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Ágrip 

Heilsa okkar er mjög dýrmæt en hún byggist á samspili líkamlegra, andlegra 

og félagslegra þátta.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna starfsumhverfi, lífsánægju  og 

heilsutengd lífsgæði sjómanna. Einnig að kanna hvort sálfélagslegir þættir 

(andlegir- og félagslegir þættir) í starfsumhverfi sjómanna hefðu áhrif á 

heilsu og líðan þeirra. 

Hundrað, þrjátíu og tveir þátttakendur, allt sjómenn á aldrinum 21 – 70 

ára tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin byggði á megindlegri aðferðafræði þar sem þátttakendum  

var sendur staðlaður spurningalisti í tölvupósti. Spurningalistarnir sem 

notast var við voru Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti í starfi, 

styttri útgáfa (QPSNordic34+), Lífsánægjukvarðinn Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) og Kvarðinn um heilsutengd lífsgæði Icelandic Quality Of Life 

(QOL). 

Niðurstöður leiddu í ljós að sjómenn eru almennt ánægðir með líf sitt 

(M=25,9 og sf=4,7). Heilsutengd lífsgæði sjómanna mældust nokkuð lág 

(M=47,2 og sf=10,2) en það er nokkuð fyrir neðan almennt meðaltal 

Íslendinga, sem er 50. Þættir í starfsumhverfi sjómanna sem höfðu marktæk 

áhrif (p<0,05) á heilsu og líðan þeirra voru: starfskröfur, hlutverk og 

væntingar. Hlutfall þeirra sjómanna sem höfðu upplifað eða lent í einelti 

og/eða áreitni á vinnustað var fremur hátt, en 38,9% þátttakenda greindu 

frá því að hafa upplifað eða lent í einelti og/eða áreitni á síðastliðnum 6 

mánuðum. Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að þeir sjómenn sem höfðu 

upplifað eða orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustað höfðu marktækt 

minni lífsánægju (p<0,05) og heilsutengd lífsgæði (p<0,01) heldur en þeir 

sem höfðu ekki upplifað eða orðið fyrir einelti og/eða áreitni. 

Þessi rannsókn sýnir heilsustöðu sjómanna í dag og þá afgerandi þætti í 

starfsumhverfinu sem hafa áhrif á heilsu þeirra. Mikilvægt er að unnið verði 

áfram að því að bæta starfsumhverfi sjómanna og tryggja þar með velferð 

þeirra á vinnustaðnum.  

  



 

6 

Abstract 

Life satisfaction and work environment of Icelandic seafarers 

Our health is extremely important and it‘s based on a combination of 

physical, psychological and social factors. 

The aim of the research was to gather data on the working environment 

of Icelandic seafarers, their life satisfaction and quality of life. The goal was 

also to see if psychosocial components (psychological- and social factors) in 

the working environment of Icelandic seafarers impacted their health and 

well-being. 

A total of 132 seafarers, between the ages of 21-70, participated in the 

research. 

The research was based on quantitative methods in which the 

participants received standardized questionnaires. The questionnaires used 

were the General Nordic Questionnaire For Psychosocial And Social Factors 

At Work (QPSNordic34+), Satisfaction With Life Scale (SWLS) and Icelandic 

Quality Of Life (QQL).  

The results showed that Icelandic seafarers are in general satisfied with 

their lives (M=25.9 and sf=4.7). Quality of life was rather low, (M=47.2 and 

sf=10.2) which is below the Icelandic average of 50. Factors in the working 

environment of Icelandic seafarers that had significant effects (p<0.05) on 

their health and well-being were: job demands, roles and expectations. The 

percentage of seafarers that had experienced bullying and/or harassment in 

the workplace was rather high, with 38.9% reporting having experienced 

bullying and/or harassment in the last 6 months. The results also showed 

that those seafarers that experienced bullying and/or harassment in the 

workplace had significantly lower life satisfaction (p<0.05) and quality of life 

(p<0.01) compared to those that had not experienced any bullying or 

harassment.  

This research offers an accurate estimation of the general health of 

Icelandic seafarers and highlights which factors significantly impact 

different health factors. It’s important that further progress will be made in 

improving the working environment of Icelandic seafarers and ensuring 

their continued well-being.  
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1 Inngangur 

Heilsa hefur verið skilgreind af alþjóða heilbrigðisstofnuninni (WHO) sem: 

,,stig algerrar líkamlegar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki 

einungis það að vera laus við sjúkdóma eða örorku (WHO, 1948). Þessa 

skilgreiningu hefur m.a. Embætti landlæknis stuðst við (Lýðheilsustöð, 

2008).  

Heilsa okkar er mjög dýrmæt og mikilvægt er að gera sér grein fyrir því 

að góð heilsa er ekki endilega eitthvað sem við fáum upp í hendurnar. Þó 

svo að þættir á borð við gen og gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu séu 

mikilvægir eru þeir ekki endilega lykillinn að góðri heilsu. Maturinn sem við 

borðum, hreyfingin sem við stundum, félagsleg samskipti, umhverfið sem 

við lifum í og aðrir þættir hafa á endanum áhrif á heilsustöðu okkar. 

Samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan felst heilsa í samspili líkamlegra, 

andlegra og félagslegra þátta. Líkamleg heilsa hefur verið mikið í 

umræðunni hér á landi undanfarin ár, enda stöndum við frammi fyrir ört 

vaxandi heilsufarsvanda. En áætla má að um 60% Íslendinga 18 ára og eldri 

þjáist af ofþyngd eða offitu (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Laufey Steingríms-

dóttir, Örn Ólafsson, & Vilmundur Guðnason, 2005). Aðalástæðuna er 

vafalaust hægt að rekja til aukinnar velmegunar með bættum þjóðfélags-

aðstæðum.  

Mikilvægi líkamlegrar heilsuþátta er ótvírætt við mat á heilsufari 

einstaklinga enda margir áhrifaþættir sem geta fylgt ofþyngd og offitu s.s. 

krabbamein, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar o.fl. (Bouchard, Blair, & 

Haskell, 2007). Það getur verið erfiðara að gera sér grein fyrir stöðu 

andlegra- og félagslegra heilsuþátta einstaklinga enda oft auðveldara fyrir 

einstaklinga að fela það sem er að gerast innra með þeim heldur en hið ytra. 

Þessir þættir eru engu að síður mjög mikilvægir og mega ekki gleymast í 

umræðunni um heilsufar einstaklinga.  

Sjómennska er atvinnugrein sem hefur verið stunduð hér á landi í fjölda 

ára (Íslendingabók; Landnámabók, 1968). Samkvæmt Hagstofu Íslands 

starfa nú að meðaltali 4000 Íslendingar sem sjómenn (Hagstofa Íslands, 

2014). Allir sem til sjómennskunnar þekkja, vita að hún er ekkert grín. 

Starfsumhverfi sjómanna einkennist gjarnan af erfiðum vinnuaðstæðum og 

krefjandi verkefnum sem vinna þarf á stuttum tíma. Vökur, strit, streita, 

bræla og fjarverur frá fjölskyldu og vinum eru orð sem koma upp í hugann 
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þegar umræður um sjómennsku eiga sér stað. Það eru því vafalaust margir 

sem halda að einungis heilsuhraustir og þrautþjálfaðir einstaklingar veljist í 

þetta starf. En er það endilega alltaf raunin?  Í þessu samhengi er áhugavert 

að skoða heilsustöðu sjómanna með tilliti til starfsumhverfis þeirra. Hér á 

landi hefur verið framkvæmd íhlutunarrannsókn á matarræði og hreyfingu 

sjómanna, þar sem í ljós kom að líkamlegt ástand sjómanna var ekki gott 

fyrir íhlutun en batnaði með bættu matarræði og aukinni hreyfingu (Sonja 

Sif Jóhannsdóttir, 2008). 

Minna hefur þó verið fjallað um andlega- og félagslega þætti í tengslum 

við heilsu sjómanna og ekki eru til margar heimildir fyrir því að slíkar 

rannsóknir hafi verið framkvæmdar hér á landi. Þó hafa þættir á borð við 

einelti sjómanna verið aðeins skoðaðir. En í rannsókn Sólrúnar Bergþórs-

dóttur (2011) þar sem upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart starfi og námi 

voru könnuð kom m.a. í ljós að nokkrir viðmælenda rannsóknarinnar höfðu 

orðið fyrir eða upplifað einelti í starfi sínu á sjónum. Segja má að út frá 

þessum upplýsingum hafi hugmyndin að rannsókninni kviknað en 

rannsakandi taldi þörf á að kanna þessa þætti, enn frekar. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða starfsumhverfi sjómanna 

og kanna áhrif ýmissa þátta í starfsumhverfinu á lífsánægju og heilsutengd 

lífsgæði þeirra.  

Í þessari ritgerð verður í fræðilegum kafla fjallað almennt um 

starfsumhverfi, lífsánægju og heilsutengd lífsgæði sjómannsstéttarinnar. Í 

aðferðafræðikafla verður gerð grein fyrir efniviði rannsóknarinnar og 

aðferðum hennar lýst. Niðurstöðum verða síðan gerð skil í niðurstöðukafla 

og þær túlkaðar og til umfjöllunar í umræðukafla. Í lokaorðum verða 

dregnar ályktanir. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla er að finna fræðilega umfjöllun um viðfangsefni og breytur 

rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um sjómennsku og sérstöðu hennar. 

Því næst verður fjallað almennt um starfsumhverfi og lykilþætti þess auk 

þess sem andlegar áskoranir í starfsumhverfi sjómanna verða skoðaðar. Að 

lokum verður fjallað um lífsánægju og heilsutengd lífsgæði almennt auk 

þess sem staða þekkingar á þeim þáttum innan sjómannsstéttarinnar 

verður skoðuð.  

2.1 Sjómennskan 

Sjómennska getur verið mjög erfitt og krefjandi starf, bæði líkamlega og 

andlega. Erfiðar vinnuaðstæður og aukin hætta á slysum eru einna helst 

ástæður þess að sjómennska hefur verið flokkuð sem ein hættulegasta 

atvinnugrein í heiminum (Havold, 2005; Roberts, 2008).  

Sjómennska er ólík öðrum atvinnugreinum að mörgu leiti en það sem 
gefur kannski auga leið og skiptir hvað mestu máli í sambandi við heilsu 
sjómanna er, að starfsumhverfi þeirra er stöðugt á ferðinni á meðan að 
hreyfing á undirstöðu þess sem vinnur í landi er yfirleitt ekki merkjanleg. 
Auk þess titrar undirstaða sjómanna mikið vegna vélaraflsins sem knýr 
skipið áfram og getur sá titringur aukist í miklum öldugangi. Sjómenn eru 
því alltaf undir ákveðnu aukaálagi miðað við starfsmenn í landi þar sem þeir 
þurfa stöðugt að vera að stilla sig af til þess að halda jafnvægi og stíga eða 
sitja ölduna á sama tíma og þeir vinna sína vinnu. Rannsóknir hafa sýnt að 
það eitt getur haft ýmis stoðkerfisvandamál í för með sér s.s. eymsli í 
mjóbaki (Jensen & Jepsen, 2014). Annað sem gerir sjómennsku verulega 
frábrugðna vaktavinnu í landi er að sjómenn yfirgefa ekki vinnustað sinn á 
milli vakta (Gander, van den Berg, & Signal, 2008). 

Það líkamlega erfiði sem felst í því að stunda sjómennsku og samspil þess 
og þeirra hættulegu vinnuaðstæðna sem sjómenn starfa við hefur m.a. 
verið talið auka líkur á vinnuslysum (Adam, Rasmussen, Pedersen, & Jepsen, 
2014). Til eru eldri og nýrri rannsóknir sem styðja þessa kenningu en 
samkvæmt niðurstöðum rannsóknar um vinnuslys breskra sjómanna sem 
framkvæmd var á tímabilinu 1986 – 1995 af þeim Roberts og Hansen kom í 
ljós að líkurnar á að lenda í vinnuslysi væru meira en 20 sinnum hærri hjá 
sjómönnum heldur en starfsmönnum í öllum öðrum atvinnugreinum í 
Bretlandi (Roberts & Hansen, 2002). Á sama tíma voru niðurstöður danskra 
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rannsókna að sýna svipaðar niðurstöður en rannsókn framkvæmd af 
Hansen o.fl. leiddi í ljós að líkur á að lenda í vinnuslysi væru 11,5 sinnum 
hærri hjá sjómönnum í danska flotanum heldur en hjá dönskum karlkyns 
starfsmönnum í landi (Hansen, 1996).  

Þó svo að aðstæður hafi batnað á undanförnum árum með aukinni 
tæknivæðingu og ákveðin vakning hafi átt sér stað um öryggismál sjómanna 
eru líkurnar á að lenda í vinnuslysi enn þá mun hærri hjá sjómönnum heldur 
en starfsmönnum í landi, eða meira en 6 sinnum hærri líkur (Borch, Hansen, 
Burr, & Jepsen, 2012). 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var á árunum 2001 – 2005 kemur fram að 
þrátt fyrir að slysum hafi farið fækkandi síðastliðna tvo áratugi eru enn þá 
um 7% íslenskra sjómanna sem slasast á hverju ári, oft á tíðum eiga þar í 
hlut reyndir sjómenn við góð veðurskilyrði (Kristinn Sigvaldason et al., 
2010). 

Það má ekki gleyma því að skipin sem sjómenn starfa á eru oft langt úti á 
hafi í órafjarlægð frá næsta sjúkrahúsi og ekki er hlaupið að því að koma 
sjómönnum undir læknishendur ef eitthvað bjátar á, hvað þá ef veður er 
vont. Árekstrar við önnur skip, sjórán, sprengingar, eldsvoðar og sjúkdómar 
eru allt hættur sem hægt er að bæta á listann yfir það hættulega umhverfi 
sem sjómenn starfa við (Havold, 2005; Roberts, 2004). Því er þó við að bæta 
að það getur verið misjafnt eftir því hvar í heiminum sjómenn stunda 
sjómennsku og á hvers konar skipum þeir starfa.  

2.2 Starfsumhverfi 

Starfsumhverfi er það umhverfi sem starfsmenn stunda vinnu sína í, dags 

daglega. Starfsumhverfi vísar til þeirra viðhorfa sem eru ríkjandi á meðal 

starfsfólks á vinnustaðnum en þá er m.a. átt við hvernig starfsfólk lítur á 

starfið, starfsaðstöðuna, samstarfs- og yfirmenn og stefnu og stjórnun 

fyrirtækisins. Því jákvæðara viðhorf sem starfsmenn hafa því betra er starfs-

umhverfið (VR, 2014). 

Norræni spurningalistinn (e. QPS Nordic) er mælitæki sem hannað var af 

Norrænu ráðherranefndinni árið 1994 með það að markmiði að bæta 

sálfélagslegt starfsumhverfi. Listinn mælir andlega og félagslega þætti í 

vinnunni og tekur til atriða sem varða vinnuna, vinnustaðinn og 

einstaklingsbundin viðhorf. Hægt er að nota spurningalistann í mörgum 

starfsgeirum þar sem hann mælir þætti sem koma við sögu í flestum 

störfum og á flestum vinnustöðum (Linström et al., 2000, 2004). Listinn 

skiptist í þrjú svið, verkefnasvið, félags- og fyrirtækjasvið og einstaklingssvið. 

Í næstu undirköflum verður fjallað um þá andlegu- og félagslegu þætti sem 

tilheyra listanum og teknir voru fyrir í þessari rannsókn. 
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2.2.1 Verkefnasvið 

Fjórir sálfélagslegir þættir falla undir verkefnasvið en það eru starfskröfur, 

hlutverk og væntingar, sjálfræði í starfi og forspá um vinnuna. 

Starfskröfur (e. job demands) eru skilgreindar sem þær líkamlegu, 

andlegu og félagslegu hliðar starfs sem krefjast viðvarandi líkamlegrar 

og/eða andlegrar áreynslu eða færni starfsmanna. En þannig tengjast þær 

ýmsum andlegum og líkamlegum afleiðingum í starfi (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Starfskröfur geta bæði haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á líðan einstaklinga og því er lykilatriði að finna hinn gullna 

meðalveg á milli færni starfsmannsins og þeirra starfskrafa sem gerðar eru 

til hans, til þess að hann upplifi jákvæðar tilfinningar til starfsins og skili 

vinnu sinni vel (Demerouti, 2006). 

