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Útdráttur 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er hugtakið vinnutengd streita. Vinnutengd streita á sér 

stað þegar starfsmenn upplifa sig ófæra um að uppfylla kröfur eða væntingar sem gerðar 

eru til þeirra í starfi. Höfundur ákvað að afmarka efnið við forstöðumenn ríkisstofnana 

því það má leiða að því líkum að þeir hafi mikil áhrif á mannauðsmál sinnar stofnunar. 

Markmið rannsóknarinnar var að meta vinnutengda streitu meðal forstöðumanna 

ríkisstofnana. Einnig var athugað hvort það mælist munur á körlum og konum og hvort 

það mælist munur á aldurshópum hvað varðar upplifun á streitu.  

 Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem allir forstöðumenn ríkisstofnana 

fengu sendan spurningalista í tölvupósti. Alls svöruðu 69,2%, 108 manns, sem eru 

sjálfskipað úrtak þátttakenda. Niðurstöður leiddu í ljós að forstöðumenn höfðu upplifað 

vinnutengda streitu að undanförnu. Skoðaðir voru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á 

vinnutengda streitu. Niðurstöður sýna að forstöðumenn töldu sig vera undir frekar miklu 

álagi í vinnunni. Þeir þættir sem þarfnast meðal annars umbóta eru hvernig forstöðumenn 

upplifa það að fjárveitingar dugi ekki fyrir þeim verkefnum sem stofnun þeirra er ætlað 

að bera ábyrgð á. Tryggja þarf að það sé samræmi á milli þeirra krafna sem stjórnvöld 

gera til árangurs í starfi ríkisstofnana og fjárveitinga sem veittar eru til þeirra. Auk þess 

þarf að bæta samskipti forstöðumanna við ráðuneyti sitt. Einnig komu fram jákvæðir 

þættir þar sem forstöðumenn voru almennt ánægðir með samskipti á vinnustaðnum og 

þeir töldu kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir hafa lítil neikvæð áhrif á vinnu 

þeirra. Valdar spurningar voru notaðar til að gera samanburð á körlum og konum 

annarsvegar og aldurshópum hinsvegar. Kom í ljós að munur var á körlum og konum í 

tveimur þáttum er varðar vinnuaðstæður en ekki var marktækur munur á körlum og 

konum í hinum sex þáttum sem voru skoðaðir. Það sama á við um samanburðinn á 

aldurshópunum en marktækur munur fannst á tveimur aldurshópum í tveimur þáttum er 

varða vinnuaðstæður en ekki var marktækur munur á aldurshópum í hinum sex þáttum 

sem voru skoðaðir. 
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Inngangur 

Vinnutengd streita er áhugavert viðfangsefni og lengi hefur verið þekkt að aðstæður á 

vinnustað hafa áhrif á heilsu manna. Breytingar á vinnumarkaði undanfarin ár hafa 

leitt til þess að vinnuveitendur þurfa í enn ríkari mæli að geta reitt sig á vel þjálfaða, 

hæfileikaríka og metnaðarfulla starfsmenn. Meiri áhersla er nú lögð á möguleika 

starfsmanna til endurmenntunar og að þeir geti þróast í starfi. Þá er góð líkamleg og 

andleg heilsa mikilvæg til að starfsmenn geti unnið störf sín vel og náð árangri í starfi. 

Vinnutengd streita er vaxandi vandamál og hafa því fræðimenn, á síðustu árum, 

rannsakað viðfangsefnið í ríkara mæli. Aukinn hraði og auknar kröfur 

nútímasamfélags, þar sem vinnuumhverfið tekur stöðugum breytingum, veldur því að 

starfsmenn verða fyrir auknu álagi. Á sama tíma og álag á starfsmenn eykst verður 

vart við meiri streitu hjá þeim. Vinnutengd streita getur haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir starfsmenn sem og fyrirtæki og stofnanir. Þá getur langvarandi streita leitt til 

kulnunar í starfi. Í skýrslu sem var gefin út árið 2011 um mannauðsmál ríkisins er 

lögð sérstök áhersla á stefnu stjórnvalda í mannauðsmálum og stöðu mannauðsmála 

hjá ríkinu. Þar er bent á að ríkisstarfsmenn hafi þurft að taka að sér aukin verkefni án 

aukins tíma né fjármagns (Ríkisendurskoðun, 2011a). Samkvæmt þessu hefur 

vinnuálag ríkisstarfsmanna aukist sem talinn er einn helsti áhrifavaldur vinnutengdrar 

streitu. Það er því mikilvægt að vinnuveitendur geri sér grein fyri                    

                                                                                          

til að hafa áhrif á og valda streitu. Það að fyrirtæki séu í ríkari mæli farin að hvetja og 

styðja starfsmenn sína til að lifa heilbrigðu lífi er góð þróun og kemur til góða bæði 

fyrir starfsmenn, vinnustaði og samfélagið í heild sinni. Einnig er mikilvægt að 

starfsmenn geri sér grein fyrir ábyrgð á eigin heilsu. 

Val á viðfangsefni 

Ríkið hefur á undanförnum árum lagt meiri áherslu á stöðu mannauðsmála en áður og 

oft má heyra í hátíðarræðum að mikilvægasta auðlind hvers vinnustaðar sé 

mannauðurinn. Vitað er að góður árangur af viðkomandi starfsemi byggist á því að 

hafa á að skipa hæfum og vel menntuðum starfsmönnum og að hæfni þeirra og 

menntun sé haldið við á markvissan hátt. En það má hins vegar hugleiða hvort þessum 

hátíðarræðum fylgi athafnir. Höfundi fannst því áhugavert að skoða hver staðan er í 

mannauðsmálum hjá forstöðumönnum ríkisins. Það mál leiða að því líkum að ef 

mannauðsmál hjá æðstu stjórnendum ríkisins sé ábótavant að þá hafi það mikil áhrif á 
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rekstur viðkomandi stofnana í heild. Ef það á að nást árangur í mannauðsmálum 

ríkisins þá þarf að tryggja að æðstu stjórnendur ríkisins búi við góðar vinnuaðstæður 

og ráði vel við sín verkefni án þess að þeir búi við viðvarandi streitu og álag í starfi 

sínu. 

 Höfundur er með BS gráðu í sálfræði og finnst málefnið mikilvægt vegna þess 

að geðheilsa virðist ennþá vera feimnismál og fólk virðist skammast sín ef það á við 

geðræn vandamál að stríða. Einnig virðast vinnustaðir eiga erfiðara með að 

meðhöndla sálfélagslega þætti, eins og streitu og kvíða, heldur en hefðbundin 

vinnuverndarvandamál, eins og verklagsreglur um notkun á hlífðarfatnaði og 

viðeigandi þjálfun starfsmanna. Streita er ekki nútímafyrirbæri heldur hefur hún fylgt 

manninum frá upphafi. Rannsóknir á streitu eru því mikilvægar því raunveruleikinn er 

sá að geðsjúkdómar eru algengir og vinnutengd streita hefur verið að aukast síðustu ár.  

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta vinnutengda streitu meðal forstöðumanna 

ríkisstofnana. Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Upplifa forstöðumenn ríkisstofnana vinnutengda streitu? 

2. Upplifa karlar og konur vinnutengda streitu og þætti sem hafa áhrif á hana á 

svipaðan eða ólíkan hátt?  

3. Er munur á upplifun forstöðumanna á vinnuumhverfi sínu eftir aldurshópum? 

Til að svara þessum spurningum var notast við spurningalista sem inniheldur 40 

spurningar um sálfélagslega þætti í vinnunni. Tilgátur rannsóknarinnar voru þrjár. Í 

fyrsta lagi að forstöðumenn ríkisstofnana upplifi vinnutengda streitu. Í öðru lagi að 

karlar og konur upplifi vinnutengda streitu á ólíkan hátt og í þriðja lagi að aldur geti 

skipt máli. Viðfangsefnið er mikilvægt og ákvað höfundur að afmarka rannsóknina 

við forstöðumenn ríkisstofnana þar sem þeir gegna mikilvægu hlutverki í að innleiða 

umbætur í mannauðsmálum hjá ríkinu. Auk þess er ekki hægt að horfa fram hjá þeirri 

staðreynd að þeir bera ábyrgð á að bæta rekstur sinna stofnanna og eru þannig í 

lykilhlutverki þegar kemur að því að tryggja vellíðan og starfsþróun starfsmanna 

ríkisins.  

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi hefst á fræðilegri umfjöllun þar sem fjallað er ítarlega um þá þætti sem 

tengjast viðfangsefni hennar. Fræðilega umfjöllunin hefst á skilgreiningu hugtaksins 
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mannauðsstjórnun og helstu viðfangsefni hennar kynnt. Farið er stuttlega yfir sögu 

mannauðsstjórnunar, það er hvernig hún hefur þróast sem fræðigrein. Síðan er fjallað 

um líkan Schuler og Jackson sem lýsir sambandinu á milli mannauðsstjórnunar og 

skilvirkni skipulagsheilda. Næst er fjallað um vinnutengda streitu þar sem settar eru 

fram helstu kenningar, fjallað er um streituvalda og hvaða áhrif streita getur haft á 

vinnustaði. Næst er fjallað um starfsánægju sem er mikilvæg í þessu samhengi þar 

sem streita getur haft neikvæð áhrif á starfsánægju. Síðan er fjallað um kulnun í starfi 

sem er alvarlegasta afleiðing langvarandi streitu. Eftir það er fjallað um heilsueflingu 

á vinnustaðnum og hvernig hægt er að hafa áhrif á og stjórna streitu. Þar sem 

markmið rannsóknarinnar, að hluta til, er að bera saman hvernig karlar og konur 

upplifa vinnutengda streitu verður fjallað um karla og konur á vinnumarkaði og farið 

yfir rannsóknir sem nú liggja fyrir um það viðfangsefni. Í lokin verður fjallað um 

opinbera vinnumarkaðinn og mannauðsmál hjá hinu opinbera. Lögð er áhersla á að 

varpa ljósi á starfsemi opinbera vinnumarkaðsins sem og ábyrgð, valdsvið og 

stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana.  

 Eftir fræðilegu umfjöllunina er komið að því að útlista og skilgreina þá 

aðferðafræði sem stuðst var við þegar rannsóknin var framkvæmd. Þá er gerð ítarleg 

greining á niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar fram á myndrænan hátt. Í lokin 

er umræðukafli sem tengir saman fræðilegu kenningarnar við niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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1. Mannauðsstjórnun 

Vegna breytinga á vinnumarkaði, þar sem mikið er um harða samkeppni, nýsköpun, 

hugvit, hæfni og þjónustu, hefur skapast aukin þörf til að leita nýrra leiða í stjórnun og 

stefnumótun. Skipulagsheildir eru í auknum mæli farnar að hlúa að starfsmönnum 

vegna þess að vitað er að það er mikilvæg auðlind skipulagsheilda. Á tímum 

breytinga er mikilvægt að starfshættir séu skoðaðir til að auka afköst og bæta 

frammistöðu starfsmanna og skipulagsheilda (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003; Torrington, 

Hall og Taylor, 2006).  

 Mannauðsstjórnun (e. human resource management) er víðtækt hugtak sem 

erfitt er að skilgreina á einn veg. Mannauðsstjórnun er fræðigrein sem fjallar um 

framlag starfsmanna og hvernig það er nýtt til þess að bæta árangur þeirra. Markmið 

mannauðsstjórnunar er að ná sem mestum árangri fyrir skipulagsheildina (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir. 2011). Mannauður (e. human 

resources) felur í sér alla þekkingu og færni sem starfsmenn búa yfir og er því líklega 

dýrmætasta og vandmeðfarnasta auðlind skipulagsheilda. Auknar kröfur eru gerðar 

um að starfsmenn búi yfir ákveðinni þekkingu sem getur styrkt vinnustaðinn í heild 

sinni. Markmið mannauðsstjórnunar er því að tryggja að vinnustaðir hafi í vinnu 

starfsmenn sem geta tekist á við þau verkefni sem þarf að sinna á hverjum tíma. 

Hvernig unnið er að þessum ákvörðunum hefur áhrif á getu starfsmanna og 

skipulagheilda til að ná markmiðum sínum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur 

Hilmarsson, 2009). Mannauðsstjórnun felur í sér málefni starfsmanna í samræmi við 

stefnu skipulagsheildar. Mikilvægt er að mannauðsstjórnun sé í samræmi við og 

tengist viðskiptastefnu skipulagsheildar með það að markmiði að vinna að 

sameiginlegu markmiði (Beardwell og Clark, 2010). Mannauðsstjórar gegna því 

hlutverki að hlúa að starfsmönnum og skapa umhverfi sem hvetur þá til dáða. Þetta er 

gert til þess að starfsmenn leggi sig fram í starfi og skipulagsheild geti náð sínum 

markmiðum. Þetta er gert með því að þróa skipulagsheildina áfram og vera með 

athyglina á starfsmönnum og mannlegum samskiptum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Björg Ársælsdóttir, 2011).  

 John Storey skilgreindi á milli harðrar og mjúkrar mannauðsstjórnunar. Í 

mjúkri mannauðsstjórnun fá starfsmannamál meira vægi þar sem áhersla er lögð á að 

byggja upp samskipti, veita starfsmönnum endurgjöf og hvetja þá áfram í störfum 
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sínum. Markmið mjúkrar mannauðsstjórnunar er að leggja meiri áherslu á 

mannauðstengd verkefni eins og starfsþróun og endurmenntun. Mjúk 

mannauðsstjórnun tengist oft uppsveiflu í efnahagslífinu. Hörð mannauðsstjórnun 

fylgir hins vegar oft versnandi efnahagslegu ástandi. Hún felur í sér stefnumótun þar 

sem lögð er áhersla á að fullnýta mannauðinn, þar sem aðalatriðið er afkoma 

fyrirtækis eða stofnunar á kostnað mannauðsmála (Analoui, 2007; Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2003). Harvard líkanið hefur verið kennt við mjúka mannauðsstjórnun þar 

sem það leggur áherslu á að starfsmenn séu auðlind sem verður að hlúa að og þróa á 

meðan Michigan líkanið hefur verið kennt við harða mannauðsstjórnun þar sem lögð 

er áhersla á að tryggja hámarksnýtingu starfsmanna (Analoui, 2007; Inga Jóna 

Jónsdóttir 2003).  

1.1. Viðfangsefni mannauðsstjórnunar 

Viðfangsefni mannauðsstjórnunar er margþætt og þar af leiðandi sinna 

mannauðsstjórar margþættu hlutverki innan skipulagsheilda. Í bók sinni Human 

Resource Champions fjallar David Ulrich (1997) um fjögur meginhlutverk 

mannauðsstjóra. Í fyrsta lagi gegna mannauðsstjórar mikilvægu hlutverki í 

stefnumótun mannauðsmála. Þar miða þeir að því að koma samræmi á milli stefnu í 

mannauðsmálum og viðskiptastefnu skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi gegna 

mannauðsstjórar mikilvægu hlutverki í stjórnun grunngerðar skipulagsheildar og 

sköpun hennar. Það felst í því að hanna ferla sem snerta mál eins og ráðningar, þjálfun, 

frammistöðumat, hvatningu og fleira. Einnig er mikilvægt að mannauðsstjórar séu 

stöðugt að meta ferla og vinna að endurbótum ef þess þarf. Í þriðja lagi gegna 

mannauðsstjórar mikilvægu hlutverki í að stjórna framlagi starfsmanna sem felur í sér 

mannlega hlutann. Í mannlega hlutanum taka mannauðsstjórar þátt í að gæta 

hagsmuna starfsmanna. Það getur falið í sér að leysa úr vandamálum og koma til móts 

við þarfir starfsmanna. Mannauðsstjórar gegna auk þess mikilvægu hlutverki í að 

hlusta á starfsmenn og bregðast við ef þörf er á. Fjórða hlutverk mannauðsstjóra og að 

mati Ulrich það stærsta, er að leiða og stjórna á tímum breytinga (Ulrich, 1997).  
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Mynd 1. Helstu viðfangsefni mannauðsstjórnunar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson,  

   2006). 

Á mynd 1 má sjá helstu viðfangsefni mannauðsstjórnunar. Til að byrja með þarf að 

gera áætlun og starfagreiningu til að vita hver þörf vinnustaðarins er. Vinnustaðir 

þurfa að laða að sér gott fólk sem býr yfir réttum hæfileikum sem hentar 

vinnustaðnum og þegar fólk er ráðið þarf stöðugt að skapa aðstæður til þess að halda í 

góða starfsmenn. Mannauðsstjórnun er ferli sem tekur ekki enda og þurfa 

mannauðsstjórar að geta brugðist fljótt við breytingum sem geta átt sér stað í 

umhverfinu. Vinnustaðir þurfa að skoða hvaða atriði mannauðsstjórnunar henta þeirra 

rekstri og hvernig þeir geta tengt stefnu vinnustaðarins inn í mannauðsstefnuna. 

Vinnustaðir þurfa að vera með starfslýsingar sem skilgreina vel til hvers er ætlast af 

starfsmönnum og þannig laða að og ráða gott fólk sem henta markmiðum 

vinnustaðarins. Móttaka og þjálfun starfsmanna er mikilvægur liður í 

mannauðsstjórnun því það ýtir undir það að starfsmaður geti tekist á við starfið og að 

hann viti hvað er ætlast til af honum. Þegar starfsmenn vita til hvers er ætlast af þeim 

þarf að vera til staðar aðferð eða kerfi til þess að meta frammistöðu þeirra. Einnig er 

mikilvægt að geta veitt starfsmönnum endurgjöf á frammistöðu þeirra og 

skipulagsheildarinnar. Þá er umbun mikilvæg en hún hvetur starfsmenn til þess að 

leggja aukalega á sig og verða framúrskarandi. Að lokum þarf að ýta undir þróun 

starfsmanna, til að auka þekkingu þeirra og/eða viðhalda kunnáttunni sem er til staðar 

(Beardwell og Ian, 2007; Dessler, 2011). Frumkvæði að starfsþróun og fræðsluþörf 

hefur færst í auknum mæli yfir á starfsmenn sem sjá þá sjálfir um að velja hverju þeir 

vilji bæta við sig í stað þess að vinnustaðurinn sjái eingöngu um að greina þarfirnar 

(Beardwell og Ian, 2007).  
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1.2. Þróun mannauðsstjórnunar 

Mannauðsstjórnun hefur tekið miklum breytingum frá því að hún kom fyrst fram á 

sjónarsviðið og hafa vinsældir hennar aukist jafnt og þétt með árunum. Það sem áður 

var þekkt sem almennt starfsmannahald hefur þróast yfir í stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun sem felur í sér kerfisbundin ferli í samræmi við viðskiptastefnu 

skipulagsheildar. Breytingin er mikil og má þar helst nefna það að starfsmenn eru nú 

taldir vera mikilvæg auðlind en ekki óheppilegur kostnaðarþáttur eins og var hér áður 

fyrr. Mannauðsstjóri telst nú oft vera hluti af stjórnendateymi vinnustaðar og ábyrgð á 

stjórnun mannauðs er nú í höndum fleiri aðila. Hvatt er til frumkvæðis og 

sveigjanleika og mannauðsmál eru betur skipulögð og fela í sér stefnumótun, 

samhæfingu, ráðgjöf og breytingastjórnun (Vigdís Jónsdóttir, 2005). 

Mannauðsstjórnun er aðferð til að beita stjórnunarlegum aðferðum sem fela í sér að 

laða það besta fram hjá starfsmönnum og fá þá til að vinna eftir stefnu vinnustaðarins 

að settum markmiðum. Þetta er gert með því að hanna verkferla sem síðan er unnið 

eftir (Dessler, 2011). 

 Paul Kearns (2010) skilgreindi níu þroskastig mannauðsstjórnunar sem fjalla 

um hvernig vinnustaðir nálgast stýringu mannauðs. Vinnustaðir fara ekki allir í 

gegnum þroskastigin á sama hátt, sumir byrja ofarlega en aðrir neðarlega.  

Mynd 2. Þroskastig mannauðsstjórnunar (Kearns, 2010).  
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Á mynd 2 er hægt að sjá hvernig Kearns skilgreinir sjö þroskastig 

mannauðsstjórnunar. Ekki verður fjallað um fyrstu tvö þroskastig hans, -1 og -2, en 

þau stig eiga við á ,,vinnustöðum” þar sem þrælkun og vinnubúðir tíðkast. Þroskastig 

mannauðsstjórnunar sýnir hvernig verðmætasköpun á vinnustað eykst frá vinstri til 

hægri. Það er hægt að túlka þannig að vinnustaður sem leggur meira í mannauðsmál 

geti náð fram meiri verðmætasköpun og fái sem mest út úr auðlindum sínum (Kearns, 

2010). Vinnustaðir sem leggja meiri vinnu í mannauðsmál eru frekar stefnumótandi 

heldur en vinnustaðir sem leggja minna í mannauðsmál. Rannsóknir hafa sýnt að 

framleiðendur sem nýta sér vinnuafl af lægri þroskastigum fá ekki meiri arðsemi en 

þeir sem eru á hærra þroskastigi, þar sem hvatinn til að vinna er ekki til staðar. Á 

þroskastigi 0 er engin vitneskja stjórnenda um starfsmannahald. Þegar vinnustaðir 

koma yfir á stig 1 vaknar vitneskja stjórnenda um starfsmannahald á vinnustöðum en 

þó eru eingöngu grundvallaratriði eins og fjöldi starfsmanna og laun á þessu stigi. Á 

stigi 2 eru stjórnendur farnir að gera sér grein fyrir að það er meira sem felst í 

starfsmannahaldi en laun og því er lagt meira í starfsmannahald en á stigi 1. Á stigi 3 

sjá stjórnendur starfsmannadeildina sem ákveðna deild, sem er orðin skilvirkari í 

notkun og reynir að starfa eftir vel skilgreindum ferlum. Frá þroskastigi 3 yfir á 

þroskastig 4 fara vinnustaðir yfir ákveðinn þröskuld þar sem þeir læra að meta það 

sem mannauðurinn gerir fyrir vinnustaðinn. Á þroskastigi 4 er mannauðsdeildin orðin 

tengdari rekstri vinnustaðarins. Síðustu tvö stigin lýsa því þegar vinnustaður færist 

yfir í að vera með stefnumiðaða stjórnun og vinnur að lokum sem heild til þess að ná 

markmiðum vinnustaðarins (Kearns, 2010). 

