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Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 30 ECTS eininga og er lokaverkefni í meistaranámi í 

Mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin var skrifuð á 

tímabilinu september 2016 til maí 2017. Leiðbeinandi var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og þakka ég honum fyrir góða leiðsögn og samvinnu.  

Þakkir fá fyrirtækin átta sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni og sérstakar 

þakkir til viðmælendanna sem sýndu rannsókninni og efni hennar áhuga.  

Á meðan á ritgerðarskrifum stóð fékk ég mikinn stuðning frá fjölskyldu og vinkonum 

og langar mig að þakka sérstaklega unnusta mínum Rúnari Inga, mömmu og bestu 

vinkonu minni Kolbrúnu Ýr fyrir að styðja mig og hvetja mig áfram.  
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Útdráttur 

Á hverju ári gerir VR könnun sem ber heitið Fyrirtæki ársins þar sem viðhorf starfsmanna 

til níu lykilþátta í starfsumhverfi þeirra eru skoðuð. Í heildina fá 30 fyrirtæki titilinn 

Fyrirmyndarfyrirtæki VR en hafa þau staðið sig sérstaklega vel að mati VR. 

Markmiðið með rannsókn minni var að skoða hvaða heilsuefling væri í fyrirtækjum á 

lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og 

tekin hálfopin viðtöl við átta viðmælendur sem unnu hjá Fyrirmyndarfyrirtæki. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að flestir viðmælendur voru sammála því 

að heilsuefling á vinnustöðum væri mikilvæg og að þeir væru tilbúnir til að styðja 

starfsmenn sína í átt að betri heilsu. Aðeins tvö fyrirtækjanna höfðu formlega og 

skriflega heilsustefnu en þó var ekki unnið markvisst eftir þeim. Hin sex fyrirtækin voru 

þó með óformlegar heilsustefnur þar sem ýmis heilsuefling var í boði fyrir starfsmenn. 

Það var mismunandi hvar áherslur fyrirtækjanna voru en þrír þættir voru mest áberandi 

þegar það kom að heilsueflingu en þeir voru næring, hreyfing og vinnuumhverfi. Áhersla 

var sett á að bjóða starfsmönnum upp á hollan mat á vinnutíma, hvetja starfsmenn til 

hreyfingar með ýmsum leiðum og að hafa vinnuumhverfið gott og þá sérstaklega 

vinnuaðstöðuna. Í könnuninni 2016 kom fram að starfsmenn Fyrirmyndarfyrirtækja séu 

almennt ánægðir með þau vinnuskilyrði sem eru í boði í sínu fyrirtæki. Niðurstöður 

rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa en þær gefa okkur þó innsýn inn í þá 

heilsueflingu sem er í boði í fyrirtækjum sem eru á lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 

2016.   
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Abstract 

Every year, a survey called Company of the Year is done by VR The Commercial Workers‘ 

Union of Reykjavík where the views of employees on 9 main aspects in their work 

environment are noted. A total of 30 companies were acknowledged as Outstanding 

companies.  

The aim of this study was to see what promotion of health was used in companies 

that were on the list Outstanding companies in 2016 by VR. The research method used 

was qualitative research method and 8 semistructured interviews were taken with 

participants who worked at Outstanding companies.  

The results of the study showed that most of the participants agreed that promotion 

of health in work places was important and they were ready to support their employees 

to gain better health. Only two companies had a formal and written health policy which 

were not systematically followed. The other six companies did have unformal health 

policies and offered a variety of health promotion for their employees. The companies’ 

emphasis varied but three elements of health promotion were most noticeable and 

they were nutrition, exercise and the work environment. Emphasis was put on offering 

employees nutritious food during work hours, encourage exercise in various ways and 

to have good work environment and especially working conditions. The 2016 survey 

shows that employees of Outstanding companies are generally happy with their 

working conditions offered in their company. The results of the study cannot be 

generalized but gives an indication what kind of health promotion is offered in 

companies which are on the list Outstanding companies in 2016 by VR.  
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1 Inngangur 

Góð heilsa er mikilvægur mælikvarði fyrir lífsgæði einstaklinga og skiptir miklu máli fyrir 

efnahagslegan, félagslegan og persónulegan þroska þeirra (The World Health 

Organization, e.d.a). Þó að einstaklingar beri ábyrgð á eigin heilsu eru margir þættir í 

umhverfinu sem geta annað hvort haft jákvæð eða neikvæð áhrif á það hvernig þeir 

huga að eigin heilsu (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008). 

