fjármagni sem sauðfjárbændur hafa til ráðstöfunar og 

óviðráðanlegum þáttum eins og veðráttu. 

 

Sjálfstæði 

Sjálfstæði var helsti hvati viðmælenda fyrir starfinu, það byggði fyrst og fremst á 

tilfinningunni um að vera við stjórn í eigin lífi og starfi. Sjálfstæði þeirra lýsti sér einnig í áhuga 
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þeirra fyrir starfinu, sveigjanleika við framkvæmd verka, hugviti þeirra og leikni við úrlausn 

vandamála, s.s. viðgerðir á vélum og viðhald. Viðmælendur völdu starfið ýmist vegna áhuga á 

því að verða bóndi eða skyldurækni við ræturnar. Flestir völdu það af áhuga eins og fram kom hjá 

Vigni þegar hann sagði: ,,...mér líkar best við þetta frelsi að geta verið sinn eigin herra og hafa 

engan yfirmann... það hentar mér vel að vera kannski svona einyrki bara og hérna geta ráðið því 

hvernig ég hef hlutina og hvenær ég geri hlutina“. Þeir sem hófu starfið til að taka við búi innan 

fjölskyldunnar voru yfirleitt ánægðir með starf sitt og lýstu ágæti sjálfstæðs atvinnurekstrar líkt 

og hinir. 

Viðhald og viðgerðir á tækjabúnaði voru yfirleitt fastir liðir í störfum viðmælenda en 

misjafnt hvort að þeir nýttu sér aðstoð eða þjónustu við slíkt eða sáu um það sjálfir. Fram kom 

hjá helmingi viðmælenda að þeir reyndu að sinna viðgerðum og viðhaldi að mestu leyti sjálfir án 

aðkeypts vinnuafls nema þegar kunnáttu skorti, þá leituðu þeir aðstoðar. Hinn helmingurinn 

leitaði í meira mæli eftir aðkeyptri aðstoð en sinnti lágmarks viðgerðum og viðhaldi sjálfur. 

Greina mátti mun milli landshluta hvað þetta varðaði. Fram kom að viðmælendur frá Austurlandi 

reyndu að sinna mestu af viðgerðum og viðhaldi sjálfir án aðkeyptrar þjónustu en viðmælendur 

frá Vesturlandi nýttu sér frekar aðkeypta þjónustu við slíkt. 

  

Vinnutími 

Vinnutími viðmælenda var yfirleitt sveigjanlegur, þeir gátu hagrætt tíma sínum að því 

marki sem árstíðabundin viðfangsefni settu. En þau voru m.a. sauðburður sem fer að mestu fram í 

maí, heyskapur sem einungis er bundinn við sumartímann og smalamennskur sem fram fara á 

haustmánuðum. Þrátt fyrir þetta höfðu viðmælendur yfirleitt nokkra daga, vikur eða jafnvel 

mánuði til að ljúka verkum, það telst vera hluti af því frelsi sem þeir sóttust eftir. Viðmælendur 

voru allir sammála um kosti sveigjanlegs vinnutíma, að vera að mestu leyti óháðir klukkunni og 
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töldu það m.a. hafa áhrif á ánægju sína í starfi. Jens lýsti ánægju sinni þannig: ,,...mér finnst 

þægilegt að vera ekki akkúrat háður klukku. Svona nokkuð frjáls innan þessa ramma”. 

Algengt var að viðmælendur ynnu annað hvort að mestu einir yfir árið eða með fjölskyldu 

sinni. Vinnutíminn fór oft á tíðum eftir vinnuafli sem þeir höfðu yfir að ráða og því spilaði inn í 

hvort að þeir voru yfirleitt að vinna einir eða með aðstoð annarra. Það var meðal þess sem hafði 

áhrif á hvíldar- og frítíma sem var mismikill. Einnig fór vinnutíminn eftir veðráttu og álagstímum 

þar sem unnið var mestan hluta sólarhringsins eins og á sauðburði þar sem viðmælendur þurftu á 

aðstoð að halda. 

Fram kom hjá flestum viðmælendum að lítið væri um frítíma í starfinu sem stafaði fyrst 

og fremst af árstíðabundnum álagstímum og öðrum viðfangsefnum sem fyrir lágu eins og fram 

kom hjá Snorra: ,,Það er náttúrulega ekki mikill frítími þannig séð, maður er alveg bundinn í 

þessu”. Fram kom hjá hluta viðmælenda að yfirleitt var rólegur tími fyrstu mánuði ársins þar sem 

möguleiki var á frítíma og stundum á sumrin eftir heyskap en sá tími var oft naumur. Aðeins einn 

viðmælandi hafði orð á að sér fyndist frítíminn yfir vetrarmánuðina nægur og jafnvel of mikill. 

Allir greindu þeir þó frá því að regla væri á kaffi- og matarhléum nema á sauðburði þar sem 

minni regla gat verið á hvíldartímum og svefni oft ábótavant. 

 

Samstarf 

Sum árstíðabundin verk í sveitum krefjast aukins vinnuafls og því var samstarf 

mikilvægur þáttur í starfi viðmælenda. Samstarf var hvort tveggja aðkeypt aðstoð eða aðstoð 

fjölskyldu, ættingja og vina án greiðslu sem oft var í sauðburði og heyskap. Einnig gat það verið 

gagnkvæm aðstoð innan sveitarinnar líkt og við smölun. 

Helmingur viðmælenda starfaði mikið með eiginkonum sínum við bústörfin og líkaði það 

vel. Hinn helmingurinn starfaði að mestu leyti einn við bústörfin að álagstímum frátöldum og 
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líkaði það nokkuð vel en fannst þó einnig gott að vinna með öðrum. Heilt yfir greindu allir 

viðmælendur frá því að þeir fengju einhverja aðstoð frá fjölskyldu og ættingjum á álagstímum en 

mismikla. Allur gangur var á hvort þeir greiddu fyrir hana eða ekki. Þór lýsti samstarfinu 

ágætlega þegar hann sagði: ,,Menn hjálpast að við alla hluti sko og svona... það skiptir miklu 

máli”. Árangursríkt samstarf gat m.a. byggt á andrúmslofti á vinnustað og innan sveitarinnar. 

Viðmælendur voru almennt nokkuð ánægðir með anda á vinnustað og innan sinnar sveitar en 

flestir töluðu um að samskipti mættu vera meiri. 

 

Búrekstur 

Rekstrarkostnaður og afkoma hvers bús var mismunandi og fór eftir stærð þess, vinnulagi 

bóndans og ásigkomulagi jarðarinnar, húsakosts og tækja. Búrekstur byggði m.a. á skráningu og 

skýrsluhaldi á bústofni og afurðum sem hefur undanfarin ár færst í auknum mæli á rafrænt form 

og gefur greiðslur til bænda. Einnig greiddu viðmælendur fyrir þá þjónustu sem þeir sóttust eftir 

og nýttu sér og því spilaði það inn í kostnað við búreksturinn. 

Helmingur viðmælenda greindi frá lélegri afkomu miðað við vinnuna sem lá að baki og 

talaði um þungan rekstur eins og fram kom hjá Hjálmari: ,,Það er náttúrulega verst er bara hvað 

tekjurnar eru litlar svona miðað við vinnuna sem að maður leggur í þetta...sem sagt að þetta sé 

alltaf hreint í járnum, það er aldrei neitt öruggt, alveg sama hvað maður puðar”. Einn þeirra 

þriggja tjáði óöryggi með að geta haldið búskap áfram vegna lélegrar afkomu og hraðrar 

uppbyggingar á búinu. Hinn helmingurinn hafði minni áhyggjur af afkomu sinni og rekstri búsins 

en var sammála því að tekjurnar væru lágar. Lítill hluti viðmælenda var í aukavinnu með búinu til 

að ná endum saman en aðrir höfðu aukatekjur, m.a. af nýtingu jarðarinnar sem létti rekstur búsins 

að einhverju leyti. Hluti eiginkvenna viðmælenda vann utan búsins. Allir viðmælendur voru 

sammála um að stærsti kostnaðarliðurinn við búreksturinn væri áburður og þar á eftir olía. 
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Hjá viðmælendum kom fram að verktakavinna hefði færst í aukana þar sem bændum stóð 

til boða aðkeypt þjónusta við rúning og heyskap. Tveir viðmælendur nýttu sér verktakaþjónustu 

við heyskap vegna þess að þeir þurftu að endurnýja tækjakostinn og töldu því hagkvæmara fyrir 

sig að fá verktakaþjónustu en að kaupa allan nauðsynlegan búnað og viðhalda honum eins og 

fram kom hjá Snorra: ,,...það er bara ódýrara að fá verktaka heldur en að kaupa þetta allt”. 