1.3. Mannauðsstjórnun og skilvirkni skipulagsheilda 

Eins og komið hefur fram hefur mannauðsstjórnun þróast með tímanum og verkefni 

mannauðsstjóra hafa breyst og orðið margþættari en þau voru áður fyrr. Í nýlegri 

rannsókn sem framkvæmd var af Schuler og Jackson (2014) var markmiðið að lýsa 

hvernig sambandið á milli mannauðsstjórnunar og skilvirkni skipulagsheilda (e. 

organizational effectiveness) hefur þróast og breyst síðustu áratugi. Einnig leituðust 

þeir eftir því að útskýra hvernig skipulagsheildir nota mannauðsstjórnun til að bæta 

skilvirkni skipulagsheilda með því að taka inn fleiri þætti sem skipta máli í rekstri 

skipulagsheilda en hefur verið gert áður.  

 Schuler og Jackson settu fram nýtt líkan sem er endurbót á líkani þeirra frá 

árinu 1987. Í eldra líkani þeirra notast þau við kenningar Michaels Porters um 
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samkeppnishæfni og samkeppnisforskot og tengja þær saman við mannauðsstjórnun 

og skilvirkni skipulagsheilda. Breytingar sem hafa orðið á vinnumarkaði síðustu 

áratugi kalla hins vegar á það að tekið sé tillit til fleiri þátta en það líkan gerði. Nýja 

líkanið er sett upp sem samspil milli ytra og innra umhverfis og mikilvægasta 

breytingin er sú að það tekur tillit til miklu fleiri hagsmunaaðila en var gert í eldra 

líkaninu. Í eldra líkaninu var aðeins tekið tillit til eigenda en nú er lögð áhersla á að 

skoða hagsmuni allra sem að koma sem eru eigendur, viðskiptavinir, starfsmenn, 

aðrar skipulagsheildir og samfélagið í heild sinni. Með því að taka tillit til fleiri 

hagsmunaaðila er hægt að sýna fram á mikilvægi og áhrif mannauðsstjórnunar 

(Schuler og Jackson, 2014).   

 

Mynd 3. Líkan Schuler og Jackson. Tenging mannauðsstjórnunar við skilvirkni    

   skipulagsheilda.  

Eins og sjá má á mynd 3 er að finna þætti í ytra umhverfi eins og alþjóðlegan 

vinnumarkað, lög, reglur og samninga og fleira. Í innra umhverfi er að finna 

stefnmótandi markmið, fyrirtækjamenningu, skipulag og einkenni fyrirtækja og í 

miðju líkansins má sjá mannauðsstjórnunarkerfið (e. HRM system). 

Mannauðsstjórnunarkerfið er meðal annars notað til að hvetja til góðrar frammistöðu 
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starfsmanna, hvetja þá til þátttöku og helgunar. Einnig er það notað til að stýra 

starfsmönnum og hvernig innleiða má stefnu í dagleg störf þeirra. Breytingar á ytra 

umhverfi geta haft áhrif á hagvöxt og einnig geta þær kallað á breytingar á innra 

umhverfi skipulagsheilda (Schuler og Jackson, 2014).  

 Nýja líkanið tekur til greina þær ýmsu áskoranir sem skipulagsheildir þurfa að 

takast á við um leið og þær sækjast eftir því að þróa skilvirka leið til að stjórna 

mannauði sínum. Hið breytilega og óútreiknanlega ytra umhverfi leiðir til þess að 

skipulagsheildir verða að reiða sig á mannauðsstjórnunarkerfi sem byggir á 

sveigjanleika án þess að ringulreið myndist. Mannauðsstjórnun í vinnuumhverfi eins 

og markaðurinn er í dag þarf að vera í stakk búin til að finna lausnir sem henta sem 

flestum hagsmunaaðilum, tryggja sameiginlegan ávinning og finna jafnvægi þegar 

það virðist ekki mögulegt (Schuler og Jackson, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2. Vinnutengd streita 

Í nútímasamfélagi er lögð mikil áhersla á að ná skjótum árangri og því getur fylgt 

streita. Hugtakið streita vakti mikla athygli árið 1956 þegar bók dr. Hans Seley kom 

út. Seley (1956) er brautryðjandi á sviði streitu og hefur oft verið nefndur faðir 

streitunnar. Hann skilgreindi streitu sem ósérhæf viðbrögð líkamans við álagi og 

utanaðkomandi kröfum. Seley sagði meðal annars: ,,Ef hægt væri að sjá streitu, 

einangra hana og mæla, þá er ég viss um að við     m       m      d       m   ”. 

Steers (1981) benti síðan á hversu mikilvægt það væri fyrir fyrirtæki og stofnanir að 

rannsaka vinnutengda streitu. Fyrst vegna þess að streita hefur neikvæð áhrif á 

starfsmenn, bæði líkamlega og andlega. Annars vegar vegna þess að streita er ein 

helsta ástæða fyrir starfsmannaveltu og fjarveru starfsmanna. Einnig benti hann á að 

streita hjá starfsmanni getur haft áhrif á öryggi hans og annarra starfsmanna. Síðan 

benti hann á að með streitustjórnun væri hægt að reka fyrirtæki og stofnanir með 

áhrifaríkari hætti vegna þess að með því að hlúa að starfsmönnum er verið að hlúa að 

mikilvægustu auðlind vinnustaðarins. 

 Vinnutengd streita (e. work related stress) á sér stað þegar starfsmenn upplifa 

sig ófæra um að uppfylla kröfur eða væntingar sem gerðar eru til þeirra í starfi. 

Vinnutengd streita hefur áhrif á vinnutengda hegðun, hún á sér stað í vinnu og er 

samspil á milli starfsmanns og vinnuumhverfis (Vinnuvernd, 2013). Fólk upplifir 

vinnutengda streitu þegar það metur atburði eða atvik sem ógnandi eða byrði. 

Viðbrögð við streituvaldandi atburðum geta verið líkamleg og/eða andleg. Líkamleg 

viðbrögð við streitu geta verið hraður hjartsláttur, öndunarerfiðleikar, hár 

blóðþrýstingur og sviti. Andleg viðbrögð við streitu geta meðal annars verið 

tilfinningar eins og kvíði, ótti, pirringur og þunglyndi eða hugræn eins og slæm 

einbeiting, lélegt minni, truflun á hugsun og erfiðleikar við að halda athygli (Quick og 

Tetrick, 2003).  

 Streituvaldar (e. stressors) eru atvik eða aðstæður sem valda streitu og hafa 

sömu streituvaldar ekki endilega sömu áhrif á fólk. Þannig geta streituvaldandi atvik 

og aðstæður haft mismunandi áhrif á fólk en meðal annars geta þættir eins og aldur, 

kyn, þjóðerni, félagslegur stuðningur og andleg líðan skipt máli (Riggio, 2008; 

Mullins, 2010). Vinnutengd streita getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir 

starfsmenn, vinnustaði og samfélagið. Langvarandi streita á vinnustað getur leitt til 

geðrænna kvilla og heilsufarsvandamála (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). 



 22 

Vinnutengd streita getur lagst á alla starfsmenn, sama hvar þeir standa í 

stjórnskipulaginu. Algengara er þó að starfsmenn sem eru undir miklu álagi og hafa 

lítil áhrif á vinnuskipulag sitt upplifi vinnutengda streitu (Anna Björk Aradóttir, 2008).  

 Þegar fjallað er um vinnutengda streitu er oftast verið að tala um streitu sem er 

af hinu slæma og háir fólki í starfi sínu. Mikilvægt er þó að taka fram að munur er á 

jákvæðri og neikvæðri streitu. Fólk getur oftast með góðum árangri tekist á við álag til 

skemmri tíma en það á erfiðara með að bregðast við álagi til lengri tíma 

(Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). Jákvæð streita er af hinu góða og á sér stað í 

krefjandi og heilbrigðu vinnuumhverfi sem örvar og hvetur starfsmenn áfram. Þetta 

afbrigði af streitu getur gagnast starfsmönnum með því að hvetja til þroska í starfi og 

efla frammistöðu í samræmi við getu (Mullins, 2010). Slíkt vinnuumhverfi getur 

aðstoðað fólk við að ná markmiðum sínum og mæta áskorunum og vandamálum á 

uppbyggilegan hátt. Fólk upplifir jákvæða streitu þegar það tekur að sér krefjandi 

verkefni sem það hefur ánægju af. Fólk finnur þá fyrir gleði og spennu, er einbeitt og 

með athyglina á réttum stað (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). 

2.1. Þættir sem hafa áhrif á streitu 

2.1.1. Vinnuumhverfi 

Margir þættir geta haft áhrif á geðheilbrigði og vellíðan starfsmanna en talið er að 

vinnuumhverfi hafi mikil áhrif. Í góðu sálfélagslegu umhverfi getur vinnan bætt 

geðheilsu starfsmanna með því að veita þeim hlutverk í samfélaginu og skipulag í 

lífinu. Það getur einnig eflt sjálfstraust og veitt einstaklingum tækifæri til að þroskast 

og fullnýta hæfileika sína. Slæmt sálfélagslegt vinnuumhverfi getur haft neikvæð áhrif 

á geðheilbrigði starfsmanna (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013).  

2.1.2. Persónuleiki 

Nútímarannsóknir á streitu hafa sýnt fram á mikilvægi þess að skoða 

einstaklingsbundna eiginleika þegar kemur að streitu. Áhersla er lögð á persónuleika 

og hvernig fólk bregst við streituvaldandi atburðum. Rannsóknir á persónuleika eru 

mikilvægar að því leyti að hann hefur áhrif á það hvernig fólk verður fyrir áhrifum af 

streituvöldum, hvernig það leggur mat á streituvaldandi atvik, hvaða bjargráð það 

notar, viðbragðshæfni þeirra og tilfinninganæmi (Grant og Langan-Fox, 2006).  

 Flestar nútímarannsóknir á persónuleika notast við hina fimm stóru 

persónuleika (e. big five traits). Þættirnir fimm eru úthverfa (e. extroversion), 
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taugaveiklun (e. neuroticism), samvinnuþýði (e. agreeableness), samviskusemi (e. 

conscientiousness) og víðsýni (e. open to experience) (Landy og Conte, 2010). Grant 

og Langan-Fox (2006) rannsökuðu víxlverkandi áhrif þessara fimm persónuleikaþátta 

og hvernig þeir spá fyrir um streitu og hvernig fólk tekst á við hana. Þau komust að 

því að þeir sem skoruðu lágt í taugaveiklun, hátt í úthverfu og hátt í samviskusemi 

urðu fyrir minni áhrifum af streituvaldandi atvikum. Þeir voru ólíklegri til að bera 

merki um heilsufarsvandamál og óánægju í starfi. Aftur á móti komust þau að því að 

þeir sem skoruðu hátt í taugaveiklun og lágt í samviskusemi urðu frekar fyrir áhrifum 

streituvaldandi atvika, áttu erfitt með að vinna úr þeim, sýndu merki um 

heilsufarsvandamál, óánægju í vinnu og áttu erfitt með að leysa vandamál. 

Rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða hvort karlar og konur séu mismunandi í 

þessum fimm persónuleikaþáttum. Niðurstöður hafa leitt í ljós að karlar og konur geti 

verið mismunandi í hvernig þau túlka og bregðast við ákveðnum þáttum og að það sé 

ákveðið mynstur í hvernig þau koma út í þessum persónuleikaþáttum. Sem dæmi má 

nefna að konur hafa skorað hærra í þáttunum taugaveiklun, samvinnuþýði og 

samviskusemi. Það að þær skori hærra í þessum þáttum getur komið fram í því að þær 

upplifa frekar neikvæðar tilfinningar eins og kvíða og þunglyndi, þær finna frekar 

fyrir samkennd og hugsa mikið um hagsmuni annarra og samvinnu í verkefnum og 

þær finna fyrir miklum sjálfsaga og eru skipulagðar. Ekki hefur fundist greinilegur 

munur á körlum og konum í þáttunum úthverfa og víðsýni (Weisberg, DeYoung og 

Hirsh, 2011).  

 Friedman og Rosenman settu fram hugmyndina um tvær andstæðar tegundir af 

persónuleika. Þeir báru kennsl á mynstur í persónuleika hjá skjólstæðingum sínum 

sem þjáðust af hjartasjúkdómum. Í dag er ennþá notast við þessar tegundir 

persónuleika, sem skiptist í tegund A og tegund B. Fólk sem fellur undir tegund A býr 

yfir mikilli samkeppni og dafnar best þegar það vinnur mikið, langa vinnutíma og 

undir miklu álagi. Tegund A vinnur því oft í aðstæðum sem eru frekar streituvaldandi. 

Fólk sem fellur undir tegund B er rólegra, vinnur undir jöfnu álagi og er ekki í 

endalausu kappi við tímann. Samkvæmt Friedman og Rosenman er fólk sem fellur 

undir tegund A líklegra til að fá hjartaáfall heldur en fólk sem fellur undir tegund B. 

Einnig er tegund A líklegri til að fá hjartaáfall undir mikilli streitu og álagi heldur en 

tegund B (Mullins, 2010).   

 Johan Denollett kom fram með nýja hugmynd af tegund persónuleika árið 
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1995 sem nefnist D persónuleiki. Rannsóknir hafa síðan gefið til kynna samband á 

milli D persónuleika og upplifun vinnutengdrar streitu og neikvæðra afleiðinga sem 

hún getur haft. Fólk sem fellur undir D persónuleika er með tiltölulega stöðugar 

neikvæðar tilfinningar eins og vanlíðan, kvíða, pirring, slæma sjálfsímynd og fleira. 

Einnig á það erfitt með að tjá sig um þessar tilfinningar og á það til að forðast 

hugsanlegan ágreining í samskiptum við aðra. Það að upplifa þessar neikvæðu 

tilfinningar og eiga í erfiðleikum með að tjá sig um þær getur valdið krónískri streitu, 

sem og líkamlegum sjúkdómum sem geta fylgt henni. Fólk sem fellur undir tegund D 

er einnig líklegra til að upplifa vinnutengda streitu og þá sérstaklega konur. 

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að fólk sem upplifir þessar neikvæðu tilfinningar sé 

líklegra til að vera óánægt í starfi og segja upp starfi sínu (O  ń   -Bulik, 2006).  

2.2. Kenningar um streitu 

Margar skilgreiningar og kenningar hafa komið fram um streitu og er hugtakið 

margslungið. Árið 1915 setti Walter Cannon fram kenninguna hrökkva eða stökkva (e 

fight-or-flight) sem er ein af elstu kenningum um streitu. Kenningin lýsir 

streituviðbragði dýra við ógn og hættu. Samkvæmt kenningunni er streita í 

nútímasamfélaginu talin vera ofþroskað viðbragð sem hefur þróast hjá mannfólki til 

að hjálpa því við að berjast við ógnun eða flýja hana (Landy og Conte, 2010; 

Geðhjálp, e.d.). Þegar fólk upplifir að atvik sé ógnandi fara ákveðin líkamleg ferli af 

stað. Líkaminn örvast og seytir hormónum til að búa hann undir átök. Vart verður við 

líkamleg einkenni eins og aukinn hjartslátt og háan blóðþrýsting. Einnig minnkar 

virkni meltingarvegarins og blóðflæði til húðar. Viðbrögðin við þessum líkamlegu 

breytingum eru annað hvort að berjast eða flýja aðstæðurnar. Í nútímasamfélagi nýtist 

þetta viðbragð ekki jafn vel og það gerði, þegar menn þurftu að horfast í augu við 

raunverulega ógn eða flýja undan henni. Þetta viðbragð getur gert gagn þegar 

mikilvægt er að bregðast hratt við ógn en það getur verið skaðlegt þegar streituvaldur 

eða streita verður viðvarandi (Taylor, 2006). 

 Lazarus og Folkman (1984), ásamt fleirum, settu fram vinsæla kenningu um 

streitu sem kallast ,,transactional models of stress and coping”. Lazarus og Folkman 

hafa verið nefndir talsmenn sálfræðilega sjónarhornsins þegar kemur að streitu þar 

sem þeir lýsa streitu sem sálfræðilegu ferli. Þeir lýsa streitu sem sambandi á milli 

einstaklings og umhverfis þar sem streita er afleiðing þess hvernig fólk túlkar atvik og 

aðstæður í kringum sig. Þegar atvik á sér stað þá metur aðili ástandið (e. appraisal). 
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Matið fer fram í tveimur stigum sem nefnd eru fyrsta stigs mat (e. primary appraisal) 

og annars stigs mat (e. secondary appraisal). Í fyrsta stigi metur aðili hvort 

streituvaldandi atvik hafi áhrif á hann og hvort hann sé jákvæður eða neikvæður. Ef 

atvikið er talið vera streituvaldandi þá koma streituviðbrögð fram strax í kjölfar fyrsta 

stigs matsins. Þegar aðili telur atvikið vera ógnandi þá kemur annars stigs mat til 

sögunnar. Annars stigs mat felur í sér hugsanleg viðbrögð, sem kallast bjargráð, við 

viðkomandi streituvaldi. Bjargráð eru því þær leiðir sem eru í boði og gætu gagnast til 

að bregðast við þessum streituvaldi. Það er einstaklingsbundið hvaða bjargráð eru í 

boði og hvaða bjargráð fólk ákveður að beita. Streituviðbrögð eru því persónuleg þar 

sem það er ekki hægt að vita nákvæmlega hvaða tilfinningar kvikna hjá manneskju 

sem verður fyrir streituvaldandi atburði. Samkvæmt kenningunni er hægt að hafa áhrif 

á og breyta þessari túlkun við streitu og þannig hafa áhrif á heilsu og vellíðan fólks 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis og Gruen, 1986). 

 Karasek setti fram kenninguna kröfur-stjórn (e. demand-control model) sem 

gerir ráð fyrir samvirkni tveggja þátta þegar kemur að vinnutengdri streitu, 

starfskrafna (e. job demands) og stjórn í starfi (e. job control). Ef starfskröfur eru 

miklar og starfsmenn hafa litla stjórn í starfi sínu getur það leitt til ýmissa 

heilsufarslegra vandamála eins og streitu og vanlíðan. Hins vegar getur fólk vaxið í 

störfum sem einkennast af miklum kröfum þar sem starfsmenn hafa stjórn á starfi sínu. 

Slíkar aðstæður uppfylla það sem kallast virkt starf (e. active job), sem er örvandi og 

           d  (L  d  o  Co   , 2010; O’Do     , 2002).  

 French kom með kenningu um vinnutengda streitu sem kallast jafnvægi milli 

persónu og umhverfis (e. person-environment fit model). Hún segir að jafnvægi á 

milli persónu og umhverfis ákvarði hversu mikla streitu starfsmaður upplifir. Starfið 

gerir kröfur til starfsmannsins og starfsmaðurinn reynir að koma til móts við þær. 

Jafnvægi er náð þegar hæfileikar og geta eru í samræmi við kröfur starfs og 

vinnuumhverfis. Því meira jafnvægi sem er þarna á milli því minna upplifir 

starfsmaður streitu. Kenningin gerir greinarmun á kröfum sem starfið gerir til 

starfsmanns eins og hæfileikum, getu og áhuga og þeim kröfum sem fyrirtækið gerir 

til starfsmanns sem vísar til jafnvægis á milli gilda innan vinnustaðarins. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að ójafnvægi sé oft tengt auknu álagi og þar af leiðandi streitu (Landy 

og Conte, 2010).   

 Hobfoll kom með kenningu um varðveislu úrræða (e. conservation of 

Resources Theory) sem byggir á þeirri forsendu að starfsmenn reyna sífellt að 
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varðveita, skipta út og auka við úrræði sín. Þegar fólk getur ekki varðveitt, breytt eða 

bætt við úrræði sín upplifir það streitu. Kenningin inniheldur bæði einstaklingsbundna 

þætti eins og persónuleika og utanaðkomandi þætti. Samkvæmt kenningunni óttast 

fólk afleiðingar þess að glata úrræðum sínum og það reynir því eftir fremsta megni að 

varðveita þau eða auka við þau til að verja sig fyrir framtíðar erfiðleikum í starfi 

(Hobfoll, 2001).  

 Eins og má sjá einblíndu fyrstu kenningar um streitu á lífeðlisfræðileg 

viðbrögð líkamans. Viðbrögðin að berjast eða flýja geta hjálpað fólki við að komast af 

við lífshættulegar aðstæður því það veitir því styrk og hraða. Í nútímasamfélagi standa 

einstaklingar frammi fyrir öðruvísi aðstæðum en streituvaldandi atburðir í 

nútímasamfélaginu eru oftast óáþreifanlegar áhyggjur. Líkamsviðbrögðin geta því 

valdið skaða frekar en vernd. Streituvaldar eru margir af sálrænum toga og vara oft í 

lengri tíma, vikur, mánuði og jafnvel ár í sumum tilfellum. Streituvaldar eins og 

fjárhagsvandamál, áhyggjur af vinnu og samskiptavandamál svo eitthvað sé nefnt 

getur virkt streituviðbrögðin. Ef streituviðbrögð líkamans verða langvarandi aukast 

líkurnar á streitutengdum sjúkdómum (Davis, Fleming, Bonus og Baker, 2007). 

Streita er því ekki einungis lífeðlisfræðileg viðbrögð líkamans eins og var haldið í 

upphafi heldur flókið sálfræðilegt ferli. Vegna þess leggja nýrri kenningar áherslu á 

sambandið á milli umhverfis og einstaklings en streita verður þegar kröfur umhverfis, 

innri kröfur eða hvort tveggja eru meiri en einstaklingur telur hann geta ráðið við 

(Tsourtos o.fl., 2011). 

2.3. Streituvaldar á vinnustaðnum 

Streita getur komið upp hjá starfsmönnum þegar vinna þeirra er orðin mikil byrði. 

Meðal algengustu orsaka vinnutengdrar streitu eru breytingar, óöryggi í starfi, langur 

vinnutími, of mikið vinnuálag, áreitni og einelti.  

 Orsakir vinnutengdrar streitu geta því verið margvíslegar og má rekja til þátta 

eins og umhverfis, skipulagsheildar, samskipta og félagslegra tengsla. Persónubundin 

einkenni geta síðan haft áhrif á það hvernig fólk upplifir streitu og þar má nefna þætti 

eins og lífstíl, persónuleika, félagslegan stuðning og fleira (Riggio, 2008). Rannsókn  

Tabaj, Pastirk, Bitenc og Masten (2015) leiddi í ljós að starfsmenn sem voru ráðnir 

tímabundið upplifðu meiri streitu heldur en þeir sem voru fastráðnir. Streituvaldar 

voru miklar starfskröfur og tímapressa. Aðal uppspretta streitu mátti rekja til skipulag 

starfsins eins og reglna og laga. Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013) tók saman 
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nokkur góð dæmi um hvað veldur vinnutengdri streitu meðal starfsmanna:  

 Vinnan er of krefjandi og ekki nægur tími til þess að ljúka verkefnum. 

 Kröfur starfs eru mótsagnakenndar og hlutverk starfsmanns er óskýrt. 

 Ósamræmi á milli krafna í starfi og getu starfsmannsins.  

 Skortur á aðild að ákvarðanatöku sem varðar starfsmanninn og skortur á 

áhrifum á hvernig vinnan er framkvæmd. 

