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ÁGRIP
Sjúkdómseinkenni sem komið hafa í kjölfar vinnu eru algeng á Íslandi. Margar
rannsóknir hafa sýnt fram á tíðni einkenna frá hreyfi- og stoðkerfi og andlegra álagseinkenna.
Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Annars vegar að kanna hvernig upplifun
bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á þróun álagseinkenna. Hins vegar að
taka saman fræðilegar heimildir um rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun starfsfólks af
vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir úr hópi
starfsfólks ákveðins banka með þægindaúrtaki. Úrtakið var allt starfsfólk í fjórum útibúum
hans í Reykjavík eða 126 manns. Svarhlutfall var 77%. Rannsóknin var að mestu byggð á
hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins. Auk þess voru lífaflfræðilega líkanið og
kenningar um streituviðbrögð notuð í tengslum við líkamleg og andleg álagseinkenni.
Rannsóknaraðferðin sem var notuð er megindleg. Spurningalisti með 48 krossaspurningum
var hannaður fyrir rannsóknina. Hann skiptist í fjóra flokka: (A) Bakgrunnur, (B)
Vinnuumhverfi, (C) Starfsmaður og (D) Álagseinkenni. Spurningalistinn var notaður til að
svara rannsóknarspurningum um upplifun bankastarfsfólks af vinnuumhverfi, starfi og
álagseinkennum. Niðurstöður sýndu fylgni milli allra flokka spurningalistans;
vinnuumhverfis, starfs og álagseinkenna. Fylgni milli upplifunar af starfi og álagseinkenna
var ómarktæk og veik (rp = 0,196). Marktæk meðalfylgni var á milli upplifunar af
vinnuumhverfi og starfi (rp = 0,405) og milli upplifunar af vinnuumhverfi og álagseinkennum
(rp = 0,404). Þátttakendur virtust almennt hafa jákvæðari upplifun af starfi sínu en
vinnuumhverfi og álagseinkennum. Flest allir þátttakendur (99-100%) höfðu frekar eða mjög
mikinn áhuga á vinnu sinni, fannst þeir leysa vinnu sína frekar eða mjög vel af hendi og
fannst vinnan skipta þá frekar eða mjög miklu máli. Margir þátttakendur töldu inniloftið
(67%) og hitastigið (48%) á vinnustaðnum slæmt og algengustu líkamlegu álagseinkennin
voru verkir frá hálsi og herðum. Rannsakendur telja að vitneskja um upplifun bankastarfsfólks
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af starfi sínu og vinnuumhverfi geti leitt til aukinnar þekkingar fólks á þáttum sem hafa áhrif á
þróun álagseinkenna. Vegna takmarkaðs umfangs rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa út
frá niðurstöðum hennar. Þessi rannsókn getur samt sem áður hvatt iðjuþjálfa til frekari
rannsókna og starfa á þessu sviði.
Lykilorð: Vinnuumhverfi, starf og álagseinkenni.
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ABSTRACT
Stress related symptoms that develop as a consequence of work are common in the
Icelandic working population. Numerous studies indicate that symptoms due to strain on the
musculoskeletal system and psychosocial stress disorders are common. The purpose of this
study was twofold. Firstly to examine to what extent bank workers’ perception of work and
working conditions affects the development of stress disorders. Secondly to perform a
literature review of research on workers’ perception of the work environment, work and stress
disorders. In this study a convenience sample of 97 bank workers from four branches in
Reykjavik completed a questionnaire consisting of 48 multiple choice questions. The research
was mainly based on the conceptual framework of the model of human occupation. The
biomechanical model and theories on stress responses were used as well regarding physical
and psychosocial stress disorders. The questionnaire is divided into four sections: (A)
Background, (B) Work environment, (C) Worker and (D) Stress Disorders. The questionnaire
was used to answer the research questions on workers’ perception of the work environment,
work and stress disorders. Quantitative methodology was used with descriptive and inferential
statistical analysis. Results revealed a correlation between all sections of the questionnaire;
work environment, work and stress disorders. Little correlation was found between
participant’s perception of work and stress disorders (rp = 0,196). Moderate correlation was
found between work environment and work (rp = 0,405) and between perception of work
environment and stress disorders (rp = 0,404). Participants appeared to have a more positive
perception of work than of work environment and stress disorders in general. Questions
regarding interest in work, performance and importance of work in group C were responded
to positively by 99-100% of participants. Many participants considered the indoor climate
(67%) and temperature (48%) at work as unsatisfactory. The most common reported physical
stress disorder was pain originating from the neck and shoulders. Knowledge of bank
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workers’ perception of their work and work environment can lead to increased knowledge on
factors affecting the development of stress disorders. Due to the limitations of this study no
conclusions can be generalize to the larger population of bank workers. Occupational
therapists can be encouraged by this study to perform additional research in this field.
Key words: Work environment, work and stress disorders
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KAFLI I
INNGANGUR
Hér á landi hafa verið gerðar rannsóknir á líðan og umhverfi starfsfólks í mismunandi
starfsgreinum. Trausti Hrafnsson og Valgeir Sigurðarson gerðu rannsókn árið1999 á
óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi hjá einstaklingum sem unnu við tölvur. Úrtakið var 275
einstaklingar en svarhlutfall 67.3%. Niðurstöður leiddu í ljós að óþægindi voru tíð meðal
þátttakenda. Um 94% kvenna og 84% karla höfðu haft óþægindi einhvern tíman á
síðastliðnum 12 mánuðum frá einhverjum af þeim svæðum sem spurt var um. Niðurstöðurnar
voru bornar saman við rannsókn á slembiúrtaki af Íslendingum sem Ólöf Anna
Steingrímsdóttir gerði 1986. Sú rannsókn kannaði tíðni óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi
síðastliðna 12 mánuði og síðastliðna sjö daga. Samanburðurinn sýndi að óþægindi á öllum
svæðunum nema mjóbaki eru algengari hjá fólki sem vinnur við tölvur en hjá slembiúrtaki af
Íslendingum (Trausti Hrafnsson og Valgeir Sigurðsson, 1999).
Rannsóknarniðurstöður Trausta og Valgeirs voru bornar saman við sænska rannsókn á
sambærilegu úrtaki þar sem notaður var sami spurningalistinn. Samanburðurinn sýndi 15-30%
minni tíðni óþæginda en í niðurstöðum Trausta og Valgeirs. Ekki er hægt að segja til um
hvort óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi séu algengari á Íslandi en í öðrum löndum. Hins vegar
er ljóst að óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi eru mjög algeng á Íslandi (Trausti Hrafnsson og
Valgeir Sigurðarson, 1999).
Vinnueftirlit ríkisins (VER) gerði árið 2002 könnun á líðan, vinnuumhverfi og heilsu 1847
starfsmanna í útibúum banka og sparisjóða. Í könnuninni var 80% svarhlutfall. Niðurstöður
sýndu meðal annars að starfsfólk býr við mikið eða ójafnt vinnuálag. Fjórir af hverjum tíu
fannst þeir hafa of mikið að gera. Þriðjungi fannst starfið andlega erfitt og 15% sögðust oft
eða alltaf úrvinda að vinnudegi loknum. Þriðjungur gat sjaldan eða aldrei haft áhrif á
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ákvarðanatöku sem var mikilvæg starfi þeirra og svipaður fjöldi vissi sjaldan eða aldrei með
góðum fyrirvara hvaða verkefni biðu þeirra (Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda
Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002).
Fáar rannsóknir hafa kannað tengsl upplifunar á vinnuumhverfi og starfi við álagseinkenni
líkt og gert hefur verið erlendis. Ferreira og Saldiva (2002) könnuðu samband milli
áhættuþátta í vinnu og tíðni óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi. Niðurstöður sýndu fram á
jákvæða fylgni milli óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi og óánægju með vinnurými,
tækjabúnað, vinnuskipulag og félagslegt umhverfi.
Í þessu lokaverkefni kanna rannsakendur á heildrænan hátt hvernig upplifun
bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á þróun álagseinkenna. Vitneskjan sem
fæst með verkefninu getur hvatt starfsfólk til ábyrgðar og sýnt fram á mikilvægi þjónustu
iðjuþjálfa. Niðurstöður rannsókna á borð við þessa geta greitt fyrir markvissari heildrænni
heilsueflingu. Hlutverk iðjuþjálfa er að efla fólk í að stunda iðju sem því er mikilvæg og hefur
gildi fyrir það. Iðja skiptist í eigin umsjá, störf og tómstundaiðju. Að mati rannsakenda eiga
iðjuþjálfar jafn mikið erindi í að efla færni fólks við störf eins og aðra daglega iðju þess.
Tilgangur verkefnisins er tvíþættur. Annars vegar að kanna hvernig upplifun
bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á þróun álagseinkenna. Hins vegar að
taka saman fræðilegar heimildir um rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun starfsfólks af
vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum.
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig upplifun bankastarfsfólks, í fjórum
bankaútibúum í Reykjavík, af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á þróun álagseinkenna.
Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar:
1. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af vinnuumhverfi, starfi og
álagseinkennum?
2. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af starfi og álagseinkennum?
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3. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og álagseinkennum?
4. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af starfi og vinnuumhverfi?
Vinnuvistfræði fjallar um einstakling og samspil hans við þá þætti umhverfis sem geta
haft áhrif á öryggi hans, heilsufar og líkamlega og andlega líðan. Líkanið um iðju mannsins er
verkfæri til að útskýra iðju. Það líkt og vinnuvistfræðin, lítur svo á að iðja verði til vegna
samspils manns og umhverfis. Þess vegna hentar vel að vinna út frá líkaninu um iðju
mannsins í þessari rannsókn. Í líkaninu er áhersla lögð á áhugahvöt sem liggur að baki iðju,
hvernig iðjumynstur verður til vegna venja og lífsstíls, eðli framkvæmda og áhrifa frá
umhverfi (Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Kielhofner, 2002b).
Líkanið um iðju mannsins greinir ekki nákvæmlega frá undirþáttum framkvæmdar huga,
heila og líkama. Þetta eru þættir sem nauðsynlegt er að taka mið af þegar samspil einstaklings
og umhverfis er skoðað. Höfundar líkansins um iðju mannsins mæla því með notkun
sérhæfðra starfslíkana við athugun á þessum þáttum (Kielhofner o.fl.1999).
Í þessari rannsókn eru líkanið um lífaflfræði og kenningar um streituviðbrögð einnig
notuð. Líkanið um lífaflfræði fjallar um að hægt sé að gera einstaklingum kleift að stunda iðju
sem hefur þýðingu fyrir hann með því að auka hreyfimörk liða, þol og styrk (Dutton, 1995).
Kenningar um streituviðbrögð lýsa líkamlegum og andlegum viðbrögðum gegn streituvöldum
(Stein og Cuttler, 1998).
Velgengni fyrirtækja og samfélagsleg velmegun í framtíðinni kemur til með að byggja á
því að fyrirtæki hafi heilbrigt, áhugasamt og vel þjálfað starfsfólk. Heilsueflingarstarf í
fyrirtækjum er því mikilvægt. Tilgangur rannsóknar á borð við þessa er að meta hugsanlega
áhættuþætti á vinnustað. Með velheppnaðri úttekt, úrbótum og forvarnaraðgerðum má draga
úr álagseinkennum og auka framleiðni. Dæmi um slíkt geta falist í ýmsum breytingum á
vinnuaðstöðu, skipulagi, félagslegum tengslum eða breytingum sem miða að minnkandi
starfsmannaveltu.