Hinir fjórir áttu öll tæki til heyskapar sjálfir. 

Allir viðmælendur tjáðu ánægju sína með þjónustu til sauðfjárbænda, s.s. 

leiðbeiningarþjónustu, aðgengi að námskeiðum, aðgengi að tækjum til láns hjá búnaðarfélögum, 

aðgengi að fóðri, tækjum og viðgerðarmönnum en sögðu jafnframt að hana mætti alltaf bæta. 

Tveir viðmælendur höfðu orð á að þörf væri á auknu vali um staði til slátrunar m.a. vegna 

fjarlægðar frá núverandi sláturhúsi en það krefðist langra fjárflutninga. Einn viðmælandi tjáði að 

skortur væri á framboði aðstoðarmanna við rúning og annar að skortur væri á aðstoð dýralækna 

vegna niðurskurðar á fjármunum frá ríkinu. 

Munur var á milli viðmælenda á Austurlandi og Vesturlandi hvað búreksturinn varðaði. 

Viðmælendur á Austurlandi virtust hafa byggt bú sín hraðar upp en viðmælendur á Vesturlandi 

og stóðu jafnvel uppi með þyngri búrekstur þess vegna. Efnahagsástand landsins síðustu árin 

hafði mikil áhrif á fjárhagsstöðu og einnig að hluta til á starfsöryggi til framtíðar. Einnig kom 

fram munur á viðmælendum milli landshluta þegar kom að aðkeyptri þjónustu við rúning. 

Viðmælendur á Vesturlandi nýttu sér frekar aðkeypta þjónustu við rúning en viðmælendur á 

Austurlandi sem sáu um rúning sjálfir, ýmist einir eða með aðstoð ættingja. 
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Starfsumhverfi 

Starfsumhverfi viðmælenda var um margt líkt en einnig var margt sem skildi það að. 

Starfsumhverfi þeirra samanstóð af nokkrum þáttum, þ.e. náttúrulegu starfsumhverfi sem var 

landrýmið sem þeir höfðu og veðráttan sem þeir bjuggu við og efnislegu starfsumhverfi eða 

húsakosti og vinnutækjum. Náttúra þess landsvæðis sem þeir höfðu yfir að ráða var ólík að gerð 

og stærð þrátt fyrir að veðurfar á Íslandi sé nokkuð líkt milli Austur- og Vesturlands. Sérhvert 

starfsumhverfi var einstakt og markaðist m.a. af viðmælandanum sem þar starfaði og vinnulaginu 

sem hann kaus að nota. Starf viðmælenda var fjölbreytt og oft á tíðum erfitt, þrátt fyrir það voru 

viðmælendur ólíkir og lögðu mismikið upp úr vinnuhagræðingu og voru mislangt komnir í að 

þróa árangursríkar vinnuaðferðir. 

 

Náttúran 

Óviðráðanlegir þættir eins og tíðarfar skipaði stóran sess í starfi viðmælenda þar sem 

reyndi á sveigjanleika þeirra í vinnutíma og útsjónarsemi við framkvæmd verka. Veðurfar stýrði 

oft á tíðum forgangsröðun viðfangsefna sem þurfti að vinna hverju sinni, það gat haft áhrif á 

afkomu búsins, t.d. uppskeru og stærð lamba að hausti. Allir viðmælendur voru sammála um að 

veðráttan stýrði starfinu á margan hátt og höfðu orð á að sveigjanleiki væri nauðsynlegur til að 

komast yfir þau viðfangsefni sem fyrir lágu eins og fram kom hjá Vigni: ,,Oft ræður veðurspáin 

eins og á sumrin eins og þegar maður ætlar að bera á eða fara í skít...þá ræður veðurspáin 

svolítið hvað maður þarf að gera”. 

Náttúrulegt starfsumhverfi viðmælenda var mis víðfeðmt og samanstóð af ræktuðu og 

óræktuðu landi og fjalllendi. Stærð þess og gerð var mismunandi allt frá því að vera að mestu 

sléttlendi sem var auðvelt yfirferðar í það að vera að mestu bratt fjalllendi með djúpum dölum 

sem var erfitt yfirferðar. Fram kom hjá hluta viðmælenda að landrými hvers sauðfjárbónda stýrir 
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stærð búsins, þ.e. fjölda búfjár þar sem bændur verða að hafa aðgang að nægu beitilandi fyrir 

bústofn sinn. 

Munur var á svörum viðmælenda eftir landshlutum þegar kom að yfirferð landrýmis í 

smalamennskum og tíma sem fór í þær á haustin. Viðmælendur frá Vesturlandi sögðust yfirleitt 

smala fótgangandi eða á hestum og fóru yfirleitt í eina eða tvær stórar og fjölmennar 

smalamennskur ásamt eftirleitum. Meirihluti viðmælenda frá Austurlandi talaði hins vegar um að 

farið væri að megninu til fótgangandi en einnig notast við fjór- og sexhjól. Þeir lýstu svæðinu 

frekar erfiðu yfirferðar og töluðu um að göngur tækju sig langan tíma. Einn þeirra lýsti því sem 

látlausu labbi í tvo mánuði. 

 

Efnislegt starfsumhverfi og vinnuhagræðing 

Stærsti hluti starfs viðmælenda fór fram í útihúsum við umhirðu búfjár og á vinnutækjum. 

Húsakostur þeirra var misjafn, m.t.t. fjölda, aldurs og stærðar, það sama átti við um vinnutæki. 

Tækjanotkun hefur aukist í sveitum landsins samkvæmt viðmælendum og hafði að nokkru leyti 

gert þeim kleift að auka sjálfstæði sitt og spara sér aukið vinnuafl. Vinnuhagræðing við bústörfin 

er orðin sýnilegri í sveitum landsins en áður samkvæmt viðmælendum og þeir orðnir meðvitaðri 

um mikilvægi aðlagaðra vinnuaðferða til að létta störfin eins og fram kom hjá Hjálmari: ,,Það er 

náttúrulega aðalmarkmiðið að koma þessu sem þægilegast í gegn sko. Reyna að láta þetta ganga 

allt sem mest að sjálfu sér”. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera búnir að hagræða 

gjafaaðstöðu að einhverju leyti, til að létta líkamlegt álag og stytta vinnutíma, mismikið þó. 

Helmingur viðmælenda var að mestu með sjálffóðrun í gjafagrindum, sem gerði þeim kleift að 

gefa sjaldnar og meira í einu en kom ekki í stað eftirlits, einn þeirra var með afrúllara og 

heyvagna að hluta til. Hjá hinum helmingnum var einn viðmælandi eingöngu með afrúllara og 

heyvagna sem hann keyrði fram garðana og hinir tveir voru með heyvagna sem þeir annars vegar 
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mokuðu heyinu í með liðléttingi (vinnutæki) og hins vegar með hvísl. Annar þeirra bar heyið í 

fanginu fram á garða að hluta til. 

Misjafnt var eftir viðmælendum hversu tæknivæddir þeir voru, fjórir viðmælendur 

greindu frá því að dráttarvél væri aðalvinnutækið þeirra yfir árið en hinir tveir notuðu smærri 

vinnutæki, s.s. liðlétting. Þór lýsti vinnuhagræðingu sinni ágætlega þegar hann sagði: ,,...ég er svo 

stoltur af því sko að þetta er sama tækið sem ég nota sko þegar ég er að moka að kindunum að 

framan og frá þeim að aftan. Þetta er svo hagkvæmt”. Fram kom að viðmælendur á Austurlandi 

nýttu sér frekar smærri vinnutæki við bústörfin, eins og liðlétting, en viðmælendur á Vesturlandi. 