 Starfsmaður skortir stuðning, einkum þegar þarf að hafa samskipti við 

almenning eða viðskiptavini. 

 Skortur á stuðningi frá yfirmönnum og samstarfsmönnum.  

 Léleg mannleg samskipti. 

 Kynferðisleg áreitni á vinnustaðnum.  

 Sálfræðileg áreitni eins og einelti eða ógnun. 

 Ósanngjörn dreifing vinnu, umbunar, stöðuhækkunar eða önnur 

tækifæri varðandi starfsframa. 

 Óskilvirk samskipti, slæm stjórnun á skipulagsbreytingum og 

starfsóöryggi. 

 Erfiðleikar við að samræma skyldur í vinnunni og heima fyrir. 

 Í könnun sem fjármálaráðuneytið stóð fyrir á meðal forstöðumanna 

ríkisstofnana kom í ljós að vinnuálag var mikið og hafði aukist frá árinu 2007. Alls 

töldu 94% forstöðumanna oft eða næstum alltaf mikið vinnuálag í starfi sínu. Mikil 

aukning var á vinnuálagi meðal forstöðumanna á ákveðnum sviðum, fjársýslu-, tolla- 

og dómsmála, en 9 af hverjum 10 forstöðumönnum töldu vinnuálag nær alltaf mikið. 

Alls 60% forstöðumanna töldu sig næstum alltaf eða oft vera uppgefna þegar 

vinnudegi lauk. Í ljós kom að rúmlega helmingur forstöðumanna var almennt ánægður 

með samskipti við ráðuneyti sitt og tæplega helmingur töldu sig fá stuðning frá 

ráðuneyti sínu. Varðandi samskipti við ráðuneyti kom fram minni ánægja vegna 

verkefna sem tengjast rekstri heldur en faglegra verkefna, aðallega hjá minnstu 

stofnunum. Hvað varðar undirbúning fjárlaga kom í ljós að tæplega helmingur 

forstöðumanna var mjög óánægður eða frekar óánægður með samskipti við ráðuneyti 

sitt (Fjármálaráðuneytið, 2012). 

2.4. Áhrif streitu á vinnustaðinn 

Áhrif streitu á vinnustaðinn geta verið margvísleg þar sem streita getur haft áhrif á 

starfsmenn og skipulagsheildina. Skoðunarkönnun Gallup, sem var framkvæmd árið 
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2002, leiddi í ljós að vinnutengd streita er ein algengasta orsök heilbrigðisvandamála 

og að 27% starfsmanna á Íslandi telja sig búa við of mikla streitu í vinnunni. Þar af 

töldu 11% þessa streitu hafa neikvæð áhrif á vinnutengda hegðun og um 18% töldu 

streituna hafa neikvæð áhrif á starfsandann á vinnustaðnum sínum. Einnig sýndi 

skoðunarkönnunin fram á algengi vinnutengdrar streitu, þar sem að um helmingur 

starfsmanna telur hana algenga á vinnustað sínum. Þessar tölur sýna að vinnutengd 

streita getur haft áhrif á marga og að hún getur haft víðtæk áhrif á vinnustaðinn, bæði 

einstaka starfsmenn sem og vinnustaði í heild sinni (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 

e.d). 

 Vinnutengd streita getur orsakað auknar fjarvistir, þar sem allt að fjórðungur 

veikindafjarvista sem vara í tvær vikur eða meira má rekja til of mikils andlegs álags. 

Fjarvistir vegna streitu vara því lengur en þær sem stafa af öðrum ástæðum 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). Streita 

starfsmanna getur einnig valdið ofmætingu, það er að starfsmenn mæta til vinnu þegar 

þeir eru veikir og starfa því ekki með skilvirkum hætti (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 

2013). 

 Vinnutengd streita getur valdið því að starfsmenn gefa ekki allt sem þeir geta í 

starfið sem getur haft neikvæð áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækis og stofnunar. 

Þannig getur hún haft áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækis og stofnunar og stefnt framtíð 

þeirra í hættu. Vinnutengd streita getur valdið meiri starfsmannaveltu, minnkað 

framleiðslu, aukinni tíðni slysa og aukið tíðni kvartana. Einnig geta fyrirtæki og 

stofnanir hlotið varanlega skaða af því ef að ímynd þeirra breytist til hins verra (Tabaj, 

Pastirk, Bitenc og Masten 2015). Ef vinnustaður hefur fá eða engin úrræði vegna 

vinnutengdrar streitu getur streita leitt til kulnunar, það er andlegrar örmögnunar í 

starfi (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).  
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3. Starfsánægja 

Starfsánægja er víðtækt hugtak sem hefur verið mikið rannsakað á sviði stjórnunar. 

Starfsánægja skiptir miklu máli á vinnustöðum og margir þættir geta haft áhrif á 

starfsánægju fólks. Þegar meta á starfsánægju er mikilvægt að skoða hvernig 

einstaklingar upplifa og meta sitt starf, gildi og aðstæður hverju sinni. Rannsóknum á 

starfsánægju er annað hvort beint að því hvort fólk upplifi almennt starfsánægju (e. 

global satisfaction) eða beint að viðhorfi starfsmanna til ákveðinna þátta í starfinu (e. 

facet satisfaction), eins og launakjör og fleira (Mullins, 2010). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að starfsánægja hefur áhrif á framleiðni starfsmanna, fjarvistir og starfslok. 

Einnig hafa þær sýnt fram á fylgni milli starfsánægju, andlegrar heilsu og 

lífshamingju fólks. Þegar starfsmenn eru ánægðir í starfi sínu hefur það góð áhrif á 

vinnuumhverfið og eykur þannig líkurnar á árangri fyrirtækja og stofnana. Því er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að vera meðvitaðir um það hvað getur ýtt undir 

starfsánægju og óánægju í starfi (Mullins, 2010).  

 Rannsóknir á þörfum og hvatningu einstaklinga hafa verið vinsælar og er 

starfshvatningarkenning Herzberg, tveggja þátta kenningin, þar vel þekkt. Kenningin 

leitast við að greina mannlegt atferli og hvað hefur áhrif á hegðun einstaklinga. 

Starfshvatningarkenningin lýsir því hvernig þættir í vinnuumhverfinu geta skapað 

ánægju starfsmanna á meðan aðrir þættir geta skapað óánægju starfsmanna. 

Starfsmenn sem eru ánægðir finna frekar fyrir innri hvatningu og leggja sig þar af 

leiðandi meira fram í starfi en þeir starfsmenn sem eru óánægðir (Mullins, 2010). 

Innri hvatar eiga við um hegðun sem er framkvæmd vegna eigin áhuga. Hvatningin 

snýr því að sjálfri vinnunni og hversu áhugaverð hún er. Margir stjórnendur hafa 

þessa innri hvöt og finna fyrir ánægju þegar skipulagsheild nær markmiðum sínum og 

öðlast samkeppnisforskot. Umbun af þessu tagi er til dæmis stöðuhækkun og hrós 

(Jones og George, 2013). 

 Ingibjörg Fjölnisdóttir (2015) skrifaði meistararitgerð sem fjallar um 

starfsánægju og streitu hjúkrunardeildarstjóra í kjölfar skipulagsbreytinga eftir 

efnahagshrunið 2008. Helstu niðurstöður voru þær að flestir eða 94% þátttakenda 

töldu vinnuálag of mikið. Í ljós kom að streita hafði neikvæð áhrif á starfsánægju. Því 

meira sem þátttakendur upplifðu streitu því minni var starfsánægjan. Í ljós kom að 

60% þátttakenda fundu fyrir líkamlegum einkennum vegna streitu og að helstu 
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streituvaldar í starfi voru samskiptaerfiðleikar, tímaskortur og verkefnaálag. Það sem 

spáði mest fyrir um streitu var starfsaldur, verkefnaálag, of fáir starfsmenn og að 

starfsmenn komust ekki heim úr vinnu vegna mikils álags. Þetta er í samræmi við 

aðrar rannsóknir þar sem samspil streitu og starfsánægju er vel þekkt. Almennt er það 

þannig að starfsmenn sem upplifa streitu í starfi eru óánægðari í starfi en þeir 

starfsmenn sem upplifa ekki vinnutengda streitu (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á neikvæðna fylgni á milli starfsánægju og kulnunar. 

Þegar fólk verður óánægt í starfi eru meiri líkur á því að það upplifi kulnun í starfi 

(Tziner, Rabenu, Radomski og Belkin, 2015). 

 Fjármálaráðuneytið gerði könnun á vinnuumhverfi forstöðumanna 

ríkisstofnana og ráðuneyta í lok árs 2011. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að 

forstöðumenn voru almennt ánægðir í starfi sínu en starfsánægja fór minnkandi eftir 

því sem stofnun var stærri. Flestir forstöðumenn töldu að góður starfsandi væri til 

staðar innan stofnunar sinnar, en góður starfsandi var síst mælanlegur hjá stærstu 

stofnunum ríkisins (Fjármálaráðuneytið, 2012). 
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4. Kulnun í starfi 

Hugtakið kulnun í starfi  (e. job burnout) var fyrst notað af Freudenberger árið 1974. 

Hugtakið var notað til að útskýra ástand sem getur myndast hjá fólki sem er orðið 

andlega magnþrota vegna mikillar vinnutengdrar streitu sem hefur varað í langan tíma. 

Hugtakið er mikilvægt og hefur vakið athygli vegna þess að það lýsir því hvernig 

samband manna við starf þeirra getur orðið flókið og átakanlegt (Maslach, Schaufeli 

og Leiter, 2001). Ekki er um eiginlegan sjúkdóm að ræða heldur er talað um að 

kulnun sé samansafn einkenna sem benda til þess að viðkomandi hafi lengi glímt við 

vinnutengda streitu sem leiðir til þess að starfsmaður finnur fyrir minni starfsánægju. 

Kulnun í starfi er alvarlegasta afleiðing langvarandi streitu á vinnustað. Fólk getur 

upplifað vinnutengda streitu án þess að upplifa kulnun í starfi en kulnun á sér stað 

þegar ekki hefur tekist að vinna bug á vinnutengdri streitu. Kulnun er félagslegt 

fyrirbrigði sem hefur áhrif á samskipti, framleiðni og þróun ásamt því að spilla 

starfsanda á vinnustað. Einkenni kulnunar eru líkamleg þreyta og tilfinningaleg og 

andleg uppgjöf. Þeir sem upplifa líkamlega þreytu finna oft fyrir orkuleysi, síþreytu 

og svefntruflunum. Einnig getur orðið vart við meltingartruflanir sem og höfuðverk 

og verki í vöðvum og liðum. Tilfinningar eins og þunglyndi, áhugaleysi og vonleysi 

geta komið fram og það sem veitti starfsmanni ánægju gerir það ekki lengur. Andleg 

uppgjöf getur komið fram í neikvæðum viðhorfum gagnvart ýmsum þáttum starfs. Þá 

hefur starfsmaður ekki vilja til að bregðast við tilfinningum annarra og verður sama 

um aðra og hvernig þeim líður. Kulnun í starfi getur haft slæmar afleiðingar fyrir 

starfsmenn sem og fyrirtæki og stofnanir. Afleiðingar kulnunar eru það alvarlegar að 

þær geta haft neikvæð áhrif á allt líf og starf viðkomandi. Algengt er að fólk hætti í 

starfi sínu eða jafnvel hættir að starfa á sérsviði sínu. Þannig glatast mikilvæg þekking 

sem kemur bæði niður á starfsmanninum og vinnustaðnum sjálfum (Landy og Conte, 

2010).  

 Rannsakendur tóku fyrst eftir kulnun í starfi hjá starfsmönnum sem unnu í 

umönnunarstörfum. Þar má nefna hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa og kennara. Það 

sem þessi störf eiga sameiginlegt er að starfsmenn vinna náið með fólki og 

vandamálum þess alla daga. Starfsmenn í þessum starfsstéttum þurfa oftar en ekki að 

takast á við mikinn fjölda skjólstæðinga í einu og eru því undir miklu álagi (Tziner 

o.fl., 2015). Margar rannsóknir á kulnun í starfi hafa beinst að fólki í þessum störfum 

en nútímarannsóknir hafa sýnt fram á að kulnun í starfi getur átt sér stað í hvaða 
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starfsstétt sem er. Nútímarannsóknir hafa meðal annars beinst að stjórnendum en 

komið hefur í ljós að flest og jafnvel öll stjórnunarstörf valda vinnutengdri streitu í 

einhverjum mæli. Það er þó misjafnt eftir atvinnugreinum hversu mikla vinnutengda 

streitu stjórnendur upplifa  (Landy og Conte, 2010).  

 Kulnun í starfi er ofast metin með könnuninni ,,Maslach Burnout Inventory” 

(MBI) sem byggir á sjálfsmati starfsmanns. Rannsóknir á kulnun síðustu áratugi hafa 

leitt í ljós að margir þættir geta mögulega valdið kulnun. Þar má nefna vinnuálag, 

tilfinningalegt álag, hlutverkatogstreitu, óljós eða tvíræð hlutverk, samskipti á 

vinnustað, skort á félagslegum stuðningi og skort á ákvörðunarrétti í starfinu. Kulnun 

er einstaklingsbundin reynsla sem verður til í samhengi við starf viðkomandi og því 

hafa rannsóknir síðustu þriggja áratuga að mestu verið miðaðar við aðstæðubundna 

þætti. Þessum þáttum má skipta niður í skipulagstengda þætti og hinsvegar í 

starfstengda þætti. Það getur reynst erfitt að áætla kostnað vegna streitu og kulnunar 

en vitað er að kostnaður vinnustaða vegna fjarvista, slæmrar frammistöðu og 

starfsmannaveltu, sem rekja má til streitu og kulnunar, er mjög mikill. Einnig fellur 

kostnaður á heilbrigðiskerfið vegna afleiðinga streitu sem geta verið þunglyndi, 

misnotkun áfengis og fleira. Því er mikill ávinningur í því að draga úr vinnutengdri 

streitu og þannig koma í veg fyrir að starfsmenn finni fyrir kulnun í starfi (Landy og 

Conte, 2010; Vinnueftirlitið, e.d.). 

4.1. Þrjár tegundir kulnunar: Líkan Maslach og Jackson  

Rannsakendur hafa flokkað kulnun niður í þrjár tegundir. Þessi flokkun er byggð á 

líkani Maslach og Jackson (1981) sem hefur verið leiðandi í rannsóknum á þessu sviði. 

Líkanið skiptist í þrjár víddir: tilfinningalega örmögnun (e. emotional exhaustion), 

hlutgervingu (e. depersonalization) og minnkandi starfsárangur (e. personal 

accomplishment). Líkanið byggir á ákveðinni keðjuverkun þar sem starfsmaður 

upplifir tilfinningalega örmögnun vegna langvarandi streitu. Vegna örmögnunar fer 

starfsmaðurinn hægt og rólega að finna fyrir hlutgervingu. Þá fer hann að draga sig í 

hlé og verða neikvæður gagnvart starfi sínu og samstarfsmönnum sínum. Með 

tímanum fer hann að gera sér grein fyrir því að þessi hegðun er ekki í samræmi við 

þær væntingar sem hann gerði til sín í starfi. Þá fer starfsmaður að upplifa sig sem 

einskis nýtan og finnur fyrir því að hann geti afrekað mun minna í starfi en hann gerði 

áður.  
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4.2. Forvarnarstarf til að koma í veg fyrir kulnun í starfi 

Það er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir kulnun í starfi af því að kulnun er ástand 

sem erfitt getur verið að snúa við. Bæði starfmenn og vinnuveitendur geta lagt sitt af 

mörkum til að koma í veg fyrir kulnun í starfi.  

 Starfsmenn geta sjálfir komið í veg fyrir kulnun í starfi með því að takast á við 

ýmsa þætti tengda starfinu sjálfu, fjölskyldu og þeirra persónulega lífi. Starfsmenn 

geta haft stjórn á streituvaldandi þáttum í starfinu með því að meta stöðugt og íhuga 

markmið starfsins og biðja um aðstoð þegar á þarf að halda. Gott er að skipuleggja 

verkefni með því að skrá þau niður eftir því hvað er mikilvægast að klára fyrst. Það 

getur hjálpað að vera með stuðningsnet á vinnustaðnum. Það að tala um vandamál, 

biðja um aðstoð þegar á þarf og að halda upp á afrek í starfi getur auðveldað við að 

vinna úr vinnutengdum vandamálum og fá hvatningu og örvun. Einnig geta 

starfsmenn gert ýmsa þætti í sínu persónulega lífi til að koma í veg fyrir kulnun í 

starfi. Sem dæmi má nefna það að taka sér frí frá vinnu og nota tímann til að gera 

eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt að gera. Einnig er mikilvægt að hugsa um 

heilsuna með því að sofa vel, borða hollan mat og hreyfa sig reglulega. Fjölskyldulífið 

getur einnig haft áhrif á vinnuna en mikilvægt er að finna hinn gullna meðalveg á 

milli vinnu og einkalífs. Mikilvægt er að sinna vinnunni vel en einnig er mikilvægt að 

eyða tíma með fjölskyldunni (Howard, 2015).  

 Vinnuveitendur eiga einnig að stíga skref til að fyrirbyggja kulnun í starfi. 

Þessar aðgerðir eru mikilvægar því kulnun í starfi getur haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu starfsmanna í starfi sínu. Vinnuveitendur geta lagt sitt á mörkum, til 

dæmis með því að gera raunhæfar kröfur til starfsmanna og hafa markmið starfsins 

skýr þannig að starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim. Vinnuveitendur geta hvatt 

starfsmenn til að koma sér upp stuðningsneti með samstarfsmönnum sínum svo þeir 

geti leitað til hvors annars ef eitthvað kemur upp á. Vinnuveitendur þurfa líka að vera 

meðvitaðir um heilsu og öryggi starfsmanna sinna og vinnuumhverfið sem þeir starfa 

í. Mikilvægt er að breyta og bæta vinnuumhverfið ef þörf er á. Hvatning og umbun er 

mikilvæg til þess að starfsmenn finni að vinna þeirra sé metin af vinnuveitenda 

(Howard, 2015).  
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5. Heilsuefling á vinnustaðnum 

Vinnuveitendur eru skyldugir til að meta og gera áætlun um heilsuvernd og forvarnir. 

Þetta kemur fram í vinnuverndarlögum nr. 46/1980 en þar stendur að atvinnurekendur 

eigi að gera skriflega áætlun sem fjallar um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Heilsuefling á vinnustað er tiltölulega nýleg 

aðferð við stjórnun fyrirtækja og stofnana. Heilsuefling er stjórnunaraðferð sem miðar 

að því að koma í veg fyrir, með forvarnaraðgerðum, að fólk verði fyrir heilsufarslegu 

tjóni vegna vinnu sinnar. Einnig miðar hún að því að starfsmenn öðlist meiri stjórn og 

þekkingu yfir eigin heilsu (Green og Kreuter, 2005). Ef vel er staðið að heilsueflingu 

á vinnustað getur það leitt til þess að starfsmenn finni fyrir heilbrigði og ánægju því 

heilsuefling kemur í veg fyrir vinnutengd tjón og vanlíðan (O’Do     , 2002). 

Mikilvægt er að heilsuefling á vinnustað sé átak sem allir á vinnustaðnum taka þátt í, 

hvort sem um er að ræða vinnuveitendur eða starfsmenn. Með því er mögulegt að 

bæta heilsu og vellíðan starfsmanna og þannig efla mannauð vinnustaða 

(Vinnueftirlitið, 2004; WHO, 2005). Vinnustaðurinn er talinn góður vettvangur til að 

stunda heilsueflingu og fræða fólk um heilbrigt líferni vegna þess að fólk eyðir 

miklum tíma á vinnustaðnum. Þannig er hægt að hafa áhrif á heilsutengda hegðun hjá 

stórum hópi fólks. Rannsóknir á þessu sviði hafa meðal annars leitt í ljós að markviss 

heilsuefling á vinnustað bætir heilsu og dregur úr veikindafjarvistum. Hún dregur 

einnig úr hættu á sjúkdómum og slysum með því að auka öryggi á vinnustaðnum (Ása  

Fríða Kjartansdóttir, 2010). Ávinningur heilsueflingar er mikill því vitað er að 

heilbrigður starfsmaður býr yfir meiri orku og getur framleitt meira í vinnu sinni. Því 

er hagur heilsueflingar á vinnustað bæði hjá starfsmönnum og vinnuveitendum (Ása 

Fríða Kjartansdóttir, 2010). 

 Áhættumat og greining á þörfum er stór hluti af heilsueflingu á vinnustöðum. 

Það felur í sér öruggt vinnuumhverfi þar sem notast er við jákvæð og skýr samskipti, 

hvatt er til hreyfingar og unnið er með ýmis átaksverkefni og hópefli (Vinnueftirlitið, 

2004). Mögulegt er að ná þessum markmiðum heilsueflingar með því að betrumbæta 

skipulag við vinnu og vinnuumhverfið, ýta undir virka þátttöku starfsmanna og stuðla 

að þroska þeirra (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).  

5.1. Streitustjórnun 

Streitustjórnun er skilgreind sem aðferð til að draga úr áhrifum streitu. Vegna þess 

hve mikil áhrif streita getur haft á vinnustaði er mikilvægt að innleiða streitustjórnun 
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sem hluta af stefnu í heilsuelflingu á vinnustaðnum, sem samræmist heildarstefnu 

fyrirtækis eða stofnunar. Markmið með streitustjórnun er ekki að koma í veg fyrir alla 

streitu heldur bæta skilvirkni, heilbrigði og öryggi við vinnu með því að búa 

starfsmenn undir að takast á við streitu. Í stefnunni þyrfti að taka til fjölbreyttra 

aðferða og taka tillit til einstaklinga, vinnustaðarins og skipulags hans. Mikilvægt er 

að skapa vinnuumhverfi sem getur komið í veg fyrir eða dregið úr því að starfsmenn 

finni fyrir vinnutengdri streitu í staðin fyrir að bregðast aðeins við streitu eftir að hún 

kemur upp (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Þrír þættir eru mikilvægir í 

streitustjórnun. Fyrst að læra að þekkja hvað streita er og hvað það er sem veldur 

streitu. Í öðru lagi er mikilvægt að tileinka sér hæfni til að geta tekist á við streitu 

þegar hún gerir vart við sig. Í þriðja lagi er mikilvægt að nota aðferðir 

streitustjórnunar þegar streituvaldandi aðstæður eða atburðir koma upp og fylgjast 

með áhrifunum (Taylor, 2006).  