Síðustu ár hefur orðið vitundarvakning og meiri áhersla er lögð á heilsueflingu innan 

vinnustaða (Green og Kreauter, 2005) en það er kjörinn staður til heilsueflingar 

(Jiménez, 2014) þar sem talið er að einstaklingar eyði um þriðjungi af lífi sínu þar (Danna 

og Griffin, 1999; Jiménez, 2014). Heilsuefling á vinnustöðum er sameiginlegt verkefni á 

milli starfsmanna, yfirmanna og samfélagsins í heild  (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og 

Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008; Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Virk, e.d.) og 

stuðlar að vellíðan starfsfólks ásamt því að efla heilbrigði þeirra (Virk, e.d.). Heilsuefling 

á vinnustað er góð fjárfesting sem hefur margskonar ávinning fyrir fyrirtækin sjálf og 

starfsmenn þeirra (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Vinnuvernd, e.d.a). Fyrir 

fyrirtæki getur ávinningurinn komið fram í minni kostnaði vegna fjarvista starfsmanna, 

meiri framleiðni og vinnuafköstum starfsmanna og bættri ímynd og menningu innan 

fyrirtækisins (National Business Group on Health and PricewaterhouseCoopers, 2006). 

Fyrir starfsmenn felst ávinningurinn til dæmis í betri heilsu og vellíðan (Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008; Riedel, Lynch, Baase, Hymel og Peterson, 2001) og bættri 

starfsánægju (Danna og Griffin, 1999; Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Lykilatriðin 

að heilsueflingu á vinnustöðum er gott aðgengi að hollum og næringarríkum mat 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008; Nexis, e.d.), að vinnustaðurinn styðji við aukna hreyfingu 

starfsmanna og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem hugar að andlegri líðan starfsmanna 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008).  

Á hverju ári gerir VR könnun sem heitir Fyrirtæki ársins þar sem metið er viðhorf 

starfsmanna til níu lykilþátta sem eru í innra starfsumhverfi þeirra (VR, 2017g). 

Fyrirtækin sem taka þátt í könnuninni eru flokkuð í þrennt eftir stærð, stór fyrirtæki, 

meðalstór fyrirtæki og lítil fyrirtæki. Þau fyrirtæki sem lenda í fyrsta sæti í hverjum 

stærðarflokki fyrir sig fá titilinn Fyrirtæki ársins (VR, 2017f). Til þess að vekja sérstaka 

athygli á frammistöðu þeirra fyrirtækja sem standa sig vel eru þau fyrirtæki sem lenda í 
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tíu efstu sætunum í hverjum flokki verðlaunuð. Fá þau fyrirtæki titilinn 

Fyrirmyndarfyrirtæki VR (VR, 2017b).  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða heilsuefling er í boði fyrir starfsmenn í 

fyrirtækjum sem eru á lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Í rannsókninni var notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefninu (Merriam, 

2014) og viðmælendur valdir með hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling) (Polit og 

Beck, 2006). Tekin voru hálfopin viðtöl við átta viðmælendur sem voru yfirmenn sem 

gátu veitt upplýsingar um heilsueflingu fyrirtækjanna sem þeir unnu hjá.  

Settar voru fram tvær rannsóknaspurningar sem eru eftirfarandi: 

 Eru fyrirtæki á lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 með formlega 
heilsustefnu hjá sér? 

 Hverjar eru helstu áherslur heilsueflingar hjá Fyrirmyndarfyrirtækjum VR 
2016? 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur. Annar kaflinn er fræðileg 

umfjöllun þar sem fjallað er um heilsueflingu og þá sérstaklega heilsueflingu á 

vinnustöðum. Í þriðja kaflanum er farið yfir helstu upplýsingar um könnunina Fyrirtæki 

ársins 2016 og hugmyndafræðin á bakvið Fyrirmyndarfyrirtæki útskýrð. Fjórði kaflinn 

útskýrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn segir frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og er kaflanum skipt í undirkafla þegar við á. Sjötti kaflinn eða 

umræðukaflinn segir frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær tengdar við 

fræðilega umfjöllun rannsóknarinnar. Þá er komið með tillögur að úrbótum, annmarkar 

rannsóknar útskýrðir og komið með hugmyndir að frekari rannsóknum. Sjöundi og 

síðasti kaflinn er lokaorð. Því næst eru svo heimildaskrá og tveir viðaukar.  
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2 Heilsuefling 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er „heilbrigði það að njóta 

fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki aðeins það að vera 

laus við sjúkdóma og heilsubresti“ (The World Health Organization, 2003). Góð heilsa er 

mikilvægur mælikvarði fyrir lífsgæði einstaklinga og skiptir miklu máli fyrir 

efnahagslegan, félagslegan og persónulegan þroska þeirra (The World Health 

Organization, e.d.a). Í almennri umræðu um heilsu er yfirleitt aðeins talað um líkamlega 

heilsu og mikilvægi andlegrar heilsu á það til að gleymast. Til þess að viðhalda 

heilbrigðum líkama er mikilvægt að stunda reglulega hreyfingu (Nordqvist, 2015a; The 

World Health Organization, 2017), borða næringarríkan mat og fá viðunandi hvíld 

(Nordqvist, 2015b).  