4
Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Fáar heimildir er að finna um sambærilegar
rannsóknir. Spurningalisti sem er notaður hefur ekki verið staðlaður heldur einungis
forprófaður. Úrtakið er lítið og notað er þægindaúrtak. Vegna þessara takmarkana er ekki
hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.
Í rannsóknum er nauðsynlegt að hafa öll hugtök skýrt skilgreind. Hér verða lykilhugtök
þessarar rannsóknarinnar nefnd og skilgreind í þeirri röð sem þau koma fyrir í spurningalista
hennar.
Upplifun: Tilfinning um líðan og hve mikils virði starf er einstaklingi. Það að finna styrkleika
og veikleika sína við ýmis form starfs (Guðrún Pálmadóttir, 2001b).
Vinnuumhverfi: Samanstendur bæði af efnislegum og sálfélagslegum þáttum sem skapa
vettvang eða aðstæður fyrir starf (Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Moore-Corner, Kielhofner og
Olson, 1998).
Vinnurými: Efnislegt umhverfi sem einstaklingur vinnur í (Velozo, Kielhofner og Fisher,
1998).
Inniloft: Rakastig, dragsúgur og loftræsting.
Lýsing: Rafsegulbylgjur á bilinu 380-760 nanómetrar sem berast auganu annað hvort beint frá
ljósgjafa eða sem endurkast frá umhverfinu (Helgi Haraldsson, 2001).
Óþægileg hljóð: Hávaði, suð og önnur þreytandi hljóð.
Starfsandi: Félagslegir þættir sem gera vinnustaðinn annað hvort jákvæðan eða neikvæðan
stað til að vera á (Moore-Corner, Kielhofner og Olson, 1998).
Ónæði: Truflun frá vinnu af völdum fólks (samstarfsfólks/viðskiptavina).
Hvatning: Þegar einstaklingi er veitt viðurkenning og stuðningur (Kielhofner, 2002c).
Starfsmaður: Sterk innri vitund um félagslega stöðu eða ímynd og tilheyrandi skyldur þess að
vera starfsmaður. Vegna þessarar vitundar bregst einstaklingur við og hegðar sér á viðeigandi
hátt miðað við aðstæður (Guðrún Pálmadóttir, 2001b).
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Yfirsýn verka: Að einstaklingur viti til hvers ætlast sé af honum í starfi og skipuleggi vinnu
sína út frá því (Guðrún Pálmadóttir, 2001b).
Markmið: Takmark sem einstaklingur ákveður að ná í vinnunni. Takmarkið getur falist í því
að ná ákveðinni framleiðni eða færni í starfi (Velozo, Kielhofner og Fisher, 1998).
Tímaáætlun: Áætlun um hvernig einstaklingur hyggst verja vinnutíma sínum (Velozo,
Kielhofner og Fisher, 1998).
Álagseinkenni: Einkenni sem eiga sér margþættar orsakir af völdum líkamlegra, andlegra,
sálfélagslegra og skipulagslegra áhættuþátta án þess að vera slys eða sjúkdómur (Amell og
Kumar, 2001).
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KAFLI II
HEIMILDAYFIRLIT
Við öflun heimilda fyrir þetta verkefni var notast við gagnasöfn á veraldarvefnum sem
sögðu til um hvar hægt væri að nálgast það efni sem leitað var að. Kennarar og aðrir sem til
málanna þekkja komu einnig með ábendingar að heimildum. Leitað var að efni sem tengdist
rannsókninni það er að segja um vinnuvistfræði, álagseinkenni og tengingu líkansins um iðju
mannsins við störf. Í þessum kafla er fjallað um grundvallaratriði vinnuvistfræði,
hugmyndafræðina sem rannsóknin byggir á, helstu matstæki og íslenskar og erlendar
rannsóknir.
Vinnuvistfræði
Hér á landi eru í gildi lög sem varða vinnuvernd. Markmið laga (46/1980) um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er tvíþætt. Annars vegar að tryggja öruggt og
heilsusamlegt starfsumhverfi í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu.
Hins vegar að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál innan vinnustaðanna sjálfra. Þetta skal
gert í samræmi við gildandi lög og reglur, ráðleggingar og fyrirmæli aðila vinnumarkaðarins
og VER (www.althingi.is).
Vinnuvistfræði fjallar um einstaklinginn og samspil hans við þá þætti umhverfisins sem
geta haft áhrif á öryggi hans, heilsufar og líkamlega og andlega líðan. Meginregla
vinnuvistfræðinnar er að aðlaga skuli umhverfið að einstaklingnum en ekki hann að
umhverfinu (Eyjólfur Sæmundsson, 1987). Í þessum kafla verður fjallað um þá þætti innan
vinnuvistfræði sem hafa áhrif á upplifun af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum. Þeir eru
efnislegt umhverfi, sálfélagslegir þættir, andleg álagseinkenni, líkamlegir þættir og líkamleg
álagseinkenni.
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Efnislegt umhverfi
Margir þættir í efnislegu vinnuumhverfi hafa áhrif á starfsfólk og starf þess. Þetta eru
þættir eins og vinnurými, húsgögn, hljóð, lýsing, hitastig og loftslag.
Vinnurými og húsgögn.
Mikilvægt er að huga vel að skipulagi vinnurýmis og gerð húsgagna. Starfsfólk sem
vinnur marga klukkustundir á dag í vinnurými sem ekki er aðlagað að þörfum þess er hætt við
álagseinkennum. Slæm hönnun á vinnurými og húsgögnum ýtir undir óæskilegar
líkamsstöður við vinnu. Vel hannað vinnurými og viðeigandi húsgögn veita starfsfólki
möguleika á að breyta reglulega um líkamstöðu og hreyfingar við vinnu (Andersen og
Bjurvald, 1994; Shinn, Romaine, Casimano og Jakobs, 2002).
Hljóð.
Hljóð getur valdið truflun til dæmis með hávaða, óþægilegum hljóðum og síendurteknum
hljóðum. Áhrif hávaða geta annars vegar verið heyrnartap og hins vegar streita (Helgi
Haraldsson, 2001). Sýnt hefur verið fram á jákvætt samband milli álagseinkenna og
óþægilegra hljóða. Andlega erfið vinna og óþægileg hljóð geta til samans leitt til
einbeitingarörðugleika og pirrings (Van Dijk, Souman og De Vries, 1987). Samkvæmt Helgi
Haraldssyni (2001) hefur hávaði truflandi áhrif, sérstaklega þar sem fólk þarf að einbeita sér
við vinnu. Óeðlileg þreyta getur komið upp við slíkar aðstæður. Fólk er misjafnlega
móttækilegt fyrir slíkum áhrifum. Tíðni og styrkur hávaðans hefur mikil áhrif. Hreinir tónar á
háu tíðnisviði valda meiri áreitni en aðrir.
Hætta á heyrnartapi fer eftir styrk hávaðans, tíðni hans og þeim tíma sem dvalið er í
hávaða. Samkvæmt The Department of Labor veldur meiri en átta tíma viðvera í 90dB(A)
heyrnartjóni (Picone, 1999). Samkvæmt Helga Haraldssyni (2001) veldur viðvera í yfir 85
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dB(A) að meðaltali í átta tíma á dag heyrnartjóni. Hávaði sem fer yfir 110 dB(A) er orðinn
það mikill að hann getur valdið heyrnartjóni á skömmum tíma.
Lýsing.
Ljós er breytilegt með tilliti til litar, styrks, endurkasts og fleira. Það tekur augað um hálfa
klukkustund að aðlaga sig að fullu því að sjá í rökkri. Aðlögun augans í birtu tekur aðeins
skemmri tíma. Mikilvægt er að samræmi sé í lýsingu og endurkasti á vinnustað og ekki sé
mikill munur frá einum stað til annars. Ef augað þarf sífellt að aðlaga sig getur það valdið
þreytu og höfuðverki (Helgi Haraldsson, 2001).
Tölvuvinna er dæmi um vinnu þar sem huga þarf vel að lýsingu. Algeng álagseinkenni
sem koma vegna tölvuvinnu eru erfiðleikar við að sjá hluti úr fjarlægð, skýjuð sjón, þreyta í
augum, pirringur í augum, höfuðverkur og óreglulegir blindir blettir þegar horft er á tölvuskjá.
Tvö algengustu álagseinkennin stafa af skertri skerpu og samhæfingu augna. Að auki tengjast
ýmsir líkamlegir þættir sjónrænum álagseinkennum eins og staða háls og herða, bakverkur,
þreyta og einbeitingarskortur (Picone, 1999).
Loftslag.
Inniloft samanstendur af mörgum þáttum sem eru mikilvægir fyrir vellíðan starfsfólks.
Huga þarf að hitastigi, rakastigi, lofthreyfingu, hitamismun, trekk, geislun frá heitum og
köldum flötum, efnasamsetningu lofts og endurnýjun þess, stærð rýmis, erfiðleikastigi
vinnunnar, fjölda starfsmanna og klæðnaði þeirra (Helgi Haraldsson, 2001).
Æskilegur lofthraði við kyrrsetustörf er á bilinu 0.05-0.15 m/s. Of mikil lofthreyfing getur
valdið óþægilega mikilli kælingu en of lítil þungu og mollulegu lofti (Helgi Haraldsson,
2001).
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Talið er að þægilegt rakastig sé á bilinu 30-40% í 20° C hita og hreinu lofti. Í þurru lofti
getur slímhúð í nefi og hálsi þornað og vörn gegn sýkingum þar með minnkað. Of hátt
rakastig getur hins vegar hindrað svitamyndun (Helgi Haraldsson, 2001).
Hitastig.
Hitastig hefur áhrif á vinnu fólks og mismunandi er eftir eðli vinnu hvaða hitastig hentar
hverju sinni. Bæði í of heitu og köldu umhverfi minnka afköst og einbeiting. Æskilegt hitastig
við kyrrsetuvinnu er á bilinu 18°C til 22°C og 16°C til 18°C við kyrrstöðustörf. Of hátt
hitastig veldur því að einstaklingar ná ekki að gefa frá sér hita. Líkamshiti hækkar, hjartsláttur
eykst og einstaklingar verða sljóir. Vinna í heitu umhverfi getur dregið úr nákvæmni,
einbeitingu og andlegu úthaldi. Viðbrögð líkamans við vinnu í köldu umhverfi hins vegar eru
hraðari efnaskipti í líkamanum og aukið blóðflæði. Í miklum kulda byrjar líkaminn að skjálfa
og blóðflæði til útlima minnkar. Við það myndast verkir og doði í liðum og vöðvum og
hreyfingar verða ónákvæmari (Picone, 1999; Helgi Haraldsson, 2001).
Sálfélagslegir þættir
Gildi og þýðing vinnu eru einstaklingsbundin. Flestir vilja þó afla tekna, afreka, finna
tilgang, eiga félagsleg samskipti og öðlast góða sjálfsmynd í vinnu. Ef einstaklingar ná ekki
að uppfylla þessa þætti eykst hætta á óæskilegri streitu (Locke og Taylor, 1991). Til að stuðla
að velgengni og vellíðan í starfi eru góður starfsandi, hvatning samstarfsfólks,
markmiðssetning, tímaáætlunargerð og góð yfirsýn verka mikilvægir þættir (Helgi
Haraldsson, 2001; Kielhofner, 1995b; Kielhofner, 2002a; Moore-Corner, Kielhofner og
Olson, 1998; Wade og Tavris, 1998;).
Tvær hugsanlegar ástæður geta verið fyrir því að einstaklingur upplifir streitu í tengslum
við tekjur. Annars vegar þegar of mikil áhersla er lögð á fjárhagslegan ávinning vinnunnar.
Einstaklingi finnst hann stöðugt þurfa að afla meira. Hin ástæðan er þegar of lítilla tekna er
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aflað. Hagnýt atriði eru látin ganga fyrir vexti í starfi og lítil áhersla lögð á fjárhagslega
útkomu vinnunnar (Locke og Taylor, 1991).
Ýmsir áhættuþættir koma í veg fyrir afrek í vinnu. Til að einstaklingur nái árangri er
mikilvægt að starf hans sé áhugavert og ögrandi. Þegar einstaklingur upplifir sig ekki hæfan
og finnst hann ekki hafa stjórn á starfi sínu eykst hætta á streitueinkennum (Locke og Taylor,
1991).
Nauðsynlegt er að einstaklingur sjái tilgang með vinnu sinni. Aðstæður sem dregið geta úr
því að hann sjái tilgang með vinnu eru meðal annars atvinnuleysi og tæknilegar breytingar í
vinnu. Aðrir missa aftur á móti sjónar af tilgangi vinnu því þeir leggja ofuráherslu á að fá
ákveðna stöðu eða finnst þeir hafa náð endanlegu takmarki í vinnu (Locke og Taylor, 1991).
Félagslegum samskiptum á vinnustað getur staðið ógn af ýmsum þáttum. Of mikill tími
getur farið í félagsleg samskipti og bitnað á vinnu. Þegar ofuráhersla er lögð á starfsframa
getur það aftur á móti leitt til félagslegrar einangrunar (Locke og Taylor, 1991). Vellíðan
starfsfólks á vinnustað hefur mikla þýðingu fyrir bæði starfsfólk og fyrirtæki. Samspil margra
þátta tryggir góðan starfsanda. Dæmi um það er jákvætt samband við yfirmann og
samstarfsfólk. Líði starfsfólki illa á vinnustað hvort sem ástæðan er baktal samstarfsfólks,
streita eða annað bitnar það á afköstum (Helgi Haraldsson, 2001). Hvatning og sannfæring
samstarfsfólks er hverjum einstaklingi mikilvæg í vinnu. Fólk öðlast trú á eigin getu þegar
aðrir sannfæra það um hæfileika þess (Wade og Tavris, 1998).
Starfsfólk sem setur sér markmið í starfi getur aukið samkeppnishæfni sína og færni í
starfi (Wade og Tavris, 1998). Tímaáætlanir leiðbeina starfsfólki um hvernig og hvenær skuli
framkvæma ákveðin verk sem tilheyra vinnunni og ná markmiðum. Ef starfsfólk vinnur ekki
eftir tímaáætlunum getur það leitt til óánægju í starfi og minni afkasta og úthalds (Kielhofner,
1995b; Kielhofner, 2002a). Til að geta sett sér raunhæf markmið og unnið eftir tímaáætlun er
mikilvægt er að vita hvaða verk tilheyra starfi og hafa yfirsýn yfir þau. Yfirsýn felur í sér að
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geta skipulagt, metið, átt samskipti, og hegðað sér á viðeigandi hátt miðað við aðstæður á
vinnustað. Skortur á yfirsýn getur leitt til þess að starfsfólk sjái ekki tilgang með starfi sínu og
haft áhrif á sjálfsmynd þess (Kielhofner, 1995b; Kielhofner, 2002a). Ónæði sem samstarfsfólk
og viðskiptavinir valda á vinnustað getur haft áhrif á starfsfólk. Sífellt ónæði getur bitnað á
afköstum, einbeitingu og vellíðan þess (Moore-Corner, Kielhofner og Olson, 1998).
Standi einstaklingi ógn af þeim þáttum sem hér hefur verið fjallað um getur það leitt til
skertrar sjálfsmyndar og kulnunar í starfi. Það hefur áhrif á daglegt líf einstaklinga þar sem
flestir verja umtalsverðum tíma í vinnu (Locke og Taylor, 1991).
Andleg álagseinkenni
Þegar fólk upplifir streitu geta komið fram einkenni sem það hefur ekki haft áður. Þessi
einkenni eru tímabundin; dvína á nokkrum klukkutímum og eru yfirleitt farin þremur dögum
eftir að streitan gerði vart við sig. Kvíði er oft fylgifiskur streitu og getur orðið alvarlegur ef
hann er ekki í samræmi við ytri aðstæður eða varir í óeðlilega langan tíma. Kvíða er hægt að
skipta í sálfélagsleg og líkamleg einkenni. Sálfélagsleg einkenni eru ótti, pirringur og
persónuleikaröskun. Líkamleg einkenni eru skjálfti, sviti, ör hjartsláttur, verkur fyrir brjósti,
andarteppa, höfuðverkur, svimi, niðurgangur, tíð þvaglát, svefntruflanir og
einbeitingarörðugleikar (Lloyd, 1999).
Líkamlegir þættir
Algengt er að starfsfólk vinni við lélegar vinnuaðstæður sem skapa óæskilegt álag eins og
einhæfar vinnuhreyfingar, óhentugar vinnustellingar, of mikinn vinnuhraða og svo framvegis
(Berglind Helgadóttir og Þórunn Sveinsdóttir 2000).
Líkamsstaða er talin hafa mikil áhrif á heilsu og vellíðan starfsmanna. Vinna í einni
ákveðinni stöðu eða kyrrstöðu getur leitt til líkamlegra álagseinkenna. Þegar líkaminn eða
líkamshlutar eru staðsettir þannig að vöðvar vinna gegn þyngdarkrafti og liðir eru í ystu stöðu
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veldur það starfsmanni oft óþægindum. Dæmi um slíka stöðu er þegar handleggjum er haldið
út í axlarhæð (Baker, 1999).
Mismunandi störf krefjast mismunandi líkamsstöðu. Standandi staða gefur möguleika á
auknum hreyfanleika og því að ná til stærra vinnusvæðis. Í standandi stöðu er einnig hægt að
nota líkamsþyngd sem kraft. Sitjandi staða dregur úr áreynslu, eykur stöðugleika og veitir
stuðning til að beita krafti. Þrátt fyrir að þessar líkamsstöður veiti ýmsa möguleika er engin
líkamsstaða fullkomin. Einhæfar líkamsstöður geta leitt til álagseinkenna (Baker, 1999).
Mikill vinnuhraði hefur verið tengdur verkjum frá hreyfi- og stoðkerfi. Hann veldur því að
vöðvar spennast og blóðflæði minnkar (Helgi Haraldsson, 2001). Endurteknar hreyfingar eru
æskilegar upp að ákveðnu marki. Finna þarf jafnvægi milli mikillar stöðuvinnu og einæfra
hreyfinga við vinnu (Warren, 2001).
Líkamleg álagseinkenni
Við líkamlegt álag myndast oft óeðlileg vöðvaspenna í einum eða fleiri vöðvahópum og
líkaminn leitar í óæskilega stöðu. Dæmi um slíkt er þegar fólk lyftir öxlum vegna óeðlilegrar
spennu í bakvöðvum. Við það getur myndast spenna í ennis- og hnakkavöðvum sem orsakar
höfuðverk. Samfara höfuðverk kemur oft álag á hringvöðva augans og vöðva augnloks sem
leiðir til óþæginda í augum (Trew, 1997).
Verkir frá hálsi, herðum og öxlum eru algengir í vinnu þar sem fólk lyftir handleggjum
mikið og höfuð er í læstri stöðu. Dæmi um slík störf eru tölvuvinna og önnur störf þar sem
kröfur til sjónar eru einnig miklar. Verki frá handleggjum og höndum má rekja til
síendurtekinna hreyfinga þeirra við vinnu. Innsláttur á lyklaborð tölvu eða mikil vinna með
tölvumús geta ýtt undir slík einkenni. Verkur í mjóbaki hefur meðal annars verið rakinn til
síendurtekinna beygja og snúninga, vinnu í kyrrstöðu og þess að lyfta þungum hlutum
(Wilson, 2001; Nuki, Ralston og Luqmani, 1999). Verkir í mjöðmum geta komið vegna
mikillar setu, göngu, legu og þess að sitja á hækjum sér. Verkir í fótleggjum eru algengir í
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störfum þar sem fólk stendur á hörðu eða ójöfnu undirlagi (Nuki, Ralston og Luqmani, 1999;
Andersen og Bjurvald, 1994).
Hugmyndafræði
Vinnuvistfræði fjallar um einstakling og samspil hans við þá þætti umhverfis sem geta
haft áhrif á öryggi hans, heilsufar og líkamlega og andlega líðan. Líkanið um iðju mannsins er
verkfæri til að útskýra iðju. Það líkt og vinnuvistfræðin, lítur svo á að iðja verði til vegna
samspils manns og umhverfis. Þess vegna hentar vel að vinna út frá líkaninu um iðju
mannsins í þessari rannsókn. Í líkaninu er áhersla lögð á áhugahvöt sem liggur að baki iðju,
hvernig iðjumynstur verður til vegna venja og lífsstíls, eðli framkvæmda og áhrifa frá
umhverfi (Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Kilehofner, 1995c; Kielhofner, 2002b).
Líkanið lítur á manninn út frá þremur þáttum. Þeir eru vilji, vani og framkvæmd huga,
heila og líkama. Þættirnir tengjast innbyrðis og hafa sameiginlegan tilgang. Þau hugtök sem
vilji inniheldur eru: Trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhugi. Þau hugtök sem vani inniheldur
eru: Vani, vanakort, hlutverk og hlutverkavísar. Þau hugtök sem framkvæmd huga, heila og
líkama inniheldur eru: Stoðkerfi, taugakerfi, kerfi blóðrásar og öndunar og huglægar myndir
(Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Kilehofner, 1995c; Kielhofner, 2002b).
Þegar líkanið um iðju mannsins er notað í tengslum við upplifun einstaklinga af starfi sínu
og heilsu er tvennt haft að leiðarljósi. Í fyrsta lagi er tekið mið af almennum eiginleikum
einstaklingsins og vinnuumhverfis hans. Þá er átt við vilja, vana, framkvæmd og
vinnuumhverfið. Þessir þættir ýmist styðja við eða draga úr árangri einstaklings í starfi. Í öðru
lagi er sjónum beint að því hvernig heilsa hefur áhrif á vilja, vana og framkvæmd og samband
einstaklings við vinnuumhverfi sitt (Kielhofner o.fl., 1999).
Vilji hefur áhrif á starfsval og starfsánægju í vinnu. Valið stýrist af gildum, trú á eigin
áhrifamátt og áhuga. Starfsánægja næst þegar starfsmaður upplifir sig færan um að sinna starfi
sínu, nýtur þess og sér tilgang með því (Fisher, 1999; Kielhofner o.fl., 1999).
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Hagnýtar venjur eru nauðsynlegur þáttur í árangursríku starfi. Venjur sem hafa áhrif á
vinnu tilheyra venjumunstri daglegs lífs. Fullmótað starfshlutverk gerir starfsmanni kleift að
skilja hvaða hegðun er viðeigandi í tilteknum aðstæðum (Fisher, 1999; Kielhofner o.fl.,
1999).
Öll störf krefjast ákveðinnar hæfni við framkvæmd þeirra. Framkvæmd ætti að setja í
samhengi við vilja og vana til að ná heildrænni sýn yfir einstakling í vinnu. Grunneiningar
framkvæmdar eru færniþættir sem eru lærðar, sýnilegar og markvissar gjörðir sem raðast upp
og leiða til að ákveðið verk er innt af hendi. Færniþættir varða hreyfingu, framkvæmdarferli
og boðskipti og samskipti (Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Fisher og Kielhofner, 1995b;
Kielhofner o.fl., 1999). Huglægar myndir, sem er hugtak innan framkvæmdar, leiðbeina
einstaklingum í að skipuleggja, túlka og framkvæma ákveðin verk sem tilheyra vinnu. Þetta
eru ekki meðvitaðar leiðbeiningar heldur er þetta ómeðvitað ferli (Fisher og Kielhofner,
1995a).
Efnislegt og sálfélagslegt umhverfi hefur áhrif á stafsmann og starf hans. Meðal
sálfélagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsmann er viðurkenning, virðing og stuðningur
samstarfsfólks. Þeir efnislegu þættir sem hafa áhrif á starfsmann eru til dæmis hljóð, öryggi
og aðgengilegt húsnæði (Guðrún Pálmadóttir, 2001b; Kielhofner o.fl., 1999) .
Kielhofner og fleiri (1999) fjölluðu um að þrennt bæri að hafa í huga þegar líkanið um
iðju mannsins er notað í tengslum við vinnu einstaklinga. Í fyrsta lagi ætti að skoða
framkvæmd við vinnu út frá samspili einstaklings og umhverfis. Í öðru lagi er mikilvægt að
iðjuþjálfar túlki grunnhugtök líkansins út frá hverjum og einum einstaklingi. Gildi, áhugi, trú
á eigin áhrifamátt, hlutverk, venjur og hæfni eru einstaklingsbundin. Í þriðja lagi skal ávallt
taka tillit til allra þátta sem geta haft áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Algengt er að lögð
sé áhersla á líkamlega hæfni í mati og þjálfun en litið framhjá eiginleikum einstaklings og
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samskiptum hans við fólk og umhverfi. Þetta eru mikilvægir þættir í að ná árangri í starfi
(Kielhofner o.fl., 1999).
Líkanið um iðju mannsins greinir ekki nákvæmlega frá undirþáttum framkvæmdar huga,
heila og líkama. Þetta eru þættir sem nauðsynlegt er að taka mið af þegar samspil einstaklings
við umhverfi er skoðað. Höfundar líkansins um iðju mannsins mæla því með notkun
sérhæfðra starfslíkana við athugun á þessum þáttum (Kielhofner o.fl.1999). Þess vegna voru
líkanið um lífaflfræði og kenningar um streituviðbrögð notuð í þessari rannsókn.
Kenningar um streituviðbrögð lýsa líkamlegum og andlegum viðbrögðum gegn
streituvöldum. Samkvæmt kenningunum eru streituviðbrögð flokkuð í einkenni, tilfinningar
og persónuleg vandamál (Stein og Cuttler, 1998). Seyle (1991) kom fram með kenningu um
almenna aðlögunarheilkennið. Samkvæmt henni skiptast líkamsviðbrögð gegn streituvöldum í
þrjú stig. Þau eru hættuviðbrögð, viðnámsstig og hrörnunarstig. Hættuviðbrögð myndast
þegar streituvaldar ógna starfsemi innri líffæra einstaklings. Ef líffærin ná að aðlagast
streituvöldunum færist viðbragðið á viðnámsstig og reynir að koma í veg fyrir vaxandi streitu.
Á hrörnunarstigi er álag orðið viðvarandi og varnir líkamans bresta (Seyle, 1991).
Líkanið um lífaflfræði fjallar um að hægt sé að gera einstaklingum kleift að stunda iðju
sem hefur þýðingu fyrir þá með því að auka hreyfimörk liða, þol og styrk (Dutton, 1995).
Þegar hæfni starfsmanns mætir ekki líkamlegum kröfum starfs hentar að nota líkanið um
lífaflfræði. Það beinir sjónum sínum að því að endurheimta fyrri hæfni, aðlaga starf og
vinnuumhverfi. Aðlögunin getur falið í sér breytingu á vinnutíma, endurskipulagningu
vinnurýmis og útvegun á betri tækjum og aðbúnaði (Foster, 1996; Fenton og Gagnon, 1998).
Yfirlit um helstu matstæki
Ýmis matstæki hafa verið notuð til að skoða þá þætti sem hafa áhrif á líðan fólks í vinnu.
Dæmi um slík matstæki eru The Occupational Stress Inventory, General Nordic Questionnaire
for Psychological and Social Factors at Work (QPSnordic), Norræna matskerfið, The Stress
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Mangement Quiestionnaire (SMQ), Worker Role Interview (WRI) og Work Environment
Impact Scale (WEIS).
The Occupational Stress Inventory er spurningalisti sem var hannaður til að meta
streituvalda sem tengjast mismunandi aðstæðum vinnu og umhverfis. Matstækið tengir streitu
vegna vinnu við sálfræðilegt álag sem starfsmaður upplifir og metur persónuleg bjargráð hans
til að meðhöndla streituvalda og sálfræðilegt álag (Erez og Lindgren, 1999).
General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPSnordic)
er spurningarlisti sem var hannaður til að kanna andlega og félagslega þætti í vinnu. Hann