 Vinnuveitandi ber ábyrgð á því að innleiða áætlun til þess að koma í veg fyrir 

eða draga úr sálfélagslegum áhættum, gera starfsmönnum kleift að rækja sitt hlutverk 

og skapa heilbrigt sálfélagslegt vinnuumhverfi. Starfsmenn bera einnig ábyrgð á eigin 

heilsu og eru virkir í þessu ferli. Stjórnendur verða að vera aðgengilegir og 

skilningsríkir og efla þannig vinnuumhverfi þar sem stuðningur er fyrir hendi. Þannig 

geta stjórnendur verið hvetjandi við að finna lausnir á vinnutengdri streitu og 

vandamálum sem geta komið upp í kjölfar hennar. Millistjórnendur eru mikilvægir í 

því að skapa gott og eflandi sálfsfélagslegt vinnuumhverfi því þeir eru í daglegum 

samskiptum við starfsmenn sína (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013).  

5.1.1. Skipulagsbreytingar 

Streitustjórnun felst meðal annars í aðgerðum sem felast í skipulagsbreytingum, innan 

fyrirtækis eða stofnunar, til að vinnuumhverfið hæfi starfsmönnunum og þeirra 

þörfum. Þessar skipulagsbreytingar eru sniðnar til að draga úr eða koma í veg fyrir 

vinnutengda streitu og ráðast á þá þætti sem orsaka streitu. Breytingar á skipulagi geta 

falist í greiningu á þáttum eins og skipulagi vinnunnar og verkferlum, uppbyggingu 

og fyrirkomulagi innan fyrirtækis eða stofnunar, vinnuaðstæðum og vinnuumhverfi, 

          m           o    m   p  m (Q  c  o  T    c , 2003; O’Do     , 2002). 

Markmið rannsóknar Naghieh, Montgomery, Bonell og Thompson (2015) var að meta 

kosti og ávinning af skipulagsbreytingum. Niðurstöður leiddu í ljós að starfsmenn 

upplifðu aðeins minni streitu þegar eiginleikum starfs og verkefnum var breytt. 
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 Tvær kenningar eru oft notaðar til að skipuleggja skipulagsbreytingar, 

kenningin um kröfur-stjórn (e. demand-control model) og kenningin um 

starfseinkenni (e. the Job Charecteristic Model). Samkvæmt þessum kenningum munu 

aðgerðir til að bæta störf leiða til betri heilsu og frammistöðu starfsmanna. Eins og 

hefur komið fram segir kenningin um kröfur-stjórn að ef starfskröfur eru miklar og 

starfsmenn hafa litla stjórn í starfi sínu geta starfsmenn upplifað streitu. Kenningin um 

starfseinkenni felur í sér að endurhanna störf þannig að þau veiti starfsmönnum 

ánægju. Samkvæmt kenningunni eru þessi 5 starfseinkenni mikilvæg: færni, einkenni 

verka, þýðing verka, sjálfstæði og viðbrögð við starfi. Færni er að hve miklu leyti 

starfið krefst fjölbreyttra athafna, hversu mikið starfsmaður getur nýtt sér mismunandi 

hæfileika og færni. Einkenni verka er að hve miklu leyti starfið krefst þess að klára 

ákveðinn hluta vinnu, það er að leysa vinnutengd verkefni frá byrjun og til enda. 

Þýðing verka er að hve miklu leyti starfið hefur áhrif á líf fólks. Sjálfstæði er að hve 

miklu leyti starfið veitir frelsi, sjálfstæði og svigrúm við skipulag vinnu og ákvörðun 

verkferla. Viðbrögð við starfi er að hve miklu leyti vinnuathafnir sem starfið krefst 

gefa starfsmanni beinar upplýsingar um frammistöðu hans  (O’Do     , 2002).    

5.1.2. Persónuleg streitustjórnun 

Streitustjórnun getur líka falist í því að hjálpa starfsmönnum að bregðast rétt við 

streituvaldandi atburðum. Þessi aðferð er notuð þegar ekki er hægt að breyta skipulagi 

eða fjarlægja það sem veldur streitu á vinnustaðnum. Þá er notast við aðferðir til að 

koma í veg fyrir heilsufarsvandamál og til að bæta lífsgæði fólks. Þessar aðferðir eru 

notaðar til þess að auka vitneskju og skilning manna á því hvað orsakar vinnutengda 

streitu og hverjar afleiðingarnar geta orðið. Einnig er leitast við að hjálpa 

starfsmönnum að þróa með sér heilnæmar leiðir til þess að bregðast við 

streituvaldandi atvikum og aðstæðum. Hér er því ekki verið að ráðast á orsök streitu 

heldur hvernig hægt er að bregðast við henni og minnka einkenni tengd henni. Þessi 

aðferð er oftast notuð í streitustjórnun. Í persónulegri streitustjórnun er hægt að notast 

við aðferðir eins og þjálfun í vöðvaslökum, hugræna atferlismeðferð, hugleiðslu, jóga, 

dáleiðslu og núvitund (Quick og Tetrick, 2003; O’Do     , 2002). S        jó     o  

slökunarmeðferðir geta verið árangursríkar leiðir til að draga úr streitu og kvíða og til 

að mynda jákvæða huglæga skoðun á sjálfum sér. Slökunarmeðferðir geta hjálpað 

einstaklingum að greina hugsanlega streituvalda og takast á við þá. Núvitund (e. 

mindfulness) er tiltölulega ný meðferð innan heilbrigðiskerfisins en hefur verið notuð 
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með árangri hjá ýmsum sjúklingahópum. Núvitund er tiltölulega stutt og ódýr 

meðferð sem hugsanlega nýtist fólki með ólíka langvarandi sjúkdóma og stuðlar að 

jákvæðu viðhorfi gagnvart heilsu og sjúkdómum. Að stunda jóga er einnig góð leið til 

að takast á við streitu og álag í annasömu nútímasamfélagi og hefur jóga notið 

vaxandi vinsælda undanfarin ár. Jóga tengir saman líkama, huga og sál, það eykur 

meðvitund og styrk og gefur þeim sem stunda það jafnvægi í innra og ytra lífi 

(Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 2004).  

 Oft eru fleiri en ein aðferð notuð á sama tíma. Það getur verið erfitt að 

meðhöndla streitu og getur ein aðferð gagnast einum starfsmanni en ekki öðrum. Það 

getur því verið persónubundið hvað virkar fyrir hvern og einn (Quick og Tetrick, 

2003; O’Do     , 2002). R    ó   R c   d o  o  Ro        (2008)    d     m      

hugræn atferlismeðferð væri sú aðferð sem virkaði best þar sem hún dró mest úr 

vinnutengdri streitu. Þrátt fyrir það var vinsælast að notast við slökun og hugleiðslu, 

sem sýndu fram á miðlungs áhrif á vinnutengda streitu. Könnun sýndi að slökun væri 

oftast notuð vegna þess að sú aðferð væri auðveld í notkun og ódýrust.  

5.1.3. Fagleg þjónusta 

Þriðja aðferðin í streitustjórnun býður upp á aðhlynningu og endurhæfingu. Einnig 

miðar hún að því að auðvelda endurkomu í vinnu. Þessi aðferð býður einnig upp á 

eftirfylgni fyrir þá sem þjást af eða hafa fundið fyrir vinnutengdri streitu. Aðferðin er 

oft hluti af ,,employee assistance programs” (EAP) eða svipuðum úrræðum. Þessi 

úrræði innihalda oftast ráðgjöf, í trúnaði, sem er í boði hvenær sem er. Einnig getur 

trúnaðarmaðurinn mælt með öðrum fagaðila ef hann telur þörf á því (Richardson og 

Rothstein, 2008).  
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6. Konur og karlar á vinnumarkaðnum 

Miklar breytingar hafa orðið á vinnumarkaðnum á undanförnum árum. Samfélagið 

nýtir í vaxandi mæli mannauð kvenna við stjórnun skipulagsdeilda en 

vinnumarkaðurinn er ennþá mjög kynjaskiptur með karla í meirihluta. Vegna þessarar 

kynjaskiptingar á vinnumarkaði verða kynin fyrir mismunandi áreitum í vinnunni, 

jafnvel þó þau vinni við það sama í svipuðum aðstæðum. Konur finna ennþá fyrir 

ýmsum hömlum á vinnumarkaði og karlar eru líklegri en konur til að vera í 

stjórnunarstöðum (European Agency for Safety and Health, 2014). 

 Í skýrslu velferðarráðherra er fjallað um hlutfall karla og kvenna í æðstu 

stjórnunarstöðum hjá ríkinu. Samkvæmt upplýsingum hefur hlutfall kvenna í þessum 

stöðum ekki mikið breyst frá árinu 2006 en árið 2011 voru 30% forstöðumanna 

ríkisstofnana konur. Árið 1999 voru 16% forstöðumanna konur og því má merkja 

meiri breytingar þegar litið er lengra aftur í tímann. Þegar staða karla og kvenna hjá 

ríkinu og almenna vinnumarkaðnum er borin saman má sjá að hlutfall kvenna í 

yfirstjórn er nokkuð hærri hjá ríkinu (Ríkisendurskoðun, 2011).  

 Kynin eru ólík hvað varðar hvað veldur þeim streitu. Einnig hefur fundist 

munur á streituviðbrögðum og aðlögunarleiðum milli karla og kvenna. Karlar og 

konur nota einnig mismunandi innri bjargráð og hafa ekki sama félagslega 

stuðninginn. Landlæknir framkvæmdi rannsókn um heilsu og líðan Íslendinga árið 

2012 en niðurstöður leiddu í ljós að andlegt álag var meira meðal kvenna. Konur 

upplifðu meira álag en karlar við að samræma vinnu og einkalíf, þær áttu erfiðara með 

svefn og töldu sig síður vera úthvíldar. Einnig voru þær líklegri til að finna fyrir 

depurð og þær fundu fyrir togstreitu á milli hlutverks þeirra sem stjórnendur og þess 

að vera mæður. Sú togstreita kom aðallega fram í því að þær töldu sig þurfa að fórna 

samveru með börnum sínum fyrir vinnuna. Slík togstreita bitnar á starfsmönnum en 

einnig á vinnustaðnum í heild sinni. Mikilvægt er að starfsmenn upplifi jafnvægi á 

milli heimilis og vinnu og ávinningur þess er mikill (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján 

Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014). 

  Goh, Watson, Sawang og Oei (2011) athuguðu í rannsókn sinni hvort karlar 

og konur notuðu sömu bjargráð við streitu. Þau komust að því að karlar og konur 

upplifa streitu á mismunandi hátt. Konur upplifðu streitu um leið og streituvaldandi 

atvik átti sér stað á meðan karlar upplifðu streitu ef þeir litu svo á að þeir gætu ekki 

tekist á við streitu með viðeigandi úrræðum. Karlar upplifðu frekar streitu ef bjargráð 
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var ekki til staðar við streituvaldandi atviki, á meðan konur upplifðu streitu ef 

bjargráðið sem þær notuðu við streituvaldandi atburði virkaði ekki.  

 Ekki hefur fundist marktækur munur á því hvort karlar eða konur finni frekar 

fyrir kulnun en svo virðist vera að karlar finni frekar fyrir bölsýni en konur fyrir 

örmögnun. Hins vegar ber að taka þessum niðurstöður með fyrirvara því karlar og 

konur vinna ennþá í mismunandi störfum þar sem konur vinna til dæmis frekar við 

hjúkrun á meðan karlar vinna frekar við löggæslu en þessi störf kalla fram 

mismunandi líkamleg, tilfinningaleg og andleg viðbrögð (Maslach, Schaufeli og 

Leiter, 2001). 

 Þess má geta að Evrópusambandið hefur hug á að bæta vinnuumhverfi og 

líðan þar sem þess er þörf og hefur jafnrétti kynjanna sem undirstöðuatriði. Hingað til 

hefur heilsuvernd starfsmanna verið kynlaus, það er að allir fá eins meðferð hvort sem 

um er að ræða karl eða konu. Með aukinni þekkingu hefur þetta hins vegar breyst því 

vitað er að karlar og konur eru mismunandi hvað varðar streitu og streituvalda. Því er 

nú talið mikilvægt að taka ólíkt á málum karla og kvenna í öllu forvarnarstarfi á 

vinnustöðum, þar á meðal heilsueflingu og streitustjórnun. Það er vegna þess að vitað 

er að karlar og konur geti þurft að nýta sér mismunandi lausnir og stuðning (European 

Agency for Safety and Health, 2014). 
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7. Opinberi vinnumarkaðurinn: Ríkið 

Vinnumarkaðnum er oftast skipt í tvennt, almenna og opinbera vinnumarkaðinn. Á 

almenna vinnumarkaðnum eru starfsmenn einkafyrirtækja en á opinbera 

vinnumarkaðnum eru starfsmenn ríkis, sveitarfélaga og ýmissa sjálfseignarstofnana. 

Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að munur sé á mannauðsstjórnun hjá almenna og 

opinbera vinnumarkaðnum. Einnig benda rannsóknir til þess að möguleikar til að 

bæta mannauðsstjórnun hjá ríkinu séu miklir (Ríkisendurskoðun, 2011b).  

  Ríkið er stærsti vinnuveitandinn á Íslandi en um er að ræða fjölbreytt störf um 

land allt. Mismunandi lög og reglur gilda að mörgu leyti um almennan og opinberan 

vinnumarkað og einnig eru kjarasamningar og launaákvarðanir ólíkar milli þessara 

vinnumarkaða (Ríkisendurskoðun, 2011b). Ríkisvaldið hefur þríþrætt hlutverk á 

vinnumarkaðnum. Ríkivaldið mótar leikreglur vinnumarkaðsins og setur þar lög 

samanber vinnulöggjöf. Lög vinnumarkaðsins geta til dæmis verið lög um jafnan rétt 

til vinnu, lög um vinnutíma og fleira. Í öðru lagi hefur ríkisvaldið bein áhrif á afdrif 

annarra aðila vinnumarkaðsins með því að móta efnahagsstefnu samfélagsins og með 

því að skattleggja launatekjur. Í þriðja lagið er ríkið vinnuveitandi og þarf samkvæmt 

því að fara eftir þeim reglum sem gilda á viðkomandi vinnumarkaði. Hafa ber í huga 

að aðeins er til einn ríkissjóður sem þýðir að ríkið er ein fjárhagsleg heild. Þrátt fyrir 

það hefur ábyrgð í ríkisrekstrinum verið dreifð á mismunandi aðila, meðal annars 

mannauðsmálin. Á hinum almenna vinnumarkaði er almennt gert ráð fyrir því að 

hvert og eitt fyrirtæki hafi ábyrgð með og framkvæmi þá þætti sem snerta málefni 

starfsmanna sinna. Ríkið sker sig úr hvað þetta varðar þar sem hlutverk þess sem 

vinnuveitandi er dreift á mismunandi aðila. Forstöðumaður tekur ákvarðanir sem 

varða réttindi og skyldu starfsmanna sinna. Forstöðumenn verða ávallt að gæta að 

lögum og reglum og samræmis við almenn fyrirmæli þegar slíkar ákvarðanir eru 

teknar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.).  

 Ríkisstofnanir eru mismunandi að stærð en hjá tæplega helmingi þeirra vinna 

færri en 20 starfsmenn. Flestar ríkisstofnanir heyra undir mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, velferðarráðuneyti og innanríkisráðuneyti. Landspítalinn er 

fjölmennasti vinnustaðurinn en þar starfa tæplega sex þúsund manns. Starfsmönnum 

ríkisins ber að sinna skyldum sínum í samræmi við lög nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. Lögin ná yfir alla þá sem eru skipaðir, settir eða ráðnir í 

þjónustu ríkisins til lengri eða skemmri tíma (Alþingi, 1996). Segja má að opinberir 
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starfsmenn njóti almennt meira starfsöryggis en starfsmenn á almenna 

vinnumarkaðnum. Flestir opinberir starfsmenn eru ráðnir til vinnu ótímabundið með 

gagnkvæmum uppsagnarfresti. Áður en til uppsagnar kemur ber vinnuveitanda að 

áminna starfsmanninn og veita honum andmælarétt og tækifæri til að bæta sig. Frá 

þessu eru þó undantekningar til dæmis þegar verið er að gera skipulagsbreytingar á 

starfsemi stofnunar (Alþingi, 1996; Fjármálaráðuneytið, 1995). 

7.1 Forstöðumenn ríkisstofnana: Ábyrgð, valdsvið og 

stjórnunarumboð 

Forstöðumenn ríkisstofnana eru samtals 156 manns, 58 konur og 98 karlar. 

Langflestir forstöðumenn eru skipaðir af ráðherra og þeir bera ábyrgð á stjórnun, 

rekstri og fjárreiðum stofnunarinnar sem þeir bera ábyrgð á (Alþingi, 1997). Miklar 

breytingar hafa átt sér stað á stöðu og hlutverks ríkisstofnana á síðustu áratugum. Þar 

má meðal annars nefna aukna samkeppni, alþjóðavæðingu, tækninýjungar á sviði 

upplýsingamála, aukna menntun og sérhæfingu, breytt viðhorf til hlutverks ríkisins, 

auknar kröfur um bætta þjónustu og efnahagserfiðleika sem ollu verulegu álagi á 

fjármál ríkisins. Þessar breytingar gerðu það að verkum að auknar kröfur voru gerðar 

til stjórnenda stofnana og til ríkisins um að endurmeta ýmsa þætti sem snúa að 

aðstæðum og ábyrgð þeirra (Fjármálaráðuneytið, 2000). Árið 1993 hóf 

fjármálaráðuneytið vinnu undir kjörorðinu ,,nýskipan í ríkisrekstri” m   

einkunnarorðunum ,,einföldun, ábyrgð og árangur”. Árið 1995 skipaði 

fjármálaráðherra nefnd til að semja frumvarp til nýrra laga og endurskoða stefnu 

ríkisins í starfsmannamálum. Með þessu frumvarpi var meðal annars verið að 

bregðast við þessum fyrrnefndu breytingum í ytra starfsumhverfi ríkisins. Nefndin 

skilaði tillögum að nýrri stefnu og í kjölfarið var nýskipan í ríkisrekstri samþykkt sem 

stefna í mannauðsmálum. Tilgangur stefnunnar var að stuðla að betri árangri í 

ríkisrekstri með því að auka á dreifstýringu og gera þannig meiri kröfur til 

forstöðumanna ríksins. Forstöðumenn fengu ný stjórntæki og þeir áttu að aðlaga sig 

að nýjum aðstæðum og tileinka sér nýjar stjórnunaraðferðir. Með þessum breytingum 

átti að hvetja stjórnendur ríksins til að taka í auknum mæli upp aðferðir 

einkafyrirtækja í mannauðsmálum. Þannig átti að stuðla að bættri þjónustu, gera 

starfsmannastefnu ríkisins skýrari og færa almennar stjórnunarheimildir til 

forstöðumanna (Fjármálaráðuneytið, 1995; Ríkisendurskoðun, 2011b). 
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 Eins og komið hefur fram bera forstöðumenn ábyrgð á stjórnun, rekstri og 

fjárreiðum stofnunarinnar. Almenn ákvæði um ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð 

þeirra er að finna í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og 

lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál. Auk þess bera forstöðumenn beinar og 

óbeinar skyldur samkvæmt fleiri lögum. Ráðherra setur hverjum forstöðumanni 

stofnunar erindisbréf þar sem tilgreind eru helstu verkefni stofnunarinnar. 

Forstöðumönnum ber að fara að almennum fyrirmælum ráðherra. Sinni 

forstöðumaður ekki verkefnum stofnunarinnar í samræmi við erindisbréf getur 

ráðherra veitt áminningu eða lausn frá starfi (Fjármálaráðuneytið, 2000). Hér fyrir 

neðan verður fjallað um rekstrarlega ábyrgð forstöðumanna, lagalega og siðferðislega 

ábyrgð forstöðumanna og skyldur forstöðumanna sem fulltrúi vinnuveitanda. 

7.1.1. Rekstrarleg ábyrgð  

Í 2. mgr. 36. gr. laga um opinber fjármál er fjallað um rekstrarlega ábyrgð á 

stofnunum ríkisins. Í þessu lagaákvæði kemur fram að forstöðumaður stofnunar ber 

ábyrgð á því að reksturinn sé innan fjárlagaramma stofnunarinnar eins og hann er 

ákveðinn í fjárlögum hvers árs. Sú ábyrgð hvílir auk þess á forstöðumönnum að 

gerður sé ársreikningur í samræmi við lög og að honum sé skilað til ríkisbókhalds. 

Forstöðumenn bera þannig ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnana 

séu í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt 

(Fjármálaráðuneytið, 2000). Forstöðumenn bera ábyrgð á gerð langtímaáætlunar 

stofnunar, ársáætlunar og ársskýrslu í samræmi við áherslur og markmiðssetningu um 

árangursstjórnun. Langtímaáætlunin á að endurspegla stefnumörkun og megináherslur 

starfseminnar. Það er síðan hlutverk og skylda viðkomandi ráðuneytis að taka afstöðu 

til langtímaáætlunar stofnunar. Útgjöld ársins eiga að rúmast innan fjárheimilda 

fjárlaga auk þess á ársáætlun að tilgreina einstök markmið og mælikvarða á árangri í 

starfi stofnunar (Fjármálaráðuneytið, 2000). 

7.1.2. Lagaleg og siðferðisleg ábyrgð 

Í erindisbréfi sem forstöðumenn eiga að fá frá ráðherra eru tilgreind helstu verkefni 

stofnunar. Forstöðumenn bera ábyrgð á að stofnun sem þeir stýra starfi í samræmi við 

lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Þessi lagalega ábyrgð forstöðumanna felur í sér tvo 

grundvallarþætti, að þeir sinni lagalegum skyldum og að þeir taki lögmætar 

ákvarðanir. Skráðar og óskráðar siðareglur gera í raun kröfur um tiltekna háttsemi 
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starfsmanna og stjórnenda stofnana. Lagalegar og siðferðilegar kröfur um tiltekna 

háttsemi starfsmanna eru meðal annars að ríkisstarfsmaður eigi að virða meginreglur 

góðs stjórnarfars. Auk þess er gerð krafa um að hegðun hans sé til fyrirmyndar um 

fagleg vinnubrögð og háttsemi. Jafnframt er ætlast til að ríkisstarfsmaður gegni starfi 

sínu eins vel og honum unnt er, að hann noti aðstöðu sína og vald aðeins í þágu 

almannahagsmuna og sýni varkárni varðandi persónulega háttsemi 

(Fjármálaráðuneytið, 2000). 