Hlutverk og væntingar (e. roles and expectations) sem stjórnendur gera 

til starfsmanna á vinnustað þurfa að vera skýr og aðgengileg öllum 

starfsmönnum til þess að lágmarka streituvaldandi aðstæður. Það sem 

kallar oftast fram streitu er þegar hlutverk eru tvíræð (e. role ambiguity) en 

þá er verið að tala um hvort starfsmaður viti hver markmið með starfi hans 

eru og hvort hann viti hvar ábyrgðarsvið hans liggi. Annar streituvaldandi 

þáttur er þegar ágreiningur á sér stað varðandi hlutverk starfsmanna (e. role 

conflict) en þá upplifir starfsmaður að gerðar eru ósamræmanlegar kröfur til 

hans á vinnustaðnum. Slíkar aðstæður geta aukið streitu og valdið því að 

starfsánægja minnkar. Til eru rannsóknir sem sýna fram á tengsl 

hlutverkaágreinings og ýmissa heilsufarsþátta s.s. hjarta- og æðasjúkdóma  

(Matteson & Ivancevich, 1988). 

Sjálfræði í starfi (e. job control) er færni einstaklings til þess að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir varðandi starf sitt en þá er átt við hvenær 

starfsmaður framkvæmir verkefni sín, hvernig og á hvaða hraða (Hintsa et 

al., 2015). Sjálfræði starfsmanna fer að miklu leiti eftir því hvaða stöðugildi 

þeir hafa á vinnustaðnum en oft eru starfsmenn í hærri stöðugildum t.d. 

forstjórar með meira sjálfræði í starfi en aðrir starfsmenn. Rannsóknir hafa 

sýnt að eftir því sem starfskröfur eru meiri og sjálfræði í starfi er minna, því 

meiri líkur eru á streituvaldandi aðstæðum (Hintsa et al., 2015). 

Forspá um vinnuna (e. predictability at work) felur í sér að starfsmenn 

geti spáð fyrir um framtíð sína í starfi þ.e. að þeir viti nokkurn veginn hvaða 

verkefni bíði þeirra á næstunni. Þá er einnig átt við að þeir viti hvað þeir 

þurfi að gera til þess að halda núverandi starfi eða til þess að komast í 

annað starf innan fyrirtækisins. Mikil óvissa og óöryggi um forspá í vinnu 

getur valdið mikilli andlegri vanlíðan (Lau & Knardahl, 2008).   



 

16 

2.2.2 Félags- og fyrirtækjasvið  

Undir félags- og fyrirtækjasvið falla fjórir sálfélagslegir þættir en það eru 

félagslegur stuðningur, stjórnun, fyrirtækis/stofnanabragur og hópvinna. 

Einelti og áreitni falla einnig undir þetta svið og verður fjallað um það í sér 

kafla.  

Félagslegur stuðningur (e. social support) á vinnustað fjallar um 

samskipti á milli starfsmanna. Góð samskipti á vinnustað eru mikilvæg hvort 

sem um samskipti á milli jafningja eða á milli starfsmanns og yfirmanns  er 

um að ræða. Sé góður félagslegur stuðningur á vinnustaðnum einkennast 

samskiptin oft af stuðningi, hjálpsemi og hrósum. Rannsóknir hafa sýnt að 

góður félagslegur stuðningur á vinnustað getur dregið úr streitueinkennum 

(Way & MacNeil, 2006).  

Stjórnun (e. leadership) er ferli sem byggir á samskiptum starfsmanna og 

framtíðarsýn þeirra. Til þess að markmiðum verði náð þurfa starfsmenn að 

framfylgja æskilegri hegðun og skila ákveðinni frammistöðu. Árangursrík 

stjórnun er mjög mikilvæg á vinnustöðum og er m.a. talin auka sjálfsálit 

starfsmanna (Shirazi et al., 2014). 

Fyrirtækis/stofnanabragur (e. social climate) vísar til ákveðinna gilda eða 

viðmiða á vinnustað sem hafa áhrif á hegðun og viðhorf starfsmanns. Vísar 

einnig til skynjunar starfsmanns á starfsumhverfinu. Ef að starfsmaður er 

ekki hlynntur gildum vinnustaðarins eða upplifir starfsumhverfið 

ósanngjarnt á einhvern hátt getur það leitt til streitueinkenna (Linström et 

al., 2000). 

Hópvinna (e. perception of group work) vísar til lagni starfsmanna til að 

vinna saman og leysa ákveðin verkefni á vinnustaðnum. Mikilvægt er að 

starfsmaður viti hvaða hlutverki hann gegni innan hópsins og að hann sé 

ánægður með að tilheyra hópnum (Linström et al., 2000). 

2.2.3 Einelti og áreitni 

Einelti á vinnustað hefur verið skilgreint sem áreitni, móðgun, útilokun, 

særandi sérmeðferð eða neikvæð áhrif á vinnu annarra starfsmanna (Salin, 

2015). Einelti er ákveðið ferli sem stigmagnast og veldur mjög mikilli 

andlegri vanlíðan þolandans þar sem honum finnst hann ekki geta varið sig 

fyrir stanslausum neikvæðum athæfum gerandans (Loerbroks et al., 2015; 

Nielsen, 2013). Þessi neikvæðu athæfi eiga sér þá stað, oft og reglulega (t.d. 

vikulega) og yfir langt tímabil (t.d. í sex mánuði) (Nielsen, 2013; Salin, 2015). 

Ekki er um einelti að ræða ef jafnokar eigast við eða ef um einstakan atburð 

er að ræða (Salin, 2015). 
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Einelti á vinnustað getur bæði verið af hálfu samstarfs- og yfirmanna. 

Einelti af hálfu yfirmanna er þó talið hafa meiri áhrif á vanlíðan einstaklinga 

heldur en einelti af hálfu samstarfsmanna (Hogh, Henriksson, & Burr, 2005). 

Einelti er vandamál á mörgum vinnustöðum og er talið auka líkur á 

ýmsum heilsufarsþáttum, t.a.m. eykur það andlegt stress (Finne, Knardahl, 

& Lau, 2011), auknar líkur eru á krónískum einkennum eins og vöðvabólgu 

(Kaaria, Laaksonen, Rahkonen, Lahelma, & Leino-Arjas, 2012) og hjarta- og 

æðasjúkdómum (Kivimaki et al., 2003). Ásamt því hefur einelti á vinnustað í 

för með sér auknar fjarvistir starfsmanna (Kivimaki, Elovainio, & Vahtera, 

2000). Sá heilsufarsþáttur tengdur einelti sem hefur fengið hvað mesta 

athygli er þunglyndi, en rannsóknir hafa sýnt að þolendur eineltis eru mun 

líklegri til þess að þjást af þunglyndi en aðrir (Kivimaki et al., 2003; Reknes 

et al., 2014).  

2.2.4 Einstaklingssvið 

Undir einstaklingssvið fellur einn sálfélagslegur þáttur en það er færni í 

starfi. 

Færni í starfi (e. mastery at work) vísar til væntinga fólks um hegðun sína 

og afleiðingar í starfi. Einnig vísar hún til upplifunar fólks á því hvernig það 

leysir ýmis verkefni af hendi (Linström et al., 2000). Segja má að færni í 

starfi sé í raun þegar starfsfólk telur vinnu sína eða framtak leiða til 

jákvæðrar niðurstöðu. Þeir þættir sem hafa áhrif á skynjaða færni 

starfsmanna eru annars vegar samræmi á milli starfskrafa og frammistöðu 

og hins vegar að gæði endurgjafar um frammistöðu í starfi séu nægjanleg 

(Weiss, 1971). 

2.3 Andleg líðan og starfsumhverfi sjómanna 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að andlegir- og félagslegir þættir í 

starfsumhverfi fólks geti haft áhrif á líðan og heilsu þeirra, en þar má m.a. 

nefna starfskröfur og einelti (Finne et al., 2011; Pulkki-Raback et al., 2015). 

Það er því mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir, hvaða sálfélagslegu þættir 

geta bætt heilsu og líðan einstaklinga og hópa á vinnustöðum og haft 

jákvæð áhrif á vinnustaðinn í heild. 

Starfsumhverfi sjómanna getur reynt verulega á andlega heilsu og líðan 

þeirra. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að margir sjómenn finna fyrir stöðugu 

andlegu stressi á meðan þeir stunda vinnu sína úti á sjó, þar sem þeir eru 

illa varðir fyrir svokölluðum stressþáttum í starfsumhverfinu en þar má 

nefna: veðurfar, hávaða, miklar vinnukröfur, vaktavinnu og langar fjarverur 
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frá fjölskyldu og vinum sem getur reynt verulega á andlega heilsu þeirra 

(Elo, 1985; Peplinska, Jezewska, Leszczynska, & Polomski, 2013).  

Það er t.a.m. löngu vitað að einn af þessum svokölluðu stressþáttum: 

vaktavinnan getur haft veruleg áhrif á heilsu og líðan einstaklinga 

(Choobineh, Rajaeefard, & Neghab, 2006; Sasaki et al., 2014; Scott & LaDou, 

1990). Það að stunda vaktavinnu hefur til að mynda mikil áhrif á 

líkamsklukku einstaklinga þar sem þeir þurfa gjarnan að vaka og vinna þegar 

þeir ættu að vera sofandi og öfugt: þurfa að sofa þegar þeir ættu að vera 

vakandi samkvæmt líkamsstarfseminni (Akerstedt, Kecklund, & Knutsson, 

1991; Costa, 1996). Það er því ekki óalgengt að þeir sem stundi breytilega 

vaktavinnu þar sem unnið er á mismunandi tímum sólarhringsins sofi minna 

en þeir sem stunda ekki vaktavinnu en rannsóknir hafa sýnt að 

vaktavinnufólk fær allt að 7 klst. styttri svefn á viku en aðrir (Akerstedt et 

al., 1991). Svefnskortur hefur áhrif á einbeitingu hjá vaktavinnufólki og 

getur haft verulegar afleiðingar í för með sér, sérstaklega ef einstaklingar 

stunda störf þar sem líf og heilsa sjálfra þeirra og annarra er í húfi (Costa, 

1996). 

Til eru rannsóknir sem hafa kannað eitt og annað í starfsumhverfi 

sjómanna í tengslum við andlega heilsu þeirra. Í rannsókn frá árinu 2013 

kom fram að sjómenn sem hafa meira sjálfræði í starfi finni fyrir minni 

andlegri vanlíðan heldur en aðrir sjómenn (Hystad, Saus, Saetrevik, & Eid, 

2013). Önnur rannsókn frá árinu 2013 leiddi m.a. í ljós að sjómenn sem 

gegndu stjórnunarstöðu um borð á skipum væru líklegri til þess að búa yfir 

meira stressi en þeir sem ekki gegndu stjórnunarstöðum. Ástæðan var 

einkum talin fólgin í ábyrgðinni sem hvílir á mönnum í stjórnunarstöðum en 

oftar en ekki þarf að taka mjög mikilvægar ákvarðanir á skömmum tíma 

(Carotenuto et al., 2013). 

Margar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á hátt hlutfall þunglyndis og 

sjálfsmorða innan sjómannsstéttarinnar (Jaremin, Kotulak, Starnawska, & 

Tomaszunas, 1996). Árið 2012 tók Iversen saman upplýsingar um dánartíðni 

ástralskra sjómanna allt frá árinu 1960 og fram til ársins 2009. Tölfræði 

rannsókna leiddi í ljós að af þeim 17.026 sjómönnum sem létu lífið úti á sjó 

á þessu tímabili voru 1.011 þeirra sem tóku sitt eigið líf (eða um 5,9%). Í 

flestum tilfellum áttu þessir sjómenn við alvarlegt þunglyndi að stríða 

(Iversen, 2012).  

Segja má að starfsumhverfi sjómanna sé mjög sérstakt og flókið. Til þess 

að allt gangi upp á vinnustaðnum þurfa einstaklingar að búa yfir góðri hæfni 

til samskipta við aðra starfsmenn um borð og stjórnendur (Vilhjálmur 

Rafnsson & Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1992). Erfitt er að flýja vandamálin 
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sem upp geta komið um borð og ef ekki er tekið rétt á málunum getur 

skapast mikil streita á milli starfsmanna. Ekki er heldur stokkið í land þó 

eitthvað bjáti á og ekki er hægt að taka sér frí eða mæta ekki til vinnu einn 

daginn eigi heildardæmið að ganga upp (Matheson et al., 2005). 

2.4 Lífsánægja  

Lífsánægja byggist á huglægu sjálfsmati einstaklinga á heildargæðum lífsins 

(Diener & Diener, 1995; McDowell, 2010). Skilningur á lífsánægju er 

mikilvægur þar sem hún tengist oft jákvæðari lokaniðurstöðu ýmissa þátta í 

lífi einstaklinga svo sem heilsu, innkomu og árangri í starfi (Cheung & Lucas, 

2014; Howell & Howell, 2008; Lyubomirsky, King, & Diener, 2005). Margir 

þættir geta haft áhrif á lífsánægju einstaklinga t.a.m. persónuleikabundnir 

og erfðafræðilegir þættir eins og skapgerð en lífsánægja mótast einnig af 

umhverfi, fjölskyldu, félagslegri stöðu, menntun og fjárhagslegri stöðu 

einstaklinga (Lyubomirsky et al., 2005; Vazquez, Duque, & Hervas, 2013).  

Mælingar á lífsánægju hafa oft verið notaðar til þess að kanna hvort 

einstaklingar séu hamingjusamir eða óhamingjusamir með líf sitt. Þegar 

mælingar á lífsánægju eru framkvæmdar er oftast notast við kvarða á 

ákveðnu bili þar sem lágt skor gefur til kynna að einstaklingar séu 

óhamingjusamir og glími jafnvel við þunglyndi og hátt skor gefur til kynna 

að einstaklingar séu hamingjusamir og lifi góðu lífi (Lyubomirsky et al., 

2005).  

Til eru mörg mælitæki sem mæla lífsánægju en þekktast þeirra er 

Lífsánægjukvarðinn (e. The Satisafaction With Life Scale) en hann hefur 

verið notaður hérlendis og erlendis um árabil. Lífsánægjukvarðinn var 

hannaður af Diener o.fl. (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) og hefur 

verið staðfærður til notkunar fyrir fjölbreytta hópa þar á meðal almenna 

borgara, námsmenn og sjúklinga en auk þess hefur listinn verið þýddur og 

staðlaður til notkunar á mörgum mismunandi tungumálum (Vazquez et al., 

2013). Til er íslensk útgáfa af kvarðanum en það var Daníel Þór Ólason sem 

þýddi listann yfir á íslensku árið 2001 (Kristín Erla Pétursdóttir, 2011).  

Í faraldsfræðilegri rannsókn frá árinu 2005 kom fram að Íslendingar 

(n=3353) væru almennt ánægðir með líf sitt og skoruðu að meðaltali hærra 

(M=26,08) á lífsánægjukvarðanum en niðurstöður erlendra rannsókna 

sýndu fram á (Kristín Erla Pétursdóttir, 2011).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að fólk sem hefur greinst með króníska 

sjúkdóma á borð við liðagigt, MS, rauða úlfa og fólk með persónuleikaþætti 

á borð við taugaveiklun (e. neurotisim) eða úthverfu (e. extraversion) skorar 
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yfirleitt lægra á lífsánægjukvarðanum en þeir sem eru heilbrigðir (Kristín 

Erla Pétursdóttir, 2011; Lucas-Carrasco, Den Oudsten, Eser, & Power, 2014).  

Í rannsókn frá árinu 1996 kom í ljós að tekjur fólks hafa lítil áhrif á það 

hversu ánægt fólk er með líf sitt sem er öfugt við það sem við heyrum oft 

talað um í samfélaginu þ.e. því betri fjárhagur því meiri lífsánægja (Lucas, 

Diener, & Suh, 1996). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að þær tekjur sem 

einstaklingur sér um að afla sér sjálfur með vinnu, hafi jákvæðari tengsl við 

lífsánægju en tekjur sem fengnar eru m.a. með atvinnuleysisbótum. 

Jafnframt hafa tekjur jákvæð áhrif á lífsánægju en yfirvinna eða fleiri 

vinnustundir neikvæð áhrif á hana. Þannig að því meira sem fólk vinnur því 

minni lífsánægju hefur það (Pouwels, Siegers, & Vlasblom, 2008). 

 Til eru þó nokkrar rannsóknir sem hafa nýtt sér Lífsánægjukvarðann til 

mælinga á lífsánægju starfsmanna, í hinum ýmsu starfsgreinum. Í einni 

þeirra frá árinu 2013 var Lífsánægjukvarðinn lagður fyrir 450 starfsmenn á 

heilbrigðisstofnun í Ísrael. Svarhlutfall rannsóknarinnar var 46% og reyndist 

meðaltal lífsánægju heilbrigðisstarfsmanna vera 22,3 með staðalfrávikið 6,3 

(Baruch, Swartz, Sirkis, Mirecki, & Barak, 2013).  

Í íslenskri rannsókn frá árinu 2013 þar sem lífsánægja 204 starfsmanna 

Húsasmiðjunnar og Blómavals var könnuð reyndist meðaltal lífsánægju vera 

25,08 með staðalfrávikið 5,56 (Berglind Melax & Erna Sigurðardóttir, 2013). 