Hreyfing er almennt skilgreind sem „hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur 

orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld“ (Hreyfitorg, e.d.; The World Health 

Organization, 2017). Hreyfing viðheldur líkamshreysti og stuðlar að andlegri, líkamlegri 

og félagslegri vellíðan. Auk þess getur hreyfing spornað gegn langvinnum sjúkdómum 

(Embætti landlæknis, 2016a) eins og sykursýki, kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli, of 

háum blóðþrýstingi, ýmsum gerðum af krabbameini og þunglyndi. Á heimsmælikvarða 

eru 23% fullorðinna ekki nógu líkamlega virkir (The World Health Organization, 2017) en 

með því að vera líkamlega virkur er hægt að bæta almenna heilsu ásamt því að bæta 

vöðvamassa, þol, styrkja beinin og viðhalda kjörþyngd. Fyrir einstaklinga sem eru 18-64 

ára er mælt með að lágmarki 150 mínútna hreyfingu á miðlungs álagi í hverri viku eða 

75 mínútna hreyfingu á háu álagi á viku. Þá má einnig blanda saman miðlungs og 

kraftmikilli hreyfingu en vægi álags er einstaklingsbundið (The World Health 

Organization, 2017). Samkvæmt Embætti landlæknis er ráðlögð hreyfing fyrir fullorðna 

að minnsta kosti 30 mínútur af miðlungserfiðri hreyfingu á dag (Lýðheilsustöð, 2008). 

Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu getur verið rösk ganga, heimilisþrif og dans. 

Kraftmikil hreyfing getur verið eins og að hjóla hratt, hlaupa, synda hratt eða lyfta 

þungum hlutum. Til þess að hreyfing skili nægilegum ávinningi fyrir hjarta, æðar og 

lungu þarf æfingin að vera að lágmarki tíu mínútur að lengd (The World Health 

Organization, 2017). 
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Það er mikilvægt að mataræði sé hollt því ef líkaminn er ekki vel nærður er hann 

líklegri til að fá ýmsa sjúkdóma (Krans, 2016; The World Health Organization, 2015) eins 

og sykursýki, krabbamein, hjartasjúkdóma og heilablóðfall. Þá getur hollt mataræði 

komið í veg fyrir vannæringu (The World Health Organization, 2015). Fjölbreyttur og 

hollur matur stuðlar að því að líkaminn fái öll þau næringarefni sem hann þarf á að 

halda til þess að virka rétt. Hollt mataræði innheldur sem dæmi grænmeti, ávexti, 

hnetur, gróft korn, baunir og prótein (Krans, 2016). Þá er mælt með að einstaklingar 

borði fimm skammta af ávöxtum og grænmeti á hverjum degi (Nordqvist, 2015b). Þó að 

hollt mataræði geti verið breytilegt eftir þörfum einstaklinga haldast grundvallarreglur 

um hvað telst til holls mataræðis óbreytt (The World Health Organization, 2015). 

Mataræði í dag inniheldur of mikla fitu, sykur, orku og salt ásamt því að innihalda ekki 

nóg af ávöxtum, grænmeti og grófu korni (The World Health Organization, 2015).  

Eins og fram hefur komið er andleg heilsa einnig mikilvægur hluti af almennri heilsu 

og er þá átt við huglæga og tilfinningalega vellíðan. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er góð andleg heilsa ástand þar sem einstaklingur gerir sér 

grein fyrir sínum hæfileikum, getur ráðið við eðlilegt álag sem hann verður fyrir, getur 

unnið á afkastamikinn hátt og er fær um að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. 

Einstaklingur sem hefur góða andlega heilsu hefur ekki neina geðsjúkdóma (Nordqvist, 

2015a). 

Samkvæmt National Sleep Foundation (NFS) er svefn nauðsynlegur fyrir heilsu og 

vellíðan einstaklinga (American Psychological Association, e.d.). Nægur svefn getur 

stuðlað að bættum lífsgæðum fyrir einstaklinga eins og betri andlegri og líkamlegri 

heilsu (National Heart, Lung and Blood Institute, 2012). Svefnþörf einstaklinga er 

mismunandi en oftast er miðað við átta klukkustundir (American Psychological 

Association, e.d.). Þeir sem ekki fá nægan svefn og glíma við svefnvandamál geta átt í 

erfiðleikum með að leysa vandamál, taka ákvarðanir, takast á við breytingar í 

umhverfinu og stjórna tilfinningum sínum og hegðun. Þá getur svefnleysi einnig haft 

alvarlegri afleiðingar eins og þunglyndi, áhættuhegðun og sjálfsvíg (National Heart, Lung 

and Blood Institute, 2012). 
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2.1 Heilbrigður vinnustaður 

Á undanförnum áratugum hafa skilgreiningar á heilbrigðum vinnustöðum þróast mikið. 