7.1.3. Skyldur sem vinnuveitandi 

Í starfsmannalögum eru ýmis ákvæði sem fjalla sérstaklega um skyldur 

forstöðumanna ríkisstofnana sem vinnuveitandi. Forstöðumaður fer meðal annars með 

ráðningarvald og honum ber að sjá til þess að laun séu greidd í samræmi við gildandi 

kjarasamninga. Eitt af því sem forstöðumaður hefur heimild til að gera er að greiða 

starfsmanni viðbótarlaun auk grunnlauna samkvæmt kjarasamningi ef hann getur 

rökstutt slíka ákvörðun, til dæmis vegna sérstaks álag, sérstakrar hæfni eða árangurs í 

starfi. Forstöðumaður hefur vald til að skilgreina starf og þær kröfur sem gerðar eru til 

starfmanns, enda sé gætt almennra sjónarmiða um góða stjórnsýslu. Auk þess tekur 

forstöðumaður ákvörðun um hvernig starfið skuli launað innan þess ramma sem 

kjarasamningar kveða á um. Forstöðumaður skilgreinir einnig vinnutíma starfsmanna 

innan ramma laga og kjarasamninga (Alþingi, 1996; Fjármálaráðuneytið, 2000).  

 Ef þörf er á skal forstöðumaður veita starfsmanni áminningu. Þetta getur átt 

við ef starfsmaður hefur ekki sinnt starfi sínu í samræmi við þær kröfur um háttsemi 

sem gerðar eru. Forstöðumaður hefur heimild til að segja starfsmanni upp störfum 

eftir því sem mælt er fyrir í ráðningarsamningi. Eigi uppsögn rætur í því að 

starfsmaður hafi ekki sinnt starfi sínu með fullnægjandi hætti skal áminna hann og 

gefa honum þannig færi á að bæta ráð sitt áður en að uppsögn kemur. Ef uppsögn er 

af öðrum ástæðum, eins og vegna fækkunar starfsmanna eða hagræðingar í rekstri 

eiga reglur um áminningu ekki við (Fjármálaráðuneytið, 2000).  

7.2. Mannauðsmál hjá hinu opinbera 

Staða ríkissjóðs hefur mikið að segja um hvernig opinberar stofnanir skipuleggja 

mannauðsmálin sín. Þegar ríkissjóður stendur höllum fæti reynir á starfsemi 

ríkisstofnana vegna mikils niðurskurðar. Það er þó mikilvægt að halda í gott starfsfólk 

og því eru stofnanir hvattar til þess að draga ekki úr fjármagni á sviði 
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mannauðsstjórnunar og vera með virka mannauðsstefnu. Í henni þarf að uppfylla 

lágmarkskröfur um árleg starfsmannaviðtöl, þar sem farið er yfir starfslýsingar og 

starfsþróunarmöguleika starfsmanna (Ríkisendurskoðun, 2011b).   

 CRANET rannsóknin sem var framkvæmd árið 2012 gefur ágæta mynd af því 

hver munurinn er á mannauðsmálum hjá einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum. 

Einkafyrirtæki eru lengra komin í þroskastigi mannauðsstjórnunar en opinberar 

stofnanir. Hér er vísað í þroskastig Kearns sem fjallað var um í undirkaflanum 1.2. Í 

CRANET rannsókninni er þroskastigunum fækkað niður í fimm stig á bilinu 0-4 í stað 

níu stiga. Niðustöður sýna að jákvæð þróun hefur átt sér stað, þar sem 

meðalþroskastigið fer hækkandi milli ára og eru fleiri fyrirtæki á þroskastigi 2 en í 

fyrri rannsóknum. Á þroskastigi 2 eru stjórnendur farnir að hallast að faglegri 

starfsmannastjórnun og allt ferli í kringum starfsmannahald er orðið formfastara. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að ákveðin stöðnun hefur orðið þar sem lítil tilfærsla 

er frá þroskastigi 3 yfir á þroskastig 4. Á milli rannsókna hefur komið í ljós jákvæð 

þróun á þroskastigi mannauðsstjórnunar hjá opinberum stofnunum þar sem meðaltal 

þroskastigs hefur hækkað úr 1,7 í 1,9 frá árinu 2009 til ársins 2012. Helmingur 

stofnana hefur færst frá fyrsta þroskastiginu yfir á annað þroskastigið sem þýðir að 

fagmennska á sviði mannauðsstjórnunar hefur aukist á undanförnum árum (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012).  

 Mikil vakning hefur verið hjá hinu opinbera um að bæta mannauðsmál hjá 

ríkisstofnunum, þar sem einkafyrirtæki eru mun framar á því sviði. Í niðurstöðum 

rannsóknar á vegum Ríkisendurskoðunar kemur í ljós að ríkið sjálft er ekki með 

heildarstefnu í mannauðsstjórnun, þó það hvetji stofnanir sínar til þess að vera með 

starfsmannastefnu. Stefnan sem til er kemur að mestu úr lögum og kjarasamningum. 

Þó er hægt að sjá merki miðlægrar mannauðsstefnu ríkisins. Það er mikiðvægt að vera 

með heildarstefnu sem nær til allra ráðuneyta og stofnana, þar sem kemur fram hvers 

konar vinnuveitandi ríkið vilji vera og hverjar helstu stefnur þess í mannauðsmálum 

séu. Það þarf að vera vel skilgreint hvaða markmiðum unnið er að og hvernig hægt sé 

að ná þeim. Árangursmælikvarðar eru mikilvægir til þess að segja til um hvernig 

gangi að ná markmiðum (Ríkisendurskoðun, 2011b).  
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8. Aðferðafræði 

8.1. Rannsóknaraðferð  

Þegar safna á vísindalegum upplýsingum er hægt að notast við megindlegar (e. 

quantitative) eða eigindlegar (e. qualitative) aðferðir. Aðferðirnar eru ólíkar að því 

leyti að notast er við mismunandi nálgun og tækni til þess að afla upplýsinga. 

Megindleg rannsóknaraðferð byggir á tölfræðilegum upplýsingum og því sem er 

mælanlegt. Hún er formföst, kerfisbundin og niðurstöður eru lýsanlegar á 

tölfræðilegan hátt. Helstu mælitæki megindlegra rannsókna eru tölvur, spurningalistar, 

gátlistar og kvarðar. Eigindleg aðferðafræði byggir á upplifun eða reynslu 

einstaklinga sem oft er fengin með viðtölum (Neuman, 2006). 

 Aðferðafræði þessarar rannsóknar var megindleg. Megindleg aðferðafræði 

þótti henta vel til þess að fá margskonar upplýsingar og yfirlit yfir vinnuaðstæður og 

líðan forstöðumanna ríkisstofnana. Helstu kostir aðferðarinnar eru að hún nær til fleiri 

þátttakenda en eigindleg aðferð og mögulegt er að ná fram mikilvægum upplýsingum 

og fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Þannig var hægt að fá hugmynd um 

skoðanir og stöðu þátttakenda og mögulegt að draga ályktanir og alhæfa niðurstöður 

úrtaks yfir á allt þýðið. Slíkt fæst ekki með eigindlegum aðferðum. Niðurstöður 

megindlegra rannsókna geta gefið vísbendingar um orsakasamband og einnig er 

auðvelt að endurtaka slíkar rannsóknir. Minni hætta er á því að skekkjur komi upp 

tengdar rannsakanda sjálfum. Skekkjur geta til dæmis komið upp ef rannsakandi hefur 

væntingar eða viðhorf til efnisins sem verið er að rannsaka. Þegar notast er við 

megindlega aðferð verður að huga að því að úrtaksstærð og sú aðferð sem notuð er til 

að velja úrtak getur haft áhrif á alhæfingargildi niðurstaðna (Neuman, 2006). 

 Í þessari rannsókn var notast við spurningakönnun sem var aðgengileg á 

netinu. Höfundur taldi það henta vel því safna átti mælanlegum upplýsingum um 

viðhorf, skoðanir eða atferli. Með notkun spurningakönnunar er mögulegt að ná til 

stórs hóps svarenda á frekar stuttum tíma. Vefkönnun er sú tegund spurningakannana 

sem er jafnframt sú skilvirkasta og ódýrasta. Þannig er einnig hægt að ná til 

þátttakenda á fjarlægari stöðum (Neuman, 2006). 

 Helstu ókostir megindlegra rannsóknaraðferða eru að tengsl við þátttakendur 

eru takmörkuð og rannsakandi getur misst af minnihlutahópum. Ekki er mögulegt að 

fara jafn djúpt í efnið eins og hægt er í eigindlegum rannsóknum. Þegar notast er við 

fyrirfram ákveðinn spurningalista geta spurningar endurspeglað það sem spurt er um 
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en ekki raunverulega skoðun þátttakenda. Þannig geta spurningar því lýst ákveðnu 

ástandi frekar en að útskýra afhverju það er þannig í raun og veru. Ef svarhlutfall er 

lítið þá geta niðurstöður verið yfirborðskenndar og erfitt reynst að alhæfa niðurstöður 

yfir á þýðið (Neuman, 2006). 

8.2. Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru forstöðumenn ríkisstofnana. Spurningalisti var 

sendur rafrænt til allra forstöðumanna ríkisstofnana, samtals 156 manns. 

Spurningalistinn var sendur á allt þýðið vegna þess hve lítið það er. Það var undir 

hverjum og einum komið hvort hann svaraði og þeir 108 manns sem svöruðu voru því 

sjálfskipað úrtak þátttakenda úr þýðinu. Þátttakendur voru 67 karlar og 39 konur og 

var svarhlutfallið 69,2%. Þegar þátttakendur rannsóknar eru valdir á þennan hátt má 

gera ráð fyrir einhverjum úrtaksskekkjum. Auknar líkur eru á því að þeir sem hafa 

skoðanir á efninu taki frekar þátt og þar af leiðandi er erfiðara að yfirfæra niðurstöður 

yfir á þýðið (Sigurína Davíðsdóttir, 2013). 

8.3. Framkvæmd 

Forritið SurveyMonkey var notað til að framkvæma rannsóknina. Spurningar voru 

settar upp í forritinu þannig að þátttakendur gátu svarað spurningunum á netinu, á 

tímabilinu 10-18. desember 2015, þegar það hentaði þeim. Spurningalistinn var 

sendur til forstöðumanna ríkisstofnana fimmtudaginn 10. desember. Starfsmaður hjá 

Félagi forstöðumanna ríkisstofnanna (FFR) sendi tölvupóst til allra starfandi 

forstöðumanna ríkissins sem innihélt hlekk á könnunina. Í tölvupósti (viðauki 1) sem 

sendur var til forstöðumanna ríkisins kom fram hvert markmið könnunarinnar var, 

hverjir fengu könnunina senda og lýsing á hvernig spurningarnar voru settar upp. 

Tekið var fram að um algera nafnleynd væri að ræða og að þess hafi verið gætt við 

gerð spurningalistans að ekki væri unnt að persónugera svör. Öllum gögnum yrði svo 

eytt að lokinni úrvinnslu. Ítrekun á þátttöku var síðan send út til allra forstöðumanna 

miðvikudaginn 16. desember 2015. 

 Það getur skipt máli fyrir rannsóknina hvenær könnunin er lögð fyrir. Helstu 

annmarkar í framkvæmd rannsóknarinnar voru að spurningalistinn var lagður fyrir rétt 

fyrir jólafrí. Almennt skal forðast það að leggja spurningalista fyrir rétt fyrir eða eftir 

frí en ekki var hjá því komist (Neuman, 2006). 
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8.4. Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við spurningalista (viðauki 2) sem inniheldur 40 spurningar. 

Alls voru 6 bakgrunnsspurningar og 34 spurningar varðandi vinnuaðstæður. Að mestu 

var notast við útvaldar spurningar af Norræna spurningalistanum um sálfélagslega 

þætti í vinnunni (QPSNordic). QPSNordic mælir andlega og félagslega þætti í 

vinnunni. Spurningalistinn nær yfir atriði, sem koma við í flestum vinnum og flestum 

vinnustöðum sem varða vinnuna, vinnustaðinn og einstaklingsbundin viðhorf. 

(Lindström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen og Ørhede, 2000). Auk þess 

bætti höfundur við nokkrum spurningum, varðandi mannaforráð í síðasta starfi og 

fjárframlög, sem voru samdar sérstaklega fyrir þessa rannsókn. Nokkrar breytingar 

voru gerðar á orðalagi spurninganna sem voru teknar upp úr QPSNordic til þess að 

þær hentuðu betur við starf forstöðumanna. Við val og gerð spurninga var leitast eftir 

því að spyrja um þætti sem geta haft áhrif á vinnutengda streitu hjá stjórnendum. 

Forðast var að notast við leiðandi spurningar og þær voru hafðar skýrar og einfaldar.  

 Spurningarnar voru allar lokaðar, sem þýðir að hægt var að svara þeim með 

því að velja viðeigandi svar. Notast var við 5 punkta Likert-raðkvarða með 

svarmöguleikunum: (1) mjög sjaldan eða aldrei, (2) fremur sjaldan, (3) stundum, (4) 

fremur oft, (5) mjög oft eða alltaf.  

 Mælt er með forprófun spurningalista til þess að finna út hvernig hann virkar, 

hvort eitthvað sé óskýrt eða eigi hreinlega ekki við (Neuman, 2006). Spurningalistinn 

var forprófaður með þeim hætti að könnunin var lögð fyrir tvo forstöðumenn 

ríkisstofnana. Forstöðumennirnir gáfu í framhaldi af því sitt álit á spurningunum og 

þær voru lagfærðar í samræmi við það. Eftir það fór höfundur á fund með starfsmanni 

hjá kjara- og mannauðssýslu ríkisins, einingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins. 

Höfundur og starfsmaður kjara- og mannauðssýslu ríkisins fóru yfir spurningalistann 

og hann lagfærður í samræmi við álit starfsmannsins. Einnig var nokkrum 

spurningum bætt við á þessu stigi í framhaldi af ráðgjöf frá starfsmanninum.  

8.5. Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við forritið SurveyMonkey til að safna gögnum og halda utan um 

niðurstöður. Niðurstöður voru síðan færðar yfir í forritið Excel sem notað var til að 

vinna úr þeim megindlegu gögnunum sem höfðu safnast. Nafnabreytur voru kóðaðar 

og niðurstöður settar upp með lýsandi tölfræði. Breytur voru flokkaðar og tíðni og 

hlutföll reiknuð.  
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 Reiknuð voru t-próf í forritinu SPSS, til að athuga hvort munur væri á 

meðaltölum karla og kvenna, fyrir valdar spurningar. Einhliða dreifigreining (one way 

anova) var framkvæmd til að athuga hvort munur væri á meðtaltölum eftir aldri 

þátttakenda, fyrir valdar spurningar. Ef einhliða dreifigreining sýndi marktækan mun 

var framkvæmt svokallað eftir á próf (post hoc test) til að sýna hvar munurinn liggur 

og það sett fram með myndrænum hætti. Miðað var við alfa-mörkin α = 0,05 við alla 

úrvinnslu. Þá þarf p-gildið að vera minna en 0,05 til að niðurstöður séu marktækar. Þá 

er hægt að segja með 95% vissu að niðurstöðurnar sem fást séu ekki komnar til fyrir 

tilviljun. Með öðrum orðum þá eru innan við 5% líkur á að við ályktum að munur sé á 

milli hópa eða samband sé fyrir hendi í þýði þegar það er í raun enginn munur eða 

ekkert samband. Forsendur þess að gera t-próf og dreifigreiningu eru að fylgibreytan 

sé á jafnbilakvarða, að jafn langt sé á milli gildanna, að það sé tilviljunarkennt val í 

hópanna og að dreifing fylgibreytanna sé normaldreifð (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). 
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9. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir dreifingu svara þátttakenda í bakgrunnsspurningunum 

og spurningunum sem varða vinnuaðstæður. Niðurstöður eru settar fram með lýsandi 

tölfræði þar sem notast var við súlurit. Reiknuð voru t-próf, til að athuga hvort munur 

væri á meðaltölum karla og kvenna. Framkvæmd var dreifigreining til að athuga hvort 

munur væri á meðaltölum eftir aldri þátttakenda. 

9.1. Bakgrunnsspurningar 

Fyrsta bakgrunnsspurning: Aldur þátttakenda.  

Mynd 4 sýnir aldur þátttakenda. Alls svöruðu 107 þátttakendur, einn skilaði auðu. 

Svarhlutfall var 99%. Enginn þátttakenda var á bilinu 25-40 ára. Þátttakendur á bilinu 

41-50 ára voru alls 29 manns (27,1%). Flestir þátttakendur, alls 46 manns (42,9%), 

voru á bilinu 51-60 ára. Alls voru 32 þátttakendur (29,9%) eldri en 60 ára. 

 

Mynd 4. Aldur þátttakenda. Dreifing svara. 
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Önnur bakgrunnsspurning: Kyn þátttakenda. 

Mynd 5 sýnir kyn þátttakenda. Alls svöruðu 106 þátttakendur, tveir skiluðu auðu. 

Svarhlutfall var 98,1%. Þátttakendur voru 67 karlar (63%) og 39 konur (37%).  

 

Mynd 5. Kyn þátttakenda. Dreifing svara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Þriðja bakgrunnsspurning: Stærð stofnunar mælt í ársverkum.  

Mynd 6 sýnir stærð stofnunar, sem þátttakendur störfuðu hjá, mælt í ársverkum. Alls 

svöruðu 107 þátttakendur, einn skilaði auðu. Svarhlutfall var 99%. Alls störfuðu 

17,8% þátttakenda (n=19) hjá stofnun sem er með innan við 20 ársverk. Alls störfuðu 

34,6% þátttakenda (n=37) hjá stofnun sem er með 20-49 ársverk. Alls störfuðu 17,8% 

þátttakenda (n=19) hjá stofnun sem er með 50-99 ársverk. Alls störfuðu 29,9% 

þátttakenda (n=32) hjá stofnun með 100 ársverk eða fleiri. 

Mynd 6. Stærð stofnunar mælt í ársverkum. 

 

 

 

 

 

 



 52 

Fjórða bakgrunnsspurning: Hvað hefur þú unnið lengi á þessum vinnustað? 

Mynd 7 sýnir hversu lengi þátttakendur höfðu unnið á núverandi vinnustað. Alls 

svöruðu 104 þátttakendur, fjórir skiluðu auðu. Svarhlutfall var 96,3%. Þeir sem höfðu 

unnið á núverandi vinnustað í 0-5 ár voru alls 29,8% (n=31). Þeir sem höfðu unnið á 

núverandi vinnustað í 6-12 ár voru alls 20,2% (n=21). Þeir sem höfðu unnið á 

núverandi vinnustað í 11-15 ár voru alls 14,4% (n=15). Flestir þátttakendur höfðu 

unnið á núverandi vinnustað lengur en í 15 ár og voru alls 35,6% (n=37).  

 

Mynd 7. Starfsaldur þátttakenda á núverandi vinnustað. 
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Fimmta bakgrunnsspurning: Hversu lengi hefur þú haft þá stöðu sem þú ert í núna? 

Mynd 8 sýnir hversu mörg ár þátttakendur höfðu verið í núverandi stöðu. Alls 

svöruðu 106 þátttakendur, tveir skiluðu auðu. Svarhlutfall var 98%. Alls höfðu 49,1% 

þátttakenda (n=52) gegnt núverandi stöðu í 0-5 ár. Alls höfðu 22,6% þátttakenda 

(n=24) gegnt núverandi stöðu í 6-10 ár. Alls höfðu 7,5% þátttakenda (n=8) gegnt 

núverandi stöðu í 11-15 ár. Alls höfðu 20,8% þátttakenda (n=22) gegnt núverandi 

stöðu lengur en í 15 ár.  

 

Mynd 8. Fjöldi ára þátttakenda í núverandi starfi. 
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Sjötta bakgrunnsspurning: Hafðir þú mannaforráð í síðasta starfi (áður en þú tókst 

við núverandi starfi)?  

Mynd 9 sýnir mannaforráð í síðasta starfi. Alls svöruðu 108 þátttakendur og var 

svarhlutfall 100%. Alls höfðu 30,6% þátttakenda (n=33) mannaforráð hjá sömu 

stofnun og þeir veita núverandi forstöðu hjá. Alls höfðu 5,6% þátttakenda (n=6) ekki 

mannaforráð en störfuðu áður hjá sömu stofnun og þeir veita núverandi forstöðu hjá. 

Alls höfðu 56,5% þátttekenda (n=61) áður mannaforráð hjá annarri stofnun, 

einkafyrirtæki eða sveitarfélagi. Alls höfðu 7,4% þátttakenda (n=8) unnið hjá annarri 

stofnun, einkafyrirtæki eða sveitarfélagi, þar sem þeir höfðu ekki mannaforráð. 

 

Mynd 9. Mannaforráð þátttakenda í síðasta starfi sem þeir gegndu.  
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9.2. Spurningar varðandi vinnuaðstæður 

Sjöunda spurning: Hvað vinnur þú margar klukkustundir að jafnaði á viku? 

Mynd 10 sýnir hversu marga klukkustundir voru unnar á viku. Alls svöruðu 108 

þátttakendur og var svarhlutfall 100%. Alls höfðu 0,9% þátttakenda (n=1) unnið að 

jafnaði færri en 40 klst á viku. Alls höfðu 32,4% þátttakenda (n=35) unnið að jafnaði í 

40-50 klst á viku. Alls höfðu 51,9% þátttakenda (n=56) unnið að jafnaði í 51-60 klst á 

viku. Alls höfðu 14,8% þátttakenda (n=16) unnið að jafnaði í fleiri en 60 klst á viku.  

 

Mynd 10. Fjöldi klukkustunda sem þátttakendur unnu að jafnaði á viku. 

 

 

 

 

 

 



 56 

Áttunda spurning: Er vinnuálagið þannig að verkefnin hlaðist upp? 

Mynd 11 sýnir hvort verkefnin hlaðist upp vegna vinnuálags. Alls svöruðu 107 

þátttakendur, einn skilaði auðu. Svarhlutfall var 99%. Samkvæmt 0,9% þátttakenda 

(n=1) hlaðast verkefnin upp mjög sjaldan eða aldrei. Samkvæmt 8,4% þátttakenda 

(n=9) hlaðast verkefnin upp fremur sjaldan. Samkvæmt 43% þátttakenda (n=46) 

hlaðast verkefnin upp stundum. Samkvæmt 34,6% þátttakenda (n=37) hlaðast 

verkefnin upp fremur oft. Samkvæmt 13,1% þátttakenda (n=14) hlaðast verkefnin upp 

mjög oft eða alltaf.  

Mynd 11. Dreifing svara eftir því hvort vinnuálag sé þannig að verkefnin hlaðist upp. 
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Mynd 12 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort verkefnin hlaðist upp vegna 

vinnuálags. Samkvæmt 1,5 % karla (n=1) hlaðast verkefnin upp mjög sjaldan eða 

aldrei. Engin kona sagði verkefnin hlaðast upp mjög sjaldan eða aldrei. Samkvæmt 

10,6% karla (n=7) og 5,10% kvenna (n=2) hlaðast verkefnin upp fremur sjaldan. 