En samkvæmt lífsánægjukvarðanum táknar skor á bilinu 21 – 25 að 

einstaklingar séu frekar ánægðir með líf sitt (Diener et al., 1985).  

Ekki er hægt að finna margar rannsóknir um lífsánægju sjómanna en ein 

rannsókn frá árinu 2013 um andlega heilsu sjómanna sýndi fram á að 

sjómenn sem gegndu stjórnunarstöðum um borð á skipum byggju yfirleitt 

yfir minni lífsánægju en aðrir starfsmenn um borð. Ástæðan fyrir því var 

aðallega talin fólgin í ábyrgðinni sem getur fylgt stjórnunarstöðum 

(Carotenuto et al., 2013). 

2.5 Heilsutengd lífsgæði  

Heilsutengd lífsgæði eru skilgreind sem þau gæði sem snúa beint að 

heilsufari einstaklinga, það er mat einstaklingsins á eigin heilsu, færni og 

líðan. Að baki heilsutengdra lífsgæða liggja því líkamlegir, félagslegir og 

andlegir þættir sem allir hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir líf sitt 

(Nordlund, Ekberg, & Kristenson, 2005; Rejeski & Mihalko, 2001).  

Heilsutengd lífsgæði eru lykilatriði í heilsueflingu og er efling þess mjög 

þekkt heilsumarkmið í heiminum í dag. Það er mikilvægt að skoða 

heilsutengd lífsgæði þar sem ýmis lífsgæði á borð við mannréttindi og hreint 

umhverfi taka ekki breytingum með breyttu heilsufari þó að þau geti haft 
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áhrif á almenna heilsu einstaklingsins (Rejeski & Mihalko, 2001; Tómas 

Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson, & Erla Grétarsdóttir, 

2000). 

Segja má að tilgangurinn með mati á heilsutengdum lífsgæðum sé 

tvíþættur, annars vegar að greina þá sem lifa við skert lífsgæði vegna 

heilsubrests frá öðrum og hins vegar að fylgjast með breytingum á heilsu 

yfir ákveðið tímabil sem verða með eða án meðferðar  (Tómas Helgason et 

al., 2000). 

Hér á Íslandi hefur verið þróað almennt mælitæki til að meta heilsutengd 

lífsgæði. Höfundar þess eru Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn 

Tómasson og Snorri Ingimarsson (Tómas Helgason et al., 2000; Tómas 

Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson, & Snorri Ingimarsson, 

1997). Mælitækið kallast HL-prófið (Icelandic Quality of Life) og byggir á 

spurningalista með 32 spurningum sem varða 12 þætti heilsutengdra 

lífsgæða.  

Í rannsókn frá árinu 2000 sem framkvæmd var með HL-prófinu af Tómasi 

Helgasyni o.fl. á heilsutengdum lífsgæðum 2800 Íslendinga 20 ára og eldri 

kom í ljós að heilsutengd lífsgæði minnka með hækkandi aldri og að 

heilsutengd lífsgæði kvenna eru almennt lakari en karla á flestum kvörðum. 

Fimm meginþættir skýrðu mest af breytileika niðurstaða rannsóknarinnar: 

almennt heilsufar, andleg líðan, ánægja, svefn og fjárhagur. 

Rannsókn framkvæmd af Baldri Helga Ingvarssyni o.fl. á heilsutengdum 

lífsgæðum togarasjómanna leiddi í ljós að þeir voru fyrir neðan meðaltal 

(sem er 50) íslenskra karla. Allir þættir nema fjárhagur viku tölfræðilega 

marktækt frá almennu meðaltali íslenskra karla. Þeir þættir sem komu verst 

út hjá togarasjómönnum voru svefn (meðaltal 40,61) og verkir (meðaltal 

44,89) (Baldur Helgi Ingvarsson, Vilhjálmur Rafnsson, & Kristinn Tómasson, 

2005). 

Árið 2007 framkvæmdi Sonja Sif Jóhannsdóttir íhlutunarrannsókn á 

heilsu íslenskra sjómanna (n=61) sem innihélt mælingar á heilsutengdum 

lífsgæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós svipaðar niðurstöður 

og Baldurs og félaga en heilsutengd lífsgæði sjómanna (fyrir íhlutun) voru 

undir meðaltali íslenskra karla eða 49,5. Þrír þættir virtust koma hvað verst 

út en það voru verkir (meðaltal 41,7), svefn (meðaltal 45,0) og kvíði 

(meðaltal 45,9). Sá þáttur sem kom best út og skar sig mikið úr var fjárhagur 

(meðaltal 51,8) (Sonja Sif Jóhannsdóttir, 2008). 
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2.6  Markmið rannsóknarinnar 

Eins og áherslur fræðilegs kafla benda á er starfsumhverfi einstaklinga mjög 

mikilvægur þáttur í lífi þeirra og getur haft veruleg áhrif á velferð og heilsu 

þeirra. Gott starfsumhverfi bætir heilsu og líðan og skilar sér m.a. í færri 

veikindadögum starfsmanna.  

Ofangreind atriði og sú staðhæfing að fáar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar sem snúa að andlegum- og félagslegum heilsuþáttum 

sjómanna í tengslum við starfsumhverfi þeirra. Ásamt miklum áhuga 

rannsakanda á sérstöðu sjómennskunnar urðu kveikjan að þessu 

rannsóknarefni. 

Markmið rannsóknarinnar: er að kanna starfsumhverfi, lífsánægju og 

heilsutengd lífsgæði íslenskra sjómanna, einnig að kanna hvort sálfélagslegir 

þættir í starfsumhverfi hafi áhrif á líðan þeirra. 

 

Rannsóknarspurningin var þessi:  

 Hefur starfsumhverfi sjómanna áhrif á heilsutengd lífsgæði og 

lífsánægju þeirra? 

-Hvaða áhrif hefur það á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

sjómanna að hafa upplifað eða lent í einelti og/eða áreitni á 

vinnustað? 

 



 

23 

3 Aðferðir og efniviður 

Í þessum kafla verða aðferðum og efnivið rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað 

verður um þátttakendur, rannsóknaraðferð og þau mælitæki sem notast var 

við, við gerð rannsóknarinnar. Að lokum verður fjallað um tölfræðilega 

úrvinnslu rannsóknarinnar.  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allt íslenskir sjómenn og sjóðsfélagar í 

lífeyrissjóðnum Gildi. Alls tóku 205 einstaklingar úr 400 manna slembiúrtaki 

þátt í rannsókninni eða um 51% þátttakenda. Frekari svörun leiddi í ljós að 

19 þátttakendur voru ekki gjaldgengir í rannsóknina þar sem þeir tilheyrðu 

ekki markhópi hennar þ.e.a.s. voru hættir að vinna eða störfuðu ekki lengur 

til sjós. Einnig voru svör frá 53 þátttakendum ónothæf vegna þess að 31 

þeirra opnaði könnunina og svaraði engri spurningu og 21 svöruðu fáum 

spurningum. Full svörun var því um 71%.  

Þátttakendur voru 132, þar af 129 karlar og 2 konur, en 1 þátttakandi 

tilgreindi ekki kyn sitt. Meðaldur þátttakenda var 43,5 ár (sf=11,06) og 

störfuðu flestir þeirra á togurum eða 64,6%.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative research method). Megindleg rannsóknaraðferð byggist á 

tölum, einhverju sem hægt er að mæla. Unnið er með breytur (e.variables) 

og þær mældar á ákveðnum kvörðum (e. scales) (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Helstu kostir megindlegra rannsókna eru að hægt er að skoða ákveðið 

viðfangsefni með nokkurri nákvæmi, auðvelt er að gera samanburð og þær 

gefa gjarnan vísbendinu um tengsl milli breyta. Gallar megindlegra 

rannsókna eru að þær gefa ekki djúpa sýn á viðfangsefni, ekki er kafað djúpt 

í efnið og tengsl við þátttakendur eru oft lítil og því hætta á að missa af 

minnihlutahópum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Helsta ástæða fyrir vali á þessari rannsóknaraðferð var sú að 

rannsakandi vildi ná til margra einstaklinga í einu. Rannsakanda fannst 

einnig þessi tegund rannsóknaraðferðar henta best til þess að fá 
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þátttakendur til að leggja mat á sína eigin heilsu og til þess að kanna áhrif 

ýmissa andlegra þátta í starfsumhverfi á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

þeirra.  

Rannsóknin fólst í að þátttakendur svöruðu þremur stöðluðum 

spurningalistum auk nokkra bakgrunnsspurninga.   

3.3 Framkvæmd 

Rannsakandi leitaði eftir samstarfi við Gildi lífeyrissjóð við öflun þátttakenda 

í rannsóknina. Gildi lífeyrissjóður var stofnaður 1. júní árið 2005 eftir 

sameiningu Lífeyrissjóðsins Framsýnar og Lífeyrissjóðs sjómanna. Gildi 

lífeyrissjóður er þriðji stærsti lífeyrissjóðurinn á Íslandi en í hann greiða nú 

um 40.000 sjóðsfélagar. Aðildarfélög Gildis lífeyrissjóðs eru 9 talsins og af 

þeim eru 4 sem snúa að sjómannastétt landsins þ.e. Sjómannasamband 

Íslands, Sjómannafélag Íslands, Farmanna- og fiskimannasamband Íslands 

og Félag vélstjóra og málmtæknimanna (Gildi-lífeyrissjóður, e.d.). 

Gildi lífeyrissjóður samþykkti samstarf við rannsakanda við öflun 

þátttakenda í rannsóknina þann 3. mars 2014. Persónuvernd var tilkynnt 

um rannsóknina (S6761/2014) þann 11. mars 2014 og voru engar 

athugasemdir gerðar við framkvæmd hennar. Í kjölfarið valdi Gildi 

lífeyrissjóður tilviljanakennt í 400 manna úrtak úr hópi sjóðsfélaga sinna 

sem  tilheyrðu einu af fjórum fyrrnefndum aðildarfélögum.  

Gagnasöfnun hófst þann 22. apríl 2014 þegar öllum þeim 400 

þátttakendum sem lent höfðu í úrtakinu var sent kynningarbréf (Sjá viðauka 

A) um rannsóknina, þar sem fram komu upplýsingar um þátttöku og lýsing á 

verkefninu. Þar kom meðal annars fram að könnunin væri nafnlaus og að 

ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Að lokum var þeim 

sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni bent á að hafa samband við 

rannsakanda í gegnum síma eða tölvupóst.  

Með því að hafa samband við rannsakanda og tilkynna þátttöku í 

rannsókninni gáfu þátttakendur upplýst samþykki fyrir því að upplýsingar 

sem þeir kæmu til með að gefa upp yrðu notaðar við úrvinnslu í niðurstöður 

rannsóknarinnar. Skilyrði þess að fá að taka þátt í rannsókninni voru að 

þátttakendur væru starfandi sjómenn og hefðu tölvupóstfang eða aðgang 

að tölvupóstfangi til þess að geta svarað spurningalistakönnuninni sem var á 

rafrænu formi.  

 Þátttakendur fengu síðan netslóð á spurningalistakönnunina senda í 

tölvupósti og voru beðnir um að svara henni í síðasta lagi 15. maí 2014. 

Þann 16. maí 2014 var ítrekunarbréf sent til þeirra sem lent höfðu í 

úrtakinu, þar var þeim þátttakendum sem þá þegar höfðu svarað þakkað 
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fyrir þátttökuna og ítrekað óskað eftir þátttöku þeirra sem enn höfðu ekki 

svarað. Gagnasöfnun lauk þann 2. júní 2014 og fengu þátttakendur því um 

40 daga til þess að fylla út spurningalistann, en það tók rúmar 15 mínútur 

að svara honum. Spurningalistinn var á rafrænu formi af gerðinni 

LimeSurvey og settur upp í gegnum heimasíðuna kannanir.is. En það er 

fyrirtækið AP media ehf. sem á kannanir.is og vísar í lög 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

3.4 Mælitæki 

Við framkvæmd mælinga í þessari rannsókn var notast við þrjá 

spurningalista auk bakgrunnsspurninga. Spurningalistarnir voru: Norræni 

spurningalistinn um sálfélagslega þætti í vinnunni, (e. General Nordic 

questionnaire for psychological and social factors at work, QPS Nordic), HL–

prófið (e. Icelandic Quality of life, QOL) og Lífsánægjukvarðinn (e. The 

Satisfaction With Life Scale). Þessum  spurningalistum verða nú gerð skil í 

næstu köflum en finna má spurninglistana í heild sinni í Viðauka B. 

3.4.1 Norræni spurningalistinn (e. QPS Nordic questionnaire) 

Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti í starfi er mælitæki notað 

til að mæla andlega og félagslega þætti í starfi. Listinn var gefinn út á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2000 og kom út í íslenskri útgáfu sem 

unnin var af Hólmfríði K. Gunnarsdóttur árið 2004. Spurningalistinn gengur 

undir nafninu QPS Nordic alls staðar á Norðurlöndunum og verður sú 

stytting einnig notuð hér. Hægt er að nota QPS Nordic í rannsóknarskyni 

eða við kannanir þar sem ætlunin er að veita vinnustöðum ráðleggingar um 

hvernig bæta megi starfsumhverfið. Listinn ákvarðast af atriðum sem varða 

vinnu, heilsu, vellíðan og áhugahvöt (Linström et al., 2000, 2004). 

QPS Nordic samanstendur af 129 fjölvalsspurningum sem skiptast niður í 

þrjú svið: verkefnasvið, félags- og fyrirtækjasvið og einstaklingssvið og skipa 

26 undirkvarða, auk einstakra spurninga og persónubundinna spurninga og 

er spurningum svarað á svokölluðum likert kvarða. Styttri gerð af QPS 

Nordic var einnig gerð, QPS Nordic34+. Sú útgáfa inniheldur 45 spurningar. 

Þar af eru 37 spurningar valdar úr undirkvörðunum í aðallistanum og 

einstökum spurningum og 7 spurningar sem fjalla um persónubundin atriði 

(Linström et al., 2000, 2004). 

Réttmæti og áreiðanleiki listans voru mæld með gagnasöfnun sem fór 

fram tvisvar sinnum í fjórum norðurlöndum og teljast þau viðeigandi, eða 

réttmæti á milli alfa= 0,60 til 0,88 og áreiðanleiki á milli alfa=0,55 til 0,82 

(Linström et al., 2000, 2004). 
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Samkvæmt handbókinni um Norræna spurningalistann er úrvinnslu hans 

skipt upp eftir sviðunum þremur. Notast er við kvarðaskor en til þess að fá 

þau þarf að leggja saman niðurstöður spurninga sem tilheyra hverjum 

kvarða og deila í með fjölda þeirra (Linström et al., 2000). 

Notast var við styttri útgáfu QPS Nordic við gerð þessarar rannsóknar, 

þ.e. QPS Nordic34+ en til viðbótar ákvað rannsakandi að bæta við 

spurningum úr aðallistanum um einelti og áreitni og semja nýjar spurningar 

um persónubundin atriði til þess að auðvelda úrvinnslu gagna. Það voru 

spurningar á borð við: ,,Starfsheiti um borð“ ,,Á hvers konar fiskiskipi starfar 

þú?“ ,,Hvað ertu að jafnaði lengi úti á sjó í einu?“. Fjöldi spurninga í 

listanum sem notast var við í þessari rannsókn var því 50 talsins. 

3.4.2 Lífsánægjukvarðinn (e. Satisfaction With Life Scale) 

Lífsánægjukvarðinn er stuttur sjálfsmatskvarði hannaður af Diener, 

Emmons, Larson og Griffin, en hann metur almenna lífsánægju einstaklinga 

(Diener et al., 1985). 

Kvarðinn inniheldur fimm staðhæfingar sem svarað er á sjö punkta likert 

kvarða þar sem svarmöguleikar liggja frá 1 = algerlega ósammála til 7 = 

algerlega sammála. Heildarstigafjöldi úr kvarðanum er síðan lagður saman 

og lífsánægja metin á bilinu 5 = mjög óánægður með lífið til 35 = mjög 

ánægður með lífið. Nákvæmari flokkun á stigum kvarðans er eftirfarandi: 

Þeir sem skora 5 – 9 stig á kvarðanum teljast mjög óánægðir með lífið, 10 – 

14 stig benda til þess að einstaklingar séu óánægðir, 15 – 19 stig teljast 

frekar óánægðir, þeir sem skora 20 stig eru hvorki óánægðir né ánægðir 

með líf sitt, 21 – 25 stig gefa til kynna að einstaklingar séu frekar ánægðir 

með líf sitt, 26 – 30 stig teljast ánægðir og 31 – 35 stig bendir til þess að fólk 

sé mjög ánægt með líf sitt (Diener et al., 1985). 