skiptist í þrjú stig: Verk, einstaklingur og samfélag og skipulag (www.occuphealth.fi).
Norræna matskerfið byggir á þriggja þrepa kerfi, rauðu, gulu, grænu. Upplýsinga er aflað
með áhorfi og er ætlað að segja til um hvort vinnuaðstæður geti ógnað líkamlegri heilsu fólks.
Rautt stendur fyrir óviðunnandi líkamsstöðu starfsmanns við vinnu, gult fyrir að nánari
athugunar sé þörf og grænt fyrir að líkamsstaða starfsmanns sé ásættanleg (www.av.se ).
The Stress Mangement Quiestionnaire (SMQ) er spurningalisti sem notaður er til að afla
upplýsinga um einkenni og vandamál sem koma í kjölfar streitu, streituvalda og bjargráð
einstaklinga gegn þeim (Stein og Cuttler, 1998).
Worker Role Interview (WRI) og Work Environment Impact Scale (WEIS) eru matstæki í
viðtalsformi sem byggja á líkaninu um iðju mannsins. Þau voru hönnuð af iðjuþjálfum fyrir
iðjuþjálfa. WRI er ætlað að skilgreina hugsanlegar hindranir sem gætu haft áhrif á afturhvarf
einstaklings til vinnu, styrkleika einstaklingsins og áhrif frá umhverfi. WEIS gefur
upplýsingar um hvernig einstaklingur með færniskerðingu upplifir vinnuumhverfi sitt
(Moore-Corner, Kielhofner og Olson, 1998; Velozo, Kielhofner og Fisher, 1998).
Ekkert þessara matstækja tekur á heildrænan hátt til upplifunar á vinnuumhverfi, starfi og
álagseinkennum. Flest þeirra fjalla eingöngu um andlega þætti eða líkamlega. The
Occupational Stress Inventory, QPSnordic og SMQ fjalla eingöngu um sálfélagslega þætti.
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Norræna matskerfið fjallar eingöngu um líkamlega þætti. WEIS og WRI eru heildrænni en hin
en þau eru í viðtalsformi og henta ekki rannsóknaraðferð þessa verkefnis. Þar sem ekkert
matstækjanna veitir þær upplýsingar sem þurfti til að fá svör við rannsóknarspurningunum var
sérstakur spurningalisti hannaður fyrir rannsóknina.
Íslenskar rannsóknir
Hér á landi hafa verið gerðar rannsóknir á líðan og umhverfi starfsfólks í mismunandi
starfsgreinum. Rannsókn var gerð á óþægindum frá hreyfi-og stoðkerfi meðal 653
starfsmanna í matvöruverslunum árið 1999. Svarhlutfall var 56%. Niðurstöður sýndu fram á
að algengi óþæginda í hálsi, herðum og efri hluta baks meðal kvenna sem vinna langan
vinnudag við afgreiðslukassa gætu tengst einhæfum, síendurteknum hreyfingum sem starfið
útheimtir (Þórunn Sveinsdóttir, Hulda Ólafsdóttir og Vilhjálmur Rafnsson, 1999).
Trausti Hrafnsson og Valgeir Sigurðarson gerðu rannsókn árið 1999 á óþægindum frá
hreyfi- og stoðkerfi hjá starfsfólki sem vinnur við tölvur. Úrtakið var 275 einstaklingar sem
unnu við fjarskipti, flutning og hugbúnað. Svarhlutfall var 67.3%. Notaður var hluti af
Norræna spurningalistanum (Standardized nordic questionaire for the analysis of
musculoskeletal symptoms) til að afla upplýsinga. Spurningum sem taka til neðri hluta
líkamans var sleppt og nokkrum nýjum spurningum var bætt við. Niðurstöður leiddu í ljós að
óþægindi voru mjög tíð meðal þátttakenda. Um 94% kvenna og 84% karla höfðu haft
óþægindi einhvern tíman á síðastliðnum 12 mánuðum frá hálsi og hnakka, herðum og öxlum,
mjóbaki, olnbogum, úlnliðum eða fingrum. Óþægindi frá hálsi og hnakka voru algengust en
72% höfðu fundið fyrir þeim einhvern tíma á síðastliðnum 12 mánuðum. Niðurstöðurnar voru
bornar saman við rannsókn á slembiúrtaki af Íslendingum sem Ólöf Anna Steingrímsdóttir
gerði 1986. Með þeirri rannsókn var könnuð tíðni óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi
síðastliðna 12 mánuði og síðastliðna sjö daga. Samanburðurinn sýndi að óþægindi á öllum
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svæðunum nema mjóbaki voru algengari hjá fólki sem vann við tölvur (Trausti Hrafnsson og
Valgeir Sigurðsson, 1999).
Rannsóknarniðurstöður Trausta og Valgeirs voru bornar saman við sænska rannsókn sem
gerð var af Aronsson og fleirum (1992). Í þeirri rannsókn var sami spurningalisti notaður fyrir
fólk sem vann við tölvur hjá sænska ríkinu. Samanburðurinn leiddi í ljós að 15-30% minni
tíðni óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi, var í niðurstöðum Aronssons og félaga en Trausta og
Valgeirs. Ekki er hægt að segja til um hvort óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi séu algengari á
Íslandi en í öðrum löndum. Hins vegar er ljóst að óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi eru mjög
algeng á Íslandi (vitnað til í Trausti Hrafnsson og Valgeir Sigurðarson, 1999).
VER gerði árið 2002 könnun á líðan, vinnuumhverfi og heilsu 1847 starfsmanna í
útibúum banka og sparisjóða. Spurningalisti sem var að mestu byggður á Almenna norræna
spurningalistanum um sálfræðilega og félagslega þætti í vinnu (General nordic questionare for
psychological and social factors at work) var lagður fyrir starfsfólk. Að auki bætti VER inn
nokkrum spurningum úr könnunum sem það hefur lagt fyrir nokkrar starfsstéttir. Í könnuninni
var 80% svarhlutfall. Niðurstöður sýndu meðal annars að starfsfólk bjó við mikið eða ójafnt
vinnuálag. Fjórum af hverjum tíu fannst þeir hafa of mikið að gera. Þriðjungi fannst starfið
andlega erfitt og 15% töldu sig vera oft eða alltaf úrvinda að vinnudegi loknum. Þriðjungur
gat sjaldan eða aldrei haft áhrif á ákvarðanatöku sem var mikilvæg starfi þeirra og svipaður
fjöldi vissi sjaldan eða aldrei með góðum fyrirvara hvaða verkefni biðu þeirra (Hildur
Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002).
Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Berglind Helgadóttir og
Kristinn Tómasson (2000) gerðu rannsókn á tengslum sálfélagslegra þátta og óþæginda í
hálsi, herðum og mjóbaki hjá konum í öldrunarþjónustu. Úrtakið var 1886 einstaklingar og
svörunin 80%. Niðurstöður sýndu að óþægindi í háls og hnakka tengdust ýmsum
sálfélagslegum þáttum þó sérstaklega óánægju í starfi, þreytu í lok vaktar, óánægju með
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yfirmenn og því að hafa orðið fyrir áreitni. Óþægindi í öxlum tengdust einna helst óánægju
með yfirmenn og valdaskipulag. Óþægindi í mjóbaki tengdust sérstaklega ósamstöðu í
vinnunni, valdaskipulagi og óánægju með yfirmenn.
Hulda Ólafsdóttir (1999) kannaði hvort tengsl væru milli útgjalda vegna veikinda
starfsmanna og fjárfestingar í heilsu þeirra. Fjárfestingin fólst í heilsu- og næringarátaki
meðal skipsáhafnar sem stóð yfir á árunum 1994-1996. Samanlagður kostnaður fyrirtækisins
vegna veikinda og heilsuverndar starfsmanna hafði lækkað um 7% frá 1995-1996. Samkvæmt
Huldu Ólafsdóttur er gott vinnuumhverfi ekki aukakostnaður fyrir fyrirtæki heldur þvert á
móti sparnaður. Öryggi, heilbrigði og persónulegur þroski starfsfólks er mikilvægur hluti af
heildarþróun fyrirtækja.
Erlendar rannsóknir
Í skýrslu evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar í Dublin frá árinu 1997 var fjallað um
gríðarlegan kostnað fyrirtækja vegna veikindafjarvista í löndum Evrópusambandsins. Meðal
annars kom fram að rekja mætti 20% veikindafjarvista fólks á aldrinum 15-66 ára í Danmörku
til vinnu og vinnuumhverfis. Tæplega fjórðungur starfsmanna í löndum Evrópusambandsins
er fjarverandi árlega vegna atvinnutengdrar vanheilsu. Vegna þessa tapast alls um 600
milljónir vinnudaga á ári (Vitnað til í Berglind Helgadóttir og Þórunn Sveinsdóttir, 2000).
Lægri tíðni verkja frá hreyfi- og stoðkerfi getur aukið framleiðni hjá starfsfólki.
Occupational safety and health administration (OSHA) í Bandaríkjunum rannsakaði samband
milli einkenna frá hreyfi- og stoðkerfi og breytinga á framleiðni hjá iðnverkafólki á árunum
1990 til 2000. Niðurstöður sýndu að framleiðniaukning hjá verkafólki tengdist lægri tíðni
verkja frá hreyfi- og stoðkerfi (Conway og Svenson, 2001).
Að mati González, Adenso-Díaz og Torre (2003) er erfitt er að sanna að jákvætt samband
sé milli vinnuvistfræðilegrar hönnunar vinnustaða og aukinna gæða í framleiðni. Til þess að
gera það þarf að rannsaka áhrif mismunandi framleiðsluaðferða á einstaklinga á
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raunverulegum vinnustað. Ekki er raunhæft að breyta framleiðsluaðferðum eingöngu í
rannsóknarskyni. Í rannsókn á mismunandi framleiðsluaðferðum járniðnarmanna kom fram að
vinnuvistfræðilegar umbætur á vinnustað hafa áhrif á framleiðslugæði. Aðlögun
vinnuumhverfis að starfsmönnum getur leitt til minna líkamlegs og andlegs álags. Það hefur
óbein áhrif á fækkun framleiðslumistaka sem dregur úr kostnaði fyrirtækja.
Samkvæmt Karlkvist, Tornkvist, Hagberg, Hagman og Toomingas (2002) er nauðsynlegt
er að taka mið af kyni þegar áhættuþættir í vinnuumhverfi eru metnir. Sýnt hefur verið fram á
að verkir frá hreyfi- og stoðkerfi eru algengari hjá konum en körlum. Í þversniðsrannsókn sem
gerð var á tengslum vinnu og verkja frá hreyfi- og stoðkerfi var kynjamunur kannaður.
Þátttakendur voru 895 konur og 634 karlar sem unnu við símvörslu á skiptiborði. Svarhlutfall
kvenna var 79% og karla 88%. Tíðni líkamlegra og andlegra álagseinkenna var hærri meðal
kvenna. Hjá báðum kynjum voru tengsl milli þess að vinna tvær klukkustundir eða lengur á
dag og álagseinkenna. Mest fylgni var á milli einkenna í hálsi og herðum. Fylgni var milli
tímaskorts og álagseinkenna í herðum og upphandleggjum hjá konum en ekki hjá körlum.
Ferreira og Saldiva (2002) telja að sálfélagslegir þættir vinnuumhverfis hafi áhrif á verki
frá hreyfi- og stoðkerfi. Rannsókn var gerð á 62 einstaklingum sem störfuðu við símsölu og
símsvörun í dótturfyrirtæki alþjóðlegs banka í Sao Paulo í Brasilíu. Starfsfólkið þurfti allt að
nota tölvu í vinnu sinni. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hugsanlegt samband milli
áhættuþátta í vinnu og tíðni óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi. Matslisti sem metur samband
vinnuvistfræðilegra, skipulagslegra og sálfélagslegra þátta í vinnu var lagður fyrir þá. Í öðrum
hluta matslistans var spurt hvort einstaklingur hefði upplifað einkenni frá hálsi, herðum,
höndum og úlnliðum, í vinnu sem og utan hennar, lengur en sjö daga samfellt. Hinn hluti
matslistans var greining á vinnu sem fyllt var út af rannsakendum. Aðaleinkenni vinnu við
símsvörun voru langvarandi kyrrseta, síendurteknar hreyfingar, félagsleg samskipti, ábyrgð og
skilvirkni. Aðrir áhrifaþættir voru tímaskortur, háleit markmið og stöðugt eftirlit yfirmanna.
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Vinna við símsölu einkenndist af samskiptum við núverandi og verðandi viðskiptavini til að
selja þeim þjónustu bankans. Sýnt var fram á jákvæða fylgni á milli óþæginda frá hreyfi- og
stoðkerfi og óánægju með vinnurými, tækjabúnað, vinnuskipulag og félagslegt umhverfi.
Einnig var fylgni á milli óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi og fjarveru frá vinnu. Fyrir utan
mismunandi langan vinnudag var enginn verulegur munur á þessum hópum með tilliti til
lýðfræðilegra og vinnutengdra þátta. Aðalmunurinn var sá að einstaklingar sem störfuðu við
símsvörun voru ánægðari en þeir sem unnu við símsölu. Fjarvera frá vinnu vegna óþæginda
frá hreyfi- og stoðkerfi var tíðari á meðal þeirra sem unnu við símsölu.
Samantekt
Vinnuvistfræði fjallar um einstakling og samspil hans við þá þætti umhverfis sem geta
haft áhrif á öryggi hans, heilsufar og líkamlega og andlega líðan. Hún gengur út á að aðlaga
skuli umhverfið að einstaklingnum en ekki hann að umhverfinu.
Ýmsir þættir í starfi, efnislegu og sálfélagslegu vinnuumhverfi hafa áhrif á starfsmann. Ef
þessir þættir valda miklu álagi getur það leitt til líkamlegra og andlegra álagseinkenna. Þegar
einstaklingur upplifir streitu geta komið fram einkenni sem hann hefur ekki haft áður. Dæmi
um það er kvíði sem getur bæði haft sálfélagsleg og líkamleg einkenni. Við álag og spennu
leitar líkaminn gjarnan í óæskilega stöðu sem leiðir til verkja. Algengt er að einstaklingar
finni fyrir verkjum í höfði, hálsi, herðum og mjóbaki.
Líkanið um iðju mannsins tekur mið af vilja einstaklings, vana, framkvæmd og
vinnuumhverfi. Þessir þættir ýmist styðja við eða draga úr árangri einstaklings í starfi.
Líkanið beinir einnig sjónum að því hvernig heilsa hefur áhrif á vilja, vana og framkvæmd og
samband einstaklings við vinnuumhverfi sitt. Það greinir hins vegar ekki nákvæmlega frá
undirþáttum framkvæmdar huga, heila og líkama. Í þessari rannsókn voru líkanið um
lífaflfræði og kenningar um streituviðbrögð notuð við athugun á þessum þáttum.
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Rannsóknir hafa margar fjallað um hvaða álagseinkenni tengjast vinnu. Líkamleg og
andleg álagseinkenni eru algeng hér á landi. Þau eru mun algengari hjá konum en körlum.
Erlendis hafa verið gerðar rannsóknir á tengslum upplifunar af vinnuumhverfi og starfi við
álagseinkenni. Sýnt hefur verið fram á að framleiðniaukning hjá verkafólki tengist lægri tíðni
verkja frá hreyfi- og stoðkerfi. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæða fylgni á milli
óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi og óánægju með vinnurými, tækjabúnað, vinnuskipulag,
félagslegt umhverfi. Fjarvera frá vinnu hefur auk þess verið tengd óþægindum frá hreyfi- og
stoðkerfi.
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KAFLI III
AÐFERÐARFRÆÐI
Í þessum kafla er greint frá rannsóknarspurningum og færð rök fyrir vali á
rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði. Fjallað er um val á þátttakendum, spurningalista,
siðfræðilega þætti og að lokum gagnasöfnun og greiningu gagna.
Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig upplifun bankastarfsfólks, í fjórum
bankaútibúum í Reykjavík, af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á þróun álagseinkenna.
Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar:
1. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af vinnuumhverfi, starfi og
álagseinkennum?
2. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af starfi og álagseinkennum?
3. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og álagseinkennum?
4. Er samband milli upplifunar bankastarfsfólks af starfi og vinnuumhverfi?
Rannsóknarsnið
Rannsóknarsniðið sem var valið er megindlegt. Slíkar rannsóknir fela í sér lýsandi
greiningu talnagagna. Yfirleitt er um að ræða upplýsingar um magn eða fjölda. Tölfræðileg
greining er gerð til að lýsa tilteknu talnasafni (Bailey, 1997; Hermann Óskarsson, 2000).
Ein gerð megindlegra rannsókna eru fylgnirannsóknir en það er sú gerð sem notuð var í
þessari rannsókn. Í þeim prófar rannsakandi rannsóknarspurningar með því að bera saman
tvær eða fleiri breytur, mæla mismun og reikna fylgni. Til þess eru notuð sérstök tölfræðipróf.
Þau reikna út hve mikið gildi tveggja eða fleiri breyta fylgjast að. Ef breytingar á gildum
breyta fylgjast að er um jákvæða fylgni að ræða. Hins vegar ef breytingar á gildum breyta eru
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andstæðar er um neikvæða fylgni að ræða. Fullkomin neikvæð fylgni er -1 en fullkomin
jákvæð +1. Þegar fylgnin mælist 0 fylgjast breytingar á gildum breyta ekki að og því er ekki
um fylgni að ræða (Bailey, 1997). Fylgni á bilinu r = 0,01-0,3 er veik, r = 0,31-0,7 er meðal
og r = 0,71-0,99 er sterk (Elín Díanna Gunnarsdóttir, 2002). Takmarkanir geta fylgt þessari
rannsóknaraðferð. Samband milli tveggja breyta skýrir til dæmis ekki hvor breytan hefur áhrif
á hina (Black, 1999).
Til að safna upplýsingum var notaður spurningalisti. Styrkur slíkrar upplýsingaöflunar er
að safna má fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2001). Hins vegar
geta tengsl milli rannsakanda og þátttakanda haft áhrif á svör þeirra, breytt niðurstöðum og
ógnað áreiðanleika rannsóknarinnar (Burns og Grove, 2001). Rannsakendur höfðu ekki
samband við þátttakendur, voru hlutlausir og fjarlægir.
Gæði spurningalista geta verið mismikil. Spurningar geta verið yfirborðskenndar og
svarmöguleikar ekki tæmandi. Þátttakendur hafa ekki möguleika á að tjá nákvæma upplifun
sína, geta misskilið spurningar og svarað samkvæmt sinni túlkun (Burns og Grove, 2001;
Bailey, 1997). Til að auka áreiðanleika spurningalista þessarar rannsóknar var hann
forprófaður.
Þátttakendur
Þýði rannsóknarinnar samanstendur af öllum starfsmönnum banka og sparisjóða á Íslandi.
Í mars og apríl 2002 störfuðu 1847 manns í bönkum og sparisjóðum landsins (Hildur
Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002). Rannsakendur lögðu
upp með að fá um 100 manna úrtak. Framkvæmdastjóri útibúasviðs ákveðins banka í
Reykjavík vísaði þeim til starfsfólks fjögurra stærstu útibúa bankans. Úrtak rannsóknarinnar
var allt starfsfólk útibúanna eða 126 manns. Ekki var vitað um skiptingu milli kynja í
upphaflegu úrtaki. Svör fengust frá 97 einstaklingum sem er 77% svarhlutfall.
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Þátttakendur voru valdir með þægindaúrtaki. Ástæðan fyrir því að slíkt úrtak var notað er
að auðvelt var að nálgast þátttakendur og það tók skamman tíma. Þessi gerð úrtaks er hins
vegar óáreiðanlegasta gerð úrtaks sem völ er á. Ekki er öruggt að einstaklingar þægindaúrtaks
séu sambærilegir einstaklingum í þýðinu. Þetta hefur í för með sér að ekki er hægt að alhæfa
út frá niðurstöðum (Bailey, 1997).
Spurningalisti
Spurningalistinn Vinnuumhverfi, starfsmaður og álagseinkenni var hannaður til að afla
upplýsinga fyrir rannsóknina. Samkvæmt Guðrúnu Pálmadóttur (2001a) samsvarar hann
matslista. Það sem einkennir matslista er að þeir innihalda atriði eða fullyrðingar sem til
samans mynda eitt fyrirbæri eða undirþætti einhvers fyrirbæris. Kostir þeirra er að þeir gefa
raunverulegar upplýsingar um atferli fólks og upplifun þess og reynslu. Samkvæmt Benson og
Clark (1982) er þróun matstækja ferli sem lýtur að ákveðnum lögmálum. Ferlið skiptist í
fjögur þrep: Áætlanagerð, uppbygging, megindleg mæling og réttmæti. Við gerð
spurningalista þessarar rannsóknar voru fyrstu tvö þrepin og hluti hins þriðja höfð til
hliðsjónar (vitnað til Guðrún Árnadóttir, 2001).
Á fyrsta þrepi, áætlanagerð, var ákveðið að spurningalistinn ætti að safna upplýsingum á
heildrænan hátt samkvæmt líkaninu um iðju mannsins um einstaklinga í vinnu. Matstæki
byggð á líkaninu um iðju mannsins og/eða vinnuvistfræði voru skoðuð. WRI, WEIS og SMQ
voru skoðuð sérstaklega. Í framhaldi af því var ákveðið að hanna spurningalista um upplifun
starfsfólks af vinnuumhverfi, vinnu og álagseinkennum. Spurningalistinn inniheldur 48
krossaspurningar sem flokkast í fjóra flokka. Flokkarnir eru: (A) Bakgrunnur, (B)
Vinnuumhverfi, (C) Starfsmaður og (D) Álagseinkenni (Fylgiskjal G). Efnislega skyldar
spurningar eru saman í flokki. Í flokki A eru spurningar um kynferði og aldur. Flokkar B, C
og D endurspegla hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins sem rannsóknin byggir á. Í
flokki B eru sex spurningar sem ná til efnislegra þátta í umhverfinu og sex sem ná til
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sálfélagslegra þátta. Í flokki C eru spurningar sem vísa til hugtakanna vilji og vani. Tvær
spurningar eru um hlutverk, þrjár um venjur, þrjár um gildi, tvær um áhuga og tvær um trú á
eigin áhrifamátt. Í flokki D eru spurningar sem vísa til framkvæmdar huga, heila og líkama.
Spurningar um líkamleg álagseinkenni eru 10 en 11 um andleg álagseinkenni.
Svarmöguleikar spurningalistans eru á fjögurra þrepa likertkvarða í flokki B og C.
Kvarðinn er í eðli sínu raðkvarði en við úrvinnslu var hann meðhöndlaður sem
jafnbilakvarði. Við úrvinnslu gagna var tölugildi frá einum upp í fjóra sett á hvert bil
kvarðanna. Í flokki D var tveggja þrepa likertkvarði meðhöndlaður sem fjögurra þrepa
kvarði. Tölugildið einn var sett fyrir fyrra tímabil, tveir fyrir seinna tímabil, þrír fyrir bæði og
núll fyrir engin einkenni. Í hópkönnunum er algengt að raðkvarði sé meðhöndlaður sem
jafnbilakvarði við úrvinnslu gagna (Crist, 1998).
Matstækin WRI og WEIS voru notuð til hliðsjónar við gerð spurninga í flokki B og C.
Þau voru sérstaklega skoðuð með tilliti til innihalds spurninga sem tengjast umhverfi, trú á
eigin áhrifamátt, gildum, áhuga, vana og hlutverkum (Moore-Corner, Kielhofner og Olson,
1998; Velozo, Kielhofner og Fisher, 1998). Við gerð spurninga um andleg álagseinkenni í
flokki D var stuðst við fyrsta hluta SMQ sem varðar einkenni, tilfinningar og vandamál vegna
streitu (Stein og Cuttler, 1998). Við gerð spurninga um líkamleg álagseinkenni var stuðst við
ýmsar rannsóknir á óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi. Kristjana Fenger og Sigrún
Garðarsdóttir lektorar í iðjuþjálfun veittu einnig gagnlegar leiðbeiningar við gerð
spurningalistans í heild.
Á öðru þrepi, uppbyggingu, var útbúin verklýsingartafla þar sem hver spurning var
flokkuð eftir því hvaða hugtaki innan líkansins um iðju mannsins hún tilheyrði (Fylgiskjal H).
Réttmæti segir til um hversu vel spurningalistinn metur þau atriði sem honum er ætlað að
meta (Benson og Schell, 1997). Til eru nokkrar gerðir réttmætis. Sýndarréttmæti gefur til
kynna hvort spurningarlisti sé að mæla það sem honum er ætlað að mæla (Simmonds, 1997).
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Rannsakendur telja að spurningarlisti rannsóknarinnar búi yfir ákveðnu sýndarréttmæti.
Honum er ætlað að svara rannsóknarspurningum sem tengjast flokkum hans. Samkvæmt
Benson og Schell (1997) segir innihaldsréttmæti til um hversu vel einstök atriði eða flokkar
endurspegla það efnissvið sem spurningalista er ætlað að spanna. Þrátt fyrir að ekki hafi verið
gerð vísindaleg mæling á innihaldsréttmæti má segja að innihald spurninga hafi verið kannað
með verklýsingartöflunni (Guðrún Árnadóttir, 2001).
Á þriðja þrepi, megindlegum mælingum, var spurningalistinn undirbúinn fyrir
forathugun. Það var til dæmis gert með því að setja útskýringar inn í sviga við sumar
spurningar (Guðrún Árnadóttir, 2001). Samkvæmt Benson og Clark (1982) felur forprófun í
sér að spurningalisti er lagður fyrir einstaklinga sem eru einkennandi fyrir úrtök sem hann er
hannaður fyrir. Betra er að hafa fleiri en færri þátttakendur til að einstaka þátttakandi nái ekki
að skekkja niðurstöður. Æskilegt er að fá athugasemdir varðandi spurningar listans og
ábendingar sem komið gætu að gagni við þróun hans (vitnað til í Guðrún Árnadóttir, 2001).
Spurningalisti rannsóknarinnar var forprófaður á tveimur bankastarfsmönnum og tveimur
skrifstofustarfsmönnum. Það tók þá um 10-15 mínútur að fara yfir listann. Þátttakendur gáfu
rannsakendum upplýsingar um skýrleika og uppbyggingu spurningalistans. Eðli upplýsinga
gaf ekki tilefni til breytinga þar sem engar athugasemdir voru gerðar við listann.
Til að tryggja gæði spurningalista er æskilegt að rannsaka áreiðanleika hans.
Áreiðanleiki segir til um hversu nákvæmar niðurstöður spurningalisti gefur. Áreiðanleiki
spurningalista rannsóknarinnar hefur ekki verið kannaður að öðru leyti en með forprófun.
Siðferðilegir þættir
Ákveðnum siðferðilegum viðmiðum skal fylgt við framkvæmd rannsókna. Þátttakendur
eiga rétt á að fá nauðsynlegar upplýsingar til að geta veitt upplýst samþykki eða hætt þátttöku.
Gæta skal friðhelgi og trúnaðar og forðast að hafa neikvæð áhrif á líðan þátttakenda (Bailey,
1997; Sigurður Kristinsson, 2001).