Samkvæmt 48,5% karla (n=32) og 35,9% kvenna (n=14) hlaðast verkefnin stundum 

upp. Samkvæmt 33,3% karla (n=22) og 33,3 kvenna (n=13) hlaðast verkefnin upp 

fremur oft. Samkvæmt 6,10% karla (n=4) og 25,6% kvenna (n=10) hlaðast verkefnin 

upp mjög oft eða alltaf.  
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Mynd 12. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort vinnuálagið sé þannig að  

      verkefni  hlaðist upp. 
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Tafla 1. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Er 

vinnuálag þannig að verkefni hlaðist upp? 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

-2,810  103  0,006    -0,813  -0,140 

 

Meðaltal hjá körlum (n=66) eftir því hvort vinnuálag sé þannig að verkefnin hlaðist 

upp var 3,3 með 0,8 í staðalfrávik. Meðaltal hjá konum (n=39) eftir því hvort 

vinnuálag sé þannig að verkefnin hlaðist upp var 3,8 með 0,9 í staðalfrávik. 

Marktækur munur mældist milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t prófi 

(p<0,05). Sjá töflu 1. 

 Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á meðaltali 

vinnuálags eftir aldri (F=0,517, p>0,05).  
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Níunda spurning: Nærð þú að klára verkefnin þín innan þess tíma sem er æskilegt? 

Mynd 13 sýnir hvort þátttakendur nái að klára verkefnin sín innan æskilegs 

tímaramma. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. Samkvæmt 

5,6% þátttakenda (n=6) klára þeir verkefnin mjög sjaldan eða aldrei innan æskilegs 

tíma. Samkvæmt 14,8% þátttakenda (n=16) klára þeir verkefnin fremur sjaldan innan 

æskilegs tíma. Samkvæmt 23,1% þátttakenda (n=25) klára þeir stundum verkefnin 

innan æskilegs tíma. Samkvæmt 45,4% þátttakenda (n=49) klára þeir verkefnin 

fremur oft innan æskilegs tíma. Samkvæmt 11,1% þátttakenda (n=12) klára þeir 

verkefnin mjög oft eða alltaf innan æskilegs tíma.  

 

Mynd 13. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur nái að klára verkefnin sín innan 

    þess tíma sem er æskilegt. 
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Tíunda spurning: Getur þú tekið orlof þegar það hentar? 

Mynd 14 sýnir hvort þátttakendur geti tekið orlof þegar það hentar. Alls svöruðu 108 

þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. Samkvæmt 7,4% þátttakenda (n=8) gátu þeir 

mjög sjaldan eða aldrei tekið orlof þegar það hentar. Samkvæmt 24,1% þátttakenda 

(n=26) gátu þeir fremur sjaldan tekið orlof þegar það hentar. Samkvæmt 35,2% 

þátttakenda (n=38) gátu þeir stundum tekið orlof þegar það hentar. Samkvæmt 28,7% 

þátttakenda (n=31) gátu þeir fremur oft tekið orlof þegar það hentar. Samkvæmt 4,6% 

þátttakenda (n=5) gátu þeir mjög oft eða alltaf tekið orlof þegar það hentar.  

 

Mynd 14. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur geti tekið orlof þegar þeim hentar. 
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Ellefta spurning: Eru markmiðin í starfi þínu skýr? 

Mynd 15 sýnir hvort þátttakendur telji markmiðin í starfi sínu vera skýr. Alls svöruðu 

108 þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. Samkvæmt 2,8% þátttakenda (n=3) voru 

markmiðin í starfinu fremur sjaldan skýr. Samkvæmt 6,5% þátttakenda (n=7) voru 

markmiðin í starfinu stundum skýr. Flestir töldu markmikið vera fremur oft skýr eða 

samtals 50% þátttakenda (n=54). Þar á eftir töldu 40,7% þátttakenda (n=44) 

markmiðin í starfinu vera mjög oft eða alltaf skýr. 

 

Mynd 15. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur telji markmiðin í starfi sínu skýr. 
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Tólfta spurning: Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast af þér í vinnunni? 

Mynd 16 sýnir hvort þátttakendur viti til hvers er ætlast af þeim í vinnunni. Alls 

svöruðu 107 þátttakendur, einn skilaði inn auðu. Svarhlutfall er 99%. Einn þátttakandi 

(0,9%) vissi sjaldan til hvers er ætlast af honum í vinnunni. Samkvæmt 7,5% 

þátttakenda (n=8) vissu þeir stundum til hvers er ætlast af þeim í vinnunni. 

Samkvæmt 38,3% þátttakenda (n=41) vissu þeir fremur oft til hvers er ætlast af þeim í 

vinnunni. Flestir, 53,3% þátttakendur (m=57), sögðust mjög oft eða alltaf vita til 

hvers er ætlast af þeim í vinnunni.  

 

Mynd 16. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur viti nákvæmlega til hvers er  

     ætlast af þeim í vinnunni. 
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Þrettánda spurning: Duga árleg fjárframlög stofnunarinnar til að standa undir þeim 

verkefnum sem þú telur að hún verði að sinna? 

Mynd 17 sýnir hvort árleg fjárframlög stofnunar dugi til að standa undir þeim 

verkefnum sem þátttakendur telji að hún verði að sinna. Alls svöruðu 106 

þátttakendur, tveir skiluðu auðu. Svarhlutfall var 98%. Samkvæmt flestum, 38,7% 

þátttakenda (n=41), duga árleg fjárframlög mjög sjaldan eða aldrei til að standa undir 

verkefnum. Samkvæmt 28,3% þátttakenda (n=30) duga árleg fjárframlög fremur 

sjaldan til að standa undir verkefnum. Samkvæmt 17,9% þátttakenda (n=19) duga 

árleg fjárframlög stundum til að standa undir verkefnum. Samkvæmt 12,3% 

þátttakenda (n=13) duga árleg fjárframlög fremur oft til að standa undir verkefnum. 

Samkvæmt fæstum, 2,8% þátttakenda (n=3), duga árleg fjárframlög mjög oft eða 

alltaf til að standa undir verkefnum. 

Mynd 17. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur telji að árleg fjárframlög    

     stofnunar dugi til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna. 
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Mynd 18 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau telji að árleg fjárframlög 

stofnunarinnar dugi til að standa undir verkefnum. Samkvæmt 39,3% karla (n=26) og 

36,8% kvenna (n=14) duga fjárframlög mjög sjaldan eða aldrei til að standa undir 

verkefnum. Samkvæmt 24,2% karla (n=16) og 34,2% kvenna (n=13) duga 

fjárframlög fremur sjaldan til að standa undir verkefnum. Samkvæmt 21,2% karla 

(n=14) og 13,2% kvenna (n=5) duga fjárframlög stundum til að standa undir 

verkefnum. Samkvæmt 10,6% karla (n=7) og 15,8% kvenna (n=6) duga fjárframlög 

fremur oft til að standa undir verkefnum. Samkvæmt 4,5% karla (n=3) og 0% kvenna 

(n=0) duga fjárframlög mjög oft eða alltaf til að standa undir verkefnum. 

 

Mynd 18. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau telji að árleg fjárframlög dugi til 

      að standa undir verkefnum sem þarf að sinna.  
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Tafla 2. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Duga 

árleg fjárframlög stofnunarinnar til að standa undir þeim verkefnum sem þú telur að 

hún verði að sinna 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

0,254  102  0,710    -0,379  0,554 

 

Meðaltal hjá körlum (n=66) eftir því hvort árleg fjárframlög dugi til að standa undir 

verkefnum var 2,2 með 1,2 í staðalfrávik. Meðaltal hjá konum eftir því hvort árleg 

fjárframlög dugi til að standa undir verkefnum var 2,1 með 1,1 í staðalfrávik. Ekki 

mældist marktækur munur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t prófi (p>0,05). 

Sjá töflu 2. 

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á því hvort 

árleg fjárframlög dugi til að sinna verkefnum eftir aldri þátttakenda (F=2,134, p>0,05). 
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Fjórtánda spurning: Getur þú fært fjármagn á milli verkefna eða sett fjármagn í ný 

verkefni? 

Mynd 19 sýnir hvort þátttakendur geti fært fjármagn á milli verkefna eða sett 

fjármagn í ný verkefni. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. 

Samkvæmt 19,4% þátttakenda (n=21) geta þeir mjög sjaldan eða aldrei fært fjármagn 

á milli verkefna eða sett fjármagn í ný verkefni. Samkvæmt 22,2% þátttakenda (n=24) 

geta þeir frekar sjaldan fært fjármagn á milli verkefna eða sett fjármagn í ný verkefni. 

Samkvæmt 38% þátttakenda (n=41) geta þeir stundum fært fjármagn á milli verkefna 

eða sett fjármagn í ný verkefni. Samkvæmt 15,7% þátttakenda (n=17) geta þeir frekar 

oft fært fjármagn á milli verkefna eða sett fjármagn í ný verkefni. Samkvæmt 4,6% 

þátttakenda (n=5) geta þeir mjög oft eða alltaf fært fjármagn á milli verkefna eða sett 

fjármagn í ný verkefni.  

 

Mynd 19. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur geta fært fjármagn á milli    

     verkefna eða sett fjármagn í ný verkefni.  
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Fimmtánda spurning: Getur þú breytt áherslum/verkefnum stofnunarinnar með tillit 

til breyttra aðstæðna í samfélaginu? 

Mynd 20 sýnir hvort þátttakendur geti breytt áherslum/verkefnum með tillit til 

breyttra aðstæðna í samfélaginu. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfallið 

100%. Samkvæmt 13,9% þátttakenda (n=15) geta þeir mjög sjaldan eða aldrei breytt 

áherslum/verkefnum stofnunarinnar. Samkvæmt 20,4% þátttakenda (n=22) geta þeir 

fremur sjaldan breytt áherslum/verkefnum stofnunarinnar. Samkvæmt 38% 

þátttakenda (n=41) geta þeir stundum breytt áherslum/verkefnum stofnunarinnar. 

Samkvæmt 23,1% þátttakenda (n=25) geta þeir fremur oft breytt áherslum/verkefnum 

stofnunarinnar. Samkvæmt 4,6% þátttakenda (n=5) geta þeir mjög oft eða alltaf breytt 

áherslum/verkefnum stofnunarinnar.  

Mynd 20. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur geti breytt áherslum/verkefnum 

      stofnunar með tillit til breyttra aðstæðna í samfélaginu. 
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Sextánda spurning: Getur þú stjórnað því hvað þú hefur mikið að gera? 

Mynd 21 sýnir hvort þátttakendur geti stjórnað því hvað þeir hafa mikið að gera. Alls 

svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. Samkvæmt 19,4% þátttakenda 

(n=21) geta þeir mjög sjaldan eða aldrei stjórnað því hvað þeir hafa mikið að gera í 

vinnunni. Samkvæmt 38% þátttakenda (n=41) geta þeir fremur sjaldan stjórnað því 

hvað þeir hafa mikið að gera í vinnunni. Samkvæmt 28,7% þátttakenda (n=31) geta 

þeir stundum stjórnað því hvað þeir hafa mikið að gera í vinnunni. Samkvæmt 13% 

þátttakenda (n=14) geta þeir fremur oft stjórnað því hvað þeir hafa mikið að gera í 

vinnunni. Samkvæmt 0.9% þátttakenda (n=1) geta þeir mjög oft eða alltaf stjórnað því 

hvað hann hafði mikið að gera í vinnunni. 

Mynd 21. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur geti stjórnað því hvað þeir hafa 

     mikið að gera í vinnunni. 
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Mynd 22 sýnir hvort karlar og konur geti stjórnað því hvað þau hafa mikið að gera í 

vinnunni. Samkvæmt 19,4% karla (n=13) og 20,5% kvenna (n=8) geta þau mjög 

sjaldan eða aldrei stjórnað því. Samkvæmt 19,9% karla (n=20) og 51,3% kvenna 

(n=20) geta þau fremur sjaldan stjórnað því. Samkvæmt 32,8% karla (n=22) og 20,5% 

kvenna (n=8) geta þau stundum stjórnað því. Samkvæmt 16,4% karla (n=11) og 7,7% 

kvenna geta þau fremur oft stjórnað því. Samkvæmt 1,5% karla (n=1) geta þeir mjög 

oft eða alltaf stjórnað því.  

 

Mynd 22. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau geti stjórnað hvað þau hafa  

     mikið að gera í vinnunni.  
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Tafla 3. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Getur 

  þú stjórnað því hvað þú hefur mikið að gera? 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

1,810  104  0,073    -0,034  0,741 

 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort þau geti stjórnað 

hvað þau hafa mikið að gera í vinnunni. Meðaltal hjá körlum (n=67) var 2,5 með 2,5 í 

staðalfrávik. Meðaltal hjá konum (n=39) var 2,2 með 0,8 í staðalfrávik. Ekki mældist 

marktækur munur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t prófi (p>0,05). Sjá 

töflu 3.  
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Sautjánda spurning: Veist þú með viku fyrirvara hvers konar verkefni bíða þín? 

Mynd 23 sýnir hvort þátttakendur viti með viku fyrirvara hvers konar verkefni bíða 

þeirra í vinnunni. Alls svöruðu 107 þátttakendur, einn skilaði auðu. Svarhlutfall er 

99%. Samkvæmt 7,5% þátttakenda (n=8) vissu þeir það mjög sjaldan eða aldrei. 

Samkvæmt 23,4% þátttakenda (n=25) vissu þeir það fremur sjaldan. Samkvæmt 

31,8% þátttakenda (n=34) vissu þeir það stundum. Samkvæmt 32,7% þátttakenda 

(n=35) vissu þeir það fremur oft. Samkvæmt 4,7% þátttakenda (n=5) vissu þeir það 

mjög oft eða alltaf. 

 

Mynd 23. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur vita með viku fyrirvara hvers    

      konar verkefni bíða þeirra í vinnunni.  
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Átjánda spurning: Færð þú stuðning og hjálp með verkefni, ef á þarf að halda, hjá 

ráðuneyti þínu? 

Mynd 24 sýnir hvort þátttakendur fái stuðning og hjálp með verkefni hjá sínu 

ráðuneyti. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfallið 100%.  Samkvæmt 

16,7% þátttakenda (n=18) fengu þeir mjög sjaldan eða aldrei stuðning og hjálp frá 

ráðuneyti sínu. Samkvæmt 32,4% þátttakenda (n=35) fengu þeir fremur sjaldan 

stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 32,4% þátttakenda (n=35) fengu þeir 

stundum stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 16,7% þátttakenda (n=18) 

fengu þeir fremur oft stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 1,9% 

þátttakenda (n=2) fengu þeir mjög oft eða alltaf stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. 

 

Mynd 24. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur fá stuðning og hjálp með    

     verkefni hjá ráðuneyti sínu.  
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Mynd 25 sýnir hvort karlar og konur fái stuðning og hjálp með verkefni hjá ráðuneyti 

sínu. Samkvæmt 17,9% karla (n=12) og 15,4% kvenna (n=6) fá þau mjög sjaldan eða 

aldrei stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 31,3% karla (n=21) og 35,9% 

kvenna (n=14) fá þau fremur sjaldan stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 

34,3% karla (n=23) og 30,7% kvenna (n=12) fá þau stundum stuðning og hjálp frá 

ráðuneyti sínu. Samkvæmt 14,9% karla (n=10) og 15,4% kvenna (n=6) fá þau fremur 

sjaldan stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu. Samkvæmt 4,5% karla (n=1) og 2,5% 

kvenna (n=1) fá þau mjög sjaldan eða aldrei stuðning eða hjálp með verkefni frá 

ráðuneyti sínu. 

Mynd 25. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau fái stuðning og hjálp með    

     verkefni, ef á þarf að halda, hjá ráðuneyti sínu.  
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Tafla 4. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Færð 

þú stuðning og hjálp með verkefni, ef á þarf að halda, hjá ráðuneyti þínu? 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

-0,230  104  0,819    -0,442  0,350 

 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort þau fái stuðning og 

hjálp með verkefni frá ráðuneyti sínu. Meðaltal hjá körlum (n=67) var 2,5 með 1,0 í 

staðalfrávik. Meðaltal hjá konum (n=39) var 2,5 með 1,0 í staðalfrávik. Ekki mældist 

marktækur munur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t prófi (p>0,05). Sjá 

töflu 4. 

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á því hvort 

þátttakendur fengu stuðning og hjálp með verkefni hjá ráðuneyti sínu eftir aldri 

þátttakenda (F=0,518, p>0,05). 
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Nítjánda spurning: Er tekið eftir því (ráðuneyti/stjórn) ef þú nærð árangri í starfi? 

Mynd 26 sýnir hvort ráðuneyti/stjórn taki eftir því ef þátttakendur ná árangri í starfi. 

Alls svöruðu 107 þátttakendur, einn skilaði auðu. Svarhlutfall er 99%. Samkvæmt 

26,2% þátttakenda (n=28) tekur ráðuneyti mjög sjaldan eða aldrei eftir því ef árangur 

næst í starfi. Samkvæmt 29% þátttakenda (n=31) tekur ráðuneyti fremur sjaldan eftir 

því ef árangur næst í starfi. Samkvæmt 31,8% þátttakenda (n=34) tekur ráðuneyti 

stundum eftir því ef árangur næst í starfi. Samkvæmt 12,1% þátttakenda (n=13) tekur 

ráðuneyti fremur oft eftir því ef árangur næst í starfi. Samkvæmt 0,9% þátttakenda 

(n=1) tekur ráðuneyti mjög oft eða alltaf eftir því ef árangur næst í starfi. 

 

Mynd 26. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur telji ráðuneyti/stjórn taka eftir 

      því ef árangur næst í starfi. 
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Tuttugasta spurning: Áttu kost á því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun til að auka 

færni þína? 

Mynd 27 sýnir hvort þátttakendur geti fengið utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun til að 

auka færni sína. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfall 100%. Samkvæmt 

13,9% þátttakenda (n=15) eiga þeir mjög sjaldan eða aldrei kost á utanaðkomandi 

ráðgjöf/þjálfun. Samkvæmt 23,1% þátttakenda (n=25) eiga þeir fremur sjaldan kost á 

því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. Samkvæmt 39,8% þátttakenda (n=43) eiga 

þeir stundum kost á því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. Samkvæmt 18,5% 

þátttakenda (n=20) eiga þeir fremur oft kost á því að fá utanaðkomandi 

ráðgjöf/þjálfun. Samkvæmt 4,6% þátttakenda (n=5) eiga þeir mjög oft eða alltaf kost 

á því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. 

 

Mynd 27. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur eiga kost á því að fá     

     utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. 
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Mynd 28 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau eigi kost á því að fá 

utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. Samkvæmt 11,9% karla (n=8) og 17,5% kvenna 

(n=7) eiga þau mjög sjaldan eða aldrei kost á því. Samkvæmt 17,9% karla (n=12) og 

30,8% kvenna (n=12) eiga þau fremur sjaldan kost á því. Samkvæmt 41,8% karla 

(n=28)  og 35,9% kvenna (n=14) eiga þau stundum kost á því. Samkvæmt 20,9% 

karla (n=14) og 15,4% kvenna (n=6) eiga þau fremur oft kost á því. Samkvæmt 7,5% 

karla (n=5) eiga þeir mjög oft eða alltaf kost á því.  

 

Mynd 28. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þátttakendur eiga kost á því að fá 

     utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. 
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Tafla 5. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Áttu 

kost á því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun til að auka færni þína? 

          95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)    Neðri   Efri 

2,153  104  0,034    0,036  0,870 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort þau eigi kost á að fá 

utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. Meðaltal hjá körlum (n=67) var 2,9 og meðaltal hjá 

konum (n=39) var 2,5. Marktækur munur mældist milli meðaltala karla og kvenna 

samkvæmt t-prófi (p<0,05). Sjá töflu 5. 
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Tafla 6. Einhliða dreifigreining. Niðurstaða bonferronis. Sýnir mun á aldri 

þátttakenda eftir því hvort þeir eigi kost á utanaðkomandi þjálfun. 

 

                   95% öryggismörk 

(I) Aldur        (J) Aldur    Meðaltalsmunur (I-J)        P-gildi               Neðri          Efri 

41-50            51-60   -0,537   0,087  -1,13             0,05 

           eldri en 60  -0,721*  0,021  -1,36         -0.08 

51-60           41-50    0,537   0,087  -0,05          1,13 

           eldri en 60  -0,183   1,000  -0,76          0,39 

eldri en 60     41-50    0,721*  0,021   ,08          1,36 

           51-60    0,183   1000  -0,39          0,76 

Meðaltalsmunur á aldri var marktækur við *p<0,05. 

Marktækur munur mældist á aldri þátttakenda eftir því hvort þeir áttu kost á 

utanaðkomandi þjálfun. P-gildið var 0,02 (F=4,085, p<0,05). Tafla 6 sýnir niðurstöðu 

bonferronis, sem sýnir hvar munurinn liggur, í einhliða dreifigreiningu. Munur var á 

milli aldurshópanna 41-50 ára og þeir sem voru eldri en 60 ára. Aldurshópurinn 41-50 

ára var með meðaltalið 2,3 og aldurshópurinn 60 ára og eldri var með meðaltalið 3,3. 

Ekki reyndist vera munur á milli neinna annarra aldurshópa.  
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Tuttugasta og fyrsta spurning: Eru góð samskipti á vinnustaðnum? 

Mynd 29 sýnir hvort samskipti séu góð á vinnustaðnum. Alls svöruðu 108 

þátttakendur og er svarhlutfallið 100%. Alls töldu 1,9% þátttakenda (n=2) samskipti 

fremur sjaldan vera góð. Alls töldu 10,2% þátttakenda (n=11) samskipti á 

vinnustaðnum stundum vera góð. Alls töldu 45,4% þátttakenda (n=49) samskipti á 

vinnustaðnum fremur oft góð. Alls töldu 42,6% þátttakenda (n=46) samskipti á 

vinnustaðnum mjög oft eða alltaf góð.  

 

 

Mynd 29. Dreifing svara eftir því hvort samskipti á vinnustaðnum séu góð.  

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á því hvort 

þátttakendur töldu samskipti á vinnustað vera góð eftir aldri þátttakenda (F=1,907, 

p>0,05). 
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Tuttugasta og önnur spurning: Færð þú hrós og/eða hvatningu frá ráðuneyti þínu 

fyrir vel unnin störf.  

Mynd 30 sýnir hvort þátttakendur fá hrós og/eða hvatningu frá ráðuneyti sínu fyrir vel 

unnin störf. Alls svöruðu 106 þátttakendur, tveir skiluðu auðu. Svarhlutfall er 98%. 

Alls sögðust 51,9% þátttakenda (n=55) mjög sjaldan eða aldrei fá hrós eða hvatningu 

frá ráðuneyti sínu. Alls sögðust 26,4% þátttakenda (n=28) fremur sjaldan fá hrós eða 

hvatningu frá ráðuneyti sínu. Alls sögðust 15,1% þátttakenda (n=16) stundum fá hrós 

eða hvatningu frá ráðuneyti sínu. Alls sögðust 5,7% þátttakenda (n=6) fremur oft fá 

hrós eða hvatningu frá ráðuneyti sínu. Alls sagðist 0,9% þátttakenda (n=1) mjög oft 

eða alltaf fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti sínu. 