Árið 2001 þýddi Daníel Þór Ólason listann yfir á íslensku. Kristín Erla 

Pétursdóttir gerði í kjölfarið mat á próffræðilegum eiginleikum íslensku 

útgáfunnar árið 2005. Í matinu kom fram að innra samræmi kvarðans var 

gott og mældist það stöðugt yfir tíma. Alfastuðull mældist hár eða á bilinu 

0,79 til 0,89 sem þýðir að próffræðilegir eiginleikar íslenskrar útgáfu listans 

mældust góðir (Kristín Erla Pétursdóttir, 2011). 

3.4.3 Heilsutengd lífsgæði (e. Icelandic Quality of Life) 

Til að meta heilsutengd lífsgæði þátttakenda var notast við HL-prófið en 

höfundar þess eru þeir Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn 

Tómasson og Snorri Ingimarsson (1997). Prófið byggist á sjálfsmati 

einstaklinga og var upphaflega samsett af 30 spurningum með 11 
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undirkvörðum heilsutengdra lífsgæða þ.e. heilsufar, depurð, þrek, kvíði, 

sjálfsstjórn, svefn, líkamsheilsa, verkir, líðan, samskipti og fjárhagur (Tómas 

Helgason et al., 1997). Síðar bættust við tvær spurningar sem tengjast 

einbeitingu og samanstendur prófið í dag því af 32 spurningum sem skipa 12 

undirkvarða heilsutengdra lífsgæða (Tómas Helgason et al., 2000). 

Að baki niðurstöðum hvers undirþáttar liggja svör við einni til fimm 

spurningum. Ýmist er spurningum svarað með því að velja á milli  þriggja, 

fimm eða sex svarmöguleika eða þeim svarað á sjónrænni stiku (e. visual 

analouge) þar sem mælitölur liggja frá einum til tíu. Til þess að auðvelda 

samanburð á milli hluta prófsins er samanlögðum einkunnum hvers 

undirkvarða og í prófinu í heild breytt í T-einkunnir út frá viðmiðunartöflu. 

Þar sem lágar einkunnir sýna lág lífsgæði og háar einkunnir sýna há lífsgæði 

(Tómas Helgason et al., 1997). 

Árið 2000 var HL- prófið lagt fyrir 2800 Íslendinga í lagskiptu slembiúrtaki 

og sýnt fram á að prófið væri áreiðanlegt og réttmætt mælitæki við mat á 

heilsutengdum lífsgæðum. Áreiðanleiki HL- prófsins var rannsakaður og 

reyndist góður (alfa=0,91) bæði með athugun á innri samkvæmni og við 

endurtekna prófun. Réttmæti prófsins var einnig metið með samanburði við 

annað mælitæki, hvort tveggja áreiðanleiki og réttmæti reyndust viðunandi 

(Tómas Helgason et al., 2000). 

T-einkunnin er stöðluð bæði fyrir einstaka þætti prófsins og fyrir prófið í 

heild, meðaleinkunn prófsins er sett í 50 og staðalfrávikið er 10 þar sem 

lægri einkunn en 50 bendir til  þess að heilsutengd lífsgæði einstaklingsins 

séu lægri miðað við það sem almennt gerist hjá fólki á Íslandi. Prófið gefur 

möguleika á því að bera saman niðurstöður úr mismunandi kvörðum 

heilsutengdra lífsgæða og prófsins í heild, ásamt því að meta breytingar yfir 

tímabil (Tómas Helgason et al., 2000; Tómas Helgason et al., 1997). 

Notkun spurningalistans er mjög auðveld þar sem hann hefur verið 

tengdur tölvuforriti sem auðveldar vinnslu hans og gerir rannsakanda kleift 

að taka tillit til ákveðinna breyta við samanburð s.s. aldur og kyn (Tómas 

Helgason et al., 2000). Hægt er að nálgast HL-prófið á heimasíðu 

Námsmatsstofnunar en til þess að nota það, þarf leyfi frá höfundum 

prófsins. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical 

Package for the Social Sciences útgáfa 22). Meðaltöl og staðalfrávik voru 

mæld á hefðbundin hátt. Til þess að bera saman niðurstöður á breytum sem 

tóku tvö gildi var notast við t- próf fyrir óháð úrtök (e. Independent Sampled 
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T- test). Til þess að bera saman niðurstöður á breytum sem tóku þrjú eða 

fleiri gildi var notast við einfalda dreifigreiningu (e. One Way Anova) og 

bonferroni próf til þess að kanna hvar munurinn lægi. Tengsl á milli breyta 

voru reiknuð með fylgniprófi (e. Correlation). Marktækni var miðuð við 95% 

marktektarmörk (p= <0,05). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar teknar fyrir. Fyrst verður 

tölfræði bakgrunnsbreyta skoðuð. því næst verða niðurstöður fyrir 

spurningalista um starfsumhverfi (QPSNordic34+), lífsánægju (SWLS) og 

heilsutengd lífsgæði (HL – prófið) kynntar. Að lokum verða tengsl 

starfsumhverfis við heilsutengd lífsgæði og lífsánægju könnuð með 

fylgniútreikningum. 

4.1 Þátttakendur 

Heildarfjöldi þátttakenda var 132 (n=132) þar af 130 karlar og 2 konur. 

Meðalaldur þátttakenda var 43,6 ár (sf= 11,3) yngsti þátttakandinn var 21 

árs og sá elsti 70 ára.  

Kannað var hvaða veiðiskap þátttakendur stunduðu og leiddu 

niðurstöður í ljós að 14,4% þátttakenda stunduðu sjómennsku á 

uppsjávarskipum, hæst hlutfall þátttakenda eða 39,4% störfuðu á 

frystitogurum. Þá voru 24,2% sem störfuðu á ísfisktogurum en 4,5% 

þátttakenda sóttu sjóinn á línuskipum eða línubátum. Hlutfall þátttakenda 

sem stunduðu sjómennsku á dagróðrarbátum var 13,6% og að lokum voru 

3,8% þátttakenda sem störfuðu á eftirtöldum skipum: rannsóknarskipi, 

farþegaskipi eða flutningaskipi.  

Þegar að starfssvið þátttakenda var skoðað kom í ljós að flestir störfuðu 

sem skipstjórar eða stýrimenn eða 37,1% þátttakenda en fæstir gegndu 

stöðu kokka eða matsveina eða 4,5%. Um 2,3% þátttakenda tilgreindu ekki 

starfssvið sitt. Nánari flokkun á starfssviðum þátttakenda má sjá á mynd 4-

1.  

 



 

30 

 

Mynd 4-1 Hlutfall þátttakenda eftir starfssviðum þeirra 

 

Áttatíu og sex þátttakendur gegndu einhverskonar stjórnunarstöðu eða 

um 65% allra þátttakenda. 

Spurt var hve lengi þátttakendur væru að heiman í einu að jafnaði, 

niðurstöður leiddu í ljós að 13,6% þátttakenda voru einn til þrjá daga að 

heiman í einu, 34,9% voru að heiman allt frá fjórum dögum upp í tvær vikur 

í senn, 33,3% voru að heiman í þrjár til fjórar vikur og 16,7% voru fimm vikur 

eða lengur að heiman í senn. 

BMI stuðull þátttakenda var reiknaður og kom í ljós að stærsta hlutfall 

þátttakenda (49,6%) tilheyrði ofþyngdar flokknum (með BMI á bilinu 25,0 – 

29,9). Hlutfall sjómanna í kjörþyngd (með BMI á bilinu 18,6 – 24,9) var 

25,6% en samanlagt eru 74,4% þátttakenda yfir kjörþyngd og af þeim eru 

um 24,8% sem tilheyra offitu flokkunum þremur (með BMI 30,0 og hærra). 

4.2 Starfsumhverfi 

Í þessum kafla verða teknar fyrir niðurstöður úr QPS Nordic 34+ 

spurningalistanum um sálfélagslega þætti í starfsumhverfinu. Niðurstöður 

voru flokkaðar eftir þremur sviðum spurningalistans, þau eru: verkefnasvið, 

félags- og fyrirtækjasvið og einstaklingssvið þar sem meðaltöl þátttakenda 

35,6% 37,1% 

15,2% 

4,5% 5,3% 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Hásetar og
aðrir

starfsmenn á
dekki

Skipstjórar
og stýrimenn

Vélstjórar Kokkar og
matsveinar

Tvö eða fleiri
starfssvið

H
lu

tf
al

l (
%

) 

Starfssvið þátttakenda 



 

31 

þessarar rannsóknar voru borin saman við meðaltöl viðmiðunargagna. 

Viðmiðunargögnin byggja á svörum 2010 þátttakenda sem starfa í ólíkum 

atvinnugreinum á norðurlöndunum og var safnað við gerð QPS Nordic 

spurningalistans. Þá var munur eftir bakgrunnsbreytum skoðaður og má 

einnig sjá niðurstöður þeirra útreikninga í þessum kafla. 

4.2.1 Verkefnasvið 

Í töflu 4-1 má sjá meðaltöl og staðalfrávik kvarða verkefnasviðs þessarar 

rannsóknar annars vegar og viðmiðunargagna hins vegar. 

Tafla 4-1 Munur á meðaltölum og staðalfráviki verkefnasviðs fyrir úrtak þessarar 
rannsóknar auk viðmiðunargagna 

  Meðaltal (sf) 
Viðmiðunargögn  

Meðaltal (sf) 

Starfskröfur 
  

Kröfur um afköst í vinnu 2,80 (1,11) 3,30 (1,01) 

Kröfur um þekkingaröflun 1,81 (0,91) 2,15 (0,87) 

Hlutverk og væntingar 
  

Skýrleiki hlutverka 4,53 (0,70) 4,13 (0,97) 

Hlutverkaruglingur 2,10 (1,07) 2,24 (1,04) 

Sjálfræði í starfi 
  

Jákvæðar áskoranir í vinnunni 4,17 (0,97) 3,88 (1,02) 

Ákvarðanafrelsi 2,95 (1,31) 2,70 (1,10) 

Stjórn á vinnuhraða 2,92 (1,36) 3,00 (1,35) 

Forspá um vinnuna 
  

Forspá um næsta mánuð 2,49 (1,53) 3,57 (1,31) 

 

Ekki var um marktækan mun á meðaltölum úrtakanna að ræða. Þegar 

niðurstöður kvarðans forspá um næsta mánuð voru skoðaðar kom í ljós að 

meðaltal úrtaks þessarar rannsóknar var nokkuð lægra en úrtak 

viðmiðunargagna. Það sama má segja um kvarðana kröfur um afköst í 

vinnunni og kröfur um þekkingaröflun,  en þar voru meðaltaltöl þessa úrtaks 

nokkuð lægri en úrtaks viðmiðunargagna. Meðaltöl þriggja kvarða á 

verkefnasviði þessa úrtaks voru fyrir ofan meðaltal viðmiðunargagna, þau 

voru skýrleiki hlutverka, jákvæðar áskoranir í vinnunni og ákvarðanafrelsi. 
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Notast var við t – próf til þess að kanna mun á milli tveggja hópa fyrir 

bakgrunnsbreyturnar stjórnunarstaða og BMI, niðurstöður má sjá í töflum 

4-2 og 4-3. 

Tafla 4-2 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á verkefnasviði eftir 
stjórnunarstöðu 

  

Stjórnunarstaða   

Já             Nei 

   Meðaltal (sf) Meðaltal (sf)     t - gildi 

Starfskröfur 

   Kröfur um afköst í vinnunni 2,79 (0,81) 2,78 (0,88) 0,02 

Kröfur um þekkingaröflun 1,77 (0,69) 1,80 (0,70) -0,16 

Hlutverk og væntingar 

   Skýrleiki hlutverka 4,52 (0,66) 4,53 (0,51) -0,2 

Hlutverkaruglingur 2,13 (1,04) 1,95 (1,12) 0,87 

Sjálfræði í starfi 

   Jákvæðar áskoranir í vinnunni 4,28 (0,71) 3,87 (0,80)       2,86** 

Ákvarðanafrelsi 3,13 (0,86) 2,50 (0,91)  3,75** 

Stjórn á vinnuhraða 3,05 (1,20) 2,45 (1,03)  2,55** 

Forspá um vinnuna 

   Forspá um næsta mánuð 2,57 (1,54) 2,41 (1,50) 0,54 

*p<0,05 
**p<0,01 

 

Almennt voru meðaltöl hærri hjá þeim sem sinntu stjórnunarstöðu, 

nema á kvörðunum kröfur um þekkingaröflun og skýrleiki hlutverka. 

Marktækan mun var að finna á kvörðunum jákvæðar áskoranir í vinnunni, 

ákvarðanafrelsi og stjórn á vinnuhraða þar sem þeir sem sinntu 

stjórnunarstöðu voru með hærra meðaltal.   
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Tafla 4-3 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á verkefnasviði eftir 
BMI stuðli 

  
BMI stuðull   

Í kjörþyngd Yfir kjörþyngd 

   Meðaltal (sf) Meðaltal (sf) t - gildi 

Starfskröfur 

   Kröfur um afköst í vinnu 2,82 (0,91 2,80 (0,83) 0,12 

Kröfur um þekkingaröflun 1,92 (0,74) 1,78 (0,73) 0,92 

Hlutverk og væntingar 

   Skýrleiki hlutverka 4,53 (0,48) 4,53 (0,65) -0,03 

Hlutverkaruglingur 1,78 (0,87) 2,21 (1,12) -2,09* 

Sjálfræði í starfi 
   

Jákvæðar áskoranir í vinnunni 4,17 (0,80)  4,17 (0,74) -0,01 

Ákvarðanafrelsi 2,76 (0,94) 3,05 (0,91) -1,61 

Stjórn á vinnuhraða 2,75 (1,20) 2,97 (1,17) -0,95 

Forspá um vinnuna 
   

Forspá um næsta mánuð 2,28 (1,56) 2,56 (1,52) -0,93 

*p<0,05 
**p>0,01 

 

Marktækan mun var að finna fyrir kvarðann hlutverkaruglingur þar sem 

þátttakendur yfir kjörþyngd voru með mun hærra meðaltal en þeir sem að 

voru í kjörþyngd. 

Reiknuð var einföld dreifigreining fyrir bakgrunnsbreyturnar aldur, lengd 

að heiman og starfssvið. Til þess að kanna á milli hvaða hópa munurinn lá 

var notað bonferroni próf. Niðurstöður má sjá í töflum 4-4, 4-5 og 4-6. 
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              Tafla 4-4 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á verkefnasviði eftir aldri 

  

Aldur 

30 ára og yngri 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51 - 60 ára 61 árs og eldri 

 

  
Meðaltal         

(sf) 
Meðaltal    

(sf) 
Meðaltal   

(sf) 
Meðaltal     

(sf)  
Meðaltal            

(sf) F - gildi 

Starfskröfur 

      
Kröfur um afköst í vinnu 2,95 (0,64) 2,86 (0,77) 2,85 (0,73) 2,91 (1,01) 1,80 (0,98) 4,14** 

Kröfur um þekkingaröflun 1,90 (0,77) 1,96 (0,82) 1,73 (0,67) 1,87 (0,72) 1,35 (0,58) 1,57 

Hlutverk og væntingar 

      
Skýrleiki hlutverka 4,37 (0,50) 4,56 (0,42) 4,56 (0,54) 4,43 (0,95) 4,90 (0,21) 1,55 

Hlutverkaruglingur 2,42 (1,22) 2,26 (1,34) 2,02 (0,91) 1,89 (0,92) 1,80 (0,92) 1,13 

Sjálfræði í starfi 

      
Jákvæðar áskoranir í vinnunni 3,95 (0,90) 4,40 (0,53) 4,18 (0,67) 4,00 (0,90) 4,20 (0,75) 1,63 

Ákvarðanafrelsi 2,32 (1,04) 2,93 (0,78) 3,07 (0,76) 3,15 (1,01) 3,55 (0,98) 4,14** 

Stjórn á vinnuhraða 2,16 (0,90) 2,73 (1,23) 2,93 (1,12) 3,43 (1,10) 3,60 (1,08) 4,80** 

Forspá um vinnuna 

      
Forspá um næsta mánuð 1,32 (0,75) 2,23 (1,44) 2,63 (1,37) 2,89 (1,72) 4,00 (1,41) 7,17** 