Áður fyrr var nánast eingöngu lögð áhersla á vinnuumhverfið (Burton, 2010) og 

heilbrigður vinnustaður skilgreindur út frá þáttum eins og hreinlæti, öryggi, reglum um 

reykingar starfsmanna og æfingaraðstöðu vinnustaðarins. Núna eru fleiri þættir teknir 

með sem taldir eru geta haft víðtæk áhrif á heilsu starfsmanna eins og góð 

vinnusambönd, tækifæri til vaxtar og framfara, stjórn yfir vinnuálagi og vinnuhraða, 

viðurkenning og virðing fyrir það sem hefur verið afrekað og jafnvægi í vinnunni 

(Peterson, 2004).  

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á heilbrigðum vinnustað er sem hér 

segir: 

,,Heilbrigður vinnustaður er þar sem starfsmenn og stjórnendur vinna sameiginlega 

að stöðugum endurbótum í því skyni að verja og stuðla að heilsu, öryggi og vellíðan allra 

starfsmanna og sjálfbærni vinnustaðarins með því að taka tillit til eftirfarandi, í samræmi 

við greindar þarfir: 

 Heilsu- og öryggisatriði í vinnuumhverfi. 

 Heilsa, öryggi og vellíðan í sálfélagslegu vinnuumhverfi þar með talið 
vinnuskipulagi og vinnustaðamenningu. 

 Leiðir fyrir starfsmenn til að huga að eigin heilsu á vinnustaðnum. 

 Leiðir til að taka þátt í samfélaginu í því skyni að bæta heilsu starfsmanna, 
fjölskyldna þeirra og annarra samfélagsmeðlima“ 

         (Burton, 2010). 

Heilbrigður vinnustaður auðveldar stjórnendum og starfsmönnum að hafa betri 

stjórn á og bæta eigin heilsu. Í staðinn verða starfsmenn stöðugri, afkastameiri og betur 

tilbúnir til að skuldbinda sig fyrirtækinu (World Health Organization Regional Office For 

The Western Pacific, 1999).  

Þegar talað er um heilbrigðan vinnustað eru tvö hugtök mikilvæg, heilsuvernd (e. 

protection of health) og heilsuefling (e. promotion of health) (World Health 

Organization Regional Office For The Western Pacific, 1999). Munurinn á heilsuvernd og 

heilsueflingu er sá að fyrirtækjum er skylt að hafa heilsuvernd samkvæmt 

vinnuverndarlögum en það er val fyrirtækja hvort þau hafi heilsueflingu (Hólmfríður K. 
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Gunnarsdóttir, 2007; Virk, e.d.). Margir vinnuveitendur kjósa að hafa heilsueflingu þar 

sem þeir telja að hún skili sér í heilbrigðara og ánægðara starfsfólki (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 2007).  

Það er á ábyrgð vinnuveitandans að fyllsta öryggis sé gætt á vinnustað 

(Vinnueftirlitið, e.d.). Samkvæmt Vinnuverndarlögunum (Lög um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980) ber vinnuveitendum skylda að gera 

skriflega áætlun um heilsuvernd starfsmanna sem saman stendur af áhættumati í 

vinnuumhverfinu og skipulögðum forvörnum. „Markmið heilsuverndar á vinnustað er: 

 Að fyrirbyggja óþægindi, sjúkdóma og slys sem rekja má til atvinnu fólks, 

 Að auka þekkingu atvinnurekenda og launafólks á áhættuþáttum í 
vinnuumhverfi, 

 Að draga úr fjarvistum vegna veikinda og slysa með því að auka öryggi, 
viðhalda heilsu starfsmanna og laga störfin að starfsmönnuunum, 

 Að stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan starfsmanna“ 

(Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2007; Vinnueftirlitið, e.d.).  

2.2 Hvað er heilsuefling? 

Árið 1986 var haldin fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um heilsueflingu í Ottawa. Þar var 

kynnt aðgerðaáætlun, The Ottawa Charter for Health Promotion,  til að ná heilsu fyrir 

alla frá og með árinu 2000. Árið 2005 var svo önnur aðgerðaáætlun kynnt, The Bangkok 

Charter for Health Promotion in a Globalized World þar sem ýtt er undir almenna 

heilsueflingu (The World Health Organization, e.d.a).  