Hjá viðmælendum kom fram að fjárhúsin væru mest notuð yfir vetrarmánuðina og þegar 

féð væri allt á húsi gæti myndast þungt loft einkum ef loftræsting væri ekki góð. Helmingur 

viðmælenda var ánægður með loftræstingu í fjárhúsunum, sem samanstóð af viftum, opnanlegum 

gluggum og hurðum. Hinn helmingurinn var ekki eins ánægður og taldi loftræstingu ábótavant 

hjá sér, misjafnt var hvort þeir höfðu hugsað sér að bæta úr því. Hjá fjórum viðmælendum kom 

einnig fram að huga þyrfti að lýsingu þegar unnið væri í fjárhúsunum. Lýsing var misjöfn hjá 

þeim, tveir voru ánægðir með hana, þeir voru með flúorljós, plastklæddan stafn og opnanlega 

glugga en hinir tveir töluðu um ásættanlega lýsingu en vildu gjarnan bæta hana. 

Efnisleg þægindi eins og kaffi- og/eða hvíldaraðstaða í fjárhúsum var á sumum stöðum 

hjá viðmælendum og aðallega notuð á álagstímum eins og á sauðburði. Þrír viðmælendur höfðu 

aðgang að kaffi- og hvíldaraðstöðu sem þeir notuðu aðallega á sauðburði eins og Vignir lýsti: 

,,En það er þarna fín upphituð kaffistofa sem er svona í lokuðu rými... það er betra loft þarna 

inni og hægt að leggja sig og allt, ísskápur og kaffivél... enda á maður heima þarna á 

sauðburðinum”. Hinir þrír voru með lakari aðstöðu, s.s. stól til setjast á. Skiptar skoðanir voru 

um nauðsyn aðstöðunnar þar sem yfirleitt var stutt á milli útihúsa og íbúðarhúss. 
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Öryggismál 

Hættur geta leynst víða í umhverfinu og misjafnt hversu meðvitaðir viðmælendur voru um 

þær í starfsumhverfi sínu. Í þessum kafla verður fjallað um hættur sem viðmælendur töldu að 

gætu leynst í starfsumhverfi þeirra, þekkingu þeirra á nauðsynlegum öryggisráðstöfunum til að 

fyrirbyggja hættur og til að bregðast við ef slys ber að höndum. 

 

Ógnir og vanþekking 

Viðmælendur töldu sig oft á tíðum þekkja eigið umhverfi betur en utanaðkomandi aðilar 

og voru því meðvitaðri um hvar helstu hætturnar leyndust, fram kom hjá einum viðmælanda að 

það væri þó sjaldan of varlega farið og oft leyndust hættur þar sem síst skyldi. Á álagstímum, s.s. 

í sauðburði greindu viðmælendur frá því að hætt væri við að þreyta gæti haft áhrif á störf manna 

og aukið hættu á álagsmeinum og jafnvel slysum. Viðmælendur voru allir sammála um að 

sauðburður væri einn af helstu álagstímum í starfinu eins og fram kom hjá Einari: 

,,...sauðburðurinn er náttúrulega langerfiðasti tíminn, þannig lagað vinnulega séð, lengst á 

sólarhringnum. Maður er oft dauðuppgefinn...”. Helmingur viðmælenda töldu rúninginn með 

erfiðustu verkum í starfinu og töluðu jafnframt um algeng og mismikil líkamleg álagsmein af 

völdum hans og þá helst bakverki. Smalamennska var einnig einn mesti álagstími hjá helmingi 

viðmælenda. 

Viðmælendur tilgreindu nokkrar hættur í starfsumhverfi sínu en gerðu frekar lítið úr þeim, 

þrátt fyrir að hluti þeirra hefði nokkrum sinnum sloppið með skrekkinn, s.s. vegna skorts á 

hlífðarbúnaði á vinnutækjum. Allir viðmælendur töluðu um að helsta hættan stafaði af 

vinnutækjum sem þeir notuðu í starfi sínu, t.d. vegna skorts á hlífum og hættu á að velta sem gæti 

skapast ef ekki væri varlega farið. Aðrar hættur sem talað var um tengdust rúllustæðum, 

fallhættu, að klemma sig, nýbornum ám, hrútum og geldneytum. Flestir viðmælendur töluðu um 
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að mesta hættan væri fyrir börn og utanaðkomandi aðila sem ekki þekktu starfsumhverfið en 

töldu sjálfa sig í minni eða engri hættu eins og Einar sagði frá: ,,ég upplifi það ekki þannig að ég 

sé í neinni hættu, ég er bara vel settur”. Hinir tveir voru meðvitaðri um að þeir sjálfir gætu einnig 

verið í talsverðri hættu þrátt fyrir að þekkja umhverfi sitt vel eins og Hjálmar sagði: ,,...við vitum 

það alveg að auðvitað getum við lent í slysi líka, það getur allt gerst”. 

 

Öryggisráðstafanir 

Fram kom hjá hluta viðmælenda að þeir myndu líklega ekki velta tilkynningu slysa og 

slysaviðbrögðum fyrir sér fyrr en þeir lentu í slíkum aðstæðum. Allir viðmælendur greindu frá 

því að þeir myndu hringja í neyðarlínuna ef alvarlegt vinnuslys ætti sér stað. Aðeins einn 

viðmælandi hafði orð á því að hann myndi tilkynna vinnuslys til Vinnueftirlitsins og annar 

sagðist myndi tilkynna það ef hann þyrfti að leita til læknis. Stór hluti viðmælenda var 

meðvitaður um bótarétt sinn en lítill hluti þeirra taldi sig sjá tilgang með að tilkynna minniháttar 

slys þar sem réttindi til bóta væru að þeirra mati lítil og varla fyrirhafnarinnar virði. Fram kom 

hjá helmingi viðmælenda að þeir höfðu keypt sér auka slysatryggingu hjá tryggingarfélögum. 

Allir viðmælendur greindu frá því að þeir legðu áherslu á að halda öryggisatriðum á 

vélum og tækjum í lagi, s.s. drifskaftshlífum og bremsum eins og Þór greindi frá: ,,Ég reyni að 

halda svona hlutum í lagi en sum tækin eru náttúrulega varasöm... Reyni að halda þeim svona, 

öryggisatriðunum sem fylgja vélunum í lagi” og Hjálmar bætti við: ,,...ég reyni að halda þessu, 

persónuhlífum og drifskaftshlífum og svoleiðis í lagi... Þetta er nú allt með bremsum meira að 

segja traktorarnir” Þeir voru hins vegar misduglegir í notkun persónuhlífa, helmingur 

viðmælenda kvaðst nokkuð duglegur að nota slíkan búnað, s.s. hjálma, heyrnarhlífar og gleraugu. 

Einn viðmælandi notaði engan slíkan búnað en hjá tveimur viðmælendum komu þær upplýsingar 

ekki skýrt fram. 
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Megindlegar niðurstöður 

Tafla 1. 

Umhverfisþættir sem ýta undir og/eða draga úr ánægju og vellíðan í starfi 

Atriði listans og kvarði Fjöldi viðmælenda við hverja fyrirgjöf 

4 3 2 1 EV 

1. Tímarammi 1 4 1 0 0 

2. Kröfur viðfangsefna 1 3 2 0 0 

3. Aðdráttarafl vinnunnar 1 5 0 0 0 

4. Vinnutími 0 5 1 0 0 

5. Samvinna við samstarfsmenn 2 2 2 0 0 

6. Hluti af starfshópnum 0 0 0 0 6 

7. Samskipti við yfirmenn 0 0 0 0 6 

8. Væntingar til framkvæmdar vinnunnar 6 0 0 0 0 

9. Mótun starfshlutverks 5 1 0 0 0 

10. Samskipti við aðra 1 5 0 0 0 

11. Ávinningur 2 2 2 0 0 

12. Efnafræðileg umhverfisáhrif 1 2 3 0 0 

13. Efnislegt umhverfi vinnustaðarins 1 5 0 0 0 

14. Staðblær vinnustaðar 5 1 0 0 0 

15. Vinnutæki 1 5 0 0 0 

16. Efnisleg þægindi 0 6 0 0 0 

17. Þýðing vinnunnar 6 0 0 0 0 

 

Fyrirgjöf á WEIS matskvarðanum (sjá fylgiskjal A) leiddi í ljós að viðmælendur mátu 

starfsumhverfi sitt nokkuð gott í heildina sem sást á frekar hárri stigagjöf. Umhverfisþættirnir 

hluti af starfshópnum og samskipti við yfirmenn reyndust ekki viðeigandi þar sem fjölskyldan var 

yfirleitt nánasti samstarfsmaður viðmælenda og þeir voru sjálfstæðir atvinnurekendur. Af hinum 

fimmtán umhverfisþáttunum voru þrettán þeirra sem ýttu undir ánægju og vellíðan hjá flestum, 
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þó var misjafnt hvort þeir ýttu að einhverju leyti undir ánægju og vellíðan eða eindregið. Þeir 

þættir sem drógu helst úr ánægju og vellíðan viðmælenda voru efnafræðileg umhverfisáhrif og 

ávinningur. Viðmælendur höfðu nokkuð frjálsar hendur með mótun starfsins, val á 

samstarfsaðilum og skipulagningu starfsumhverfis, þessir þættir virtust stuðla að ánægju og 

vellíðan hjá þeim. Þeir voru almennt áhugasamir og ánægðir með vinnu sína og stoltir af henni. 