*p<0,05 
**p<0,01 
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Marktæk tengsl var að finna á fjórum kvörðum, á kvarðanum kröfur um 

afköst í vinnunni F(4)=4,14, p=0,003, var aldurshópurinn 61 árs og eldri með 

lægsta meðaltalið og sýndi marktækan mun við alla aðra aldurshópa. Þá 

voru einnig marktæk tengsl á kvarðanum ákvarðanafrelsi) F(4)=4,14, 

p=0,003 en samkvæmt bonferroni var munur á milli þátttakenda yngri en 30 

ára og allra annarra aldursflokka að undanskyldum 31 – 40 ára. Einnig 

mældust marktæk tengsl fyrir kvarðann stjórn á vinnuhraða, munurinn var á 

milli yngstu þátttakenda (30 ára og yngri) og þátttakenda í elstu 

aldurshópunum (51 – 60 ára og eldri en 61 árs) sem bendir til þess að eldri 

þátttakendur geta frekar stjórnað vinnuhraða sínum en þeir yngri.  Að lok-

um var einnig að finna marktæk tengsl fyrir kvarðann forspá um næsta 

mánuð en þar sýndi aldurshópurinn yngri en 30 ára marktækan mun við 41 

– 50 ára, 51 – 60 ára og 61 árs og eldri. Þá sýndi aldurshópurinn 31 – 40 ára  

einnig marktækan mun við 61 árs og eldri.
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                     Tafla 4-5 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á verkefnasviði eftir lengd að heiman 

  

Lengd að heiman 

Minna en 1 viku 1 - 2 vikur 3 - 4 vikur 5 vikur eða lengur 
 

  
Meðaltal            

(sf) 
Meðaltal    

(sf) 
Meðaltal     

(sf) 
Meðaltal              

(sf)  F - gildi 

Starfskröfur 
     Kröfur um afköst í vinnu 2,75 (1,13) 2,92 (0,76) 2,69 (0,82) 2,71 (0,84 0,65 

Kröfur um þekkingaröflun 1,80 (0,81) 1,75 (0,74) 1,89 (0,65) 1,77 (0,90) 0,27 

Hlutverk og væntingar 
     Skýrleiki hlutverka 4,75 (0,35) 4,49 (0,61) 4,47 (0,71) 4,59 (0,53) 1,09 

Hlutverkaruglingur 1,90 (1,28) 2,13 (1,09) 2,18 (1,04) 1,91 (0,87) 0,55 

Sjálfræði í starfi 
     Jákvæðar áskoranir í vinnunni 4,31 (0,71) 4,01 (0,74) 4,08 (0,84) 4,57 (0,44) 3,30* 

Ákvarðanafrelsi 3,06 (1,03) 2,83 (0,93) 2,84 (0,86) 3,50 (0,83) 3,26* 

Stjórn á vinnuhraða 2,94 (1,45) 2,67 (1,13) 2,76 (1,04) 3,73 (0,98) 4,78** 

Forspá um vinnuna 
     

Forspá um næsta mánuð 3,00 (1,82) 1,98 (1,34) 2,84 (1,52) 2,59 (1,44) 3,34* 

*p<0,05 
**<0,01 
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Marktæk tengsl var að finna fyrir fjóra kvarða, fyrir kvarðann jákvæðar 

áskoranir lá munurinn á milli þátttakenda sem voru 1 – 2 vikur að heiman 

og þeirra sem voru lengur en 5 vikur að heiman. Fyrir kvarðana 

ákvarðanafrelsi F(3)=3,26, p=0,02 og stjórn á vinnuhraða F(3)=4,78, p= 

0,003 lá munurinn á milli þeirra sem voru lengur en 5 vikur að heiman og 

allra annarra hópa nema þeirra sem voru styttra en 1 viku að heiman. Að 

lokum var marktækur munur fyrir kvarðann forspá um næsta mánuð, 

munurinn var á milli þeirra sem voru í 1-2 vikur að heiman og þeirra sem 

voru í 3-4 vikur að heiman. 
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Tafla 4-6 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á verkefnasviði eftir starfssviðum 

  

Starfssvið 

Hásetar og aðrir 
starfsmenn á dekki 

Skipstjórar og 
stýrimenn   

Vélstjórar 
Kokkar og 

matsveinar 
Tvö eða fleiri 

starfssvið 

 
  

Meðaltal                     
(sf) 

Meðaltal          
(sf) 

Meðaltal   
(sf) 

Meðaltal     
(sf)  

Meðaltal            
(sf) 

F - gildi 

Starfskröfur 
      Kröfur um afköst í vinnu 2,77 (0,68) 2,64 (0,93) 2,93 (0,91) 3,17 (1,17) 3,07 (0,85) 0,99 

Kröfur um þekkingaröflun 1,79 (0,68) 1,72 (0,81) 1,98 (0,57) 2,17 (0,88) 1,93 (0,93) 0,81 

Hlutverk og væntingar 
      Skýrleiki hlutverka 4,52 (0,50) 4,65 (0,68) 4,28 (0,66) 4,83 (0,26) 4,36 (0,48) 1,99 

Hlutverkaruglingur 1,89 (0,91) 2,08 (1,13) 2,50 (1,15) 1,68 (1,03) 2,29 (1,11) 1,45 

Sjálfræði í starfi 
      

Jákvæðar áskoranir í vinnunni 4,00 (0,72) 4,35 (0,76) 4,30 (0,62) 4,17 (0,82) 3,93 (0,67) 1,73 

Ákvarðanafrelsi 2,62 (0,79) 3,22 (0,94) 3,58 (0,54) 2,83 (1,13) 2,29 (0,86) 6,98** 

Stjórn á vinnuhraða 2,55 (1,07) 3,05 (1,34) 3,63 (0,48) 2,83 (1,37) 2,43 (1,17) 3,63** 

Forspá um vinnuna 
      

Forspá um næsta mánuð 2,32 (1,49) 2,98 (1,60) 1,90 (1,12) 2,83 (1,83) 1,71 (0,95) 2,86* 

*p<0,05 
**p<0,01 
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Marktækan mun var að finna á þremur kvörðum, á kvarðanum 

ákvarðanafrelsi F(4)=6,98, p=0,000 var marktækur munur á milli háseta og 

skipstjóra/stýrimanna og vélstjóra. Einnig mældist marktækur munur á milli 

vélstjóra og þátttakenda sem störfuðu á fleiri en einu starfssviði.  

 Á kvarðanum stjórn á vinnuhraða mældist marktækur munur F(4)=3,63, 

p=0,008 og með bonferroni mælingu kom í ljós að munurinn var á milli 

háseta og vélstjóra, vélstjórar eru með hærra meðaltal sem getur bent til 

þess að þeir hafi meiri stjórn á vinnuhraða en hásetar. Fyrir kvarðann forspá 

um næsta mánuð var einnig að finna marktækan mun, þar eru skipstjórar 

og stýrimenn með hæsta meðaltalið og var marktækur munur á milli þeirra 

og allra annarra starfssviða að undanskyldu starfssviði kokka og matsveina. 

4.2.2 Félags- og fyrirtækjasvið 

Í töflu 4-7 má sjá niðurstöður meðaltals og staðalfráviks fyrir kvarða félags- 

og fyrirtækjasviðs þessarar rannsóknar samanborið við niðurstöður 

viðmiðunargagna. 

Tafla 4-7 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og 
fyrirtækjasviði fyrir úrtak þessarar rannsóknar auk viðmiðunargagna 

  Meðaltal (sf) 
Viðmiðunargögn 

 Meðaltal (sf) 

Félagslegur stuðningur 

  Stuðningur yfirmanns 3,88 (1,16) 3,34 (1,17) 

Stuðningur samstarfsmanna 4,11 (1,02) 3,80 (1,02) 

Stuðningur vina og vandamanna 4,06 (1,03) 2,62 (1,00) 

Stjórnun 

  Hvetjandi stjórnun 3,12 (1,28) 2,70 (1,16) 

Fyrirtækis/stofnanabragur 

  Starfsandinn 3,60 (1,07) 3,42 (1,01) 

Frumkvæði 3,59 (1,10) 3,35 (1,01) 

Misrétti 1,96 (1,15) 1,90 (0,90) 

Starfsmannastefna 2,93 (1,39) 2,67 (1,10) 

Hópvinna 

  Lagni vinnuhópsins 4,19 (0,88) 3,79 (0,83) 

 

Ekki var um marktækan mun á meðaltölum úrtakanna að ræða en þegar 

niðurstöður félags- og fyrirtækjasviðs voru bornar saman við niðurstöður 
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viðmiðunargagna kom í ljós að þátttakendur þessarar rannsóknar voru með 

hærra meðaltal en þátttakendur úrtaks viðmiðunargagna á öllum kvörðum 

sviðsins. Áhugavert er að skoða niðurstöður fyrir kvarðann stuðningur vina 

og vandamanna en þar var meðaltal þátttakenda þessarar rannsóknar 1,44 

hærra en meðaltal viðmiðunargagna.   

Kannað var með t– prófi hvort munur væri á milli hópa á kvörðum félags- 

og fyrirtækjasviðs fyrir bakgrunnsbreyturnar stjórnunarstaða og BMI 

stuðull, niðurstöður má sjá í töflum 4-8 og 4-9. 

Tafla 4-8 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og 
fyrirtækjasviði eftir stjórnunarstöðu 

  
Stjórnunarstaða   

Já Nei 

   Meðaltal (sf) Meðaltal (sf) t – gildi 

Félagslegur stuðningur 
   Stuðningur yfirmanns 3,84 (1,06) 4,05 (0,91) -1,08 

Stuðningur samstarfsmanna 4,06 (1,03) 4,26 (1,04 -0,99 

Stuðningur vina og vandamanna 2,68 (1,36) 2,69 (1,45) -0,04 

Stjórnun 
   Hvetjandi stjórnun 3,12 (1,21) 3,09 (1,15) 0,14 

Fyrirtækis/stofnanabragur 
   Starfsandinn 3,58 (0,97) 3,67 (0,98) -0,47 

Frumkvæði  3,63 (0,94) 3,53 (1,06) 0,56 

Misrétti 1,91 (0,90) 2,00 (0,97) -0,50 

Starfsmannastefna 3,02 (1,11) 2,63 (1,02) 1,88 

Hópvinna 
   

Lagni vinnuhópsins 4,12 (0,90) 4,36 (0,81) -1,41 

 

Niðurstöður sýna að þeir sem sinna ekki stjórnunarstöðu eru með hærra 

meðaltal á öllum kvörðum nema þremur, þeir eru: hvetjandi stjórnun, 

frumkvæði og starfsmannastefna. Enginn marktæk tengsl var að finna á 

kvörðum félags- og fyrirtækjasviðs eftir stjórnunarstöðu.  
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Tafla 4-9 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og 
fyrirtækjasviði eftir BMI stuðli 

  

BMI Stuðull   

Í kjörþyngd Yfir kjörþyngd 

   Meðaltal (sf) Meðaltal (sf) t - gildi 

Félagslegur stuðningur 

   Stuðningur yfirmanns 3,81 (0,97) 3,92 (1,03) -0,57 

Stuðningur samstarfsmanna 4,11 (1,04) 4,10 (1,03) 0,08 

Stuðningur vina og vandamanna 2,89 (1,45) 2,65 (1,37) 0,88 

Stjórnun 

   Hvetjandi stjórnun 3,22 (1,09) 3,05 (1,22) 0,75 

Fyrirtækis/stofnanabragur 

   Starfsandinn 3,59 (0,87) 3,63 (1,00) -0,25 

Frumkvæði  3,59 (1,01) 3,58 (0,98) 0,02 

Misrétti 2,19 (1,09) 1,88 (0,84) 1,71 

Starfsmannastefna 2,91 (1,19) 2,94 (1,11) -0,10 

Hópvinna 

   Lagni vinnuhópsins 4,15 (0,89) 4,19 (0,88) -0,25 

 

Meðaltal þeirra sem eru í kjörþyngd og þeirra sem eru yfir kjörþyngd er 

mjög svipað á öllum kvörðum félags- og fyrirtækjasviðs og var engan 

marktækan mun að finna fyrir BMI stuðul á því sviði. 

Kannaður var munur á milli hópa á breytunum aldur, lengd að heiman og 

starfssvið, notast var  einfalda dreifigreiningu og bonferroni mælingu. 

Niðurstöður má sjá í töflum 4-10, 4-11 og 4-12.
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             Tafla 4-10 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og fyrirtækjasviði eftir aldri 

  
Aldur 

30 ára og yngri 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51 - 60 ára 
61 árs og 

eldri 
 

  
Meðaltal                 

(sf) 
Meðaltal    

(sf) 
Meðaltal   

(sf) 
Meðaltal     

(sf)  
Meðaltal            

(sf) 
F - gildi 

Félagslegur stuðningur 

      Stuðningur yfirmanns     4,11 (0,79) 3,91 (1,01) 3,91 (0,93) 3,80 (1,06)    3,55 (1,12)          0,56 

Stuðningur samstarfsmanna     4,21 (0,98) 4,23 (0,88) 3,98 (1,06) 4,00 (1,27)    4,30 (0,82)          0,49 

Stuðningur vina og vandamanna     3,16 (1,74) 3,00 (1,41) 2,73 (1,22) 2,27 (1,25)    2,20 (1,48)          1,87 

Stjórnun 
     

 Hvetjandi stjórnun 3,37 (1,20) 3,46 (1,15) 3,17 (1,06) 2,43 (1,17) 2,90 (1,20)  3,61** 

Fyrirtækis/stofnanabragur 

      Starfsandinn 3,74 (0,98) 3,51 (0,86) 3,66 (0,88) 3,46 (1,04) 4,06 (1,33) 0,84 

Frumkvæði  3,32 (0,96) 3,47 (1,08) 3,70 (1,01) 3,69 (0,85) 3,83 (0,90) 0,82 

Misrétti 2,37 (1,10) 2,27 (0,89) 1,66 (0,76) 1,94 (0,95) 1,45 (0,50)   4,12** 

Starfsmannastefna 2,66 (0,91) 2,57 (1,00) 3,17 (1,19) 3,14 (1,13) 3,20 (1,34) 2,07 

Hópvinna 
   

   Lagni vinnuhópsins 4,37 (0,68) 4,11 (0,93) 4,20 (0,82) 4,04 (1,04) 4,44 (0,88) 0,63 

               *p<0,05 
               **p<0,01
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Marktækan mun var að finna á kvarðanum hvetjandi stjórnun F(4)= 3,61, 

p=0,008 og sýndi bonferroni mæling að munurinn lægi á milli 

aldursflokkana 31-40 ára og 51-60 ára. 

Þá var einnig marktækur munur á kvarðanum misrétti F(4)= 4,12, 

p=0,004, þar virðast þátttakendur í aldursflokkunum 30 ára og yngri og 31-

40 ára upplifa meira misrétti og er marktækur munur á milli þeirra og 

aldursflokksins 41 – 50 ára. 
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                Tafla 4-11 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og fyrirtækjasviði eftir lengd að heiman 

  

Lengd að heiman 

Minna en 1 viku 1 - 2 vikur 3 - 4 vikur 5 vikur eða lengur 
 

  
Meðaltal            

(sf) 
Meðaltal    

(sf) 
Meðaltal     

(sf) 
Meðaltal              

(sf)  F - gildi 

Félagslegur stuðningur 
     Stuðningur yfirmanns 3,56 (1,38) 3,93 (0,95) 4,07 (0,96) 3,82 (0,82) 1,18 

Stuðningur samstarfsmanna 4,11 (1,23) 4,15 (1,03) 4,23 (0,94) 3,78 (1,02) 1,01 

Stuðningur vina og vandamanna 2,00 (1,50) 2,48 (1,30) 3,14 (1,41) 2,82 (1,18) 3,56* 

Stjórnun 
     

Hvetjandi stjórnun 2,69 (1,52) 3,30 (1,14) 3,13 (1,12) 3,02 (1,01) 1,22 

Fyrirtækis/stofnanabragur 
     Starfsandinn 3,50 (1,49) 3,55 (0,97) 3,69 (0,96) 3,74 (0,72) 0,34 

Frumkvæði  3,84 (1,21) 3,49 (0,97) 3,59 (0,95) 3,75 (0,77) 0,72 

Misrétti 1,53 (0,78) 2,07 (1,03) 1,96 (0,88) 2,05 (0,82) 1,43 

Starfsmannastefna 2,97 (1,15) 2,78 (0,99) 2,96 (1,05) 3,23 (1,45) 0,79 

Hópvinna 
     

Lagni vinnuhópsins 4,13 (1,15) 4,11 (0,91) 4,27 (0,85) 4,32 (0,57) 0,43 

*p<0,05 
**<0,01 
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Einungis var um marktækan mun að ræða á einum kvarða, kvarðanum 

stuðningur vina og vandamanna F(3)= 3,56, p=0,02. Bonferroni mæling 

sýndi að munurinn lægi á milli þeirra sem væru minna en 1 viku að heiman 

og þeirra sem væru 3 – 4 vikur að heiman. Þátttakendur sem voru lengur að 

heiman voru með hærra meðaltal sem bendir til þess að þeir fá meiri 

stuðning en þátttakendur sem eru styttra að heiman í einu. 