Einstaklingar bera ábyrgð á eigin heilsu en það eru margir þættir í umhverfinu sem 

geta annað hvort haft jákvæð eða neikvæð áhrif á það hvernig þeir huga að eigin heilsu 

(Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008). Heilsuefling hefur áhrif 

á lífsgæði einstaklinga og bætir heilsu þeirra (Embætti landlæknis, e.d.; Public health, 

e.d.) ásamt því að geta dregið úr ótímabærum dauðsföllum. Heilsuefling fær 

einstaklinga, hópa, fyrirtæki og samfélög til að bæta þekkingu, færni, viðhorf og hegðun 

sína þegar við kemur heilsu (Public health, e.d.).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er heilsuefling ferli sem hjálpar 

einstaklingum að ná betri stjórn á og bæta eigin heilsu. Það er því hægt að segja að 
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heilsuefling sé áætlun sem er framkvæmd til lengri tíma og gerð til að viðhalda 

jákvæðum breytingum (Virk, e.d.). Í heilsueflingu felast lífshættir eins og hreyfing, 

mataræði, reykingavarnir og andleg heilsa (Hólmfríður K. Gunnardóttir, 2007). Aðgengi 

að hollum mat á vinnustað getur sem dæmi haft áhrif á matarvenjur og hvatning til 

hreyfingar getur aukið hreyfingu einstaklinga (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra 

Björt Sveinsdóttir, 2008). 

2.3 Heilsuefling í fyrirtækjum 

Mikilvægur þáttur lýðheilsu er vinnutengd heilsa og skiptir hún miklu máli fyrir heilbrigði 

þjóðarinnar (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2007). Eitt mikilvægasta atriði sem hefur áhrif 

á líðan einstaklinga er starfið hans enda hefur það áhrif á lífsgæði (Harter, Schmidt og 

Keyes, 2003; Riedel o.fl., 2001) og andlega heilsu hans (Harter o.fl., 2003). Einstaklingar 

eyða um þriðjungi af lífi sínu í vinnunni (Danna og Griffin, 1999; Jiménez, 2014) og því er 

vinnustaðurinn kjörinn til heilsueflingar (Jiménez, 2014). Heilsuefling sem berst gegn 

kyrrsetu lífsstíl og óhollum matarvenjum getur haft jákvæðar afleiðingar og bætt heilsu 

starfsmanna (Jiménez, 2014). Rannsóknir sýna að starfsmenn sem hafa lélega heilsu 

geta haft neikvæð áhrif á vinnustaðinn og geta skilað minni afköstum, tekið lélegar 

ákvarðanir og eru líklegri til að hætta í vinnunni (Danna og Griffin, 1999). Þá eru þeir 

líklegri til að verða fyrir meiðslum eða lenda í vinnuslysum (Goetzel og Ozminkowski, 

2008). Í öllum tegundum starfa eru langvarandi veikindi algeng en þau geta haft mikil 

áhrif á framleiðni starfsmanna í starfi og fjárhag fyrirtækja. Ein rannsókn sýndi að 

næstum 65% starfsmanna sögðust hafa eitt eða fleiri langvarandi sjúkdómseinkenni eins 

og ofnæmi, verki í baki eða hálsi og liðverki (Collins o.fl., 2005).  

Á seinustu árum hefur áhugi á heilsueflingu innan fyrirtækja aukist verulega (Green 

og Kreauter, 2005; Goetzel og Ozminkowski, 2008) en hún stuðlar að vellíðan starfsfólks 

ásamt því að efla heilbrigði þeirra (Virk, e.d.). Heilsuefling á vinnustöðum er 

sameiginlegt verkefni á milli starfsmanna, yfirmanna og samfélagsins í heild (Dóra 

Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008; Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008; Virk, e.d.). Með heilsueflingu er hægt að bæta vinnuumhverfið og 

vinnuskipulagið, bæta heilsu og vellíðan starfsmanna, stuðla að áframhaldandi þroska 

starfsmanna og hvetja til virkrar þátttöku í starfi ásamt því að efla mannauð fyrirtækisins 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Það er mikilvægt að huga að skipulags, 



 

17 

umhverfis og vistfræðilegum þáttum á vinnustað til að bæta heilsu og velferð 

starfsmanna (Goetzel og Ozminkowski, 2008) enda geta slæmar vinnuaðstæður, 

kyrrseta og vinnutengd streita haft slæm áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu 

starfsmanna  (Quillian-Wolever og Wolever, 2003). 