Umhverfisþættir sem drógu að einhverju leyti úr ánægju og vellíðan hjá einstaka viðmælendum 

voru tímarammi, kröfur viðfangsefna, vinnutími, samvinna við samstarfsfólk, ávinningur og 

efnafræðileg umhverfisáhrif. Þröngur tímarammi var aðallega bundinn við álagstíma þar sem 

tíminn var oft knappur til að framkvæma það sem gera þurfti, einn viðmælandi var í nokkuð 

mörgum verkefnum utan bús og fannst hann ekki geta sinnt uppbyggingu á búinu eins og hann 

vildi. Of miklar kröfur viðfangsefna lýstu sér helst í bakverkjum vegna rúnings. Vinnutíminn gat 

haft þau áhrif að viðmælendur höfðu lítinn sveigjanleika fyrir frítíma og sumir tóku sér sjaldan 

eða aldrei frí. Samvinna við samstarfsfólk var mismikil, tveir viðmælendur unnu að mestu einir 

og fengu litla aðstoð við vinnu sína en hinir höfðu yfirleitt einhverja samstarfsmenn stærstan 

hluta ársins. Viðmælendur höfðu allir tækifæri til að auka við þekkingu sína í starfi og áttu þess 

kost að fá niðurgreiðslu á endurmenntun. Hins vegar var búreksturinn oft þungur hjá þeim og 

fjárhagslegur ávinningur ekki góður miðað við þá miklu vinnu sem lá að baki. Efnafræðileg 

umhverfisáhrif voru yfirleitt af völdum lélegrar loftræstingar og lýsingar í fjárhúsum sem hafði 

áhrif á hluta viðmælenda. 

 

Samantekt 

Í stuttu máli má segja að viðmælendur upplifðu mikið frelsi í starfi sínu og fannst það 

mikilvægt. Frelsið fólst í sjálfstæðinu sem þeir höfðu við skipulagningu og framkvæmd 

vinnunnar, vinnulagi þeirra og sveigjanlegum vinnutíma. En jafnframt kom fram að frelsi þeirra 
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voru ákveðnar skorður settar, þ.e. veðrátta stýrði starfi þeirra og því reyndi talsvert á 

sveigjanleika og úrlausnarhæfni viðmælenda. Viðmælendur voru almennt ánægðir með starf sitt 

og starfsumhverfi þrátt fyrir að vera mislangt komnir með vinnuhagræðingu til að létta störfin eða 

spara tíma. Rekstrakostnaður búanna var mismikill og viðmælendur voru sammála því að tekjur 

væru lágar í stéttinni og afkoma búanna yfirleitt ekki næg til viðhalds og uppbyggingar. Því kom 

ekki á óvart að meirihluti viðmælenda hafði aukavinnu eða hafði aukatekjur af nýtingu 

jarðarinnar. Misjafnt var hvernig staðið var að öryggismálum meðal viðmælenda en almennt 

tryggðu þeir öryggi á vélum og tækjum en notkun á persónuhlífum var ábótavant. 

Flestir umhverfisþættir samkvæmt matstækinu WEIS ýttu undir ánægju og vellíðan í 

starfi eða þrettán atriði af sautján sem sást á frekar hárri stigagjöf. Tveir þættir matskvarðans 

reyndust ekki viðeigandi fyrir bændastéttina en þeir voru hluti af starfshópnum og samskipti við 

yfirmenn. En efnafræðileg umhverfisáhrif og ávinningur voru þeir þættir sem sköpuðu minnsta 

ánægju og vellíðan í starfi. 
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Í þessari rannsókn leituðust rannsakendur við að varpa ljósi á upplifun sauðfjárbænda af 

starfi sínu og starfsumhverfi og á þá umhverfisþætti sem ýta undir og þá sem draga úr ánægju og 

vellíðan þeirra í starfi. Einnig var hentugleiki matstækisins WEIS við af afla slíkra upplýsinga 

skoðaður. Eftir bestu vitund rannsakenda er þetta í fyrsta sinn sem starf og starfsumhverfi 

sauðfjárbænda er kannað á þennan hátt. Niðurstöðum rannsóknarinnar bar að einhverju leyti 

saman við niðurstöður rannsókna á starfsumhverfi annarra starfsstétta, því sem hefur verið skrifað 

um og rannsakað innan bændastéttarinnar og einnig var samhljómur við hugmyndafræði MOHO. 

Í kaflanum verða niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil, skoðað verður hvað var líkt og 

hvað ólíkt með niðurstöðum úr hvorri rannsóknaraðferð fyrir sig og þær bornar saman. 

Niðurstöður verða einnig bornar saman við önnur fræðaskrif, rannsóknir og hugmyndafræðina 

sem stýrir rannsókninni. Fjallað verður um efnið í sömu röð og það kemur fyrir í 

niðurstöðukaflanum, hvert meginþema tekið fyrir sig og borið saman við megindlegar 

niðurstöður þar sem við á. Í lokin verður komið inn á helstu takmarkanir rannsóknarinnar og 

hugmyndir að frekari rannsóknum á viðfangsefninu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að þess að frelsið sem sauðfjárbændur höfðu í starfi 

sínu var eitt af því sem hvatti þá mest áfram. Það kom m.a. fram í því að viðmælendur höfðu 

frjálsar hendur við skipulagningu starfsins út frá þeim viðfangsefnum sem lágu fyrir og þeim tíma 

sem þeir höfðu til ráðstöfunar. Þetta var lýsandi fyrir sjálfstæði þeirra, öll ákvarðanataka var í 

þeirra höndum, þeir réðu vinnulagi sínu sjálfir og voru yfirleitt ekki háðir auknu vinnuafli nema 

einna helst á álagstímum. Þeir réðu að miklu leyti með hverjum þeir unnu hverju sinni en 

algengast var að fjölskyldan væri þeirra helstu samstarfsmenn. Þessum niðurstöðum ber nokkuð 

saman við upplifun franskra sauðfjárbænda sem unnu einnig utan býlis í starfi sínu þar sem 
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frelsið til að móta starfið sem sauðfjárbóndi og ábyrgð á ákvarðanatöku var stór og mikilvægur 

þáttur (Fiorelli o.fl., 2010). Þegar það var sett í samhengi við megindlegar niðurstöður kom fram 

að það sem ýtti helst undir ánægju og vellíðan í starfi var aðdráttarafl vinnunnar, væntingar til 

framkvæmdar vinnunnar, mótun starfshlutverksins og þýðing vinnunar og því var samhljómur á 

milli eigindlegra og megindlegra niðurstaðna hvað þetta varðaði. Ef það var borið saman við 

hugmyndafærði MOHO þá byggir viljinn m.a. á áhuga sem er samtengdur hugsunum okkar og 

tilfinningum þegar kemur að því að framkvæma (Kielhofner, 2008). 