28
Tilkynning um rannsóknina var send til persónuverndar og sótt um leyfi til
vísindasiðanefndar (Fylgiskjöl A og C). Persónuvernd gerði ekki athugasemdir við
rannsóknina (Fylgiskjal B). Vísindasiðanefnd gerði athugasemd vegna svarmöguleika við
spurningu um aldur og óskaði eftir frekari upplýsingum um uppruna spurningalistans.
Rannsóknin fékk leyfi eftir að breytingar voru gerðar (Fylgiskal D). Rannsakendur sendu
kynningarbréf til framkvæmdastjóra útibúasviðs bankans sem tók þátt í rannsókninni.
Framkvæmdastjórinn gaf skriflegt leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar innan bankans
(Fylgiskjal E). Hverju eintaki af spurningalista rannsóknarinnar fylgdi kynningarbréf til
þátttakenda (Fylgiskjal F). Í kynningarbréfinu var þátttakendum meðal annars bent á að með
því að svara listanum væru þeir að samþykkja þátttöku.
Spurningalistinn innihélt engin persónugreinanleg gögn og var nafnlaus. Gögnum
rannsóknarinnar verður eytt að henni lokinni eða eigi síðar en 15. júní 2003. Niðurstöður
rannsóknarinnar verða kynntar fyrir þátttakendum og öðrum sem málið varða. Ágrip verða
birt í tímaritum svo sem Iðjuþjálfanum, fagtímariti iðjuþjálfa og SÍB-blaðinu, málgagni
starfsmanna fjármálafyrirtækja.
Gagnasöfnun
Dagana 27.-28. febrúar 2003 fóru rannsakendur í fjögur bankaútibú, kynntu rannsóknina
fyrir útibússtjórum og afhentu þeim spurningalista sem ætlaðir voru starfsfólki. Útibússtjórum
var falið að kynna rannsóknina fyrir starfsfólki og útdeila spurningalistum til þeirra.
Þátttakendur fengu frest til 14. mars til að fylla út spurningalistana. Útibússtjóri í hverju útibúi
sá um að safna saman spurningalistunum. Rannsakendur og leiðbeinandi rannsóknarinnar
nálguðust listana í útibúin.
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Greining gagna
Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið Statistical package for the social sciences (SPSS)
notað. Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa, skipuleggja og draga saman niðurstöður.
Tíðnimælingar sem mæla prósentuhlutföll voru gerðar fyrir niðurstöður allra spurninga listans
(Fylgiskjal I). Til að lýsa þátttakendum voru upplýsingar úr A hluta spurningalistans notaðar.
Ályktunartölfræði var notuð til að kanna fylgni milli flokka spurningalistans og svara
rannsóknarspurningum. Þetta var gert með því að nota fylgnipróf Pearson (Pearson product
moment correalation test). Til að hægt væri að finna út fylgni milli flokka þurfti að útbúa
samtölubreytu fyrir þá. Einnig voru flokkarnir vinnuumhverfi og starfsmaður gerðir að einni
samtölubreytu til að reikna út fylgni fyrir rannsóknarspurninguna um tengsl á milli upplifunar
af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum. Kjartan Ólafsson (2003) útskýrir samtölubreytu
sem nýja breytu sem sé summa allra breyta í hverjum flokki fyrir sig. Þetta er gert til að gera
merkingu skýrari og túlkun niðurstaðna einfaldari.
Útreikningar fyrir hlutfallslegri dreifingu álagseinkenna milli kynja voru gerðir. Gerð var
tafla yfir þá einstaklinga sem fundið höfðu fyrir álagseinkennum burt séð frá því á hvaða
tímabilum það var. Svör voru flokkuð eftir kyni og reiknað út kynjahlutfall þeirra sem fundið
höfðu fyrir hverju einkenni. Innra brottfall var í spurningalistunum. Eina blaðsíðu vantaði í 12
spurningalista sem uppgötvaðist ekki fyrr en úrvinnsla hófst. Auk þess var sumum
spurningum ekki svarað.
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KAFLI IV
NIÐURSTÖÐUR
Niðurstöður gagnasöfnunar verða kynntar í þessum kafla. Þær verða settar fram á
myndrænan hátt, í texta og töflum. Fjallað verður um hvern flokk spurningalista
rannsóknarinnar fyrir sig. Fyrst um bakgrunnsupplýsingar, síðan vinnuumhverfi, starfsmann
og álagseinkenni. Leitast verður við að svara áður nefndum rannsóknarspurningum. Að
lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar.
Bakgrunnsupplýsingar
Úrtakið var 126 manns og svör fengust frá 97 einstaklingum sem er 77% svarhlutfall.
Konur voru 81.4% (79) þátttakenda og karlar 15.5% (15) en 2% (3) gáfu ekki upp kyn sitt. Í
þýði var skipting á milli kynja 86% konur og 14% karlar. Tafla 1 sýnir aldursdreifingu
þátttakenda. Aldur þeirra dreifðist frá lægsta aldursbili sem er 15-19 ára til næst hæsta
aldurbilsins sem er 60-64 ára. Enginn starfsmaður var á aldursbilinu 65-70 ára. Flestir voru á
bilinu 55-59 ára eða 18,6%.
Tafla 1. Aldursdreifing
Uppsöfnuð summa