Þegar kemur að heilsueflingu á vinnustöðum eru lykilatriðin gott aðgengi að hollum 

og næringarríkum mat (Heilbrigðisráðuneytið, 2008; Nexis, e.d.), að vinnustaðurinn 

styðji við aukna hreyfingu starfsmanna og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem hugar að 

andlegri líðan starfsmanna (Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Fyrirtæki sem styðja við 

heilsueflingu starfsmanna bjóða upp á hollan valkost í mötuneyti, setja næringarríkt 

snarl í sjálfsala, hafa aðkeyptan mat hollan, veita starfsmönnum tækifæri til líkamlegrar 

þjálfunar, hafa vinnustaðinn reyklausan, gera stigaganga aðlaðandi og sjá til þess að 

starfsmenn standi reglulega upp frá tölvunni  (Goetzel og Ozminkowski, 2008). Þá er 

einnig hægt að hafa sturtuaðstöðu, hjólagrind og persónulega ráðgjöf og 

upplýsingaþjónustu um heilsu á netinu fyrir starfsmenn (Dooris og Hunter, 2007; sjá í 

Naidoo og Willis, 2009). Dæmi um heilsueflingu er einnig þyngdarstjórnun, stöðva 

reykingar, áfengisráðgjöf, streitustjórnunar námskeið, líkamleg þjálfun og 

heilsufarsmælingar (Naidoo og Willis, 2009). Til þess að heilsuefling nái sem mestum 

árangri og verði farsæl þarf að fá sem flesta starfsmenn til að taka þátt og þá sérstaklega 

þá sem þurfa hvað mest á heilsueflingu að halda (Goetzel og Ozminkowski, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að stór fyrirtæki eru líklegri en minni fyrirtæki til að hafa 

heilsueflingu fyrir starfsmenn (Harris, Hannon, Beresford, Linnan og McLellan, 2014; 

Mattke o.fl., 2013; Naidoo og Willis, 2009). Þá eru stór fyrirtæki einnig líklegri til að hafa 

markvissari heilsueflingu og fleiri valmöguleika innan hennar (Harris o.fl., 2014; Mattke 

o.fl., 2013). 

Samkvæmt Healthy People 2010 eru fimm lykilþættir sem eiga að vera til staðar til 

þess að heilsuefling sé markviss: 

1. Heilsufræðsla. Þá er einblínt á þróun hæfni og lífsstílsbreytingar fyrir starfsmenn 

og vitundarvakningu og fræðslu fyrir vinnustaði, sérsniðið að áhuga og þörfum 

starfsmanna. 
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2. Stuðningsríkt vinnuumhverfi, bæði félagslega og líkamlega. Inniheldur væntingar 

fyrirtækis varðandi heilsuhegðun starfsmanna og innleiðingu á heilsustefnu sem 

eflir heilsu og dregur úr áhættu á sjúkdómum. 

3. Samþætta stefnuna við skipulag fyrirtækisins. 

4. Tengja stefnuna við aðrar svipaðar áætlanir hjá fyrirtækinu. 

5. Menntun og vinnustaðaskimun. Best er að tengja það við læknisþjónustu til að 

tryggja að viðeigandi meðferð og eftirfylgni sé til staðar. 

Healthy workforce myndi bæta við tveimur liðum að auki: 

6.  Að setja ferli sem styður við hegðunarbreytingar starfsmanna með eftirfylgd í 

formi íhlutunar. 

7. Mat og ferli framfara sem vinnur að því að bæta skilvirkni og hagkvæmni 

stefnunnar. 

(Partnership for Prevention, 2010). 

2.3.1 Innleiðing heilsueflingar 

Það eru til tvær nálganir til að koma heilsueflingu inn á vinnustað. Önnur leiðin er 

vinsælust og einblínir á lífsstíl og heilsuhegðun starfsmanna eingöngu á vinnustaðnum. 

Hin leiðin einblínir á skipulag og menningu innan vinnustaðarins. Þessi leið er flóknari en 

hún getur einnig verið mun áhrifaríkari (Naidoo og Willis, 2009). Samkvæmt O‘Donnell 

(2002) er hægt að skipta heilsueflingu í þrennt, vitundarvakning (e. awareness) og 

lífsstílsbreytingar (e. lifestyle change programs) einblína á lífsstíl og heilsuhegðun 

starfsmanna og stuðningsríkt umhverfi (e. supportive environment) einblínir á 

vinnustaðinn sjálfan. Aðferðirnar eru mis árangursríkar en farið verður stuttlega í þær 

hér fyrir neðan:  

Vitundarvakning 

Þá er reynt að hafa bein áhrif á heilsuhegðun starfsmanna með samskiptum og 

viðburðum sem eykur vitundarvakningu þeirra um heilbrigt líferni. Dæmi eru eins og 
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fréttabréf, veggspjöld og heilsufarsmælingar án endurgjafar. Ein og sér er þessi aðferð 

ekki árangursrík en með öðrum aðferðum virkar hún vel.  