 



 

46 

       Tafla 4-12 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á félags- og fyrirtækjasviði eftir starfssviðum 

  
Starfssvið 

Hásetar og aðrir 
starfsmenn á dekki 

Skipstjórar og 
stýrimenn   

Vélstjórar 
Kokkar og 

matsveinar 
Tvö eða fleiri 

starfssvið 

 
  

Meðaltal                               
(sf) 

Meðaltal               
(sf) 

Meðaltal          
(sf) 

Meðaltal         
(sf)  

Meðaltal            
(sf) 

F - gildi 

Félagslegur stuðningur 

      Stuðningur yfirmanns 4,08 (0,82) 3,82 (1,02) 3,75 (1,19) 3,75 (1,67) 3,86 (0,90) 0,58 

Stuðningur samstarfsmanna 4,36 (0,76) 3,96 (1,08) 4,05 (1,15) 3,33 (1,63) 4,27 (0.76) 1,99 

Stuðningur vina og vandamanna 2,83 (1,36) 2,39 (1,38) 3,25 (1,41) 2,33 (1,51) 3,00 (1,41) 1,70 

Stjórnun 
     

 Hvetjandi stjórnun 3,35 (1,09) 3,04 (1,23) 3,08 (1,20) 2,67 (1,21 3,14 (0,75) 0,75 

Fyrirtækis/stofnanabragur 

      Starfsandinn 3,69 (0,83) 3,80 (0,97) 3,30 (0,98) 3,33 (1,47) 3,07 (1,06) 1,76 

Frumkvæði  3,55 (1,02) 3,86 (0,76) 3,30 (0,92) 3,58 (1,11) 3,36 (1,31) 1,56 

Misrétti 1,91 (0,88) 2,02 (0,97) 1,80 (0,66) 1,67 (1,17) 2,29 (0,91) 0,62 

Starfsmannastefna 2,85 (1,15) 3,20 (1,12) 2,55 (0,91) 3,00 (1,38) 2,86 (1,11) 1,35 

Hópvinna 
   

   Lagni vinnuhópsins 4,30 (0,79) 4,38 (0,74) 3,95 (0,89) 3,50 (1,76) 3,71 (0,76) 2,76* 

*p<0,05 
**p<0,01 
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Hásetar og aðrir starfsmenn á dekki voru með hæsta meðaltalið á 

kvarðanum lagni vinnuhópsins og reyndist vera marktækur munur 

F(4)=2,76, p=0,03 á milli þeirra og vélstjóra og kokka/matsveina. 

4.2.3 Einelti og áreitni 

Einelti og áreitni á vinnustað flokkast undir félags- og fyrirtækjasvið QPS 

spurningalistans, þennan spurningaflokk er ekki að finna í styttri útgáfu 

spurningalistans (QPS Nordic 34+) heldur einungis í upphaflegu útgáfunni 

(QPS Nordic). Honum var því bætt sérstaklega við þessa rannsókn af 

rannsakanda. Þátttakendur lásu skilgreiningu á einelti og áreitni og svöruðu 

í kjölfarið þremur spurningum tengdum hugtökum á vinnustað og voru 

niðurstöður hverrar spurningar reiknaðar út sérstaklega.  

Fyrsta spurning var ,,Hefur þú tekið eftir því að einhver hafi orðið fyrir 

einelti og/eða áreitni á vinnustaðnum á síðustu sex mánuðum?“ Af þeim 

131 þátttakanda sem svaraði þessari spurningu voru 43 sem svöruðu henni 

játandi eða 32,8% allra þátttakenda sem er töluvert hærra hlutfall en 

hlutfall viðmiðunargagna (sem er 13,2%).   

Í öðru lagi var spurt ,,Hve marga hefur þú séð lagða í einelti og/eða 

verða fyrir áreitni á vinnustað á síðastliðnum sex mánuðum?“  Við svörun á 

þessari spurningu áttu þátttakendur að skrifa niður hve marga karla og 

konur þeir höfðu séð lagða í einelti og/eða verða fyrir áreitni á 

vinnustaðnum. Svör þátttakenda voru allt frá því að hafa séð 1 karl og allt 

upp í 6 karla lagða í einelti og/eða verða fyrir áreitni á vinnustað. Einungis 

var einn þátttakandi sem sagðist hafa séð 1 konu lagða í einelti og/eða 

verða fyrir áreitni á vinnustað, þar er þó mikilvægt að taka tillit til þess að 

miklu hærra hlutfall sjómanna á Íslandi eru karlmenn en konur. Athyglisvert 

var að sjá hve margir höfðu séð fleiri en einn karlmann lagðan í einelti 

og/eða verða fyrir áreitni á vinnustað en um 48,8% þeirra sem svöruðu 

spurningunni höfðu séð á bilinu 2-6 karlmenn lagða í einelti og/eða verða 

fyrir áreitni á vinnustað á síðastliðnum sex mánuðum.  

Þriðja og síðasta spurningin sem snéri að einelti og áreitni var ,,Hefur þú 

sjálf/ur orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustað á síðustu sex 

mánuðum?“ Þar voru 8 sem að svöruðu játandi eða 6,1% allra þátttakenda. 

Niðurstöður við spurningunum ,,Hefur þú tekið eftir því að einhver hafi 

orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustaðnum á síðustu sex mánuðum?“ 

og ,,Hefur þú sjálf/ur orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustað á síðustu 

sex mánuðum?“ voru bornar saman við lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

með t – prófi og marktæk tengsl könnuð, niðurstöður má sjá í töflum 4-13 

og 4-14. 
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Tafla 4-13 Tengsl þeirra sem ekki hafa upplifað einelti og/eða áreitni og þeirra 
sem hafa upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustað við heilsutengd 
lífsgæði og lífsánægju  

  Heilsutengd lífsgæði Lífsánægja 

  Meðaltal (sf) Meðaltal (sf) 

Ekki upplifað 
einelti/áreitni (n=88) 

48,92 (9,8) 26,68 (4,5) 

Upplifað             
einelti/áreitni (n=43) 

43,53 (10,5) 24,44 (4,7) 

t- gildi 2,89** 2,62** 

*p<0,05 
**p<0,01 

 

Þegar meðaltöl þeirra sem ekki hafa upplifað einelti og/eða áreitni og 

þeirra sem hafa upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustað voru borin 

saman við heilsutengd lífsgæði og lífsánægju, kom í ljós að þeir sem höfðu 

upplifað einelti og/eða áreitni voru með lægri meðaltöl á öllum breytum en 

þeir sem ekki höfðu upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustað. Þeir sem 

höfðu upplifað einelti og/eða áreitni höfðu marktækt lægri heilsutengd 

lífsgæði og lífsánægju (p<0,01) heldur en þeir sem höfðu ekki upplifað 

einelti og/eða áreitni á vinnustað. Áhrifsstærð (e. Cohens d) var reiknuð þar 

sem marktækni gætti til þess að meta áhrif frumbreytunnar á fylgibreytuna 

og reyndist hún nokkuð há eða 0,51 fyrir heilsutengd lífsgæði og 0,46 fyrir 

lífsánægju.   
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Tafla 4-14 Tengsl þeirra sem ekki hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni og þeirra 
sem hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustað við heilsutengd 
lífsgæði og lífsánægju. 

  Heilsutengd lífsgæði Lífsánægja 

  Meðaltal (sf) Meðaltal (sf) 

Ekki orðið fyrir 
einelti/áreitni (n=128) 

47,75 (9,7) 26,11 (4,7) 

Orðið fyrir einelti/áreitni 
(n=8) 

38,00 (14,8) 23,38 (4,6) 

t- gildi 2,65** 1,61 

 *p<0,05 
**p<0,01 

 

Þeir þátttakendur sem hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni eru með 

lægri meðaltöl en þeir sem ekki hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni á 

vinnustað á báðum breytum. Þeir sem hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni 

hafa mun lægri heilsutengd lífsgæði en þeir sem ekki hafa orðið fyrir einelti 

og/eða áreitni á vinnustað og er munurinn marktækur við p<0,01, munur á 

meðaltölum fyrir lífsánægju er 2,73, en þeir sem hafa orðið fyrir einelti 

og/eða áreitni eru með lægri lífsánægju en þeir sem ekki hafa orðið fyrir 

einelti og/eða áreitni á vinnustað. Þó ber að benda á mun fjölda 

þátttakenda í hópum sem gæti haft áhrif á þessar niðurstöður. Áhrifsstærð 

(e. Cohens d) fyrir heilsutengd lífsgæði var 0,40. 

4.2.4 Einstaklingssvið 

Spurningar á einstaklingssviði voru einungis innan eins kvarða á QPS Nordic 

34+, en það var kvarðinn tilfinning um færni. Þar var meðaltal úrtaks 

þessarar rannsóknar 4,26 og staðalfrávikið 0,57 en hjá úrtaki 

viðmiðunargagna var meðaltalið 3,88 og staðalfrávikið 0,74.
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Í töflu 4-15 má sjá niðurstöður tveggja t-prófa fyrir kvarða á 

einstaklingssviði eftir bakgrunnsbreytunum stjórnunarstaða og BMI stuðull.  

Tafla 4-15 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á einstaklingssviði 
eftir stjórnunarstöðu og BMI stuðli 

  Tilfinning um færni   

  Meðaltal (sf) t - gildi 

Stjórnunarstaða     

Já  4,31 (0,60) 
1,71 

Nei 4,13 (0,47) 

   
BMI stuðull 

  
Í kjörþyngd 4,28 (0,61) 

0,22 

Yfir kjörþyngd 4,25 (0,56) 

 

Ekki fannst marktækur munur á milli hópa á kvarða einstaklingssviðs fyrir 

breyturnar stjórnunarstaða og BMI stuðull. Meðaltal þeirra þátttakenda 

sem eru í stjórnunarstöðu virðist hærra en þeirra sem ekki eru í 

stjórnunarstöðu á kvarðanum tilfinning um færni. 

Notuð var einfalda dreifigreiningu til þess að skoða mun á milli hópa á 

kvarða einstaklingssviðs fyrir bakgrunnsbreyturnar aldur, lengd að heiman 

og starfssvið. Niðurstöður má sjá í töflu 4-16.  
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Tafla 4-16 Munur á meðaltölum og staðalfráviki fyrir kvarða á einstaklingssviði 
eftir aldri, lengd að heiman og starfssviðum 

  Tilfinning um færni   

  Meðaltal (sf) F - gildi 

Aldur 
  

30 ára og yngri 4,11 (0,66) 

1,70 

31 - 40 ára 4,34 (0,59) 

41 - 50 ára 4,17 (0,50) 

51 - 60 ára 4,44 (0,51) 

61 árs og eldri 4,10 (0,74) 

  
 

Lengd að heiman 

  Minna en 1 viku 4,44 (0,62) 

0,99 
1 - 2 vikur 4,17 (0,61) 

3 - 4 vikur 4,27 (0,54) 

5 vikur eða lengur 4,23 (0,57) 

   Starfssvið 

  Hásetar og aðrir starfsmenn á dekki 4,15 (0,55) 

0,61 

Skipstjórar og stýrimenn 4,33 (0,59) 

Vélstjórar 4,25 (0,55) 

Kokkar og matsveinar 4,33 (0,62) 

Tvö eða fleiri starfssvið 4,29 (0,76) 

 

Enginn marktækur munur var á milli aldursflokka fyrir kvarðann tilfinning 

um færni en meðaltal var hæst hjá þátttakendum 51 – 60 ára og lægst hjá 

61 árs og eldri.  

Það sama mátti segja um lengd að heiman og starfssvið, þ.e. engan 

marktækan mun var að finna á milli hópanna. Þátttakendur sem voru minna 

en 1 viku að heiman voru með hæsta meðaltalið og eftir starfssviðum voru 

skipstjórar/stýrimenn og kokkar/matsveinar með hæsta meðaltalið. 

4.3 Lífsánægja 

Heildarmeðaltal lífsánægju var 25,93 með staðalfrávikið 4,7. Könnuð voru 

áhrif fimm bakgrunnsbreyta á lífsánægju: Aldur, lengd að heiman, 
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starfssvið, stjórnunarstaða og BMI stuðull með  einfaldri dreifigreiningu og 

t-prófi, niðurstöður má sjá í töflum 4-17 og 4-18.  

Tafla 4-17 Munur á meðaltölum og staðalfráviki lífsánægju eftir aldri, lengd að 
heiman og starfssviðum þátttakenda 

        

  Meðaltal Staðalfrávik  Fjöldi (n) 

Aldur 

   30 ára og yngri 27,16 4,6 19 

31-40 ára 24,80 4,6 35 

41-50 ára 26,44 4,3 41 

51-60 ára 26,56 4,7 27 

61 árs og eldri 23,80 6,0 10 

F- gildi 1,62 

  Lengd að heiman 

   Minna en 1 viku 24,28 6,1 18 

1 - 2 vikur 26,30 4,7 46 

3 - 4 vikur 26,30 4,2 44 

5 vikur eða lengur 25,91 4,7 22 

F- gildi 0,92 

  Starfssvið 

   Hásetar og aðrir starfsmenn á dekki 26,11 4,5 47 

Skipstjórar og stýrimenn 26,18 4,7 49 

Vélstjórar 25,90 4,8 20 

Kokkar og matsveinar 25,17 6,5 6 

Tvö eða fleiri starfssvið 25,93 5,4 7 

F-gildi 
0,47 

 
    

 

Bakgrunnsbreyturnar aldur, lengd að heiman og starfssvið höfðu ekki 

marktæk tengsl við lífsánægju þátttakenda.   



 

53 

Tafla 4-18 Munur á meðaltölum og staðalfráviki lífsánægju eftir stjórnunarstöðu 
og BMI stuðli 

        

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi (n) 

Stjórnunarstaða 

   Já 26,47 4,4 86 

Nei  25,51 4,9 39 

t-gildi 1,08 

  BMI 

   Í kjörþyngd 26,08 5,4 36 

Yfir kjörþyngd 25,89 4,4 95 

t-gildi 0,20     

 
Bakgrunnsbreyturnar stjórnunarstaða og BMI stuðull höfðu ekki 

marktæk tengsl við lífsánægju þátttakenda.  

4.4 Heilsutengd lífsgæði 

Heildarmeðaltal heilsutengdra lífsgæða var 47,2 með staðalfrávikið 10,2. Í 

töflu 4-19 má sjá heildarniðurstöður undirkvarðanna 12 sem móta 

heilsutengd lífsgæði þátttakenda.  
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Tafla 4-19 Meðaltöl og staðalfrávik undirkvarða heilsutengdra lífsgæða 

 

 Þátttakendur (n=132)  
    

 
Meðaltal Staðalfrávik 

 
Heilsufar 46,8 9,7 

 Einbeiting 47,6 10,9 

 Depurð 49,1 9,3 

 Samskipti 47,7 10,3 

 Fjárhagur 48,8 8,9 

 Þrek 49,1 9,2 

 Kvíði 49,2 10,4 

 Líkamsheilsa 46,2 9,9 

 Verkir 42,0 10,6 

 Sjálfsstjórn 47,1 9,6 

 Svefn 47,1 10,7 

 Líðan 48,8 9,9 

 

    Lífsgæði (T-einkunn) 47,2 10,2   

 

Niðurstöður sýna að meðaltalsskor allra kvarða er lægra en 50 (sem er 

meðaltal Íslendinga). Þeir þættir sem komu verst út hjá þátttakendum og 

viku mest frá meðaltali voru verkir, líkamsheilsa og heilsufar. Þeir þættir 

sem komu best út voru þrek, kvíði og depurð. 

Könnuð voru áhrif fimm bakgrunnsbreyta á heilsutengd lífsgæði: aldur, 

lengd að heiman, starfssvið, stjórnunarstaða og BMI stuðull með einfaldri 

dreifigreiningu og t-prófi og má sjá niðurstöður í töflum 4-20 og 4-21.  
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Tafla 4-20 Munur á meðaltölum og staðalfráviki heilsutengdra lífsgæða eftir aldri, 
lengd að heiman og starfssviðum þátttakenda 

  
 
 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi (n) 

Aldur 

   30 ára og yngri 46,00 7,9 19 

31-40 ára 45,31 13,0 35 

41-50 ára 47,24 10,3 41 

51-60 ára 49,74 8,4 27 

61 árs og eldri 48,90 8,3 10 

F- gildi 0,84 

  Lengd að heiman 

   Minna en 1 viku 45,56 10,5 18 

1 - 2 vikur 46,28 10,8 46 

3 - 4 vikur 48,30 9,6 44 

5 vikur eða lengur 48,50 11,1 22 

F- gildi 0,55 

  Starfssvið 

   Hásetar og aðrir starfsmenn á dekki 46,74 10,6 46 

Skipstjórar og stýrimenn 47,92 9,4 49 

Vélstjórar 49,35 8,0 20 

Kokkar og matsveinar 49,33 9,9 6 

Tvö eða fleiri starfssvið 38,00 17,4 7 

F-gildi 1,78     

 

Ekki voru marktæk tengsl við heilsutengd lífsgæði eftir aldri, lengd að 

heiman eða starfssviðum þátttakenda.  
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Tafla 4-21 Munur á meðaltölum og staðalfráviki heilsutengdra lífsgæða eftir 
stjórnunarstöðu og BMI stuðli 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Stjórnunarstaða 

   Já 47,87 9,6 86 

Nei 46,36 11,4 39 

t-gildi           0,77 
  BMI 

   í Kjörþyngd 48,31 7,7 36 

Yfir kjörþyngd 46,73 11,1 95 

t-gildi 0,78     

  

Bakgrunnsbreyturnar stjórnunarstaða og BMI stuðull höfðu ekki 

marktæk tengsl við heilsutengd lífsgæði. 