Frelsið spannaði einnig búrekstur, inn í það kom rekstrarkostnaður og afkoma hvers bús 

sem reyndist vera mismunandi. Það byggði á vinnulagi hvers viðmælanda, stærð búsins og 

ásigkomulagi jarðarinnar, húsakosti og tækjum. Ástæðan fyrir þungum búrekstri flestra 

viðmælenda var lág afkoma búsins og lítill afgangur til viðhalds og uppbyggingar. Sumir höfðu 

byggt bú sín frekar hratt upp og höfðu hvort tveggja góða vinnuaðstöðu og aðstöðu fyrir bústofn 

sinn en stóðu uppi með þyngri búrekstur. Tengslin á milli góðrar aðstöðu og þungs búrekstrar 

voru því nokkuð skýr. Einnig var hægt að sjá af svörum viðmælenda að til að geta haldið búi 

almennt í nokkuð góðu ástandi þurfti aukið fjármagn. Það virtist vera ein af ástæðunum fyrir því 

að sumir viðmælendur voru í annarri vinnu utan búsins eða höfðu aukatekjur af nýtingu 

jarðarinnar. Viðmælendum fannst þeir ekki uppskera nóg fjárhagslega miðað við þá miklu vinnu 

sem þeir unnu en voru yfirleitt að öðru leyti ánægðir og sögðu þetta vera lífsstíl sem þeir hefðu 

kosið að lifa eftir. Það kemur rannsakendum því ekki á óvart að helmingur viðmælenda gerði 

sjálfur við tækjabúnað sinn að því marki sem hann hafði þekkingu til í þeim tilgangi að draga úr 

kostnaði, en það sama kemur fram í heimildum Jóhannesar Sveinbjörnssonar (2001) og Lárusar 

Péturssonar (1997). Jafnframt kemur fram í rannsókn Fiorelli o.fl. (2010) að franskir 

sauðfjárbændur hafi unnið utan bús þar sem tekjurnar af sauðfjárbúinu voru ekki nægar til að 

hægt væri að lifa af þeim. Þegar eigindlegar niðurstöður voru bornar saman við megindlegar þá 
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virtist fjárhagslegur ávinningur draga að einhverju leyti úr ánægju og vellíðan í starfi hjá hluta 

viðmælenda. 

Viðmælendur voru yfirleitt nokkuð ánægðir með bæði náttúrulegt og efnislegt 

starfsumhverfi sitt þrátt fyrir misgóða aðstöðu. Þeir höfðu flestir velt bættri aðstöðu fyrir sér en 

voru mislangt komnir í að aðlaga starfsumhverfi sitt. Hluti þeirra velti fyrir sér fjölgun fjár en 

sagði stærð náttúrulega umhverfsins hamla sér í því og talaði um að fjölgunin væri bundin við 

stærð landsins ekki síður en stærð útihúsa. Því þyrfti landið að vera nægilega stórt til að fæða 

bústofninn yfir árið. Þegar kom að óviðráðanlegum þáttum eins og veðráttu reyndi talsvert á 

sveigjanleika og útsjónarsemi hjá sauðfjárbændum í starfi þar sem þeir gátu ekki alltaf 

framkvæmt þau verk sem lágu fyrir á þeim tíma sem hentaði. Viðmælendur voru sammála um að 

veðráttan stýrði starfi þeirra á margan hátt og þeir virtust vera búnir að tileinka sér sveigjanleika í 

starfi sem tengist vanamynstri þeirra að einhverju leyti. En samkvæmt hugmyndafærði MOHO 

þróa einstaklingar með sé ákveðinn vana og hafa tilhneigingu til að framkvæma á ákveðinn hátt 

við þekktar aðstæður (Kielhofner, 2008). 

Hjá Jóhannesi Sveinbjörnssyni (2001) kemur fram að gjafaaðstaða hafi breyst í gegnum 

árin og að sauðfjárbændur séu farnir að hagræða henni í meira mæli. Allir viðmælendur áttu 

sameiginlegt að vera búnir að hagræða gjafaaðstöðu sinni til að létta líkamlegt álag og stytta þann 

tíma sem fór í gjafir. Sú hagræðing fólst m.a. í gjafagrindum, heyvögnum sem eru keyrðir eftir 

görðunum, afrúllara sem tætir heyið ofan í vagnana og liðléttingi (vinnutæki) sem er notað til að 

moka heyinu upp í vagnana. Af svörum viðmælenda mátti greina mun á því hvort 

vinnuhagræðingin var aðallega til að spara tíma eða til að létta vinnuna. Viðmælendur voru 

almennt ánægðir með vinnuaðstöðu sína og þau vinnutæki sem þeir höfðu aðgang að. Þeim 

niðurstöðum bar saman við megindlegar niðurstöður þar sem efnislegt umhverfi vinnustaðarins 

og vinnutæki voru meðal þeirra þátta sem ýttu undir ánægju og vellíðan sauðfjárbænda í starfi. 
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Viðmælendur lýstu hvorki ánægju sinni né óánægju með efnisleg þægindi í útihúsum. Þeir gáfu 

almennt góða lýsingu á aðstöðunni og fannst hún yfirleitt í lagi, hvort sem um var að ræða 

einungis stól til að setjast á eða upphitaða kaffistofu, með aðgangi að ísskáp og fleiri slíkum 

þægindum. Af svörum þeirra að dæma virtist sú aðstaða ekki skipta höfuðmáli og ekki sett í 

forgang. Á flestum búunum var stutt frá útihúsum að íbúðarhúsi þar sem öll nauðsynleg þægindi 

eru til staðar og viðmælendur töldu það yfirleitt nægja sér. 

Í megindlegum niðurstöðum kom fram að efnafræðileg umhverfisáhrif dragi úr ánægju og 

vellíðan hjá helmingi viðmælenda. Það lýsti sér aðallega í lélegri lýsingu og þungu lofti í 

fjárhúsunum vegna lélegrar loftræstingar, viðmælendur bættu yfirleitt úr því með því að opna 

glugga og hurðir. Þrátt fyrir að þessir þættir virtust draga úr ánægju þeirra og vellíðan þá var 

misjafnt hvort þeim fannst nauðsynlegt að bæta úr því. Ástæðuna má því hugsanlega tengja við 

það að aðeins einn viðmælandi var viðkvæmur fyrir ryki og annarri ertingu í öndunarfærum en 

aðrir voru lausir við alla slíka kvilla og höfðu því lítið hugsað um mögulegar afleiðingar þessara 

þátta til lengri tíma litið. Fram kemur í rannsókn Gunnars Guðmundsson og Kristins Tómassonar 

(2009a) að bændur þrói sjaldnar með sér ofnæmi en aðrar stéttir, ein ástæða þess gat verið sú að 

þeir bændur sem hafa ofnæmi leiti frekar í önnur störf. 

Af niðurstöðum að dæma var afar misjafnt hvort og hversu mikið viðmælendur höfðu velt 

hættum í starfsumhverfi sínu fyrir sér. Þeir töldu sig þekkja starfsumhverfi sitt nokkuð vel og 

upplifðu það því síður hættulegt. Þeir nefndu nokkrar hættur í starfsumhverfi sínu en gerðu lítið 

úr þeim og fannst þær flestar frekar smávægilegar. Meirihluti þeirra taldi aðra vera í meiri hættu 

en þá sjálfa, t.d. börn og utanaðkomandi. Þessar niðurstöður vöktu athygli rannsakenda vegna 

þess að þeim ber saman við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á Írlandi þar sem bændur voru 

meðvitaðir um hluta þeirra hætta sem gátu leynst í starfsumhverfi þeirra en töldu sjálfa sig 

undanþegna þeirri hættu (Hope o.fl., 1999). Rannsakendur veltu fyrir sér hugsanlegri ástæðu sem 
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lægi að baki þessum niðurstöðum, hvort fræðslu varðandi þessi mál sé ábótavant, hvort 

sauðfjárbændur sæki ef til vill ekki slíka fræðslu eða hvort aðrar ástæður liggi þar að baki. 

Hjá Kristni Tómassyni (2011) kemur fram að skráning vinnuslysa sé ábótavant í 

landbúnaði hér á landi, einkum minniháttar slysa þar sem menn hverfa fljótt aftur til vinnu. 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á Írlandi annars vegar og í Bretlandi hins vegar 

virðist þetta einnig vera vandamál (Hope o.fl., 1999; Solomon, 2002). Fram kom hjá meirihluta 

viðmælenda að þeim fannst tilgangurinn með því að tilkynna minniháttar slys lítill þar sem réttur 

til bóta væri lítill sem enginn. Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að sauðfjárbændur 

virðast oft ekki gera sér grein fyrir mikilvægi þess að tilkynna óhöpp eða næstum því slys. 

Tilkynningar geta aukið vitund um mögulega hættu og ef til vill komið í veg fyrir önnur slys, 

þrátt fyrir að bætur séu litlar eða engar. 

Heilsa viðmælenda virtist yfirleitt góð og viðfangsefni í vinnunni ekki gera meiri kröfur 

til þeirra en þeir réðu við að eigin mati. Þeir voru oft þreyttir að loknum álagstímum í vinnunni 

og þá helst eftir sauðburð. Rúningur var það verk sem helmingur viðmælenda taldi gera of miklar 

kröfur til líkamlegra burða þeirra og reyndi þá helst á bakið sem gat dregið úr framkvæmdagetu 

þeirra við vinnu sína (Kielhofner, 2008). Þrátt fyrir það hafði innan við helmingur viðmælenda 

aðlagað rúningsaðstöðu sína og aðeins lítill hluti hugsað um slíkt. Þegar rýnt var í kröfur 

viðfangsefna á WEIS matskvarðanum var misjafnt hvort þær ýttu undir eða drógu úr ánægju og 

vellíðan og ber það nokkuð saman við það sem kemur fram hér að framan. 