 

Mynd 30. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur fá hrós og/eða hvatningu frá  

      ráðuneyti sínu fyrir vel unnin störf. 
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Mynd 31 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau fá hrós eða hvatningu frá 

ráðuneyti sínu fyrir vel unnin störf. All sögðust 43,9% karla (n=29) mjög sjaldan eða 

aldrei fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 68,4% kvenna (n=26) mjög 

sjaldan eða aldrei fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 33,3% karla 

(n=22) fremur sjaldan fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 13,2% kvenna 

(n=5) fremur sjaldan fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 16,7% karla 

(n=11) stundum fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 10,5% kvenna 

(n=4) stundum fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 4,5% karla (n=3) 

fremur oft fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sögðust 7,9% kvenna (n=3) 

fremur oft fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Alls sagðist 1,5% karla (n=1) mjög oft 

eða alltaf fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti. Engin kona sagðist mjög oft eða alltaf 

fá hrós eða hvatningu frá ráðuneyti.  

 

Mynd 31. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau fá hrós eða hvatningu frá    

     ráðuneyti sínu fyrir vel unnin störf. Dreifing svara.  

 

 

 



 83 

Tafla 7. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Færð 

þú hrós og/eða hvatningu frá ráðuneyti þínu fyrir vel unnin störf? 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

1,448  102  0,151    -0,105  0,675 

 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort þau fá hrós og/eða 

hvatningu frá ráðuneyti sínu fyrir vel unnin störf. Meðaltal hjá körlum (n=66) var 1,9 

með 1,0 í staðalfrávik. Meðaltal hjá konum (n=38) var 1,6 með 1,0 í staðalfrávik. 

Ekki mældist marktækur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t-prófi (p>0,05). 

Sjá töflu 7. 
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Tuttugasta og þriðja spurning: Færð þú hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum 

þínum fyrir vel unnin störf? 

Mynd 32 sýnir hvort þátttakendur fá hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum 

sínum fyrir vel unnin störf. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfall 100%. 

Alls sagðist 4,6% þátttakenda (n=5) mjög sjaldan eða aldrei fá hrós og/eða hvatningu 

frá samstarfsmönnum sínum. Alls sagðist 19,4% þátttakenda (n=21) fremur sjaldan fá 

hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum sínum. Alls sagðist 55,6% þátttakenda 

(n=60) stundum fá hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum sínum. Alls sagðist 

16,7% þátttakenda (n=18) fremur oft fá hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum 

sínum. Alls sagðist 3,7% þátttakenda (n=4) mjög oft eða alltaf fá hrós og/eða 

hvatningu frá samstarfsmönnum sínum. 

 

Mynd 32. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur fá hrós og/eða hvatningu frá  

     samstarfsmönnum sínum fyrir vel unnin störf. 
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Tuttugasta og fjórða spurning: Leita starfsmenn til þín vegna vandamála sem tengjast 

heilsu og öryggi á vinnustað? 

Mynd 33 sýnir hvort starfsmenn leiti til þátttakenda vegna vandamála sem tengjast 

heilsu og öryggi á vinnustað. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfall 100%. 

Alls sagði 4,6% þátttakenda (n=5) starfsmenn mjög sjaldan eða aldrei leita til sín 

vegna vandamála tengda heilsu og öryggis á vinnustað. Alls sagði 18,5% þátttakenda 

(=20) starfsmenn fremur sjaldan leita til sín vegna vandamála tengda heilsu og 

öryggis á vinnustað. Alls sagði 34,3% þátttakenda (n=37) starfsmenn stundum leita til 

sín vegna vandamála tengda heilsu og öryggis á vinnustað. Alls sagði 29,6% 

þátttakenda (n=32) starfsmenn fremur oft leita til sín vegna vandamála tengda heilsu 

og öryggis á vinnustað. Alls sagði 13% þátttakenda (n=14) starfsmenn mjög oft eða 

alltaf leita til sín vegna vandamála tengda heilsu og öryggis á vinnustað. 

 

Mynd 33. Dreifing svara eftir því hvort starfsmenn leiti til þátttakenda vegna  

      vandamála sem tengjast heilsu og öryggis á vinnustaðnum. 

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á því hvort 

starfsmenn leita til þátttakenda með vandamál eftir aldri þátttakenda (F=1,146, 

p>0,05). 
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Tuttugasta og fimmta spurning: Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín í vinnunni, 

neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið? 

Mynd 34 sýnir hvort þátttakendur telji að kröfur sem gerðar eru til þeirra í vinnunni 

hafi neikvæð áhrif á fjölskyldu sína og heimilislíf. Alls svöruðu 108 þátttakendur og 

er svarhlutfall 100%. Alls sagði 14,8% þátttakenda (n=16) kröfur í vinnunni mjög 

sjaldan eða aldrei hafa neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið. Alls sagði 25,9% 

þátttakenda (n=28) kröfur í vinnunni fremur sjaldan hafa neikvæð áhrif á fjölskylduna 

og heimilislífið. Alls sagði 30,6% þátttakenda (n=33) kröfur í vinnunni stundum hafa 

neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið. Alls sagði 20,4% þátttakenda (n=22) 

kröfur í vinnunni fremur oft hafa neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið. Alls 

sagði 8,3% þátttakenda (n=9) kröfur í vinnunni mjög oft eða alltaf hafa neikvæð áhrif 

á fjölskylduna og heimilislífið.  

 

Mynd 34. Dreifing svara eftir því hvort kröfur sem gerðar eru til þátttakenda í  

     vinnunni, hafi neikvæð áhrif á fjölskyldu þeirra og heimilislíf.  
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Tuttugasta og sjötta spurning: Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín heima fyrir, 

neikvæð áhrif á vinnuna? 

Mynd 35 sýnir hvort kröfur sem gerðar eru til þátttakenda heima fyrir hafi neikvæð 

áhrif á vinnu þeirra. Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfall 100%. Alls sagði 

45,4% þátttakenda (n=49) kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir hafi mjög 

sjaldan eða aldrei neikvæð áhrif á vinnuna. Alls sagði 35,2% þátttakenda (n=38) 

kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir hafi fremur sjaldan neikvæð áhrif á 

vinnuna. Alls sagði 15,7% þátttakenda (n=17) kröfur sem gerðar eru til þeirra heima 

fyrir hafi stundum neikvæð áhrif á vinnuna. Alls sagði 3,7% þátttakenda (n=4) kröfur 

sem gerðar eru til þeirra heima fyrir hafi fremur oft neikvæð áhrif á vinnuna. Enginn 

sagði kröfur sem gerðar eru heima fyrir hafi mjög oft eða alltaf neikvæð áhrif á 

vinnuna. 

 

Mynd 35. Dreifing svara eftir því hvort kröfur sem gerðar eru til þátttakenda heima 

      fyrir hafi neikvæð áhrif á vinnu þeirra.  
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Mynd 36 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort kröfur, sem gerðar eru til þeirra 

heima fyrir, hafi neikvæð áhrif á vinnuna. Samkvæmt 43,3% karla (n=29) og 48,7% 

kvenna (n=19) hafa kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir mjög sjaldan eða 

aldrei áhrif á vinnuna. Samkvæmt 34,3% karla (n=23) og 35,9% kvenna (n=14) hafa 

kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir fremur sjaldan neikvæð áhrif á vinnuna. 

Samkvæmt 19,4% karla (n=13) og 10,3% kvenna (n=4) hafa kröfur sem gerðar eru til 

þeirra heima fyrir sjaldan neikvæð áhrif á vinnuna. Samkvæmt 3% karla (n=2) og 5% 

kvenna (n=2) hafa kröfur sem eru gerðar til þeirra heima fyrir fremur oft neikvæð 

áhrif á vinnuna. Enginn taldi kröfur heima fyrir hafa mjög oft eða alltaf neikvæð áhrif 

á vinnuna. 

 

Mynd 36. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort kröfur, sem gerðar eru til þeirra     

     heima fyrir, hafi neikvæð áhrif á vinnuna.  
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Tafla 8. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Hafa 

kröfur, sem gerðar eru til þín heima fyrir, neikvæð áhrif á vinnuna? 

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

1,448  102  0,151    -0,105  0,675 

 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort kröfur sem gerðar eru 

til þeirra heima fyrir hafi neikvæð áhrif á vinnuna. Meðaltal hjá körlum (n=66) var 1,9 

með 1,0 í staðalfrávik. Meðaltal hjá konum (n=38) var 1,6 með 1,0 í staðalfrávik. 

Ekki mældist marktækur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t-prófi (p>0,05). 

Sjá töflu 8. 
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Tafla 9. Einhliða dreifigreining. Niðurstaða bonferronis. Sýnir mun á aldri 

þátttakenda eftir því hvort kröfur heima fyrir hafi neikvæð áhrif á vinnu. 

 

                   95% öryggismörk 

(I) Aldur        (J) Aldur    Meðaltalsmunur (I-J)        P-gildi               Neðri          Efri 

41-50            51-60   -0,060   1000  -0,53            0,41 

           eldri en 60   0,490   0,066  -0,02         1,00 

51-60           41-50    0,060   1000  -0,41         0,53 

           eldri en 60   0,550*  0,013   0,09         1,01 

eldri en 60     41-50   -0,490   0,066             -1,00          0,2 

           51-60             -0,550*        0,013             -1,01        -0,09 

Meðaltalsmunur á aldri var marktækur við *p<0,05. 

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að marktækur munur var á því hvort kröfur heima 

fyrir hefðu neikvæð áhrif á vinnu þátttakenda eftir aldri þátttakenda (F=4,655, 

p<0,05). P-gildið var 0,013 (F=4,655, p<0,05). Tafla 9 sýnir niðurstöðu bonferronis, 

sem sýnir hvar munurinn liggur, í einhliða dreifigreiningu. Munur var á milli 

aldurshópanna 51-60 ára og þeir sem voru eldri en 60 ára. Aldurshópurinn 51-60 ára 

var með meðaltalið 2,0 og aldurshópurinn eldri en 60 ára var með meðaltalið 1,2. 

Ekki reyndist vera munur á milli neinna annarra aldurshópa.  
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Tuttugasta og sjöunda spurning: Hefur þú fundið fyrir vinnutengdri streitu að 

undanförnu? Með streitu er átt við að fólk sé spennt, eirðarlaust, taugaóstyrkt, kvíðið 

eða geti ekki sofið á nóttunni vegna áhyggjum. 

Mynd 37 sýnir hvort þátttakendur hafi fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. 

Alls svöruðu 108 þátttakendur og er svarhlutfall 100%. Alls sagðist 9,3% þátttakenda 

(n=10) hafa fundið fyrir vinnutengdri streitu mjög sjaldan eða aldrei að undanförnu. 

Alls sagðist 17,6% þátttakenda (n=19) fremur sjaldan hafa fundið fyrir vinnutengdri 

streitu að undanförnu. Alls sagðist 36,1% þátttakenda (n=39) stundum hafa fundið 

fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. Alls sagðist 23,1% þátttakenda (n=25) 

fremur oft hafa fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. Alls sagðist 13,9% 

þátttakenda (n=15) mjög oft eða alltaf hafa fundið fyrir vinnutengdri streitu að 

undanförnu.  

 

Mynd 37. Dreifing svara eftir því hvort þátttakendur hafa fundið fyrir vinnutengdri 

      streitu að undanförnu.  
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Mynd 38 sýnir hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau hafa fundið fyrir 

vinnutengdri streitu að undanförnu. Alls höfðu 9% karla (n=6) og 10,3% kvenna 

(n=4) fundið mjög sjaldan eða aldrei fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. Alls 

höfðu 23,9% karla (n=16) og 7,7% kvenna (n=3) fundið fremur sjaldan fyrir 

vinnutegndri streitu að undanförnu. Alls höfðu 37,3% karla (n=25) og 33,3% kvenna 

(n=13) fundið stundum fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. Alls höfðu 19,4% 

karla (n=13) og 30,8% kvenna fundið fremur oft fyrir vinnutengdri streitu að 

undanförnu. Alls höfðu 10,5% karla (n=7) og 18% kvenna (n=14) fundið  mjög oft 

eða alltaf fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. 

 

Mynd 38. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvort þau hafa fundið fyrir vinnutengdri 

     streitu að undanförnu. 

 

 



 93 

Tafla 10. T-próf til að meta hvort munur sé á körlum og konum í spurningunni: Hefur 

þú fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu?  

        95% öryggismörk 

t-gildi  Frígráður p-gildi (Sig. 2-tailed)   Neðri   Efri 

1,746  104  0,084    -0,853  0,054 

Reiknað var t-próf fyrir meðaltöl karla og kvenna eftir því hvort þau fundu fyrir 

vinnutengdri streitu. Meðaltal streitu hjá körlum (n=67) var 2,9 með 1,1 í staðalfrávik. 

Meðaltal streitu hjá konum (n=39) var 3,4 með 1,2 í staðalfrávik. Ekki mældist 

marktækur munur milli meðaltala karla og kvenna samkvæmt t prófi (p>0,05). Sjá 

töflu 10. 

 Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á því hvort 

þátttakendur höfðu fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu eftir aldri 

þátttakenda (F=2,668, p>0,05). 
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10. Umræða  

Persónuleiki fólks og ýmsir þættir í vinnuumhverfi geta haft áhrif á það hvort 

starfsmenn finni fyrir vinnutengdri streitu. Eins og kom fram í inngangi var markmið 

þessarar rannsóknar að meta vinnutengda streitu meðal forstöðumanna ríkisstofnana. 

Ýmsir þættir sem geta haft áhrif á vinnutengda streitu voru skoðaðir til að meta 

upplifun forstöðumanna á starfsumhverfi sínu. Sem dæmi má nefna vinnuálag, skýr 

ábyrgð verkefna, samskipti á vinnustaðnum, fjárheimildir og fleira. Einnig var metið 

hvort kyn eða aldur hefði áhrif á vinnutengda streitu meðal forstöðumanna 

ríkisstofnana. 

10.1. Rannsóknarspurning 1: Upplifa forstöðumenn ríkisstofnana 

vinnutengda streitu? 

Niðurstöður leiddu í ljós að forstöðumenn höfðu upplifað vinnutengda streitu að 

undanförnu. Þegar forstöðumenn voru spurðir hvort þeir höfðu fundið fyrir 

vinnutengdri streitu að undanförnu mátti sjá ákveðna miðsækni í svörun. Flestir þeirra 

sögðust stundum hafa fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu en fjöldi hafði 

fundið fyrir henni fremur oft, mjög oft eða alltaf. Það verður ekki hjá því litið að 

margir forstöðumenn hafa því fundið fyrir spennu, eirðarleysi, kvíða og/eða 

svefnleysi vegna starfs síns. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á það að flest ef ekki öll stjórnunarstörf valda streitu í einhverjum mæli (Landy 

og Conte, 2010).  

 Venjuleg vinnuvika er að jafnaði 40 klukkustundir. Rúmlega helmingur 

forstöðumanna vann að jafnaði 51-60 klukkustundir á viku. Hjá tæplega helmingi 

forstöðumanna hlóðust verkefni þeirra fremur oft, mjög oft eða alltaf upp. Fáir 

forstöðumanna sögðust fremur sjaldan, mjög sjaldan eða aldrei finna fyrir því að 

verkefni hlaðist upp. Forstöðumenn gátu sjaldan stjórnað því sjálfir hvað þeir hafa 

mikið að gera í vinnunni þar sem rúmlega helmingur sagðist fremur sjaldan, mjög 

sjaldan eða aldrei stjórna því. Það má því telja að vinnuálag sé frekar mikið meðal 

forstöðumanna ríkisins en það er í samræmi við niðurstöður úr fyrri könnunum 

fjármálaráðuneytisins meðal forstöðumanna. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

vinnuálag geti valdið streitu og að vinnuaðstæður hafa áhrif á starfsánægu og streitu í 

starfi þar sem streita hefur neikvæð áhrif á starfsánægju (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 

2015). Þrátt fyrir það að álag sé mikið er raunin sú að rúmlega helmingur 
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forstöðumanna ná að klára verkefni sín innan þess tíma sem talið er æskilegt. Því má 

segja að forstöðumenn geti að mörgu leyti tekist á við þetta vinnuálag og staðið í 

skilum á verkefnum sínum. Það getur því verið að forstöðumenn upplifi jákvæða 

streitu sem hvetur þá áfram til að klára verkefni sín á tilteknum tíma en mikilvægt er 

að bregðast strax við miklu álagi til að koma í veg fyrir að það þróist í neikvæða 

streitu sem fer að há starfsmönnum í starfi sínu (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). 

 Ríkisreknar stofnanir eru undir miklum þrýstingi hvað varðar góða nýtingu 

veittra fjárframlaga. Forstöðumenn þurfa meðal annars að taka ákvarðanir um það 

hvernig fjárheimildum er ráðstafað og bera ábyrgð á því að það sé gert í samræmi við 

lög. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að samkvæmt meirihluta 

forstöðumanna duga árleg fjárframlög stofnunar fremur sjaldan, mjög sjaldan eða 

aldrei til að standa undir verkefnum sem þeir telja að hún verði að sinna. Flestir 

forstöðumanna sögðust stundum geta fært fjármagn á milli verkefna eða sett fjármagn 

í ný verkefni og stundum geta breytt áherslum/verkefnum stofnunarinnar með tilliti til 

breyttra aðstæðna í samfélaginu. Það er þekkt að fjárhagsáhyggjur eru verulegur 

streituvaldur en það er einnig vitað að þeir sem skipuleggja hvernig þeir nýta fjármuni 

sína telja sig að jafnaði hafa meiri stjórn á aðstæðum og eru þar af leiðandi jákvæðari. 

Með öðrum orðum þýðir þetta það að þeir sem skipuleggja vandlega hvernig þeir nota 

fjármuni sína finna fyrir minni streitu og eru þar af leiðandi undir minna álagi. Það 

getur verið streituvaldandi ef árleg fjárframlög virðast ekki duga nægilega vel til að 

stofnun geti staðið undir lögbundnum verkefnum sínum. Það að árleg fjárframlög 

dugi ekki til að standa undir lögbundnum verkefnum getur því haft áhrif á líðan 

forstöðumanna í starfi, með því að valda þeim áhyggjum og hagsmunaárekstrum. 

Samkvæmt kenningu Karasek um kröfur og stjórn í starfi getur það leitt til streitu og 

vanlíðunar ef starfskröfur eru miklar og starfsmenn hafa litla stjórn í starfi sínu 

(L  d  o  Co   , 2010; O’Do     , 2002). Það getur verið streituvaldandi að bera 

ábyrgð á málaflokki og/eða verkefnum og upplifa að ekki náist viðunandi árangur 

vegna þess að fjármagn stendur ekki undir kröfum sem gerðar eru af hagsmunaaðilum 

og jafnvel samfélaginu í heild. Dæmi um þetta má sjá í umræðu um fjárhagsvanda 

Landspítala og lögreglu. Einnig verða forstöðumenn að vinna eftir lögum og reglum 

en samkvæmt rannsókn Tabaj, Pastirk, Bitenc og Mastern (2015) var aðaluppspretta 

streitu skipulag starfsins eins og að starfa eftir settum lögum og reglum. Hins vegar 

virðast forstöðumenn að einhverju marki geta stjórnað í hvað fjármagn fer og breytt 
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áherslum stofnunar sem gefur þeim ákveðna stjórn á aðstæðum. Þetta getur leitt til 

þess að þeir verði ekki fyrir jafn miklum áhrifum en við mætti búast ef fjárheimildir 

eru af skornum skammti þannig að þær standa ekki undir lögbundnum verkefnum.  

 Varðandi stuðning frá ráðuneyti mátti sjá að tæplega helmingur 

forstöðumanna taldi sig ekki fá stuðning og hjálp með verkefni ef á þurfti að halda. 

Aðeins um fimmtungur forstöðumanna sagðist fremur oft, mjög oft eða alltaf fá 

stuðning og hjálp frá ráðuneyti sínu ef á þurfti að halda. Rúmlega helmingur 

forstöðumanna sagði ráðuneyti eða stjórn fremur sjaldan, mjög sjaldan eða aldrei taka 

eftir því ef árangur næst í starfi á meðan lítið hlutfall forstöðumanna sagði ráðuneyti 

eða stjórn fremur oft, mjög oft eða alltaf taka eftir því ef árangur næst í starfi. 

Rúmlega helmingur forstöðumanna sagðist mjög sjaldan eða aldrei fá hrós eða 

hvatningu frá ráðuneyti sínu fyrir vel unnin störf. Vitað er að skortur á stuðningi frá 

yfirmönnum og skortur á umbun getur valdið vinnutengdri streitu meðal starfsmanna 

og því mætti bæta stuðning og samskipti forstöðumanna við ráðuneyti sitt. Samkvæmt 

starfshvatningarkenningu Herzberg skapa sumir þættir í starfsumhverfinu ánægju á 

meðan aðrir þættir leiða til óánægju. Kenningin býr yfir skynsemi og passar vel við 

kenningar sem fjalla um að stjórnendur eigi að einbeita sér að því að fjarlægja 

óánægjuþættina úr starfsumhverfinu og einblína á þá þætti sem hvetja starfsmenn 

áfram í starfi sínu. Ekki er einfalt að benda á lausn á þessu vandamáli. Í nútíma 

mannauðsstjórnun er lögð mikil áhersla á atriði eins og frammistöðumat og 

starfsmannasamtöl. Í fræðunum er talið æskilegt að slíkt samtal fari fram að minnsta 

kosti einu sinni á ári. Æskilegt verður að telja að forstöðumenn fái eins og aðrir 

starfsmenn endurgjöf á frammistöðu sinni. Vegna sérstöðu forstöðumanna má telja að 

hefðbundin starfsmannasamtöl sé mögulega ekki rétta aðferðin til að koma á framfæri 

upplýsingum um frammistöðu þeirra í starfi. Engu að síður væri æskilegt að komið 

væri á einhvers konar reglulegu samtali á milli ráðuneytis og forstöðumanns um 

frammistöðu hans og áherslur í starfi. 

 Flestir forstöðumenn sögðu að það væru góð samskipti á vinnustaðnum og 

flestir sögðust stundum fá hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum sínum fyrir 

vel unnin störf. Forstöðumenn sögðu að starfsmenn leituðu til þeirra vegna vandamála 

sem tengjast heilsu og öryggi á vinnustað. Það að starfsmenn leiti til yfirmanna sinna 

með vandamál gefur til kynna að samskipti séu góð og að starfsmenn treysti 

yfirmönnum sínum til að hlusta og leysa vandamál sem upp geta komið. Flestir 
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forstöðumanna töldu markmið í sínu starfi vera skýr og vissu til hvers ætlast er af 

þeim í vinnunni. Eins og komið hefur fram á það að vera tryggt með erindisbréfi 

hvaða ábyrgð og skyldur hvíla á forstöðumönnum þegar eru skipaðir í embætti.  