4.5 Áhrif starfsumhverfis á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

Kannað var hvort að fylgnisamband væri á milli kvarða á sviðum QPS Nordic 

34+ spurningalistans og lífsánægju og heilsutengdra lífsgæða með 

fylgniprófi (e. pearson) og má sjá niðurstöður í töflum 4-22 – 4-24.  
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Tafla 4-22 Fylgnisamband (pearson) kvarða verkefnasviðs við lífsánægju og 
heilsutengd lífsgæði 

  Lífsánægja Heilsutengd lífsgæði 

Starfskröfur 
  

Kröfur um afköst í vinnu -0,13 -0,24** 

Kröfur um þekkingaröflun -0,25** -0,32** 

Hlutverk og væntingar 
  

Skýrleiki hlutverka 0,18* 0,19* 

Hlutverkaruglingur -0,17* -0,24** 

Sjálfræði í starfi 
  

Jákvæðar áskoranir í vinnunni 0,17 0,14 

Ákvarðanafrelsi 0,13     0,23** 

Stjórn á vinnuhraða 0,10 0,22* 

Forspá um vinnuna 
  

Forspá um næsta mánuð 0,09 0,25** 

*p<0,05 
**p<0,01 

 

Niðurstöður verkefnasviðs sýna að jákvæð tengsl eru á milli lífsánægju 

og heilsutengdra lífsgæða, r=0,66 og marktækt við p<0,01  
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Tafla 4-23 Fylgnisamband (pearson) kvarða félags- og fyrirtækjasviðs  við 
lífsánægju og heilsutengd lífsgæði  

  Lífsánægja Heilsutengd lífsgæði 

Félagslegur stuðningur 

  Stuðningur yfirmanns 0,13 0,07 

Stuðningur samstarfsmanna 0,25** 0,09 

Stuðningur vina og vandam. -0,12 -0,16 

Stjórnun 

  Hvetjandi stjórnun 0,14 0,10 

Fyrirtækis/stofnunarbragur 

  Starfsandinn 0,38** 0,33** 

Frumkvæði 0,22* 0,28** 

Misrétti -0,05 -0,05 

Starfsmannastefna 0,15 0,23** 

Hópvinna 

  Lagni vinnuhópsins 0,26** 0,26** 

*p<0,05 
**p<0,01 

 

Fylgni á milli starfsanda og lífsánægju var 0,38 og marktæk við p<0,01 

sem bendir til þess að tengsl séu á milli starfsanda og lífsánægju 

þátttakenda, fylgni starfsanda við heilsutengd lífsgæði var einnig nokkuð há 

eða 0,33 og p<0,01. Aðrir þættir sem höfðu marktæk tengsl við lífsánægju 

og heilsutengd lífsgæði voru frumkvæði og lagni vinnuhópsins. Marktækur 

munur var á kvarðanum stuðningur samstarfsmanna við lífsánægju p<0,01 

en sá kvarði hafði lítil sem enginn áhrif á heilsutengd lífsgæði. Sá kvarði sem 

að vó þyngst á líðan þátttakenda var stuðningur vina og vandamanna en 

þar var þó ekki um marktæk áhrif að ræða. Kvarðinn misrétti hafði lítil eða 

enginn tengsl við lífsánægju og heilsutengd lífsgæði.  
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Tafla 4-24 Fylgnisamband (pearson) kvarða einstaklingssviðs við lífsánægju og 
heilsutengd lífsgæði 

 

Lífsánægja Heilsutengd lífsgæði 

Færni í starfi 
  

Tilfinning um færni 0,22* 0,31** 

*p<0,05 
**p<0,01 

 

Marktæk tengsl var að finna á milli kvarðans tilfinning um færni og 

lífsánægju (p<0,05) og heilsutengdra lífsgæða (p<0,01). Fylgnin er jákvæð 

sem bendir til þess að því meiri tilfinning um færni því meiri lífsánægja og 

heilsutengd lífsgæði. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna starfsumhverfi, lífsánægju og 

heilsutengd lífsgæði sjómanna á Íslandi og fólst rannsóknin í 

spurningalistakönnun. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að sjómenn eru 

almennt ánægðir með líf sitt en heilsutengd lífsgæði þeirra eru nokkuð lág. 

Niðurstöður sýndu einnig að margir þættir í starfsumhverfi sjómanna hafa 

áhrif á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði þeirra. Einelti og/eða áreitni var 

einn af þeim þáttum sem hafði neikvæð áhrif á lífsánægju og heilsutengd 

lífsgæði sjómanna en  hlutfall þeirra sjómanna sem hafði upplifað eða lent í 

einelti og/eða áreitni á vinnustað var mjög hátt í úrtaki þessarar 

rannsóknar. 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar ræddar og tenging þeirra við 

fræðin. Umræða um andlega og félagslega þætti í starfsumhverfi sjómanna 

verður tekin fyrir samkvæmt sviðum QPS Nordic spurningalistans, en þau 

eru verkefnasvið, félags- og fyrirtækjasvið og einstaklingssvið. Þá verða 

niðurstöður lífsánægju og heilsutengdra lífsgæða ræddar og tengsl þeirra 

við kvarða QPS Nordic listans.   

5.1 Verkefnasvið 

Það var ekki marktækur munur á meðaltölum fyrir úrtak þessarar 

rannsóknar og úrtak viðmiðunargagna á kvörðum verkefnasviðs. Mestur var 

munurinn fyrir kvarðann forspá um næsta mánuð en þar var meðaltal 

sjómanna vel undir meðaltali viðmiðunargagnanna. Það bendir til þess að 

sjómenn viti síður hver verkefni þeirra verða eftir mánuð samanborið við 

aðrar starfsstéttir. Þessi þáttur getur haft veruleg áhrif á andlega líðan 

starfsmanna (Lau & Knardahl, 2008) og því mikilvægt  að stjórnendur hafi 

það í huga og reyni eftir bestu getu að upplýsa starfsmenn sína um þau 

verkefni sem framundan eru.  

Stjórnunarstaða hafði sterk tengsl við kvarða verkefnasviðs en 

þátttakendur sem gegndu stjórnunarstöðu voru almennt með hærra 

meðaltal en þeir sem ekki gegndu stjórnunarstöðu. Marktækt hærri mun 

var að finna á öllum kvörðum sjálfræðis í starfi fyrir þá sem að gegndu 

stjórnunarstöðu sem bendir til þess að þátttakendur sem gegna 

stjórnunarstöðu ráða meira yfir þeim tíma sem þeir verja í starf sitt en þeir 



 

62 

sem ekki gegna stjórnunarstöðu. Það er einnig í takt við aðrar rannsóknir 

sbr. (Hintsa et al., 2015). 

BMI hafði minni tengsl en stjórnunarstaða við kvarða verkefnasviðs og 

var munur á milli þeirra sem voru í kjörþyngd og yfir kjörþyngd ekki svo 

mikill á kvörðum verkefnasviðs. Marktækan mun var að finna á kvarðanum 

hlutverkaruglingur sem fellur undir þáttinn hlutverk og væntingar en þar 

voru þátttakendur yfir kjörþyngd með mun hærra meðaltal en þeir sem ekki 

voru í kjörþyngd. Það bendir til þess að oftar eru gerðar ósamræmanlegar 

kröfur til þátttakenda sem eru yfir kjörþyngd af hálfu stjórnenda og 

starfsmanna heldur en til þeirra sem eru í kjörþyngd. Rannsóknir hafa sýnt 

að í samfélaginu eru viðhorf almennings gagnvart einstaklingum sem eru 

yfir kjörþyngd oft neikvæðari en gagnvart þeim sem eru í kjörþyngd (Carr, 

Friedman, & Jaffe, 2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt að einstaklingar sem 

berjast við ofþyngd eða offitu verða mun oftar fyrir fordómum en þeir sem 

eru í kjörþyngd (Bucchianeri, Eisenberg, & Neumark-Sztainer, 2013). Þessar 

niðurstöður gætu átt þátt í því að ósamræmanlegar kröfur eru gerðar til 

sjómanna út frá BMI stuðli þeirra. 

Aldur hafði tengsl við kvarða verkefnasviðs og var marktækur munur á 

nokkrum þeirra. Eftir því sem þátttakendur voru eldri voru marktækt minni 

starfskröfur gerðar til þeirra en að sama skapi hækkaði sjálfræði í starfi 

þeirra marktækt. Eftir því sem sjómenn voru eldri virtust þeir vita meira um 

hvaða verkefni biðu þeirra næsta mánuðinn. Þetta bendir til þess að eldri 

starfsmenn, hafi það örlítið betra í starfi en þeir yngri. Leiða má líkur að því 

að starfsreynsla spili þar ákveðna rullu en rannsókn sem gerð var á 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga, leiddi í ljós að eftir því sem starfreynsla 

var meiri því meira var sjálfræði þeirra í starfi (Hayes, Bonner, & Pryor, 

2010). Sama rannsókn sýndi einnig að starfsmenn með meiri starfsreynslu 

höfðu meiri stjórn á vinnunni, unnu verkin eins og þeim sjálfum þótti 

faglegast og án þess að fylgst væri með þeim. 

Marktæk tengsl voru á milli lengdar að heiman og allra undirkvarða 

sjálfræðis í starfi. Sjómenn sem voru 5 vikur eða lengur að heiman voru með 

mesta stjórn á vinnuhraða og aukið ákvarðanafrelsi. 

Starfssvið þátttakenda virðist skipta máli þegar kemur að kvörðum 

verkefnasviðs. Skipstjórar og stýrimenn hafa meira ákvarðanafrelsi og betri 

forspá um næsta mánuð en aðrir sem er eðlilegt þar sem skipstjórar ráða á 

vinnustaðnum og taka oftast lokaákvarðanir í mikilvægum málefnum en þó í 

samráði við stjórnendur í landi og aðra yfirmenn um borð s.s. stýrimenn og 

vélstjóra sem er í takt við það sem (Hintsa et al., 2015) hefur skoðað. 

Hásetar hafa minnsta stjórn á vinnuhraða en vélstjórar mesta.  
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5.2 Félags- og fyrirtækjasvið 

Ekki var um marktækan mun að ræða á meðaltölum fyrir úrtak þessarar 

rannsóknar og úrtak viðmiðunargagna fyrir kvarða á félags- og 

fyrirtækjasviði. Þó var áhugavert að sjá að þátttakendur þessarar 

rannsóknar voru með hærra meðaltal en úrtak viðmiðunargagna á öllum 

kvörðum. Úrtak þessarar rannsóknar var með mun hærra meðaltal á 

kvarðanum stuðningur vina og vandamanna sem getur bent til þess 

sjómenn fái meiri stuðning að heiman en þátttakendur í úrtaki 

viðmiðunargagna. Samkvæmt rannsókn Dagnýju Gunnarsdóttur (2012) á 

upplifun sjómanna af fjarveru og föðurhlutverki kom í ljós að þeir sjómenn 

sem tóku þátt í rannsókninni voru allir sammála um að skilningur 

fjölskyldumeðlima á starfsaðstæðum þeirra var mikill sem og stuðningurinn.   

Bakgrunnsbreyturnar stjórnunarstaða og BMI stuðull höfðu ekki 

marktæk tengsl við kvarða á félags- og fyrirtækjasviði. 

Martæk tengsl voru á milli aldurs þátttakenda og kvarðans misrétti. Þar 

sem niðurstöður leiddu í ljós að yngri starfsmenn verða marktækt fyrir 

meira misrétti en þeir eldri. Hér telur rannsakandi starfsreynslu þeirra eldri 

spila ákveðið hlutverk en rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem starfsmenn 

hafa unnið lengur á vinnustöðum er þeim treyst betur fyrir verkefnum 

sínum, minni starfskröfur eru gerðar til þeirra og eftirlit með verkefnum 

þeirra minnkar (Hayes et al., 2010). 

Lengd að heiman hafði einungis tengsl við félags- og fyrirtækjasvið á 

einum kvarða, kvarðanum stuðningur vina og vandamanna. En þar virðast 

þeir sem eru lengur að heiman fá meiri stuðning frá vinum og 

vandamönnum en þeir sem eru styttra að heiman. Áhugavert er að sjá að 

minnstan stuðning fá þeir sem eru minna en 1 viku að heiman en síðan 

eykst stuðningur eftir því sem þátttakendur eru lengur að heiman. 

Starfssvið virðist ekki hafa mikil tengsl við félags- og fyrirtækjasvið, 

einungis var um marktækni að ræða á einum kvarða en það var kvarðinn 

lagni vinnuhópsins. Þar má glöggt sjá að þeir starfsmenn sem starfa meira í 

hópum eins og hásetar eru mun lagnari við að starfa með öðrum en t.d. 

kokkar og matsveinar sem vinna að mestu leiti einir. 

5.3 Einelti og áreitni 

Nokkrir þátttakendur sögðust hafa orðið fyrir einelti og/eða áreitni og mjög 

margir sögðust hafa upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustaðnum á 

síðastliðnum sex mánuðum. Þegar að þessar tölur eru teknar saman kemur í 

ljós að ríflega þriðjungur (38,9%) þeirra sem tóku þátt í rannsókninni hafði 



 

64 

orðið fyrir eða upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustað sínum. 

Samanborið við viðmiðunargögn og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

(Berglind Melax & Erna Sigurðardóttir, 2013; Linström et al., 2000, 2004) er 

þetta hlutfall með því hæsta sem rannsakandi hefur séð. Sé hlutfallið 

yfirfært á alla sjómenn á Íslandi, eða þá 4100 sem störfuðu sem sjómenn á 

árunum 2013-2014 má áætla að tæplega 1600 þeirra hafi orðið fyrir eða 

upplifað einelti og/eða áreitni á vinnustað sínum.  

Eins og við var að búast fundust neikvæð tengsl á milli eineltis og/eða 

áreitni og lífsánægju og heilsutengdra lífsgæða þátttakenda. En 

þátttakendur sem höfðu orðið fyrir eða upplifað einelti og/eða áreitni á 

vinnustaðnum voru með lægri lífsánægju og heilsutengd lífsgæði en þeir 

sem ekki höfðu upplifað eða orðið fyrir einelti og/eða áreitni á 

vinnustaðnum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

rannsókna á afleiðingum eineltis, en einelti getur haft mjög neikvæðar 

afleiðingar á heilsu og vellíðan einstaklinga (Finne et al., 2011; Kaaria et al., 

2012). Einnig er talið að einelti geti haft áhrif á öryggi á vinnustöðum og 

getur það skipt sköpum í atvinnugreinum eins og sjávarútveginum þar sem 

öryggi og heilsa starfsmanna á að vera í fyrirrúmi. Í þess konar 

atvinnugreinum getur einelti á vinnustað valdið samskiptaörðuleikum milli 

starfsmanna þegar hættuástand skapast. Það getur síðan leitt til þess að 

samhæfni og verklag starfsmanna minnkar (Nielsen, 2013). 

Í íslenskri rannsókn frá árinu 2011 þar sem rætt var við sjómenn kom í 

ljós að flestir viðmælenda höfðu lent í eða upplifað einelti og/eða áreitni á 

vinnustaðnum. Eineltið tók á sig ýmsar myndir og var misalvarlegt allt frá 

því að fólk var beðið um að sækja hluti sem voru ekki til s.s. ,,flækjubókina“ 

eða ,,vakúmið“ og yfir í það að rúmföt og fatnaður fólks var teipaður saman. 

Jafnvel kom það fyrir að lagðar voru hendur á menn. Að mati eins 

viðmælanda taldi hann sjómennskuna vera einn mesta eineltisstað sem 

hægt væri að vera á (Sólrún Bergþórsdóttir, 2011).   

Það að einelti og/eða áreitni fyrirfinnist á vinnustað sama í hve miklu eða 

litlu mæli er alltaf óviðunandi og nauðsynlegt að yfirmenn taki á þeim 

málum á viðunandi hátt að mati rannsakanda. 