Lífsstílsbreytingar 

 Starfsmenn eru hvattir til að taka upp heilbrigðan lífsstíl og þeir hvattir til að stunda 

reglulegar æfingar, borða hollan mat, hætta að reykja og læra streitustjórnun. Til þess 

að þessi aðferð sé árangursrík þarf hún að innihalda meðal annars breytingu á hegðun 

starfsmanna, heilsufræðslu og endurgjöf. Þá er einnig gefinn góður tími til að leyfa 

breytingunum að eiga sér stað. Ávinningur af þessari aðferð getur verið margþættur 

bæði fyrir starfsmenn og fyrirtækið sjálft eins og bætt heilsa starfsmanna, betri 

starfsandi og meiri framleiðni starfsmanna. Lífsstílsbreytingar hafa oft ákveðinn 

tímaramma og því virkar aðferðin ekki til að breyta heilsuhegðun starfsmanna til lengri 

tíma.  

Stuðningsríkt umhverfi 

Þriðja aðferðin er stuðningsríkt umhverfi. Þessi aðferð snýst um að breyta stefnum, 

menningu og umhverfi í fyrirtækjum svo það hafi jákvæð áhrif á heilsuhegðun 

starfsmanna, auka hlutdeild starfsmanna í heilsueflingu fyrirtækisins og halda áfram að 

viðhalda heilsueflingunni. Þessi aðferð tekur á mörgum þáttum eins og að bjóða upp á 

hollan mat, svæði til líkamsþjálfunar og sturtur og búningsaðstaða fyrir starfsmenn. Þá 

geta stjórnendur hvatt starfsmenn áfram í heilsueflingu, haft stefnu um að fyrirtækið sé 

reyklaus vinnustaður og haft sveigjanlegan vinnutíma svo starfsmenn geti stundað 

hreyfingu yfir daginn. Þessi aðferð virkar best fyrir vinnuveitendur til að ná markmiðum 

eins og að bæta ímynd fyrirtækisins, auka framleiðni starfsmanna og draga úr kostnaði 

við heilbrigðisþjónustu.  

(O‘Donnell, 2002).  

Samkvæmt The Luxembourg declaration on workplace health promotion (1997) segir 

að til að innleiða heilsueflingu á vinnustað eigi að fylgja þessum leiðbeiningum: 

 Þátttaka, allir starfsmenn eigi að taka þátt. 

 Samþætting (e. integration), fella heilsueflingu inn í stefnu og reglugerðir 
fyrirtækis. 

 Verkefnastjórnun, eftirfylgni og áætlanagerð á heilsueflingu. 
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 Hafa alhliða heilsueflingu sem nær bæði til lífsstíls einstaklinga og 
umhverfisins. 

(Sjá í Naidoo og Willis, 2009). 

Við innleiðingu heilsueflingar þarf að huga að kostnaði en til þess að heilsuefling skili 

hagnaði þarf hún að vera fjármögnuð á sem hagkvæmastan hátt svo það sem sparast við 

innleiðinguna sé annaðhvort jafn mikið eða meira en útgjöldin (Goetzel og 

Ozminkowski, 2008). Rannsóknir sýna að fjárfesting í heilsueflingu geti sparað 

fyrirtækjum meira en kostnaðinn af heilsueflingunni (O‘Donnell, 2002). Það tekur þó 

tíma fyrir fjárfestinguna að sýna hagnað ásamt ávinningi eins og bætingu á heilsu og 

framleiðni starfsmanna og sparnaði í læknisútgjöldum. Því er mikilvægt að fyrirtæki 

fylgist með og safni gögnum sem styðja ávinning heilsueflingarinnar (Goetzel og 

Ozminkowski, 2008). 

Til þess að ákveða hvort heilsuefling sé góð fjárfesting fyrir fyrirtæki er hægt að nota 

aðferð sem kallast Macro-approach sem inniheldur sjö stig: 

1. Tilgreina og magnbinda sviðin sem eiga að hafa áhrif á heilsueflinguna. 

2. Áætla kostnað heilsueflingarinnar. 

3. Ákvarða hversu mikið sparast í prósentum á þeim sviðum sem á að hafa áhrif á til 

að borga fyrir heilsueflinguna. 

4. Spyrja hvort það sé raunhæft að ná þeim sparnaði sem þarf til að borga fyrir 

heilsueflinguna. 

5. Bæta við ómælanlegum ávinningi. 

6. Bera kostnaðinn saman við önnur útgjöld. 

7. Ákveða hvort heilsueflingin sé góð fjárfesting. 