Öryggisráðstafanir virtust almennt góðar hjá viðmælendum þegar kom að vélum og 

tækjum og þeir lögðu áherslu á að hafa þann búnað í lagi. Forvarnarstarf í íslenskum landbúnaði 

hefur að mestu tengst vélum og tækjum samkvæmt Gunnari Guðmundssyni og Kristni Tómassyni 

(2009b). Má því túlka sem svo að það forvarnarstarf sem hefur verið unnið tengt þessu sé að skila 

sér. Hins vegar virtust viðmælendur vera misduglegir við notkun persónuhlífa og fannast slíkur 
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búnaður í sumum tilfellum óþarfur, s.s. notkun heyrnarhlífa á dráttarvélum. Því má leiða að því 

líkur að bæta þurfi forvarnarstarf og fræðslu um nauðsyn slíks búnaðar innan bændastéttarinnar. 

Í megindlegum niðurstöðum voru ákveðnir umhverfisþættir sem drógu úr ánægju og 

vellíðan sauðfjárbænda. Samkvæmt viðmælendum virtust þessir þættir ekki hafa áhrif á 

tilfinningalega eða andlega líðan þeirra og því ekkert í niðurstöðum þessarar rannsóknar sem 

benti til að sauðfjárbændum væri hættara við andlegri vanheilsu en öðrum. Því ber saman við 

rannsókn Kristins Tómassonar og Gunnars Gunnarssonar (2009) um að geðheilsa íslenskra 

bænda sé almennt góð en vegna niðurstaðna erlendra rannsókna hafa verið uppi hugmyndir um 

að bændum geti verið hættara við andlegri vanheilsu en öðrum starfsstéttum (Sanne o.fl., 2004; 

Scarth o.fl., 2000). 

Þegar rýnt var í niðurstöður sem hvor rannsóknaraðferð gaf fyrir sig mátti sjá tvær ólíkar 

birtingarmyndir. Eigindlega aðferðin gaf dýpri upplýsingar, s.s. betri heildarmynd af aðstæðum 

viðmælenda, frelsi þeirra og upplifun af starfinu og starfsumhverfinu. Megindlega aðferðin 

dýpkaði hins vegar skilning með því að skýra hvaða umhverfisþættir skiptu meginmáli, hverjir 

ýttu undir ánægju og vellíðan og hverjir drógu úr. Með þessu móti fékkst góð heildræn sýn á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Notkun WEIS matstækisins krafðist góðrar þekkingar rannsakenda 

á handbók og notkun þess og sérstöðu sauðfjárbænda til að nægar upplýsingar fengjust. Matið 

hentaði að mestu leyti vel til að kanna starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda en rannsakendum 

fannst vanta upplýsingar um hættur í starfsumhverfinu og bættu spurningum því tengdu við í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar. Fyrirgjöf á matskvarða WEIS náði því ekki yfir það atriði. 

Einnig áttu tvö atriði matskvarðans hluti af starfshópnum og samskipti við yfirmenn ekki við eins 

og áður segir. 

Takmarkanir rannsóknarinnar er hversu lítið úrtakið er, tekin voru þrjú viðtöl við 

sauðfjárbændur á hvoru landshorni fyrir sig og því er yfirfærslugildi hennar á aðra 
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sauðfjárbændur mjög takmarkað. Smæð úrtaksins á einnig við um megindlegar niðurstöður. Við 

vinnslu rannsóknarinnar veltu rannsakendur fyrir sér hversu vel viðmælendur endurspegla aðra 

sauðfjárbændur þar sem búin virtust almennt vera vel rekin eða hvort að svo sé almennt í sveitum 

landsins. Rannsakendur eru að stíga sín fyrstu skref í slíkri rannsóknarvinnu sem getur haft áhrif 

á gæði rannsóknarinnar. Fáar rannsóknir fundust um efnið og heimildir eru sumar gamlar. Auk 

þess er íslenska útgáfa matstækisins enn í vinnslu og því ekkert vitað um próffræðilega eiginleika 

hennar hérlendis. Aftur á móti hefur starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda ekki verið rannsakað 

sérstaklega og því gefur þessi rannsókn innsýn í upplifun þeirra af starfi sínu og starfsumhverfi, 

ánægju þeirra og vellíðan og ef til vill ástæðu til frekari rannsókna. 

Út frá þessari rannsókn kviknuðu hugmyndir að öðrum rannsóknum tengdum 

viðfangsefninu. Rannsakendur telja þörf á að tala við fleiri sauðfjárbændur til að gera frekari 

úttekt á því hvernig öryggismálum er háttað í landbúnaði og að kanna þörf fyrir aukna fræðslu 

tengda málefninu. Einnig mætti kanna áhuga sauðfjárbænda fyrir slíkri fræðslu. Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar eru sauðfjárbændur farnir að hagræða aðstöðu sinni við gjafir í 

auknum mæli og því væri áhugavert að vita um áhrif vinnuhagræðingar við gjafir á andlega og 

líkamlega líðan þeirra. 
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FYLGISKJAL A: MATSKVARÐI WEIS 

MATSBLAÐ 

MAT Á STARFSUMHVERFI (WEIS) 

Nafn: __________________________ Iðjuþjálfi: ______________________ 

Kennitala: ______________________ Dagsetning: ____________________ 

 

 

Kvarði 

Ýtir 
afdráttarlaust 

undir 
Ýtir undir Dregur úr 

Dregur 
afdráttarlaust 

úr 
Ekki viðeigandi 

4 3 2 1 EV 

Atriðið ýtir 
eindregið undir 
framkvæmd 
verka í vinnunni 
og jafnframt 
ánægju og 
vellíðan 

Atriðið ýtir að 
einhverju leyti 
undir 
framkvæmd 
verka í vinnunni 
og ánægju og 
vellíðan 

Atriðið dregur úr 
framkvæmd 
verka í vinnunni 
og ánægju og 
vellíðan 

Atriðið stendur 
greinilega í vegi 
fyrir framkvæmd 
verka í vinnunni 
og ánægju og 
vellíðan 

Nægilegar 
upplýsingar eru 
ekki 
fyrirliggjandi 

 

Atriði og skilgreiningar Stigagjöf Athugasemdir 

1. TÍMARAMMI 

Sá tími sem er til ráðstöfunar borinn 
saman við vinnuna sem þarf að ynna 
af hendi. 

4    3    2    1   EV 

 

2. KRÖFUR VIÐFANGSEFNA 

Tækifæri sem felast í verki til að nota 
líkamlega, vitræna og/eða tilfinninga  
hæfni og kröfur sem það gerir til sama. 

4    3    2    1    EV 

 

3. AÐDRÁTTARAFL VINNUNNAR 

Drifkraftur sem viðfangsefni 
vinnunnar kalla fram og sú 
mannvirðing sem fylgir vinnunni. 

4    3    2    1    EV 
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4. VINNUTÍMI 

Áhrif vinnutímans á önnur hlutverk 
og athafnir utan vinnu. 

4    3    2    1    EV 

 

5. SAMVINNA VIÐ 
SAMSTARFSMENN 

Tækifæri til og kröfur um samvinnu 
við starfsfélaga við framkvæmd 
viðfangsefna í vinnunni.  

4    3    2    1    EV 

 

6. HLUTI AF STARFSHÓPNUM 

Félagsleg samskipti við 
samstarfsmenn í og utan vinnu. 

4    3    2    1    EV 

 

7. SAMSKIPTI VIÐ YFIRMENN 

Svörun, leiðsögn, stuðningur, 
samskipti og boðskipti við yfirmenn. 

4    3    2    1    EV 

 

8. VÆNTINGAR TIL 
FRAMKVÆMDAR VINNUNNAR 

Væntingar um gæði, þátttöku, færni 
og skilvirkni í vinnu. 

4   3   2   1   EV 

 

9. MÓTUN STARFSHLUTVERKS 

Tækifæri til og væntingar um að 
koma með tillögur að, semja um og 
velja hvaða viðfangsefni skuli 
framkvæmd og hvernig. 