Í rannsókn frá árinu 2013 þar sem tengsl eineltis og/eða áreitni við 

leiðtogahæfni starfsmanna í sjávarútveginum var könnuð, kom m.a. í ljós að 

góð leiðtogahæfni starfsmanna er mikilvæg og getur komið í veg fyrir einelti 

og/eða áreitni á vinnustað (Nielsen, 2013). 
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5.4 Einstaklingssvið 

Tilfinning um færni var hærri hjá þátttakendum þessarar rannsóknar en 

úrtaks viðmiðunargagna sem segir okkur að sjómenn teljast almennt 

nokkuð öruggir með færni sína í starfi. Engan marktækan mun var að finna 

fyrir kvarðann tilfinning um færni eftir bakgrunnsbreytum, þó var meðaltal 

þeirra sem gegndu stjórnunarstöðu hærra en þeirra sem ekki gegndu 

stjórnunarstöðu. En það er einnig í takt við niðurstöður rannsóknar þeirra 

Berglindar og Ernu (2013), um lífsánægju starfsmanna Húsasmiðjunnar og 

Blómavals. 

5.5 Lífsánægja 

Niðurstöður lífsánægju leiddu í ljós að á heildina litið eru sjómenn ánægðir 

með líf sitt, heildarmeðaltal þeirra liggur á bilinu 26 – 30 á 

lífsánægjukvarðanum sem  táknar tiltölulega háa lífsánægju (Diener et al., 

1985). Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið innan annarra starfsstétta 

á Íslandi hafa sýnt svipaðar niðurstöður en t.d. eru starfsmenn 

Húsasmiðjunnar og tannlæknar með frekar háa lífsánægju (Berglind Melax 

& Erna Sigurðardóttir, 2013; Óskar Marinó Sigurðsson, 2012). Þessar 

niðurstöður eru einnig í samræmi við þær niðurstöður sem Kristín Erla 

Pétursdóttir (2005) fékk þegar hún skoðaði lífsánægju Íslendinga.  

Lífsánægja var mjög misjöfn eftir aldri sjómanna, hæst var hún hjá 

sjómönnum sem voru 30 ára og yngri en lægst hjá sjómönnum sem voru 

eldri en 61 árs. Annars var ekkert samband á milli lífsánægju og aldurs 

þ.e.a.s. lífsánægja virtist ekki hækka eða lækka með hækkandi aldri heldur 

var hún mjög breytileg. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á lífsánægju en rannsóknir þeirra hafa sýnt að erfitt sé að 

greina lífsánægju út frá mismunandi aldri einstaklinga (Melin, Fugl-Meyer, & 

Fugl-Meyer, 2003). 

Það kom rannsakanda á óvart að lífsánægja var lægst hjá sjómönnum 

sem voru minna en 1 viku að heiman í einu. Lífsánægja var næst lægst hjá 

sjómönnum sem voru lengur en 5 vikur að heiman en það kom ekki eins 

mikið á óvart þar sem langt tímabil í burtu frá fjölskyldu og ættingjum getur 

haft áhrif á andlega líðan sjómanna (Borovnik, 2011). Ástæðan fyrir því að 

lífsánægja þeirra sjómanna sem eru styttra að heiman er lægst getur verið 

tengd starfskröfum en einnig getur verið að sjómenn eigi erfitt með að finna 

festu bæði í starfi og heima í landi þar sem að túrarnir og fríin eru stutt og 

því erfitt að aðlagast hvorum stað á svo stuttum tíma.  
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Þegar lífsánægja var skoðuð eftir starfssviðum sjómanna kom í ljós að 

skipstjórar og stýrimenn voru með hærri lífsánægju en aðrir starfsmenn. 

Það kom rannsakanda á óvart að þeir sjómenn sem gegndu stjórnunarstöðu 

voru lífsánægðari en aðrir en það er ekki í samræmi við niðurstöður úr 

rannsókn Caratenuto o.fl. frá árinu 2013. Niðurstöður hans bentu til þess að 

sjómenn sem gegndu stjórnunarstöðu á skipum væru með lægri lífsánægju 

en aðrir starfsmenn um borð (Carotenuto et al., 2013).  

5.6 Heilsutengd lífsgæði 

Þegar heilsutengd lífsgæði sjómanna voru skoðuð kom í ljós að 

heildarmeðaltal þeirra var töluvert fyrir neðan almennt meðaltal íslenskra 

karla. Þegar niðurstöður einstakra prófþátta voru skoðaðar kom einnig í ljós 

að sjómenn fá að meðaltali lægra á öllum þáttum miðað við meðaltal 

íslenskra karlmanna. Rannsóknir sem gerðar voru af þeim Sonju Sif 

Jóhannsdóttur (2009) og Baldri Helga Ingvarssyni (2005) greindu frá því að 

sjómenn væru yfir meðaltali á nokkrum þáttum prófsins auk þess sem 

heildarmeðaltal þeirra var mun hærra en þessa úrtaks. Það má því segja að 

heilsutengdum lífsgæðum sjómanna hafi hrakað á undanförnum 6 – 10 

árum.  

Þegar þessi rannsókn og rannsókn Sonju Sifjar (2005) eru bornar saman 

kemur í ljós að 8 af þeim 12 þáttum sem móta heilsutengd lífsgæði hafa 

lækkað talsvert á síðastliðnum 6 árum. Fjórir þeirra snúa að andlegum og 

félagslegum þáttum þátttakenda en það eru einbeiting, samskipti, 

sjálfsstjórn og líðan. Athyglisvert er að sjá hversu mikið þátturinn fjárhagur 

hefur lækkað hjá sjómönnum á undanförnum árum. 

Sá þáttur sem kom verst út hjá sjómönnum var verkir en það er í 

samræmi við þær niðurstöður sem Sonja Sif Jóhannsdóttir (2009) og Baldur 

Helgi Ingvarsson (2005) fengu þegar þau skoðuðu þessa þætti en það 

líkamlega erfiði sem fylgir sjómennskunni getur leitt til aukinna verkja 

(Adam et al., 2014; Jensen & Jepsen, 2014). 

Þeir þættir sem komu best út úr rannsókninni voru þrek, kvíði og depurð. 

Jákvætt er að sjá að andlegir þættir á borð við depurð og kvíða hafa batnað 

verulega á meðal sjómanna á undanförnum árum. 

Heilsutengd lífsgæði sjómanna hækka eftir aldri og eru hæst hjá þeim 

sem komnir eru yfir fimmtugt, það er þvert á þær niðurstöður sem að 

Tómas Helgason o.fl. (2008) fengu í rannsókn sinni en þar kom fram að 

heilsutengd lífsgæði Íslendinga lækkuðu með hækkandi aldri.  
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5.7 Áhrif starfsumhverfis á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

Sterkt jákvætt samband var á milli lífsánægju og heilsutengdra lífsgæða sem 

segir okkur að þeir einstaklingar sem hafa háa lífsánægju hafa einnig há 

heilsutengd lífsgæði. Það er eðlilegt þar sem verið er að mæla samverkandi 

þætti en báðir kvarðar byggja á sjálfsmati einstaklinga á gæðum lífs síns 

(Diener & Diener, 1995; Nordlund et al., 2005). Það kemur því ekki á óvart 

að þeir þættir í starfsumhverfinu sem höfðu neikvæð áhrif á lífsánægju 

þátttakenda höfðu einnig neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra og 

öfugt. 

Þeir þættir á verkefnasviði sem að vógu þungt á lífsánægju og 

heilsutengd lífsgæði þátttakenda voru kröfur um afköst í vinnu, kröfur um 

þekkingaröflun og hlutverkaruglingur. Niðurstöður gefa til kynna að eftir því 

sem starfskröfur aukast þá minnkar lífsánægja og heilsutengd lífsgæði og er 

það í takt við niðurstöður annarra rannsókna (Pouwels et al., 2008). Þetta 

kemur rannsakanda ekki á óvart en algengt er að miklar kröfur séu gerðar til 

sjómanna sbr. (Haka, Borch, Jensen, & Leppin, 2011). Skýrleiki hlutverka, 

jákvæðar áskoranir, ákvarðanafrelsi, stjórn á vinnuhraða og forspá um 

næsta mánuð hafa góð áhrif á lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

þátttakenda. Eftir því sem þátttakendur hafa meiri stjórn á þessum þáttum 

því meiri verður lífsánægja þeirra og heilsutengdu lífsgæðin sömuleiðis. 

Engir þættir á félags- og fyrirtækjasviði vógu verulega þungt á lífsánægju 

og heilsutengd lífsgæði sjómanna.  Áhugavert var að sjá að eftir því sem 

stuðningur vina og vandamanna var meiri því minni var lífsánægjan og 

heilsutengdu lífsgæðin og kom þetta verulega á óvart en eftir því sem 

stuðningur yfirmanns og stuðningur samstarfsmanna var meiri því meiri var 

lífsánægja og heilsutengd lífsgæði þátttakenda. Ein ástæða að baki þessu 

gæti t.d. verið að þeir sjómenn sem lifa góðu fjölskyldulífi og fá góðan 

stuðning að heiman eru með bakþanka yfir því að vera lengi að heiman og 

jafnvel heimþrá sem getur haft neikvæð áhrif á lífsánægju þeirra. 

Starfsandinn, frumkvæði, starfsmannastefna, og lagni vinnuhópsins er góð á 

vinnustaðnum og endurspeglast þessir þættir i hærri lífsánægju og 

heilsutengdum lífsgæðum þátttakenda sem er í takt við það sem aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á (Shirazi et al., 2014). 

Niðurstöður á einstaklingssviði leiddu í ljós að  þátttakendur höfðu góða 

tilfinningu um eigin færni og það hafði sterk og jákvæð áhrif á lífsánægju og 

heilsutengd lífsgæði sjómanna. 
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5.8 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að rannsakandi sá ekki um val á 

einstaklingum í úrtakið heldur Lífeyrissjóður. Lífeyrissjóðurinn Gildi sem sá 

um val í úrtak er einn stærsti Lífeyrissjóðurinn á landinu með mikinn fjölda 

sjóðsfélaga sem búsettir eru um allt land og því mikil dreifing á 

þátttakendum. En það getur aukið marktækni rannsóknarinnar og 

auðveldað yfirfærslu niðurstaða á þýðið. 

Takmakandi þættir rannsóknarinnar voru hve lág svörun fékkst. En af 

400 manna úrtaki voru einungis 132 sem að luku spurningalistanum. Þó 

verður að taka tillit til starfsumhverfis þátttakenda, en aðgengi þeirra að 

tölvum og internettengingu er kannski ekki eins og best verður á kosið. 

Mikill fjöldi þátttakenda byrjaði á spurningalistanum og kláraði hann ekki 

eða 52 þátttakendur sem bendir til þess að spurningalistinn gæti hafa verið 

örlítið of langur fyrir markhópinn. Einnig er alltaf vafaatriði að kanna þætti 

sem tengjast andlegri líðan einstaklinga en hættan er sú að þeir sem eru 

ekki sterkir andlega, vilja ekki taka þátt heldur einungis þeir sterkari. 

Mikilvægt er að tekið sé tillit til úrtaksstærðarinnar og þá sérstaklega 

þegar niðurstöður eru skoðaðar eftir bakgrunnsbreytum þar sem fáir falla 

gjarnan í hvern flokk. Þær upplýsingar gefa ef til vill ekki rétta mynd af 

heildar heilsu sjómanna á Íslandi en engu að síður gefa þær góðar 

vísbendingar um stöðu þeirra. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa mikilvægar vísbendingar um líðan 

sjómanna í dag og þær breytingar sem orðið hafa á ýmsum heilsutengdum 

þáttum þeirra síðastliðin ár. Einnig gefa niðurstöður mikilvægar upplýsingar 

um þætti í starfsumhverfi sjómanna sem hafa neikvæð áhrif á heilsu og 

líðan þeirra. 

Stjórnendur ættu að geta nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar sem 

leiðsögutæki með það að markmiði að stuðla að bættu starfsumhverfi og 

velferð starfsmanna sinna. Það er vitað mál að sjómennskan hefur ákveðna 

sérstöðu og ekki alltaf auðvelt að gera stórtækar breytingar. Sumu verður 

ekki breytt eins og t.d. vaktafyrirkomulagi sjómanna en öðru er hægt að 

breyta ef viljinn er fyrir hendi. Aðalmálið er að taka lítil skref í einu og 

einblína á þá þætti sem að munu auka vellíðan og heilsu sjómanna til lengri 

tíma litið.  

Sá þáttur sem rannsakanda finnst skipta hvað mestu máli í þessu 

samhengi er einelti. En niðurstöður rannsóknarinnar sína að hátt hlutfall 

eineltis á sér stað innan starfsstéttarinnar og það er vitað mál að afleiðingar 

þess geta verið mjög alvarlegar. Að mati rannsakanda ætti það því að vera 

eitt af forgangsmálsmálum í forvarnarstefnum sjávarútvegsfyrirtækja að 

taka rétt á einelti og sporna gegn því. Þá tel ég ástæðu til þess að 

sjávarútvegsfyrirtæki þrói ákveðna eineltisstefnu fyrir sína starfsmenn, 

kynni hana vel og vinni eftir henni. Það mun ekki einungis skila sér í bættri 

líðan starfsmanna heldur einnig í færri veikindadögum þeirra.   
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Viðauki A – Kynningarbréf rannsóknarinnar 

Lífsánægja og starfsumhverfi sjómanna á Íslandi 

 

 

Kæri viðtakandi 

 

Ég heiti Salóme Rut og stunda meistaranám í íþrótta- og heilsufræði við 

Háskóla Íslands. Um þessar mundir er ég að vinna að rannsókn fyrir 

lokaverkefni mitt til meistaragráðu. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

lífsánægju og starfsumhverfi sjómanna á Íslandi auk þess sem leitast verður 

eftir því að útskýra hvaða þættir í starfsumhverfi sjómanna geta haft áhrif á 

andlega líðan og velferð þeirra.  

 

Leiðbeinendur og ábyrgðarmenn verkefnisins eru þau Dr. Erlingur 

Jóhannsson prófessor við Háskóla Íslands, netfang: erljo@hi.is sími: 897-

1115 og Sonja Sif Jóhannsdóttir íþrótta- og heilsufræðingur og 

forvarnarfulltrúi hjá TM, netfang: sonjasif@gmail.com sími: 865-9866. 

 

Gagnasöfnun fer þannig fram að sendir verða út þrír spurningalistar auk 

bakgrunnsspurninga á netföng þeirra sem lenda í úrtaki og samþykkja 

þátttöku í rannsókninni. Spurningalistarnir eru nafnlausir og því ekki hægt 

að rekja upplýsingarnar til einstakra þátttakenda. Undirrituð hafa ein 

aðgang að þessum upplýsingum. Þátttakendum er frjálst að sleppa því að 

svara einstökum spurningum listanna eða spurningalistunum í heild en góð 

svörun gerir rannsóknina marktækari. Rannsóknargögnum verður eytt að 

lokinni rannsókn. 

 

Þú lesandi góður lentir í úrtaki fyrir þessa rannsókn, hafir þú áhuga á 

að taka þátt í rannsókninni ertu vinsamlegast beðin um að setja þig í 

samband við Salóme Rut Harðardóttur, netfang: srh4@hi.is sími 866-6827. 

Þú munt þá fá spurningalistann og nánari upplýsingar sendar um hæl. Þú 

getur síðan fyllt út spurningalistann þegar að tími gefst en það tekur um 

10-15 mínútur að fylla hann út.  

 

mailto:erljo@hi.is
mailto:sonjasif@gmail.com
mailto:srh4@hi.is
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Frestur til að taka þátt í rannsókninni er til fimmtudagsins 15.maí. 

2014.  

 

Með því að svara spurningalistunum er litið svo á þú gefir samþykki fyrir 

því að svör þín verði notuð sem gögn í rannsókninni. Þar með leggur þú þitt 

af mörkum við að koma upplýsingum á framfæri um lífsánægju og 

starfsumhverfi sjómanna á Íslandi. Vísindarannsókn af þessu tagi getur gefið 

mikilvægar vísbendingar um heilsufar sjómanna og útfrá niðurstöðum er 

síðan hægt að bregðast við og stuðla að skipulagðri forvarnarstarfsemi. 

 

 

Tilkynning um rannsóknina hefur verið send persónuvernd. 

 

Með þökk og kærri kveðju 

 

Salóme Rut Harðardóttir, meistaranemi HÍ. 

Sími: 866-6827. Netfang srh4@hi.is 

 

Dr. Erlingur Jóhannsson, prófessor við HÍ. 

Sími: 897-1115. Netfang erljo@hi.is 

 

Sonja Sif Jóhannsdóttir, íþrótta- og heilsufræðingur og forvarnarfulltrúi 

TM 

Simi: 865-9866. Netfang sonja@gmail.com 
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Viðauki B – Spurningalistar rannsóknarinnar 

Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti í starfsumhverfinu, styttri 

útgáfa (QPS Nordic 34+) 
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Lífsánægjukvarðinn (Satisfaction With Life Scale) 
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Heilsutengd lífsgæði (Quality of life) 
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