Aldur

Tíðni

Hlutfall %

15-19 ára

1

1,0

1,0

20-24 ára

7

7,2

8,2

25-29 ára

5

5,2

13,4

30-34 ára

7

7,2

20,6

35-39 ára

15

15,5

36,1

40-44 ára

8

8,2

44,3

45-49 ára

14

14,4

58,8

50-54 ára

17

17,5

76,3

55-59 ára

18

18,6

94,8

60-64 ára

5

5,2

100,0

Samtals

97

100,0

hlutfalls %
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Vinnuumhverfi
Tíðni var reiknuð fyrir öll svör í flokki spurningalistans um vinnuumhverfi. Spurningar í
þessum flokki eru 12 um efnislegt og sálfélagslegt umhverfi. Á myndum í þessum kafla er
ekki birt hlutfall þeirra sem svöruðu ekki. Niðurstöður úr þessum flokki voru almennt frekar
jákvæðar. Mynd 1 sýnir dreifingu svara við spurningu um hve mikið eða lítið tillit er tekið til
persónulegra aðstæðna starfsmanna. Meðal annars svöruðu 96% að mjög og frekar mikið tillit
væri tekið til persónulegra aðstæðna starfsmanna á vinnustaðnum.
Hve mikið eða lítið tillit er tekið til persónulegra
aðstæðna á vinnustaðnum?
1%
3%

mjög mikið
frekar mikið

40%
56%

frekar lítið
mjög lítið

Mynd 1. Tillit tekið til persónulegra aðstæðna
Á mynd 2 sést hve góð eða slæm starfsfólki þótti lýsingin á vinnustaðnum. Alls sögðu
92% að lýsingin væri frekar eða mjög góð.
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Hve góð eða slæm er lýsingin á vinnustaðnum?

7% 1%
33%

mjög góð
frekar góð
frekar slæm
mjög slæm

59%

Mynd 2. Lýsing á vinnustað
Þrátt fyrir að útkoman væri almennt jákvæð voru nokkur atriði sem komu ekki mjög
jákvætt út. Neikvæðustu niðurstöðurnar úr vinnuumhverfinu tilheyrðu efnislegu umhverfi þar
sem spurt var um vinnurými, húsgögn, inniloft, lýsingu og óþægileg hljóð. Meðal annars
fannst 14.5% þátttakenda húsgögn á vinnustaðnum henta sér frekar eða mjög illa. Mynd 3
sýnir hve gott eða slæmt starfsfólk taldi inniloft vera. Meirihluti starfsfólks eða 67% taldi
inniloftið frekar eða mjög slæmt.
Hve gott eða slæmt er inniloftið á vinnustað
þínum?

20%

6%
27%

mjög gott
frekar gott
frekar slæmt
mjög slæmt

47%

Mynd 3. Inniloft á vinnustað
Hitastig tengist innilofti og því getur verið samband á milli upplifunar á þessum tveimur
þáttum. Á mynd 4 má sjá að 48% þátttakenda taldi hitastigið eiga frekar eða mjög illa við sig.
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Hve vel eða illa á hitastigið á vinnustaðnum við þig?

5%

7%

43%
45%

mjög vel
frekar vel
frekar illa
mjög illa

Mynd 4. Hitastig á vinnustað
Starfsmaður
Tíðni var reiknuð fyrir öll svör í flokki spurningalistans um starf. Í þessum flokki eru 13
spurningar um vilja og vana sem eru hugtök innan líkansins um iðju mannsins. Á myndum í
þessum kafla er ekki birt hlutfall þeirra sem svöruðu ekki. Niðurstöður úr þessum flokki
listans komu mun jákvæðar út heldur en í flokkum um upplifun af vinnuumhverfi og
álagseinkennum. Á mynd 5 má sjá að öllum þátttakendum (100%) fannst þeir leysa vinnuna
frekar eða mjög vel af hendi.
Hve vel eða illa leysir þú vinnuna af hendi?

40%

mjög vel
frekar vel
60%

Mynd 5. Frammistaða í vinnu
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Mynd 6 sýnir að nánast allt starfsfólkið (99%) hafði frekar eða mjög mikinn áhuga á
vinnunni.
Hve mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á vinnunni?

1%

37%

mjög mikinn
frekar mikinn
62%

frekar lítinn

Mynd 6. Áhugi á vinnu
Á mynd 7 má sjá að þátttakendur töldu mjög mikilvægt að hafa vinnu. Einungis 1%
fannst það skipta litlu máli en 99% fannst það skipta frekar eða mjög miklu máli að hafa
vinnu.
Hve miklu eða litlu máli skiptir það þig að hafa
vinnu?
1%
6%

mjög miklu
frekar miklu
frekar litlu

93%

Mynd 7. Mikilvægi vinnu
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Álagseinkenni
Tíðni var reiknuð fyrir öll svör í flokki spurningalistans um álagseinkenni. Þar voru
þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu fundið fyrir líkamlegum og/eða andlegum
álagseinkennum síðastliðinn mánuð og/eða ár. Tíðni álagseinkenna var hlutfallslega meiri hjá
konum en körlum (Fylgiskjal J). Undantekningar frá því voru verkir í fótleggjum, kvíði og
verkir fyrir brjósti sem voru algengari hjá körlum en konum. Á mynd 8 má sjá frá hvaða
líkamshlutum þátttakendur fundu fyrir líkamlegum álagseinkennum á öðru eða báðum
tímabilunum. Algengast var að þátttakendur fyndu fyrir verkjum frá herðum (66 þátttakendur)
og hálsi (58 þátttakendur). Einkenni frá höndum voru sjaldgæfust (19 þátttakendur).
Staðsetning líkamlegra álagseinkenna
66

70
60

51

Fjöldi

50
40

Augu

58

36

42

40

30

Efra bak
Fótleggir
Handleggir
Háls

24

28

20
10
0

Hendur

19

21

Herðar
Höfuð
Mjaðmir
Mjóbak

Mynd 8. Tíðni líkamlegra álagseinkenna
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fundið fyrir ákveðnum andlegum einkennum
síðastliðinn mánuð og/eða ár. Andlegu álagseinkennin voru ekki eins algeng og þau
líkamlegu. Mynd 9 sýnir þau álagseinkenni sem þátttakendur fundu fyrir á öðru eða báðum
tímabilunum. Þreyta var algengasta álagseinkennið (48 þátttakendur) en skjálfti (einn
þátttakandi) sjaldgæfasta.

36

Andleg álagseinkenni
Einbeitingarörðugleikar

60

Kvíði

48

50

Magaverkur
Meltingartruflanir

Fjöldi

40

Munnþurrkur

27

30
20

17

Skjálfti

15

11

18

14

10
1

3

7

5

Sviti í lófum
Verkir fyrir brjósti
Þreyta
Öndunarerfiðleikar
Ör hjartsláttur

0

Mynd 9. Tíðni andlegra álagseinkenna
Niðurstöður rannsóknaspurninga
Fylgnipróf Pearson var notað til að leita svara við rannsóknarspurningunum. Til að hægt
væri að finna út fylgni milli flokkanna; vinnuumhverfi, starf og álagseinkenni, þurfti að útbúa
samtölubreytu fyrir flokkana. Einnig voru flokkarnir vinnuumhverfi og starfsmaður gerðir að
einni samtölubreytu til að reikna út fylgni fyrir rannsóknarspurninguna um tengsl á milli
upplifunar af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum. Til að svör þátttakenda væru tekin
gild þegar samtölubreytur voru útbúnar urðu þeir að hafa svarað öllum spurningunum í þeim
flokkum sem fylgni var reiknuð á milli. Þetta útskýrir mismunandi fjöldatölur í fylgnitöflum.
Hugsanlegt er að þetta hafi áhrif á niðurstöður þar sem færri þátttakendur voru að baki
hverjum flokki.
Fylgni milli efnislegs umhverfis og álagseinkenna var nánast jafn mikil (rp = 0,357) og á
milli sálfélagslegs umhverfis og álagseinkenna (rp = 0,353). Tafla 2 sýnir marktæka
meðalfylgni (rp = 0,343) milli samtölubreytunnar upplifun af vinnuumhverfi og starfi annars
vegar og álagseinkenna hins vegar.
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Tafla 2. Tengsl vinnuumhverfis og starfs við álagseinkenni
Vinnuumhverfi og
starf
Vinnuumhverfi og
starf

Fylgni Pearson

1

,343**

,

,004

Fjöldi (N)

68

68

Fylgni Pearson

,343**

1

,004

,

68

97

Marktektarstig
(tvíhliða)
Álagseinkenni

Álagseinkenni

Marktektarstig
(tvíhliða)
Fjöldi (N)
** Fylgni marktæk við marktektarstigið 0.01 (tvíhliða)

Tafla 3 sýnir ómarktæka veika fylgni (rp = 0,196) milli upplifunar af starfi og
álagseinkennum.
Tafla 3. Tengsl starfs og álagseinkenna

Upplifun á starfi

Upplifun á starfi

Álagseinkenni

1

,196

,

,085

Fjöldi (N)

78

78

Fylgni Pearson

,196

1

,085

,

78

97

Fylgni Pearson
Marktektarstig
(tvíhliða)

Álagseinkenni

Marktektarstig
(tvíhliða)
Fjöldi (N)

Tafla 4 sýnir marktæka meðalfylgni milli upplifunar af vinnuumhverfi og
álagseinkennum. Fylgni var töluvert meiri milli upplifunar af vinnuumhverfi og
álagseinkennum (rp = 0,404) en milli upplifunar af starfi og álagseinkennum (rp = 0,196).
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Tafla 4. Tengsl vinnuumhverfis og álagseinkenna

Vinnuumhverfi

Álagseinkenni

Vinnuumhverfi

Álagseinkenni

Fylgni Pearson

1

,404**

Marktektarstig
(tvíhliða)
Fjöldi (N)

,

,000

78

78

Fylgni Pearson

,404**

1

,000

,

78

97

Marktektarstig
(tvíhliða)
Fjöldi (N)

** Fylgni er marktæk við marktektarstigið 0.01 (tvíhliða)
Tafla 5 sýnir marktæka meðalfylgni (rp = 0,405) milli upplifunar af starfi og
vinnuumhverfi.
Tafla 5. Tengsl starfs og vinnuumhverfis

Upplifun á starfi

Upplifun á starfi

Vinnuumhverfi

Fylgni Pearson

1

,405**

Marktektarstig

,

,001

Fjöldi (N)

78

68

Fylgni Pearson

,405**

1

Marktektarstig

,001

,

68

78

(tvíhliða)
Vinnuumhverfi

(tvíhliða)
Fjöldi (N)
** Fylgni er marktæk við marktektarstigið 0.01 (tvíhliða)
Samantekt
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að hægt væri að svara öllum
rannsóknarspurningunum játandi. Jákvæða fylgni var að finna milli viðkomandi flokka sem
rannsóknarspurningarnar fjalla um. Fylgni var marktæk milli allra flokka nema milli
upplifunar á starfi og álagseinkennum. Mest fylgni var milli upplifunar af starfi og