4   3   2   1   EV 

 

10. SAMSKIPTI VIÐ AÐRA 

Samskipti og boðskipti við 
viðskiptavini, skjólstæðinga, 
sjúklinga, nemendur og aðra (fyrir 
utan yfirmenn og samstarfsmenn).  

4   3   2   1   EV 

 

11. ÁVINNINGUR 

Tækifæri til stöðuhækkana, 
símenntunar, umbunar í launum eða 
annars ávinnings ásamt starfsöryggi. 

4   3   2   1   EV 
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12. EFNAFRÆÐILEG 
UMHVERFISÁHRIF 

Umhverfisþættir vinnustaðarins svo 
sem mikill hiti, truflandi hávaði eða 
sjónáreiti, gæði andrúmsloftsins og 
loftræsting. 

4   3   2   1   EV 

 

13. EFNISLEGT UMHVERFI 
VINNUSTAÐARINS 

Skipulag vinnusvæða/-rýmis. 
4   3   2   1   EV 

 

14. STAÐBLÆR VINNUSTAÐAR 

Andrúmsloftið á vinnustaðnum s.s. 
vinskapur, virðing eða útilokun, kvíði 
og vonbrigði.  

4   3   2   1   EV 

 

15. VINNUTÆKI 

Tækifæri til og þrýstingur um að nota 
efnislega, vitræna eða tilfinningalega 
hæfni þegar búnaður vinnustaðar er 
notaður. 

4   3   2   1   EV 

 

16. EFNISLEG ÞÆGINDI 

Rými sem ætlað er starfsfólki eins og 
matsalur, aðstaða til að borða nesti, 
kaffistofa, salerni, hvíldarherbergi 
eða fataskápar. 

4   3   2   1   EV 

 

17. ÞÝÐING VINNUNNAR 

Sú þýðing sem einstaklingur telur að 
vinnan sem hún/hann ynnir af hendi 
hafi. 

4   3   2   1   EV 

 

 
Mat á starfsumhverfi. Work Environment Impact Scale, útgáfa 2,0 (WEIS) 
© Iðjuþjálfafélag Íslands og Kristjana Fenger 
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FYLGISKJAL B: EFNISLEGT STARFSUMHVERFI 

Eftirfarandi myndir eru úr myndasafni rannsakenda. 
 

 

Mynd1. Endagangshús, fjárragsgangur í öðrum endanum og fóðurgangur í hinum 
 

 

Mynd 2. Endagangshús 
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Mynd 3.Heyvagn sem er hífður upp með talíu 

 
 

 

Mynd 4. Heyvagn sem er keyrður eftir garðabandinu 
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Mynd 5. Aðferð til að skera rúllu með heyskera 

 

  

Mynd 6. Heyi mokað upp í heyvagn með hvísl Mynd 7. Heyskeri 
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Mynd 8. Ferhyrnd gjafagrind sem hægt er að stilla eftir því sem heyið minnkar í henni 

 
 

 

Mynd 9. Ferhyrnd gjafagrind sem hægt er að stilla eftir því sem heyið minnkar í henni 
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Mynd 10. Hlaupaköttur. Hér er búið að skera rúlluna áður en hún er sett í gjafagrindina, síðan eru 

festir í rúlluna tveir armar sem hífa rúlluna upp 

 

 

Mynd 11. Hér má sjá braut í loftinu sem rúllan er flutt eftir 
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Mynd 12. Talía með tveimur örmum sem hífir rúlluna upp í afrúllara 

 

 

Mynd 13. Rúlla sett í afrúllara og hann tilbúinn til notkunar 
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Mynd 14. Afrúllarinn tætir heyið niður og það fellur niður í heyvagn sem er gulur og blár á 

myndinni 

 

 

Mynd 15. Heyvagn sem er keyrður eftir garðanum 
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Mynd 16. Miðgangshús, fóðurgangur í miðjum húsunum og krær sitthvoru megin við hann 

 

 

Mynd 17. Miðgangshús, fóðurgangur í miðjum húsunum og krær sitthvoru megin við hann 
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Mynd 18. Garði sem búið er að gefa á 
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FYLGISKJAL C: KYNNINGARBRÉF 

 Áhrif starfsumhverfis á ánægju og vellíðan sauðfjárbænda 

 

Ágæti þátttakandi, 
 
Við undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni okkar í iðjuþjálfunarfræði til B.Sc. gráðu við 
Háskólann á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif starfsumhverfi sauðfjárbænda hefur á 
daglegt líf þeirra og hvernig matstækið The Work Environment Impact Scale (WEIS) hentar við mat á þeim áhrifum. 
Slíka þekkingu má nota til að bæta starfsumhverfi sauðfjárbænda og mögulega auka þjónustu við þá. Einnig er 
tilgangurinn að bæta íslenska útgáfu matstækisins. 
 
Val á þátttakendum miðast við að aðalstarf hvers og eins sé sauðfjárbúskapur, þeir búi með 500 fjár eða meira og séu 
búsettir á Austur- eða Vesturlandi. Leitað var til Búnaðarsambands Austur- og Vesturlands eftir samstarfi og þegar 
tilskilin leyfi lágu fyrir, var okkur bent á þig sem hugsanlegan þátttakanda í rannsókninni. Á næstu dögum munum 
við undirritaðar hafa samband við þig og óska eftir þátttöku. Fallist þú á þátttöku munum við taka u.þ.b. einnar 
klukkustundar langt viðtal við þig á þeim stað og þeim tíma sem hentar þér. Viðtalið verður hljóðritað og síðan 
afritað en hljóðritun verður eytt að afritun lokinni. Í afritun er nafni og staðháttum breytt til að ekki sé hægt að rekja 
upplýsingar til þátttakanda. Gögnin verða síðan greind með markmið verkefnis í huga. Þátttakanda er frjálst að hafna 
eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringar og nokkurra eftirmála. 
 
Þú munt ekki hagnast beint af rannsókninni en henni er ætlað að varpa ljósi á áhrif sem starfsumhverfi getur haft á 
daglegt líf sauðfjárbænda, þ.e. hvaða umhverfisþættir ýta undir og/eða draga úr ánægju og vellíðan þeirra í starfi. 
Engir þekktir áhættuþættir eru samfara því að taka þátt í rannsókninni. 
 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt Persónuvernd. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður 
aflað í rannsókninni. Nafn þitt og kennitala kemur hvergi fram, hvorki í munnlegum eða skriflegum gögnum 
rannsóknarinnar. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 
 

Virðingafyllst, 
 

Aðalheiður Björk Rúnarsdóttir 
(s. 847-3119, netfang: ha080001@unak.is) 

 
Ingibjörg Bjarnadóttir 

(s. 899-3179, netfang: ha080006@unak.is) 
 

Ábyrgðarmaður: 
Kristjana Fenger, 

lektor á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri 
(s. 863-3763, netfang: kfenger@unak.is) 
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FYLGISKJAL D: UPPLÝST SAMÞYKKI 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 
 
 

Áhrif starfsumhverfis á ánægju og vellíðan sauðfjárbænda 
 

 
 
Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina „Áhrif 
starfsumhverfis á ánægju og vellíðan sauðfjárbænda“og er samþykk(ur) því að taka þátt í henni. 
 
Ég hef undir höndum kynningarbréf þar sem fram koma upplýsingar um rannsóknina og framkvæmd 
hennar og mér er það ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringa 
og nokkurra eftirmála. 
 
 
 
___________________                   ______________________________________ 
Dagsetning    Undirskrift þátttakanda 
 
 
 
 
 
 
Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 
rannsóknarinnar „Áhrif starfsumhverfis á ánægju og vellíðan sauðfjárbænda“ í samræmi við lög og reglur 
um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.  
 
 
     ________________________________________ 
     Undirskrift rannsakanda 
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FYLGISKJAL E: VIÐTALSRAMMI 

Vinnan og gildi hennar 
� Getur þú lýst starfinu þínu sem sauðfjárbóndi yfir árið? 

• (Hvernig vinnunni er háttað á haustin, yfir veturinn, á vorin og yfir sumartímann) 
� Hvað varð til þess að þú valdir núverandi starf? (Aðdráttarafl vinnunnar) 
� Hvað líkar þér best/verst í starfi þínu? (Aðdráttarafl vinnunnar) 
� Hversu mikilvægt finnst þér starfið þitt?/ Hvað fær þig til að halda áfram í þessari vinnu?  