 Það er vitað að erfiðleikar við að samræma skyldur í vinnunni og heima fyrir 

geta valdið vinnutengdri streitu meðal starfsmanna. Flestir forstöðumanna töldu 

kröfur sem gerðar eru til þeirra heima fyrir ekki hafa neikvæð áhrif á vinnuna. Margir 

forstöðumenn töldu hins vegar að kröfur sem gerðar eru til þeirra í vinnunni stundum 

hafa neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið. Því virðist sem að kröfur sem 

gerðar eru til forstöðumanna hafi neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið á 

meðan þær virðast hafa að einhverju mæli lítil neikvæð áhrif á vinnu þeirra.  

10.2. Rannsóknarspurning 2: Upplifa karlar og konur vinnutengda 

streitu og þætti sem hafa áhrif á hana á svipaðan eða ólíkan hátt? 

Rannsóknir hafa sýnt að það er munur á milli kynja hvað veldur þeim streitu. 

Streituviðbrögð og aðlögunarleiðir karla og kvenna eru mismunandi sem og innri 

bjargráð þeirra og félagslegur stuðningur sem þau njóta. Andlegt álag tengt þátttöku á 

vinnumarkaði hefur mælst meira meðal kvenna og eiga þær almennt erfiðara að 

samræma vinnu og einkalíf (Jón Óskar Guðlaugsson o.fl., 2014). Þess vegna var 

áhugavert að bera saman karla og konur sem öll gegna forstöðu hjá ríkisstofnun því 

þau bera öll þá ábyrgð á verkefnum sem fylgir því að vera æðsti stjórnandi og ætti því 

að vera góður samanburðarhópur. Nokkrar spurningar voru valdar til að gera þennan 

samanburð. 

 Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á körlum og konum í 

tveimur atriðum sem varða vinnuaðstæður. Munur var á körlum og konum varðandi 

það hvort vinnuálagið væri þannig að verkefnin hlaðist upp. Konur áttu almennt 

frekar í vandræðum þar sem hjá rúmlega helmingi þeirra hlóðust verkefni fremur oft, 

mjög oft eða alltaf upp. Það má velta því fyrir sér hvort þessi munur sé til kominn 

vegna þess að karlar og konur búa yfir mismunandi persónuleika. Eins og komið 

hefur fram hafa rannsóknir á hinum fimm stóru persónuleikum gefið til kynna að 

munur sé á körlum og konum á þáttum sem varða persónuleika þeirra. Í samræmi við 

þær rannsóknir mætti því telja að konur upplifi frekar að verkefnin hlaðist upp vegna 

þess að þær skora almennt hærra en karlar í samvinnuþýði og þær eru því almennt 

samviskusamari. Einnig fannst markækur munur á körlum og konum varðandi það 
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hvort þau töldu sig eiga kost að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun til að auka færni 

sína í starfi. Karlar töldu sig frekar eiga kost á því að fá utanaðkomandi 

ráðgjöf/þjálfun. Mikilvægt viðfangsefni innan mannauðsstjórnunar er að ýta undir 

þróun starfsmanna til að auka við og viðhalda þekkingu sinni en það hefur í auknum 

mæli færst yfir á starfsmenn að sjá um og hafa frumkvæði á eigin starfsþróun.  

 Ekki fannst marktækur munur á körlum og konum í sex atriðum sem varða 

vinnuaðstæður. Það var ekki munur á körlum og konum varðandi hvort þau geti 

stjórnað því hvað þau hafa mikið að gera í vinnunni. Það var ekki munur á körlum og 

konum varðandi þau hvort fái hrós og/eða hvatningu frá ráðuneyti sínu fyrir vel unnin 

störf. Það var ekki munur á körlum og konum hvað varðar hvort þau hafi upplifað 

vinnutengdastreitu að undanförnu. Það var ekki munur á körlum og konum hvað 

varðar hvort þau töldu að árleg fjáframlög dugi til að standa undir verkefnum. Það var 

ekki munur á körlum og konum varðandi hvort þau fái stuðning og hjálp með verkefni 

frá ráðuneyti sínu. Það var ekki munur á körlum og konum eftir því hvort kröfur 

heima fyrir hafi neikvæð áhrif á vinnu þeirra. Það að ekki fannst marktækur munur 

gefur til kynna að karlar og konur upplifa vinnuumhverfi sitt á þessum völdum þáttum 

á svipaðan hátt. Vinnutengd streita mældist aðeins meiri hjá konum en ekki til að 

hægt væri að tala um marktækan mun á milli hópa. Það að ekki fannst meiri munur á 

körlum og konum sem gegna forstöðu ríkisstofnana gefur til kynna að þau upplifi 

vinnuumhverfið sitt svipað og verði fyrir svipuðum áhrifum í starfi sínu.    

10.3. Rannsóknarspurning 3: Er munur á upplifun forstöðumanna á 

vinnuumhverfi sínu eftir aldurshópum? 

Fyrri rannsóknir gefa til kynna að aldur, og aðrir þættir, geti haft áhrif á það hvernig 

fólk upplifir streituvaldandi atvik og aðstæður. Því var áhugavert að bera saman og 

athuga hvort munur væri á milli aldurshópa. Nokkrar spurningar voru valdar til að 

gera þennan samanburð. 

 Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á aldurshópum í tveimur 

þáttum sem varða vinnuaðstæður. Munur mældist á milli aldurshópanna 51-60 ára og 

þeim sem voru eldri en 60 ára hvað varðar hvort kröfur heima fyrir hefðu neikvæð 

áhrif á vinnu þeirra. Aldurshópurinn 51-60 ára var með meðaltalið 2,0 og 

aldurshópurinn 60 ára og eldri var með meðaltalið 1,4. Þeir sem voru 60 ára og eldri 

töldu því frekar að kröfur heima fyrir hefðu ekki neikvæð áhrif á vinnu þeirra heldur 
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en þeir sem voru 51-60 ára. Þeir sem voru eldri en 60 ára töldu því frekar að kröfur 

heima fyrir hefðu lítil neikvæð áhrif á vinnu sína en þó skoraði aldurshópurinn 51-60 

ára einnig mjög lágt á þessum þætti og því töldu þeir einnig að kröfur heima fyrir 

hefðu lítil neikvæð áhrif á vinnuna. Einnig mældist markækur munur á milli 

aldurshópanna 41-50 ára og þeim sem voru eldri en 60 ára hvað varðar hvort þeir áttu 

kost á utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun. Aldurshópurinn 41-50 ára var með meðaltalið 

2,3 og aldurshópurinn eldri en 60 ára var með meðaltalið 3,3. Því taldi 

aldursthópurinn 60 ára og eldri sig frekar eiga kost á utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun 

heldur en þeir sem voru 41-50 ára. 

 Ekki fannst markækur munur á milli aldurshópa í sex þáttum sem varða 

vinnuaðstæður. Það var ekki munur á aldurshópum hvað varðar vinnuálag. Það var 

ekki munur á aldurshópum hvað varðar hvort forstöðumenn telji að árleg fjárframlög 

dugi til að sinna verkefnum. Það var ekki munur á aldurshópum hvað varðar hvort 

forstöðumenn fengu stuðning og hjálp með verkefni frá ráðuneyti sínu. Það var ekki 

munur á aldurshópum hvað varðar hvort forstöðumenn töldu samskipti á vinnustað 

vera góð. Það var ekki munur á aldurhsópum hvað varðar hvort starfsmenn leiti til 

forstöðumanna með vandamál. Það var ekki munur á aldurshópum hvað varðar hvort 

forstöðumenn höfðu fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu. Það að ekki 

fannst marktækur munur gefur til kynna að forstöðumenn upplifi starfsumhverfi sitt 

þessum völdum þáttum á svipaðan hátt, óháð aldri. 
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11. Lokaorð 

Ríkisstofnanir gegna mikilvægri grunnþjónustu sem allir vilja geta treyst á. Hjá 

þessum stofnunum vinnur fólk sem hefur aflað sér dýrmætrar reynslu og menntunar 

til að veita sem besta þjónustu. Flestum má vera ljóst að forstöðumenn stofnana bera 

mikla ábyrg og hvað hlutverk þeirra er mikilvægt þegar kemur að mannauðsmálum 

ríkisstofnana. Ef það á að nást árangur í starfsemi ríkisins þá er eitt það mikilvægasta 

að staðið sé vel að mannauðsmálum hjá ríkinu. Ljóst er að vel þjálfaðir starfsmenn 

með rétta menntun sem eru ánægðir í starfi sínu eru líklegri til að ná góðum árangri í 

starfi. Varðandi mannauðsmál í einstökum stofnunum er ekki vafi á því að 

forstöðumaður er sá sem mótar stefnuna og hefur mest áhrif á það hvernig 

mannauðsmál eru unnin í viðkomandi stofnun. Mikilvægt er fyrir ríkið að hafa þetta í 

huga ef raunverulega er vilji til þess hjá ríkisstjórn og löggjafarvaldinu að bæta 

starfsemi ríkisins. Þessir aðilar þurfa því að leggja áherslu á mannauðsmál hjá ríkinu 

auk þess að tryggja að forstöðumenn, sem eru í lykilaðstöðu til að innleiða breytingar 

á mannauðsmálum hjá ríkinu, fái til þess nauðsynlegan stuðning frá sínu ráðuneyti. 

Þetta væri hægt að tryggja meðal annars með þjálfun og kennslu í mannauðsmálum 

hjá forstöðumönnum ríkisstofnana.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að það megi hafa 

áhyggjur af því að ráðuneyti styðji ekki nægjanlega vel við bakið á sínum 

forstöðumönnum, það er að þau sinni mannauðsmálum sínum ekki sem skyldi. 

Forstöðumenn höfðu upplifað vinnutengda streitu að undanförnu en til að bregðast á 

uppbyggilegan hátt við streitu gæti verið æskilegt að gera breytingar á því hvernig 

starfinu er háttað. Með því að takast á við vinnutengda streitu má bæta skilvirkni, 

heilbrigði og öryggi við vinnu. Það að takast á við vinnutengda streitu getur skilað 

efnahagslegum og félagslegum ávinningi fyrir vinnustaði, launafólk og samfélag í 

heild. Það er mikilvægt að ríkið geri sér grein fyrir því hvernig vinnutengd streita 

kemur fram auk þess að hafa þekkingu á því hvaða þættir starfsins eru líklegastir til að 

hafa áhrif á og valda streitu. Gagnlegt er fyrir alla að starfsmenn og stjórnendur að 

þeir læri að stjórna þeim þáttum starfsins sem þeir geta og læri að þekkja inn á eigin 

viðbrögð við streitu. Þegar slík þekking er til staðar er auðveldara að fyrirbyggja að 

eðlileg streita þróist yfir í neikvæða og langvarandi streitu sem að lokum getur leitt til 

kulnunar í starfi. Þess vegna er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvaða 
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streituvaldar leynast í starfinu og/eða vinnuumhverfinu og beita viðeigandi úrræðum 

þegar því verður við komið.  

 Höfundur vonast til þess að þessi rannsókn varpi ljósi á þá þætti sem geta haft 

áhrif á vinnutengda streitu meðal forstöðumanna ríkisstofnana. Það er sláandi hve 

margir forstöðumenn voru óánægðir með samskipti við ráðuneyti sitt og beindist sú 

óánægja aðallega að undirbúningi fjárlaga. Einnig hve sjaldan ráðuneyti tók eftir því 

ef árangur næst í starfi og hve sjaldan forstöðumenn fengu hrós frá ráðuneyti sínu 

fyrir vel unnin störf. Einn mikilvægur þáttur til að ná árangri er að forstöðumenn 

ríkisstofnana fái eðlilega hvatningu og að frammistaða þeirra sé metin með 

reglulegum hætti. Ákjósanlegt væri að lagt verði mat á frammistöðu forstöðumanna 

og stuðlað að starfsþróun þeirra með markvissum þætti. Skoða verður fjárlagaferlið í 

heild þar sem best væri að horft yrði til sjónarmiða, tillagna og ábendinga 

forstöðumanna. Markmið með þessum breytingu væri að auðvelda fostöðumönnum 

að sinna þeim fjölþættu hlutverkum sem þeim er ætlað að sinna við rekstur sinna 

stofnana og bæta þannig vinnuumhverfi þeirra.  

 Það ætti að vera umhugsunarefni fyrir ríkið ef mannauðsmálum er ekki sinnt 

sem skyldi. Ekki er líklegt að það náist mikill árangur í mannauðsmálum ríkisins ef 

þeim er ekki sinnt hjá þessum mikilvæga hópi sem forstöðumenn ríkisins eru. Draga 

má þá ályktun af niðurstöðum þessarar ritgerðar að það þurfi að taka til skoðunar 

hvernig ríkið getur bætt stöðu mannauðsstjórnunar gagnvart forstöðumönnum ríkisins. 

Leiða má að því líkur að ef unnið er að því að bæta ástand mannauðsmála hjá 

forstöðumönnum ríkisins þá muni það líka hafa, þegar til lengdar er litið, jákvæð áhrif 

á mannauðsmál hjá ríkisstofnunum almennt og þannig á endanum leiða til þess að 

staða mannauðsmála hjá ríkinu batni verulega. Þetta mun auk þess án efa jafnframt 

leiða til þess að ríkið verður betri vinnustaður þar sem árangur af starfseminni verður 

betri og gæðin meiri samfélaginu öllu til hagsbóta.  

11.1. Annmarkar og frekari rannsóknir 

Rannsókn þessi er eðlilega takmörkuð við frekar þröngt afmarkað efni og þarf að 

túlka niðurstöður hennar með hliðsjón af því. Rannsóknin var lögð fyrir rétt fyrir jól 

en það hefði verið ákjósanlegt að velja annan tíma til þess en hjá því var ekki komið. 

Telja má þó að tíminn sem var valinn til að senda könnunina út hafi ekki haft mikil 

áhrif á þessa rannsókn þar sem tæplega 70% forstöðumanna tók þátt í könnuninni. 
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Það verður að teljast ásættanlegt í könnunum sem þessum. Telja má að rannsóknin sé 

marktæk og að unnt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýðið eins og var gert.

 Áður hafa verið gerðar afmarkaðar kannanir á meðal forstöðumanna ríkisins. 

Á vegum stéttarfélags í almannaþjónustu (SFR) í samstarfi við fjármála- og 

efnahagsráðuneytið eru árlega gerðar kannanir um starfsánægju og önnur atriði sem 

lúta að vinnutengdum atriðum til dæmis vinnuaðstöðu, álagi, endurgjöf og fleiri 

atriðum sem tengjast mannauðsmálum ríkisstarfsmanna. Í þessum könnunum er ekki 

mögulegt að afmarka svör forstöðumanna til að meta sérstaklega þeirra svör varðandi 

vinnutengd atriði svo sem streitu og annað sem lýtur að mannauðsmálum 

forstöðumanna. Einnig hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið framkvæmt sérstakar 

viðhorfskannanir meðal forstöðumanna ríkisstofnana. Æskilegt væri að frekari 

rannsóknir færu fram á þeim þáttum sem snúa að mannauðsmálum æðstu stjórnenda 

hjá hinu opinbera. Heppilegt væri að reglulega væru gerðar viðhorfskannanir meðal 

forstöðumanna þannig að hægt væri að bera saman viðhorf forstöðumanna yfir 

ákveðið tímabil og þannig fylgjast með ef breytingar verða og hvar væri brýnast að 

gera umbætur í starfi þeirra. Einnig vonast höfundur til þess að þessi ritgerð hvetji til 

frekari rannsókna sem kafa dýpra ofan í efnið, en það væri mögulegt með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þannig væri hægt að fá dýpri skilning á 

vinnuumhverfi forstöðumanna og hvað það er sem helst veldur þeim vinnutengdri 

streitu. 
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Viðauki 1 

Tölvupóstur sem var sendur til forstöðumanna ríkisstofnana 

 

Ágætu félagsmenn í Félagi forstöðumanna ríkisstofnana.  

  

Meðfylgjandi er könnun sem óskað er eftir að félagsmenn í félaginu okkar taki þátt í. 

Könnunin er send til allra forstöðumanna ríkisstofnana. Viðhorfskönnunin er unnin af 

Thelmu Kristínu Snorradóttur en markmið verkefnisins er að meta líðan 

forstöðumanna ríkisstofnana og sálfélagslegar aðstæður á vinnustað.  

 

Verkefnið hefur verið kynnt fyrir Kjara- og mannauðssýslu ríkisins (KMR), áður 

starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins. Niðurstöður verkefnisins verða nýttar í 

þá vinnu er varðar mögulegar breytingar á starfsumhverfi forstöðumanna.  

 

Aðeins tekur um fimm mínútur að svara könnuninni. Spurningarnar eru lokaðar sem 

þýðir að nóg er að haka í viðeigandi reit. Svarfrestur er til og með föstudeginum 18. 

desember 2015.  

 

Til að fá áreiðanlegar niðurstöður úr könnuninni er afar mikilvægt að svarhlutfall 

verði gott og því skiptir þátttaka þín miklu máli. Það er einlæg von mín að þú svarir 

könnuninni þannig að hægt sé að vinna úr þessum niðurstöðum á marktækan hátt. 

 

Nöfn þátttakenda munu hvergi koma fram við úrvinnslu könnunarinnar og var þess 

gætt við gerð spurningalistans að ekki sé unnt að persónugreina svör. Öllum gögnum 

verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

 

Hér er hlekkur á könnunina:  

 

https://www.surveymonkey.com/r/YNQ29GJ 
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Viðauki 2 

Spurningalisti 

 

1. Aldur 

1. 25-30 ára 

2. 31-40 ára 

3. 41-50 ára 

4. 51-60 ára 

5. Eldri en 60 ára 

 

2. Kyn 

1. Karl 

2. Kona 

 

3. Stærð stofnunar mælt í ársverkum: 

1. Innan við 20 ársverk 

2. 20-49 ársverk 

3. 50-99 ársver 

4. 100 ársverk eða fleiri 

 

4. Hvað hefur þú unnið lengi á þessum vinnustað? 

1. 0-5 ár 

2. 6-10 ár 

3. 11-15 ár 

4. Lengur en 15 ár 

 

5. Hversu lengi hefur þú haft þá stöðu sem þú ert í núna? 

1. 0-5 ár 

2. 6-10 ár 

3. 11-15 ár 

4. Lengur en 15 ár 

 

6. Hafðir þú mannaforráð í síðasta starfi (áður en þú tókst við núverandi starfi)? 

1. Já, hafði mannaforráð hjá sömu stofnun og ég veiti forstöðu núna 

2. Nei, vann hjá sömu stofnun og ég veiti forstöðu núna en hafði ekki mannaforráð 

3. Já, hafði mannaforráð hjá annarri stofnun, einkafyrirtæki, sveitarfélagi eða 

félagasamtökum 

4. Nei, vann hjá annarri stofnun, einkafyrirtæki, sveitarfélagi eða félagasamtökum og 

hafði ekki mannaforráð 

 

7. Hvað vinnur þú margar klukkustundir að jafnaði á viku? 

1. Færri en 40 klst 

2. 40-50 klst 

3. 51-60 klst 

4. Fleiri en 60 klst 



 111 

 

8. Er vinnuálagið þannig að verkefnin hlaðist upp? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

9. Nærð þú að klára verkefnin þín innan þess tíma sem er æskilegt?  

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

10. Getur þú tekið orlof þegar það hentar? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

11. Nýtist menntun þín í starfinu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

12. Nýtist þekking þín og færni í starfinu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

13. Býður starfið upp á krefjandi verkefni sem gaman er að glíma við? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

14. Finnst þér gaman að áskorunum eins og að takast á við ný verkefni? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 
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4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

15. Eru markmiðin í starfi þínu skýr? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

16. Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast af þér í vinnunni? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

17. Duga árleg fjárframlög stofnunarinnar til að standa undir þeim verkefnum 

sem þú telur að hún verði að sinna? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

18. Getur þú fært fjármagn á milli verkefna eða sett fjármagn í ný verkefni? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Frekar sjaldan 

3. Stundum 

4. Frekar oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

19. Getur þú breytt áherslum/verkefnum stofnunarinnar með tillit til breyttra 

aðstæðna í samfélaginu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

20. Getur þú stjórnað því hvað þú hefur mikið að gera? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 
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21. Getur þú sjálf/ur ráðið vinnuhraða þínum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

22. Getur þú sjálf/ur ráðið hvenær þú tekur vinnuhlé (kaffi- og matarhlé)? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

23. Getur þú haft áhrif á ákvarðanir sem miklu skipta í starfi þínu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

24. Veist þú með vikufyrirvara hvers konar verkefni bíða þín? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

25. Ert þú ánægð/ur með getu þína til að leysa vandamál í vinnunni? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

26. Getur þú sjálf/ur strax metið hvort þú hefur leyst verk þitt vel af hendi? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5 Mjög oft eða alltaf 

 

27. Færð þú stuðning og hjálp með verkefni, ef á þarf að halda, hjá ráðuneyti 

þínu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 
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4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

28. Er tekið eftir því (ráðuneyti/stjórn) ef þú nærð árangri í starfi? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

29. Áttu kost á því að fá utanaðkomandi ráðgjöf/þjálfun til að auka færni þína? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

30. Eru góð samskipti á vinnustaðnum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

31. Telur þú að komið sé fram við konur og karla með mismunandi hætti á 

vinnustaðnum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

32. Telur þú að komið sé fram við eldri og yngri starfsmenn með mismunandi 

hætti á vinnustaðnum? 
1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

33. Færð þú hrós og/eða hvatningu frá ráðuneyti þínu fyrir vel unnin störf? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

34. Færð þú hrós og/eða hvatningu frá samstarfsmönnum þínum fyrir vel unnin 
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störf? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

35. Leita starfsmenn til þín vegna vandamála sem tengjast heilsu og öryggis á 

vinnustaðnum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

36. Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín í vinnunni, neikvæð áhrif á fjölskylduna 

og heimilislífið? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

37. Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín heima fyrir, neikvæð áhrif á vinnuna? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

38. Finnst þér mikilvægt að gera eitthvað sem máli skiptir í starfi þínu? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

39. Finnst þér skipta miklu máli að hafa öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

40. Hefur þú fundið fyrir vinnutengdri streitu að undanförnu? Með streitu er átt 

við að fólk sé spennt, eirðarlaust, taugaóstyrkt, kvíðið eða geti ekki sofið á 

nóttunni vegna áhyggjum. 
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1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

Lokið 

 

 