39
vinnuumhverfi (rp = 0,405) og milli upplifunar á vinnuumhverfi og álagseinkennum (rp =
0,404). Minnst fylgni var milli upplifunar á starfi og álagseinkennum (rp = 0,196). Flest allir
þátttakendur (99-100%) höfðu frekar eða mjög mikinn áhuga á vinnu sinni, fannst þeir leysa
vinnu sína frekar eða mjög vel af hendi og fannst vinnan skipta þá frekar eða mjög miklu
máli. Tveir þættir voru hins vegar áberandi neikvæðir í vinnuumhverfinu. Margir þátttakendur
töldu inniloftið (67%) og hitastigið (48%) á vinnustaðnum slæmt. Algengt var að þátttakendur
hefðu verki frá herðum (66 þátttakendur) og hálsi (58 þátttakendur). Andleg álagseinkenni
voru ekki jafn algeng og líkamleg en margir fundu fyrir þreytu (48 þátttakendur). Nokkrir
þátttakendur svöruðu ekki öllum spurningum og voru því ekki teknir með þegar
samtölubreyta var reiknuð fyrir spurningaflokka. Þetta gæti hafa haft áhrif á niðurstöður þar
sem færri þátttakendur voru að baki hverjum flokki.
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KAFLI V
UMRÆÐA
Hér verða settar fram vangaveltur varðandi niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður
um takmarkanir hennar, hugmyndir að framtíðarrannsóknum og hagnýtt gildi þessarar
rannsóknar fyrir iðjuþjálfun.
Rannsóknin er sú eina, innan iðjuþjálfunar hérlendis, sem kannað hefur tengsl milli
upplifunar á vinnuumhverfi, starfs og álagseinkenna, svo vitað sé. Hún leggur áherslu á
heildræna sýn ólíkt flestum öðrum vinnuvistfræðilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið
hér á landi.
Rannsóknir Þórunnar Sveinsdóttur, Huldu Ólafsdóttur og Vilhjálms Rafnssonar (1999),
Trausta Hrafnssonar og Valgeirs Sigurðarsonar (1999), Hildar Friðriksdóttur, Guðbjargar
Lindu Rafnsdóttur og Kristins Tómassonar (2002) fjalla allar einungis um óþægindi frá
hreyfi- og stoðkerfi eða sálfélagslega þætti hjá ákveðnum starfsstéttum. Rannsókn Hólmfríðar
K. Gunnarsdóttur, Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur, Berglindar Helgadóttur og Kristins
Tómassonar (2000) fjallar um tengsl sálfélagslegra þátta og óþæginda í hálsi, herðum og
mjóbaki. Hún kannar líkamlegt álag, líkamsbeitingu og félagslega og andlega álagsþætti. Ekki
er tekið tillit til áhrifa efnislegs umhverfis og jákvæðra þátta í starfi, eins og markmiða,
tímaáætlana og áhuga. Flókið samspil er milli einstaklings, vinnuumhverfis og starfs og því
mikilvægt að taka tillit til allra þátta þegar unnið er að heilsueflingu á vinnustöðum.
Þegar líkanið um iðju mannsins er notað í tengslum við upplifun einstaklings af starfi sínu
og heilsu er tvennt haft að leiðarljósi. Í fyrsta lagi er tekið mið af almennum eiginleikum
einstaklings og vinnuumhverfi hans. Í öðru lagi er sjónum beint að því hvernig heilsa hefur
áhrif á vilja, vana, framkvæmd og samband einstaklings við vinnuumhverfi sitt (Kielhofner
o.fl., 1999).
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Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar sýndu jákvæða fylgni milli allra flokka
spurningalista hennar, það er vinnuumhverfis, starfs og álagseinkenna. Fylgni var marktæk
milli allra flokka nema upplifunar af starfi og álagseinkennum enda minnst fylgni milli þeirra
(rp = 0,196). Þessa litlu fylgni má ef til vill skýra með því að þátttakendur virtust almennt hafa
jákvæðari upplifun af starfi sínu en vinnuumhverfi og álagseinkennum. Fylgni var mest á
milli upplifunar af vinnuumhverfi og starfi (rp = 0,405) og milli upplifunar af vinnuumhverfi
og álagseinkennum (rp = 0,404). Fylgni á milli upplifunar af vinnuumhverfi og
álagseinkennum samrýmist að hluta til rannsókn Ferreira og Saldiva (2002). Hún sýnir
jákvæða fylgni milli óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi og óánægju með vinnurými,
tækjabúnað og félagslegt umhverfi. Samkvæmt þeirra rannsókn er einnig fylgni milli
vinnuskipulags og álagseinkenna frá hreyfi- og stoðkerfi. Í þessari rannsókn var hins vegar
ekki marktæk fylgni milli upplifunar af starfi og álagseinkennum.
Fylgni var mest á milli upplifunar af vinnuumhverfi og starfi (rp = 0,405) sem samræmist
líkaninu um iðju mannsins. Samkvæmt því hefur vinnuumhverfi jafn mikil áhrif á velgengni í
vinnu og starfmaðurinn sjálfur. Ánægja og skuldbinding í vinnu eru háð því að hve miklu
leyti starfsmaður er samþykktur og virtur af samstarfsfólki og yfirmönnum. Starfsmenn sem
fá skilaboð um að þeir séu metnir, fái stuðning og viðurkenningu fyrir störf sín hafa sterkari
hvöt til að vinna (Kielhofner o.fl. 1999).
Umhverfi ýmist styður eða hindrar iðju og hefur bæði efnislega og sálfélagslega vídd. Til
efnislegs umhverfis telst náttúrulegt umhverfi, mannvirki og hlutir (Guðrún Pálmadóttir
2001b; Kielhofner, 1995a; Kielhonfer 2002c). Inniloft og hitastig hafa áhrif á einbeitingu,
líðan og afköst í starfi og teljast til efnislegs umhverfis (Helgi Haraldsson, 2001). Inniloft og
hitastig voru þeir þættir innan vinnuumhverfis sem komu einna verst út í þessari rannsókn.
Algengustu líkamlegu álagseinkennin sem þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu voru
verkir frá hálsi og herðum. Þessar niðurstöður eru að hluta til í samræmi við niðurstöður
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annarra rannsókna sem gerðar hafa verið á óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi hjá
mismunandi starfsstéttum á Íslandi. Í rannsókn Trausta Hrafnssonar og Valgeirs Sigurðssonar
(1999) á líkamlegum óþægindum tölvunotenda eru óþægindi frá hálsi, hnakka, herðum og
öxlum algengust. Í rannsókn Þórunnar Sveinsdóttur, Huldu Ólafsdóttur og Vilhjálms
Rafnssonar (1999) eru verkir í hálsi, herðum og efri hluta baks algengustu líkamlegu
álagseinkennin meðal kvenna sem vinna langan vinnudag við afgreiðslukassa.
Líkamsstöður og einhæfar hreyfingar geta verið hluti af ástæðum líkamlegra
álagseinkenna. Rannsóknin leiddi í ljós að 14.5% þátttakenda töldu húsgögn á vinnustað
sínum henta sér frekar eða mjög illa. Samkvæmt líkaninu um lífaflfræði þurfa húsgögn og
tæki að styðja við eðlilega stöðu liða og hreyfingu svo fólki líði vel við störf sín (Foster,
1996).
Fleiri þátttakendur fundu fyrir líkamlegum álagseinkennum en andlegum. Ýmsar ástæður
geta verið fyrir því. Kenningar um streituviðbrögð lýsa líkamlegum og andlegum viðbrögðum
gegn streituvöldum. Samkvæmt kenningunum geta streituviðbrögð verið einkenni, tilfinningar
og persónuleg vandamál (Stein og Cuttler, 1998). Álykta má að þátttakendur hafi ef til vill
ekki upplifað næga streitu á vinnustaðnum til að andleg álagseinkenni yrðu viðvarandi. Önnur
ástæða gæti verið sú að fólki sé tamara að tjá sig um líkamleg álagseinkenni en andleg. Einnig
er ekki víst að fólk tengi andleg álagseinkenni sín við vinnu.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 48 þátttakendur (49,5%) fundu fyrir þreytu á
síðastliðnum mánuði, síðastliðnu ári eða á báðum tímabilunum. Þetta er hærra hlutfall en í
rannsókn VER á líðan, vinnuumhverfi og heilsu starfsfólks í bönkum og sparisjóðum. Í
rannsókn VER kom fram að 15% töldu sig vera oft eða alltaf úrvinda að vinnudegi loknum.
Mismun á milli þessara rannsókna má ef til vill skýra með því að orðalag og kvarðar
spurninga eru mismunandi. Skilningur fólks á því að vera úrvinda er ekki sá sami og að finna
til þreytu. Einnig gæti ástæðan verið sú að rannsóknirnar hafi verið gerðar á mismunandi tíma
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ársins og utanaðkomandi álag verið mismikið (Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda
Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002).
Tíðni álagseinkenna var hlutfallslega meiri hjá konum en körlum í rannsókninni
(Fylgiskjal J). Undantekningar frá því eru verkir í fótleggjum, kvíði og verkir fyrir brjósti sem
voru algengari hjá körlum en konum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við Karlkvist,
Tornkvist, Hagberg, Hagman og Toomingas (2002) sem sýna fram á að tíðni líkamlegra og
andlegra álagseinkenna er hærri meðal kvenna.
Af niðurstöðum rannsóknarinnar má meðal annars álykta að þörf sé á úrbótum á innilofti,
hitastigi og húsgögnum í þeim bankaútibúum sem rannsóknin náði til. Samkvæmt González,
Adenso-Díaz og Torre (2003) getur aðlögun á vinnuumhverfi að starfsmönnum leitt til minna
líkamlegs og andlegs álags.
Sýnt hefur verið fram á að bætt heilsa starfsfólks eykur framleiðni og er arðbær fyrir
fyrirtæki (Conway og Svenson, 2001; Hulda Ólafsdóttir, 1999). Samkvæmt Huldu Ólafsdóttur
er gott vinnuumhverfi ekki aukakostnaður fyrir fyrirtæki heldur þvert á móti sparnaður.
Öryggi, heilbrigði og persónulegur þroski starfsfólks er mikilvægur hluti af heildarþróun
fyrirtækja.
Takmarkanir rannsóknarinnar
Vegna smæðar úrtaks sem einungis telur 126 manns er ekki hægt að alhæfa út frá
niðurstöðum rannsóknarinnar. Samt sem áður gefa þær vísbendingar um fylgni á milli
upplifunar af vinnuumhverfi og starfi og upplifunar af vinnuumhverfi og álagseinkennum.
Notast var við þægindaúrtak við val á þátttakendum. Samkvæmt Bailey (1997) er
þægindaúrtak eitt óáreiðanlegasta úrtak sem völ er á. Ekki er hægt að vera viss um að úrtakið
endurspegli þýðið í heild sinni. Í þeim tilgangi væri hentugast að nota handahófsúrtak.
Spurningalisti rannsóknarinnar var sérstaklega útbúinn fyrir þessa rannsókn. Ekki er
vitað um áreiðanleika og réttmæti hans því þetta hefur ekki verið kannað að öðru leyti en með

44
forprófun. Aftur á móti má segja að innihaldsréttmæti hafi verið kannað á óvísindalegan hátt
með gerð verklýsingartöflu (Fylgiskjal H). Ekki er hægt að segja til um hvort gæði
spurningalistans séu næg til að svara rannsóknarspurningunum. Rannsakendur telja þó að
spurningarlisti rannsóknarinnar búi yfir ákveðnu sýndarréttmæti því honum er ætlað að svara
rannsóknarspurningum sem tengjast flokkum hans.
Nokkrir þátttakendur svöruðu ekki öllum spurningum og voru því ekki teknir með þegar
samtölubreyta var reiknuð fyrir spurningaflokka. Þetta gæti hafa haft áhrif á niðurstöður þar
sem færri þátttakendur voru að baki hverjum flokki.
Innlendar og erlendar rannsóknaheimildir um sambærileg rannsóknarefni eru af skornum
skammti. Þar að auki var ekki hægt að nálgast allar þær heimildir sem komið hefðu að gagni
við gerð rannsóknarinnar. Ýmist var um að ræða rannsóknir þar sem skriflegs leyfis höfundar
var krafist eða heimildir sem panta þurfti erlendis frá og tók of langan tíma.
Hagnýtt gildi fyrir iðjuþjálfun
Mikilvægt er að iðjuþjálfar leggi aukna áherslu á vinnuvistfræði. Hlutverk iðjuþjálfa er að
efla fólk í að stunda iðju sem því er mikilvæg og hefur gildi fyrir það. Iðja skiptist í eigin
umsjá, störf og tómstundaiðju. Að mati rannsakenda eiga iðjuþjálfar jafn mikið erindi í að efla
færni fólks við störf eins og aðra daglega iðju þess. Rannsókn sem þessi hvetur iðjuþjálfa til
frekari starfa á þessum vettvangi. Einnig ýtir hún undir að iðjuþjálfar veiti í auknu mæli
þjónustu úti í samfélaginu líkt og gert er erlendis.
Hugmyndir að framtíðarrannsóknum
Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina, gera flóknari útreikninga og dýpka hana frekar.
Einnig væri athyglisvert að framkvæma sambærilegar rannsóknir á öðrum starfsstéttum. Velta
má fyrir sér hvort æskilegt væri að spyrja um líkamsstöður við vinnu í flokki spurningalistans,
um upplifun af starfi, til að kanna hvaða áhrif það hefði á fylgni við álagseinkenni.
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Til að móta þjónustu iðjuþjálfa væri mikilvægt að gera rannsókn sem greinir þörf fyrir
þjónustu þeirra við fólk í atvinnulífinu. Í framhaldi væri hægt að gera framkvæmdaráætlun
fyrir þjónustu og framkvæma árangursmat að því loknu. Þetta er mikilvægur liður í að
markaðssetja iðjuþjálfun og sýna fram á árangur. Það er jafnframt von rannsakenda að
spurningalisti þessarar rannsóknar verði notaður áfram af iðjuþjálfum. Til að það geti orðið að
veruleika er nauðsynlegt að þróa hann frekar. Æskilegt væri að rannsaka áreiðanleika
spurningalistans og réttmæti.
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FYLGISKJAL C: UMSÓKN TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR

Nr. umsóknar:

Móttekin:

Afgreidd:

Umsókn til Vísindasiðanefndar
1. HEITI RANNSÓKNAR.

Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum.
Vinnuumhverfi, starfsmaður og álagseinkenni.

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur

úr rannsókninni, þar
sem fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning.

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig upplifun bankastarfsmanna af vinnu sinni og vinnuumhverfi hefur áhrif á álagseinkenni.
Þátttakendur verða alls um 100, karlar og konur sem starfa í banka. Leitað verður eftir þátttöku allra starfsmanna í þremur útibúum ákveðins
banka á höfuðborgarsvæðinu. Útibúin eru valdin í samráði við framkvæmdastjóra útibúasviðs bankans sem bendir rannsakendum á þrjú útibú
og tengiliði þar.
Framkvæmd: Rannsakendur munu senda kynningarbréf til framkvæmdastjóra útibúasviðs bankans. Hann vísar rannsakendum til útibússtjóra
ákveðinna útibúa bankans. Rannsakendur munu senda útibússtjórum kynningabréf og halda með þeim fund. Þeim verður falið að veita
starfsfólki útibúanna grunnupplýsingar varðandi fyrirhugaða rannsókn. Rannsakendur munu afhenda útibússtjórunum spurningalista sem þeir
svo útdeila til starfsfólks bankanna. Rannsakendur munu láta kynningarbréf um tilgang og fyrirhugaða meðferð gagna fylgja
spurningalistunum. Þátttakendur fá eina til tvær vikur til að fylla út spurningalistana.
Vísíndalegt gildi og ávinningur: Hingað til hafa sjúkdómseinkenni sem komið hafa í kjölfar vinnu mikið verið rannsökuð. Þessari rannsókn
er hins vegar ætlað að kanna hvernig þættir innan vinnu og umhverfis hafi áhrif á álagseinkenni. Vitneskja um upplifun bankastarfsfólks á
starfi sínu getur leitt til þess að fólk öðlist þekkingu á hvaða þættir hafi áhrif á álagseinkenni. Í framhaldi af niðurstöðum rannsóknarinnar er
hægt að kanna hvort þörf sé á þjónusta iðjuþjálfa til úrbóta á þessum vettvangi.

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi
sem annast samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar.
Nafn: Sigrún Garðarsdóttir
Kennitala: 150556-2959
Staða: Lektor í iðjuþjálfun og
forstöðuiðjuþjálfi Grensásdeildar LSH
Vinnustaðir: Háskólinn á Akureyri og
Landspítali Háskólasjúkrahús
Deild: Heilbrigðisdeild, iðjuþjálfunarbraut og
Iðjuþjálfunardeild Grensás (LSH)

V-Sími: 5439108 (LSH)

Fax:

H-Sími: 551-3267
Heimilisfang
vinnustaðar: Norðurslóð, 600 Akureyri og
Álmgerði Reykjavík

GSM: 820-3267

Netfang: sigrgard@landspitali.is og sigrung@unak.is

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns.
Nafn: Áshildur Sísý Malmquist
Nafn: Kristín Björg Viggósdóttir

Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri
GSM: 867-7028
Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri
GSM: 692-1942

Staða: Nemi
Staða: Nemi

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d.
greina frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar
komið fram í liðum 2 og 3.
Stofnun/fyrirtæki:
Heimilisfang:
6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með einstökum
verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna rannsóknarinnar þurfa einnig að
koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur.
Rannsakendur, Á. Sísý og Kristín, munu senda bréf til framkvæmdastjóra útibúasviðs bankans þar sem rannsóknin verður kynnt. Hann mun
vísa þeim til útibússtjóra þriggja útibúa bankans á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakendur munu senda kynningarbréf til útibússtjóra útibúanna
og fara í bankaútibúin til að kynna rannsóknina nánar fyrir þeim. Útibússtjórar munu koma upplýsingunum áleiðis til þátttakenda. Einnig
munu rannsakendur afhenda spurningalista ásamt kynningarbréfi til þátttakenda. Útibússtjórar sjá um að dreifa spurningarlistum ásamt
umslögum til þátttakenda og safna þeim saman eftir að þeir hafa verið fylltir út. Rannsakendur munu nálgast umslögin með
spurningalistunum til útibúanna.
Áætlað er að skrá gögn í SPSS tölvuforriti í Háskólanum á Akureyri. Rannsakendur munu vinna úr gögnum rannsóknarinnar í samstarfi við
Sigrúnu Garðarsdóttur ábyrgðarmann hennar.

58
7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið.
Þátttakendur í rannsókninni verða um 100 starfsmenn alls. Bæði konur og karlar sem starfa innan þriggja bankaútibúa á höfuðborgarsvæðinu.
Leitað verður eftir þátttöku allra starfsmanna í þremur útibúum ákveðins banka á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdarstjóri útibúasviðs
bankans vísar rannsakendum á stærstu útibúin og tengiliði þar.