(Þýðing vinnunnar) 
� Hvað finnst fjölskyldu, ættingjum, vinum um vinnu þína? (Þýðing vinnunnar/ Aðdráttarafl 

vinnunnar) 
 

Kröfur viðfangsefna 
� Eru tímar í vinnunni sem þér finnst erfiðir og gera meiri kröfur til þín en þú ræður við? Ef já, 

Getur þú lýst því nánar fyrir mér? (Kröfur viðfangsefna) 

• (Kröfur til líkamans, einbeitingar, tilfinninga) 
� Er eitthvað sérstakt sem hamlar þér við vinnuna? (Kröfur viðfangsefna) 

• (Fjárskortur, vöntun á vinnuvélum, mannskap eða annað) 
� Koma stundum tilbreytingarlausir tímar í vinnunni? (Kröfur viðfangsefna) 
� Viltu breyta einhverju í tengslum við viðfangsefnin í vinnunni? (Kröfur viðfangsefna) 

• Hverju? Af hverju? Hvernig? 
 
Tímaramminn 
� Hvað telur þú þig eyða að meðaltali miklum tíma í vinnu þín á dag? (Tímarammi) 
� Getur þú lýst fyrir mér hvernig þú skipuleggur vinnu þína? (Vinnutími/Mótun starfshlutverks) 

• Ákveður þú einhvern tíman dagleg viðfangsefni fyrirfram? Hvernig? (Mótun 
starfshlutverks) 

• Hefur þú venjulega nægan tíma til að vinna þau verkefni sem þú hefur áætlað að vinna? 
(Ef nei, hvaða áhrif hefur það á þig?) (Tímarammi) 

• Finnst þér þú hafa tíma til að hvílast yfir daginn? Taka hvíldarpásur? Hvernig er þeim 
háttað yfir daginn? (Tímarammi) 

� Hvaða áhrif hefur vinnutími þinn á frítíma þinn og önnur viðfangsefni í lífi þínu? (Vinnutími) 
� Þegar þú þarft að taka frí hefur þú þá einhvern til að leysa þig af? Hver leysir þig af? Þarft þú 

að greiða fyrir það? (Vinnutími) 
 
Umhverfi – tæki og tól 
� Hefur þú aðgang að þeim búnaði sem er nauðsynlegur og í lagi til að framkvæma vinnuna á 

fullnægjandi og öruggan máta? (Vinnutæki) 

• Hvaða öryggis- og hlífðarbúnað notar þú helst? 

• (Dæmi: Varnir gegn ryki, hávaða, hálku og öryggishlífar á drifssköft) 
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� Hvaða vinnutæki (búnaður, vélar, verkfæri, efni) notar þú í vinnunni? (Vinnutæki) 
� Þarf sérstaka kunnáttu, réttindi eða færni til að stjórna vinnutækjunum sem þú notar í 

vinnunni? Ef já, hvaða? (Vinnutæki) 
� Hver sér um viðgerðir á tækjunum? Hefur þú sjálfur tíma eða kunnáttu til að gera við þau? 

(Vinnutæki) 
� Verður vinnan stundum einhæf vegna tækjanna? (Vinnutæki) 
 
Umhverfi - rými 
� Getur þú lýst hvernig vinnustaður þinn lítur út? (Efnislegt umhverfi vinnustaðarins) 

• (Vélageymsla (aðgengi), fjárhús (aðgengi, gjafaaðstaða), tækjakostur við gjafir). 
� Hvað eru húsakostur gamall? (Efnislegt umhverfi vinnustaðarins) 
� Er hreint og hlýlegt í vinnurýminu? Hvað er gert til að halda vinnurýminu hreinu og hlýlegu? 

(Efnafræðileg umhverfisáhrif) 

• (Dæmi: Hefur þú aðgang að vaski í fjárhúsum, heitu vatni, sápu?) 

• (Dæmi: Eru fjárhúsin þvegin og haughús mokað reglulega?) 
� Hefur þú aðgang að rými ætlað starfsfólki (kaffistofu, salerni eða hvíldarherbergi) í 

fjárhúsunum? (Efnisleg þægindi) 
� Hvernig er loftræstingin og lýsing í vinnurýminu? (Efnafræðileg umhverfisáhrif) 
� Er eitthvað í vinnuumhverfi þínu sem hefur truflandi áhrif á vinnugetu þína, t.d. mikill hiti og 

hávaði, birta/dimma, annað sjónáreiti eða lykt? Ef já, hvernig bregstu þú við? Hvað er gert? 
(Efnafræðileg umhverfisáhrif) 

 
Umhverfi - hættur 
� Getur þú nefnt mér helstu hættur sem geta leynst í starfsumhverfi bænda? Leynast einhverjar 

þeirra í þínu starfsumhverfi? Ef já, hverjar? 
� Ef að slys ber að höndum, hvernig bregst þú við? 
 
Umhverfi - samvinna 
� Vinnur þú venjulega ein(n) eða með öðrum? Hvernig finnst þér það? (Samvinna við 

samstarfsmenn)  
� Ef þú vinnur með öðrum: 

• Hvernig finnst þér samstarfið innan hópsins vera? (Samvinna við samstarfsmenn) 

• Hvernig finnst þér boðskiptin varðandi vinnuna ganga meðal starfsfélaganna? 
(Samvinna við samstarfsmenn) 

• Eru verksvið manna skýrt afmörkuð? Hvernig þá? (Samvinna við samstarfsmenn) 
 
Umhverfi - staðblær 
� Hvernig myndir þú lýsa andrúmsloftinu á vinnustaðnum? (Staðblær vinnustaðar/Væntingar til 

framkvæmdar vinnunnar) 
� Líður þér vel meðal þeirra sem þú átt í samstarfi við? (Staðblær vinnustaðar) 



Starf og starfsumhverfi sauðfjárbænda 75 
 

� Hvaða kröfur gerir þú til þín í vinnunni? (Væntingar til framkvæmdar vinnunnar) 
 

 
Umhverfi - félagshópur 
� Hefur þú samband við aðra en fjölskyldu og vinnumenn utan vinnutíma? Aðra bændur? 

(Samskipti við aðra) 
� Lítur þú á bændur sem einn hóp? (Hluti af starfshópnum) 
� Tilheyrir þú einhverjum hópi innan bændastéttarinnar? Ef svo er hvaða og hvað er gert? 

(Hluti af starfshópnum) 

• (Getur verið bændaferðir, taka þátt í félagsmálum á vegum bænda eða annað) 
� Myndir þú vilja vera í meiri/minni samskiptum við aðra bændur? (Hluti af starfshópnum) 
� Til hverra leitar þú ef að þú ert í vanda (Vanda varðandi búfénað, fjármál, tæki og tól 

o.s.frv.)? (Samskipti við yfirmenn) 
 
Umhverfi – tækifæri til vaxtar 
� Hversu öruggur ertu með að geta haldið starfinu áfram/rekið búið áfram? (Ávinningur) 

• Hverjir eru helstu kostnaðarliðir við reksturinn?  
� Finnst þér þú uppskera eins og þú sáir í vinnunni (nýtur afraksturs vinnunnar)? (Ávinningur) 
� Hvernig finnst þér þjónustan við sauðfjárbændur? (T.d. fóður- og tækjasala, dýralækna, 

afurðastöðva o.þ.h., hversu aðgengilegt er það?) (Ávinningur) 
� Hefur þú tækifæri til að auka við þekkingu þína með því að fara á námskeið? (Ávinningur) 

• Hvað kostar námskeið/fræðsla? 

• Hversu aðgengileg eru námskeið? 
� Hvernig færðu upplýsingar varðandi málefni sauðfjárbænda (varðandi búið, fræðslu o.þ.h., 

tölvupóstur, sími)? (Ávinningur) 
� Að lokum langar mig að vita hvernig þú upplifir að litið sé á bændastéttina í þjóðfélaginu? 

(Þýðing vinnunnar) 
 
Bakgrunnsupplýsingar 
� Nafn? 
� Aldur? 
� Fjölskylduhagir? 
� Menntun?  
� Hversu lengi hefur þú verið sauðfjárbóndi? 
� Önnur vinna? 
� Stærð búsins? 
� Gjafaaðstaða? 
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FYLGISKJAL F: STAÐFESTING FRÁ PERSÓNUVERND 
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