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður helst
fólgin.
Ávinningur þátttakenda er að þeir fá tækifæri til að kanna vinnuumhverfi og starf sitt og hvernig það hefur áhrif á álagseinkenni. Engin áhætta
er fólgin í þátttöku í þessari rannsókn.
9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t.
hvaða aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri
eða forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni.
Kynningarbréf mun fylgja hverjum spurningalista sem þátttakendur fá í hendur. Þátttakendum hafa rétt á að hafna þátttöku í rannsókninni.
Með þátttöku er litið svo á að um samþykki sé að ræða.
10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna
vegna rannsóknarinnar? Hvaða aðilar munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur
umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur?
Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar. Spurningalisti um upplifun á vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum verður lagður
fyrir þátttakendur. Spurningalistinn flokkast í fjóra flokka og inniheldur 48 krossaspurningar. Flokkarnir eru: (A) Bakgrunnur, (B)
Vinnuumhverfi, (C) Starfsmaður, og (D) Álagseinkenni. Einungis rannsakendur og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar munu hafa aðgang að
gögnunum. Tölvuúrvinnsla fer fram af rannsakendum á tölvum Háskólans á Akureyri undir handleiðslu ábyrgðarmanns. Gögnin verða geymd
hjá rannsakendum eða ábyrgðarmanni. Rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni.

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina
varða.
Rannsakendur telja engin siðferðisleg álitamál varða þessa rannsókn.
12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni.
Rannsókninni er ætlað kanna tengsl milli upplifunar af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkenna þ.e.a.s. hvort upplifun fólks af vinnuumhverfi
og starfi sínu hafi áhrif á hvort það þrói með sér álagseinkenni. Þetta gefur aukna vitneskju um upplifun starfsmanna af vinnuumhverfi og
starfi og tengslum við álagseinkenni. Rannsóknin byggir á hugmyndafræði iðjuþjálfa en lítið af vinnuvistfræðilegum rannsóknum hafa verið
gerðar hérlendis sem byggja á þeirri hugmyndafræði. Hún leggur áherslu á samspil iðju, einstaklings og umhverfis og greinir hvað í
umhverfinu hindrar og/eða styður einstaklinga við störf.

13. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum
bakgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t. helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af
viðkomandi aðferðum og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun sem
þá skal fylgja umsókn.
Rannsóknin byggir á hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins. Það fjallar um að iðja verði til vegna samspils manns og umhverfis og er
verkfæri til að útskýra iðju. Áhersla er lögð á áhugahvöt sem liggur að baki iðju, hvernig iðjumynstur verður til vegna venja og lífsstíls, eðli
framkvæmda og áhrifa frá umhverfi sem hefur bæði efnislega og samfélagslega vídd (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 1995).
Líkanið lítur á manninn og iðju hans með nálgun kerfiskenninga. Kerfi mannsins samanstendur af þremur hlutkerfum. Þau eru
viljakerfi, vanakerfi og framkvæmdakerfi huga, heila og líkama. Kerfin tengjast innbyrðis og hafa sameiginlegan tilgang. Þau hugtök sem
viljakerfi inniheldur eru: Trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhugi. Þau hugtök sem vanakerfið inniheldur eru: Vani, vanakort, hlutverk og
hlutverkavísar. Þau hugtök sem framkvæmdakerfi huga, heila og líkama inniheldur eru: Stoðkerfi, taugakerfi, kerfi blóðrásar og öndunar og
huglægar myndir (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Kielhofner, 1995).
Þegar líkanið um iðju mannsins er notað í tengslum við upplifun einstaklinga af starfi sínu og heilsu er tvennt haft að leiðarljósi. Í fyrsta
lagi er tekið mið af almennum eiginleikum einstaklingsins og vinnuumhverfis hans. Þá er átt við hlutkerfin þrjú og umhverfið. Þessi
eiginleikar ýmist styðja við eða draga úr velgengni einstaklings við störf. Í öðru lagi er sjónum beint að því hvernig heilsa hefur áhrif á
hlutkerfin þrjú og samband einstaklings við vinnuumhverfi sitt (Kielhofner, Braveman, Baron, Fisher, Hammel og Littelton, 1999).
Samkvæmt líkaninu um iðju mannsins, tengjast viljakerfi, vanakerfi og framkvæmdarkerfi auk umhverfisþátta og móta starfstengdar
ákvarðanir og hegðun einstaklings þar að lútandi. Þar af leiðandi ræðst velgengni í starfi ekki einungis af grunn hæfni til starfsins, heldur
einnig af vilja, vana og stuðningi frá umhverfi (Fisher, 1999).
Trombly (1993), talar um að iðjuþjálfar skuli meta skjólstæðinga með „top-down“ nálgun í tengslum við störf hans. Í upphafi er litið á
starfshlutverk einstaklings og þýðingu þess fyrir hann. Þar á eftir er skoðuð hæfni og möguleikar á að auka færni. Þýðing iðju fyrir
einstakling hefur bein áhrif á líkamlega færni hans (Fisher, 1999).
Bigos (1991), komst að þeirri niðurstöðu að fylgni væri milli upplifunar starfsfólks á vinnuumhverfi sínu og bakverkja. Fleiri
rannsóknir hafa einnig beint sjónum sínum að því hvernig upplifun starfsfólks af vinnuumhverfi hafi áhrif á færni við vinnu og þróun
álagseinkenna (Fisher, 1999).
Fisher, G. S. (1999). Administration and application of the worker role interview: looking beyond functional capacity. Work: A journal of
prevention, assessment & rehabilitation, 12 (1), 25-36.
Kielhofner, G. (1995). A model of human occupation: Theory and application (2. útg.). Baltimore: Willam & Wilkins.
Kielhofner, G., Braveman, B., Baron, K., Fisher, G., Hammel, J. og Littleton, M. (1999). The Model of human occupation: understanding the
worker who is injured or disabled. Work: A Journal of prevention, assessment & rehabilitation, 12 (1), 3-11.

59

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort
ætlunin sé að afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám,
gagnabönkum (s.s. Krabbameinsskrá) eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23
hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim, hversu oft þeir
munu koma í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur.
Rannsóknarsniðið sem notast er við er megindlegt rannsóknarsnið með þægindaúrtaki. Upplýsingum verður einungis aflað frá þátttakendum
sjálfum með fyrirlögn spurningalista. Útibússtjóri hvers útibús afhendir þátttakendum spurningalista rannsóknarinnar og tekur við þeim í
lokuðum umslögum að útfyllingu lokinni.
15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið
við “power analysis” eða aðrar hliðstæðar aðferðir við undibúning rannsóknar.
Notast verður við SPSS greiningu við úrvinnslu gagna og notuð lýsandi tölfræði og könnuð tengsl milli breyta.
16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka.
Áætlað er að rannsókn hefjist í febrúar 2003 og ljúki í maí. 2003.

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu á
niðurstöðum rannsóknarinnar.
Rannsóknin verður kynnt í málstofu í Háskólanum á Akureyri og lokaniðurstöður verða kynntar í maí ásamt öðrum lokaverkefnum við
Heilbrigðisdeild skólans. Hugsanleg verða niðurstöður birtar í grein í fagtímaritum á heilbrigðissviði. Niðurstöður verða birtar fyrir
þátttakendum.
18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni eða persónuupplýsingar) úr
landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber
að tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim.
Á EKKI VIÐ X
19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig
verður þeim eytt?
Gögn verða geymd á heimasvæði rannsakenda í tölvukerfi Háskólans á Akureyri. Lokaverkefni verður geymt á bókasafni Háskólans á
Akureyri. Gögnum verður eytt að samstarfi loknu í pappírstætara.

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár
eða samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni.
Á EKKI VIÐ X
21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver

mun annast eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður
eftirliti háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða?
Á ekki við X

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá
jafnframt hvers eðlis og hversu háar þær greiðslur verða.

Á EKKI VIÐ X
23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af leyfi stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi
yfirlæknis/-lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir
framkvæmd rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs
Landlæknisembættisins eða annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal
skrá dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila.
JÁ X

Persónuvernd, dags. ?06.12.2002

JÁ

Önnur siðanefnd, hver:

JÁ

Lyfjastofnun, dags.

JÁ

Lífsýnasafn, hvaða:

JÁ

Geislavarnir ríkisins, dags.

JÁ

Skráarhaldari, hvaða:
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JÁ X

Stofnun, hvaða: Bankinn sem tekur þátt í
rannsókninni

JÁ

Yfirlæknir/-nar, hver(jir):

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og upplýsinga- og samþykkisblöð
vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til Vísindasiðanefndar. ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI.
x

Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns

x

Kynningarblað/-blöð

x

Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar)

x

Spurningalistar, fjöldi _1___

Upplýsingablað/-blöð

“Case Report Form”

Samþykkisblað/-blöð

Afrit af leyfum

Önnur fylgiskjöl (hver?) Leyfisveiting framkvæmdastjóra útibúasviðs bankans sem tekur þátt í rannsókninni til

rannsakenda.

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem
ekki komust fyrir annarsstaðar í umsókninni.

VERÐI EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER
ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL
VÍSINDASIÐANEFNDAR.
Staður:

Dagsetning:

Undirskrift ábyrgðarmanns:

_________________________

_________

____________________________

Vinsamlegast sendið umsókn í tólf eintökum en fylgiskjöl í þríriti.
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar.

Utánáskrift Vísindasiðanefndar:
Vísindasiðanefnd, Laugavegi 103, 105 Reykjavík.
Æskilegt er að umsóknin berist einnig á rafrænu formi, annað hvort á disklingi
eða verði send með tölvupósti á netfangið: visindasidanefnd@vsn.stjr.is.
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26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN
Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar
1. HEITI RANNSÓKNAR
Vinnuumhverfi, starfsmaður og álagseinkenni.

2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR
Á ekki við __x_
Heiti:

Heimilisfang:

3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR
Á ekki við _x__
Heiti:

Heimilisfang:

4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR:
___

Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)

___

Fjölþjóðleg rannsókn

___

Samstarf við aðra innlenda stofnun

___

Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi)

___

Samstarf við erlenda stofnun

_x__

Námsverkefni

___

Annað: _________________________________________________________________________________

5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við einn eða fleiri flokka sem verkefnið fellur
helst undir)
___

Erfðarannsókn

___

Faraldsfræðileg rannsókn

___

Lyfjarannsókn

_x__

Spurningakönnun

___

Klínísk rannsókn

___

Viðtalskönnun

___

Annað: _________________________________________________________________________________

6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar tegundir gagna sem notast verður við)
___

Ný blóðsýni

___

Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda

___

Ný vefjasýni

_x_

Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum

___

Blóðsýni úr lífsýnasafni

___

Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá)

___

Vefjasýni úr lífsýnasafni

___

Annað: _________________________________________

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI
Á ekki við x__
Heiti:

Heimilisfang:

8. AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða)
Á ekki við ___
Heiti: Háskólinn á Akureyri
Tegund námsverkefnis:

Heimilisfang: Norðurslóð, 600 Akureyri

_x__

BA/BS

___ MA/MS

___ PhD
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FYLGISKJAL D: LEYFI VÍSINDASIÐANEFNDAR
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FYLGISKJAL E: SAMSTARFSYFIRLÝSING BANKA

Áshildur Sísý Malmquist
Rannsakandi
Kristín Björg Viggósdóttir
Rannsakandi
Sigrún Garðarsdóttir
Ábyrgðarmaður rannsóknar

Efni: Upplifun af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum
Ég undirritaður samþykki hér með að veita ofanskráðum leyfi til að leggja spurningalista um
upplifun af vinnuumhverfi, starfi og álagseinkennum fyrir starfsfólk Íslandsbanka.
Ég mun vísa rannsakendum til útibússtjóra þriggja útibúa Íslandsbanka. Að rannsókn
lokinni munu rannsakendur kynna niðurstöður í viðkomandi útibúum Íslandsbanka.

______________________________________
dags.
Jón Þórisson
Framkvæmdarstjóri útibúasviðs Íslandsbanka
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FYLGISKJAL F: KYNNINGARBLAÐ OG SAMÞYKKI
Ágæti bankastarfsmaður
Við erum tveir nemendur á iðjuþjálfunarbraut Háskólans á Akureyri. Meðal hlutverka
iðjuþjálfa er að efla færni fólks í þeim verkum sem það tekur sér fyrir hendur í daglegu lífi.
Við erum að fara af stað með lokaverkefni til BSc. gráðu. Markmið verkefnisins er að
kanna hvernig upplifun bankastarfsfólks af vinnuumhverfi og starfi hefur áhrif á
álagseinkenni.
Verkefnið er unnin undir handleiðslu Sigrúnar Garðarsdóttur, lektors í iðjuþjálfun við
Háskólann á Akureyri, sími 8203267 og er hún jafnframt ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.
Til að leita svara við rannsóknarspurningunni óskum við eftir þátttöku þinni og biðjum þig
um að fylla út meðfylgjandi spurningalista. Eingöngu er verið að leita eftir hópniðurstöðum
varðandi upplifun á starfi en ekki verið að skoða upplifun einstakra starfsmanna. Með því að
svara listanum ertu að samþykkja þátttöku. Þegar þú ert búin(n) að fylla út listann setur þú
hann í meðfylgjandi ómerkt umslag og lokar því. Svör þín verða meðhöndluð sem algjört
trúnaðarmál þar sem nafn þitt mun hvergi koma fram. Þú hefur kost á að hafna þátttöku en til
að niðurstöður verði áreiðanlegri er mjög mikilvægt að sem flestir taki þátt.
Hingað til hafa sjúkdómseinkenni sem komið hafa í kjölfar vinnu mikið verið rannsökuð.
Þessari rannsókn er hins vegar ætlað að kanna hvernig þættir innan vinnu og umhverfis hafi
áhrif á álagseinkenni. Vitneskja um upplifun bankastarfsfólks á vinnuumhverfi og starfi sínu
getur leitt til þess að fólk öðlist þekkingu á hvaða þættir hafi áhrif á álagseinkenni.
Með útfyllingu listans leggur þú þitt að mörkum í að upplýsa hvernig bankastarfsmenn
upplifa starf sitt og hvað hægt sé að gera til að draga úr eða koma í veg fyrir álagseinkenni. Ef
þú hefur einhverjar spurningar varðandi spurningalistann eða rannsóknina þá er þér velkomið
að hafa samband við rannsakendur.
Rannsóknin hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til Persónuverndar.

Við þökkum kærlega fyrir þátttökuna

_______________________________
Áshildur Sísý Malmquist, sími8677028
Netfang i9904@unak.is

________________________________
Kristín Björg Viggósdóttir, sími6921942
Netfang i9913@unak.is
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FYLGISKJAL G: SPURNINGALISTINN

Vinnuumhverfi, starfsmaður og álagseinkenni
Lestu hverja spurningu vandlega og merktu í viðeigandi reiti eins og þér finnst eiga best
við þig. Merktu einn kross (X) við hverja spurningu.
A: Bakgrunnur
1. Ertu kona eða karl?
Kona
Karl
2. Hve gömul/gamall ert þú?
15-19 ára
20-24 ára
25-29 ára
30-34 ára
35-39 ára
40-44 ára
45-49 ára
50-54 ára
55-59 ára
60-64 ára
65-70 ára
B: Vinnuumhverfi
Hér á eftir koma spurningar um hvernig þú upplifir vinnuumhverfi þitt. Spurningarnar ná
bæði til vinnurýmis og samskipti innan vinnustaðarins.
3. Hve vel eða illa er vinnurými þitt skipulagt?
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
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4. Hve vel eða illa henta húsgögnin á vinnustaðnum þér?
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
5. Hve gott eða slæmt er inniloftið á vinnustað þínum? Hér er átt við rakastig, dragsúg og
loftræstingu.
Mjög gott
Frekar gott
Frekar slæmt
Mjög slæmt
6. Hve vel eða illa á hitastigið á vinnustaðnum við þig?
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
7. Hve góð eða slæm er lýsingin á vinnustaðnum?
Mjög góð
Frekar góð
Frekar slæm
Mjög slæm
8. Hve lítil eða mikil truflun er vegna óþægilegra hljóða á vinnustaðnum? Hér er átt við
hávaða, suð og önnur þreytandi hljóð.
Mjög lítil
Frekar lítil
Frekar mikil
Mjög mikil
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9. Hve virkt eða óvirkt er starfsmannafélagið á vinnustaðnum?
Mjög virkt
Frekar virkt
Frekar óvirkt
Mjög óvirkt
10. Hve góður eða slæmur starfsandi er á vinnustaðnum?
Mjög góður
Frekar góður
Frekar slæmur
Mjög slæmur
11. Hve litlu eða miklu ónæði veldur fólk (samstarfsfólk og/eða viðskiptavinir) þér í
vinnunni?
Mjög litlu
Frekar litlu
Frekar miklu
Mjög miklu
12. Hve mikið eða lítið tillit er tekið til persónulegra aðstæðna starfsmanna á vinnustaðnum?
Hér er átt við óvænta atburði, veikindi í fjölskyldu og fleira.
Mjög mikið
Frekar mikið
Frekar lítið
Mjög lítið
13. Hve mikla eða litla hvatningu færð þú frá samstarfsfólki á vinnustaðnum?
Mjög mikla
Frekar mikla
Frekar litla
Mjög litla
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14. Hve mikinn eða lítinn áhuga sýnir yfirmaður þinn vinnu þinni?
Mjög mikinn
Frekar mikinn
Frekar lítinn
Mjög lítinn
C: Starfsmaður
Hér á eftir koma spurningar um upplifun þína á starfi þínu.

15. Hve mikla eða litla yfirsýn hefur þú yfir þau verk sem tilheyra starfi þínu?
Mjög mikla
Frekar mikla
Frekar litla
Mjög litla
16. Hve oft eða sjaldan setur þú þér markmið í vinnunni?
Mjög oft
Frekar oft
Frekar sjaldan
Mjög sjaldan
17. Hve oft eða sjaldan nærð þú markmiðum þínum í vinnunni?
Mjög oft
Frekar oft
Frekar sjaldan
Mjög sjaldan
18. Hve oft eða sjaldan setur þú þér tímaáætlanir í vinnu þinni?
Mjög oft
Frekar oft
Frekar sjaldan
Mjög sjaldan
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19. Hve vel eða illa gengur þér að standast tímaáætlanir í vinnunni?
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
20. Hve mikið eða lítið getur þú stjórnað verkum þínum í vinnunni?
Mjög mikið
Frekar mikið
Frekar lítið
Mjög lítið
21. Hve miklu eða litlu máli skiptir það þig að hafa vinnu?
Mjög miklu
Frekar miklu
Frekar litlu
Mjög litlu
22. Hve mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á vinnunni?
Mjög mikinn
Frekar mikinn
Frekar lítinn
Mjög lítinn
23. Hve mikið eða lítið gerir þú til þess að vinnan verði skemmtileg? Hér er bæði átt við
verkefni og samskipti.
Mjög mikið
Frekar mikið
Frekar lítið
Mjög lítið
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24. Hve mikið eða lítið gagn gerir þú fyrir fyrirtækið?
Mjög mikið
Frekar mikið
Frekar lítið
Mjög lítið
25. Hve vel eða illa leysir þú vinnunna af hendi?
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
26. Hve vel eða illa tekst þér að samhæfa vinnuna öðru sem þú þarft að gera? Hér er átt við
heimilisstörf, tómstundaiðju og annað.
Mjög vel
Frekar vel
Frekar illa
Mjög illa
27. Hve mikið eða lítið jafnvægi er milli hvíldar og álags í vinnunni?
Mjög mikið
Frekar mikið
Frekar lítið
Mjög lítið
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D: Álagseinkenni
Hefur þú fundið fyrir verkjum frá einhverjum af eftirtöldum líkamshlutum síðastliðinn mánuð
og/eða ár? Athugið hér má merkja við bæði tímabilin. Ef þú hefur ekki fundið fyrir verkjum
frá þessum líkamshlutum á þessu tímabili skaltu sleppa að merkja í reitina.
Augu

Efra bak

Höfuð

Háls
Herðar
Handleggur

Mjóbak

Mjaðmir
Hendur

Fótleggur

Hér er mynd af manni og merkt inn svæði þar sem algengt er að verkir komi fram.

Líkamshlutar
28. Augu
29. Efra bak
30. Fótleggir
31. Handleggir
32. Háls
33. Hendur
34. Herðar
35. Höfuð
36. Mjaðmir
37. Mjóbak

Síðastliðinn
mánuð

Síðastliðið
ár
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Hefur þú fundið fyrir einhverjum af eftirtöldum einkennum síðastliðinn mánuð og/eða ár?
Athugið hér má merkja við bæði tímabilin. Ef þú hefur ekki fundið fyrir þessum einkennum á
þessum tímabilum skaltu sleppa að merkja í reitina.
Einkenni
38. Einbeitingarörðugleikar
39. Kvíði
40. Magaverkur
41. Meltingartruflanir
42. Munnþurrkur
43. Skjálfti
44. Sviti í lófum
45. Verkir fyrir brjósti
46. Þreyta
47. Öndunarerfiðleikar
48. Ör hjartsláttur

Síðastliðinn
mánuð

Síðastliðið
ár
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FYLGISKJAL H: VERKLÝSINGARTAFLA
Tengin spurningalista rannsóknar við líkanið um iðju mannsins
Spurningar

UMHVERFI

VILJI OG VANI

úr
spurningalista

Vinnuumhverfi

Starfsmaður

3. Skipulag
vinnurýmis
4. Húsgögn
5. Inniloft
6. Hitastig
7. Lýsing
8. Hávaði og
óþægileg hljóð
9. Starfsmannafélag
10. Starfsandi
11. Ónæði
12. Tillit til
persónulegra
aðstæðna
13. Hvatning
14. Áhugi
yfirmanns
15. Yfirsýn
verka
16. Markmiðssetning
17. Markmiðum náð
18. Tímaáætlunargerð
19. Tímaáætlunum náð
20. Stjórn á
verkum
21. Mikilvægi
vinnu
22. Áhugi á
vinnu

Efnislegt Sálfélags- Trú á
umhverfi legt
eigin
umhverfi áhrifamátt

FRAMKVÆMD
Álagseinkenni

Gildi Áhugi Vani Hlut- Líkam- Andverk leg
leg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Spurningar
úr
spurningalista

23. Að gera
vinnu
skemmtilega
24. Gagn
starfsmanns
fyrir fyrirtæki
25. Frammistaða
26. Samhæfa
vinnu við annað
27. Jafnvægi
milli hvíldar og
álags
28. Augu
29. Efra bak
30. Fótleggir
31. Handleggir
32. Háls
33. Hendur
34. Herðar
35. Höfuð
36. Mjaðmir
37. Mjóbak
38.
Einbeitingarörðugleikar
39. Kvíði
40. Magaverkur
41. Meltingartruflanir
42. Munnþurrkur
43. Skjálfti
44. Sviti í
lófum
45. Verkir fyrir
brjósti
46. Þreyta
47. Öndunarerfiðleikar
48. Ör
hjartsláttur
SAMTALS

UMHVERFI

VILJI OG VANI

Vinnuumhverfi

Starfsmaður

Efnislegt Sálfélags- Trú á
umhverfi legt
eigin
umhverfi áhrifamátt

FRAMKVÆMD
Álagseinkenni

Gildi Áhugi Vani Hlut- Líkam- Andverk leg
leg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

3

3

2

3

2

10

11
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Skilgreiningar á hugtökum líkansins um iðju mannsins:
Efnislegt umhverfi: Nær til þess rýmis sem einstaklingur er í og þeirra hluta sem eru í kringum
hann.
Sálfélagslegt umhverfi (samfélag): Nær til fólks, samskipta þess og þeirra viðfangsefna sem
skapast í samskiptum.
Trú á eigin áhrifamátt: Hneigðir og sjálfsþekking sem varða hæfni og árangur við iðju.
Gildi: Samofið net sannfæringa og skoðana er ákvarða mikilvægi og staðla fyrir iðju.
Áhugi: Eiginleiki til að finna ánægju og fullnægju við iðju og vitundin um að njóta einhvers.
Vani: Dulin hneigð sem verður til vegna þess að sama atferli er endurtekið nokkrum sinnum.
Hlutverk: Sterk innri vitund um félagslega stöðu eða ímynd og tilheyrandi skyldur.
Framkvæmd: Varðar innri skipan og upplýsingaflæði þess líkamlega og andlega búnaðar sem
í sameiningu leggur grundvöll að framkvæmd iðju.

Heimildir:
Guðrún Pálmadóttir (2001b). Líkanið um iðju mannsins (The Model of Human Occupation):
Hugtakaskýringar [Bæklingur]. Akureyri: Háskólinn á Akureyri .
Kielhofner, G. (2002b). Motives, patterns and performance of occupation: Basic concepts. Í
G. Kielhofner (ritstj.), Model of human occupation: Theory and application (3.útg.) (bls.
13-27). Baltimore: Williams & Wilkins.
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FYLGISKJAL I: TÍÐNIYFIRLIT SVARA
Kynferði
kona
karl
samtals
svarar ekki
samtals
Aldur
15-19 ára
20-24 ára
25-29 ára
30-34 ára
35-39 ára
40-44 ára
45-49 ára
50-54 ára
55-59 ára
60-64 ára
samtals
Skipulag
vinnurýmis
mjög vel
frekar vel
frekar illa
mjög illa
samtals
Húsgögn
mjög vel
frekar vel
frekar illa
mjög illa
samtals
Inniloft
mjög gott
frekar gott
frekar slæmt
mjög slæmt
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

80
15
95
2
97

84,2
15,8
100

Fjöldi

Hlutfall %

1
7
5
7
15
8
14
17
18
5
97

1
7,2
5,2
7,2
15,5
8,2
14,4
17,5
18,6
5,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

23
61
9
4
97

23,7
62,9
9,3
4,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

23
60
12
2
97

23,7
61,9
12,4
2,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

6
26
46
19
97

6,2
26,8
47,4
19,6
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
84,2
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
1
8,2
13,4
20,6
36,1
44,3
58,8
76,3
94,8
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
23,7
86,6
95,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
23,7
85,6
97,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
6,2
33
80,4
100
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Hitastig
mjög vel
frekar vel
frekar illa
mjög illa
samtals
svarar ekki
samtals
Lýsing
mjög góð
frekar góð
frekar slæm
mjög slæm
samtals
svarar ekki
samtals
Hávaði og óþægileg
hljóð
mjög lítil
frekar lítil
frekar mikil
mjög mikil
samtals
Starfsmannafélag
mjög virkt
frekar virkt
frekar óvirkt
mjög óvirkt
samtals
svarar ekki
samtals
Starfsandi
mjög góður
frekar góður
frekar slæmur
samtals
svarar ekki
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

7
42
40
5
94
3
97

7,4
44,7
42,6
5,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

32
56
7
1
96
1
97

33,3
58,3
7,3
1
100

Fjöldi

Hlutfall %

26
44
23
4
97

26,8
45,4
23,7
4,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

21
58
8
2
89
8
97

23,6
65,2
9
2,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

43
38
9
90
7
97

47,8
42,2
10
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
7,4
52,1
94,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
33,3
91,7
99
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
26,8
72,2
95,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
23,6
88,8
97,8
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
47,8
90
100
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Ónæði
mjög litlu
frekar litlu
frekar miklu
mjög miklu
samtals
svarar ekki
samtals
Tillit til
persónulegra
aðstæðna
mjög mikið
frekar mikið
frekar lítið
mjög lítið
samtals
svarar ekki
samtals
Hvatning
mjög mikla
frekar mikla
frekar litla
mjög litla
samtals
svarar ekki
samtals
Áhugi yfirmanns
mjög mikinn
frekar mikinn
frekar lítinn
mjög lítinn
samtals
svarar ekki
samtals
Yfirsýn verka
mjög mikla
frekar mikla
frekar litla
samtals
svarar ekki
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

32
40
16
3
91
6
97

35,2
44
17,6
3,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

50
36
3
1
90
7
97

55,6
40
3,3
1,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

19
45
22
5
91
6
97

20,9
49,5
24,2
5,5
100

Fjöldi

Hlutfall %

21
54
12
3
90
7
97

23,3
60
13,3
3,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

42
48
1
91
6
97

46,2
52,7
1,1
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
35,2
79,1
96,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
55,6
95,6
98,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
20,9
70,3
94,5
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
23,3
83,3
96,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
46,2
98,9
100
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Markmiðssetning
mjög oft
frekar oft
frekar sjaldan
mjög sjaldan
samtals
svarar ekki
samtals
Markmiðum náð
mjög oft
frekar oft
frekar sjaldan
mjög sjaldan
samtals
svarar ekki
samtals
Tímaáætlunargerð
Mjög oft
frekar oft
frekar sjaldan
mjög sjaldan
samtals
svarar ekki
samtals
Tímaáætlunum náð
mjög vel
frekar vel
frekar illa
mjög illa
samtals
svarar ekki
samtals
Stjórn á verkum
mjög mikið
frekar mikið
frekar lítið
mjög lítið
samtals
svarar ekki
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

19
54
17
1
91
6
97

20,9
59,3
18,7
1,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

19
61
7
1
88
9
97

21,6
69,3
8
1,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

15
41
26
6
88
9
97

17
46,6
29,5
6,8
100

Fjöldi

Hlutfall %

23
49
15
2
89
8
97

25,8
55,1
16,9
2,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

24
47
22
2
95
2
97

25,3
49,5
23,2
2,1
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
20,9
80,2
98,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
21,6
90,9
98,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
17
63,6
93,2
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
25,8
80,9
97,8
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
25,3
74,7
97,9
100

80

Áhugi á vinnu
mjög mikinn
frekar mikinn
frekar lítinn
samtals
Að gera vinnu
skemmtilega
mjög mikið
frekar mikið
frekar lítið
samtals
svarar ekki
samtals
Gagn starfsmanns
fyrir fyrirtæki
mjög mikið
frekar mikið
frekar lítið
samtals
svarar ekki
samtals
Frammistaða
mjög vel
frekar vel
samtals
svarar ekki
samtals
Samhæfa vinnu við
annað
mjög vel
frekar vel
frekar illa
samtals
Jafnvægi milli
hvíldar og álags
mjög mikið
frekar mikið
frekar lítið
mjög lítið
samtals
svarar ekki
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

60
36
1
97

61,9
37,1
1
100

Fjöldi

Hlutfall %

36
56
4
96
1
97

37,5
58,3
4,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

44
50
2
96
1
97

45,8
52,1
2,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

58
38
96
1
97

60,4
39,6
100

Fjöldi

Hlutfall %

52
41
4
97

53,6
42,3
4,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

22
51
19
1
93
4
97

23,7
54,8
20,4
1,1
100,0

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
61,9
99
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
37,5
95,8
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
45,8
97,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
60,4
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
53,6
95,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
23,7
78,5
98,9
100
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Augu
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Efra bak
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Fótleggir
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Handleggir
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Háls
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Hendur
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Herðar
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

61
16
10
10
97

62,9
16,5
10,3
10,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

57
15
7
18
97

58,8
15,5
7,2
18,6
100

Fjöldi

Hlutfall %

73
10
5
9
97

75,3
10,3
5,2
9,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

69
12
3
13
97

71,1
12,4
3,1
13,4
100

Fjöldi

Hlutfall %

39
21
9
28
97

40,2
21,6
9,3
28,9
100

Fjöldi

Hlutfall %

78
11
6
2
97

80,4
11,3
6,2
2,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

31
21
14
31
97

32
21,6
14,4
32
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
62,9
79,4
89,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
58,8
74,2
81,4
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
75,3
85,6
90,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
71,1
83,5
86,6
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
40,2
61,9
71,1
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
80,4
91,8
97,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
32
53,6
68
100
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Höfuð
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Mjaðmir
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Mjóbak
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Einbeitingarörðugleikar
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Kvíði
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Magaverkur
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Meltingartruflanir
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

55
16
10
16
97

56,7
16,5
10,3
16,5
100

Fjöldi

Hlutfall %

76
7
3
11
97

78,4
7,2
3,1
11,3
100

Fjöldi

Hlutfall %

46
18
9
24
97

47,4
18,6
9,3
24,7
100

Fjöldi

Hlutfall %

80
8
6
3
97

82,5
8,2
6,2
3,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

70
8
14
5
97

72,2
8,2
14,4
5,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

82
6
6
3
97

84,5
6,2
6,2
3,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

86
5
4
2
97

88,7
5,2
4,1
2,1
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
56,7
73,2
83,5
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
78,4
85,6
88,7
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
47,4
66
75,3
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
82,5
90,7
96,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
72,2
80,4
94,8
100
Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
84,5
90,7
96,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
88,7
93,8
97,9
100
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Munnþurrkur
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Skjálfti
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
samtals
Sviti í lófum
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
bæði tímabil
samtals
Verkir fyrir brjósti
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Þreyta
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Öndunar-erfiðleikar
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals
Ör hjartsláttur
ekki einkenni
síðast liðinn mánuð
síðastliðið ár
bæði tímabil
samtals

Fjöldi

Hlutfall %

83
7
2
5
97

85,6
7,2
2,1
5,2
100

Fjöldi

Hlutfall %

96
1
97

99
1
100

Fjöldi

Hlutfall %

94
2
1
97

96,9
2,1
1
100

Fjöldi

Hlutfall %

90
4
2
1
97

92,8
4,1
2,1
1
100

Fjöldi

Hlutfall %

49
21
8
19
97

50,5
21,6
8,2
19,6
100

Fjöldi

Hlutfall %

92
2
1
2
97

94,8
2,1
1
2,1
100

Fjöldi

Hlutfall %

79
5
8
5
97

81,4
5,2
8,2
5,2
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
85,6
92,8
94,8
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
99
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
96,9
99
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
92,8
96,9
99
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
50,5
72,2
80,4
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
94,8
96,9
97,9
100

Uppsöfnuð summa
hlutfalls %
81,4
86,6
94,8
100
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FYLGISKJAL J: DREIFING ÁLAGSEINKENNA

Dreifing álagseinkenna meðal kynja
13%

0%

5%

3%

0%
7%

7%

7%

20%

6%

40%

25%

7%
27%

23%

20%

20%

40%

51%

20%

7%

1%
0%
16%

13%

16%
13%
40%

18%
20%
40%
55%

53%

Konur
Karlar

25%

46%

60%

60%
69%

21%
60%

29%
27%

40%

43%
40%

40%

80%