 (O‘Donnell, 2002).  

Ásamt kostnaði þarf að mæla áhrif heilsueflingar til þess að hægt sé að sýna fram á 

ávinning hennar. Í þessu felst að fylgjast með og mæla reglulega heilsufarsáhættu 

starfsmanna og meta breytingar á heilsuhegðun, heilsufarsmælingar (e. biometric 

measures) og nýtingu á heilbrigðisþjónustu (Goetzel og Ozminkowski, 2008). Breyting á 

heilsuhegðun getur til dæmis verið minnkuð fjarvera starfsmanna. Minnkaða fjarveru er 
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hægt að mæla með því að skoða fjarvistir starfsmanna á ákveðnu tímabili. Suma þætti 

er erfitt að mæla þó þeir séu mikilvægir eins og betri ímynd fyrirtækis (O‘Donnell, 2002).  

2.3.2 Ávinningur heilsueflingar 

Heilsuefling á vinnustöðum er góð fjárfesting og hefur margskonar ávinning fyrir 

fyrirtækin sjálf, starfsmenn þeirra og samfélagið (Harter o.fl., 2003; Jiménez, 2014; 

Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Vinnuvernd, e.d.a).  

 Að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er heilsuefling á vinnustöðum ein besta 

leiðin til þess að setja forvarnir, hafa stjórn á andlegri heilsu og sjúkdómum sem eru ekki 

smitsjúkdómar (The World Health Organization, e.d.b). Þá getur heilsueflingin hvatt 

starfsmenn í átt að betri lífsstíl og að huga að eigin heilsu (Danna og Griffin, 1999). 

Á heimasíðu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er tafla sem sýnir helstu ávinninga 

heilsueflingar á vinnustað, sjá töflu 1. Það er þó tekið fram að ávinningurinn sé meiri 

fyrir lágt launaða starfsmenn í áhættustörfum. 

Tafla 1 Ávinningur heilsueflingar á vinnustað samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 

Fyrir fyrirtækið Fyrir starfsmenn 

Heilsu og öryggis áætlun sem er vel 
stjórnað Öruggt og hollt vinnuumhverfi 

Jákvæð ímynd Aukið sjálfstraust 

Bættur starfsmannaandi Minnkað stress 

Minnkuð starfsmannavelta Bættur starfsandi 

Minnkaðar fjarvistir Aukin starfsánægja 

Aukin framleiðni Aukin hæfni fyrir heilsuvernd 
Minnkaður kostnaður fyrir 
heilbrigðisþjónustu/tryggingar  Bætt heilsa 

Minnka hættu á sektum og lögsóknum Bætt vellíðan 

      (The World Health Organization, e.d.b) 

Fyrir fyrirtæki getur ávinningur heilsueflingar komið fram í minni fjarveru starfsmanna 

vegna veikinda (Proper, Koning, Beek, Hildebrandt, Bosscher, van Mechelen, 2003; 

Conn, Hafdahl, Cooper, Brown og Lusk, 2009; Kuoppala, Lamminpää og Husman, 2008) 

og minni kostnaði vegna fjarvista starfsmanna (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; 

National Business Group on Health and PricewaterhouseCoopers, 2006; Sjøgaard o.fl., 

2016). Þá getur heilsuefling dregið úr því að starfsmenn mæti veikir í vinnuna sem getur 

skilað sér í minni framleiðni og lélegri heilsu starfsmanna (e. presenteeism) (National 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
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Business Group on Health and PricewaterhouseCoopers, 2006).  Þá getur hún einnig 

dregið úr kostnaði við heilbrigðisþjónustu (Jiménez, 2014). Fyrirtæki sem sinna 

heilsueflingu starfsmanna sinna getur bætt ímynd (Jiménez, 2014; Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008; National Business Group on Health and PricewaterhouseCoopers, 

2006) og menningu innan fyrirtækisins ásamt því að verða eftirsóknarverður 

vinnustaður sem á auðvelt með að halda núverandi starfskrafti, laða að sér nýtt 

hæfileikaríkt starfsfólk og uppfylla samfélagslega ábyrgð (National Business Group on 

Health and PricewaterhouseCoopers, 2006). Þá getur ávinningur heilsueflingar komið 

fram í meiri framleiðni (e. productivity) og vinnuafköstum hjá starfsmönnum (Jiménez, 

2014; Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; National Business Group on Health and 

PricewaterhouseCoopers, 2006; Riedel o.fl., 2001; Sjøgaard o.fl., 2016).  

Ávinningur heilsueflingar fyrir starfsmann getur verið ýmiss en starfsmenn standa sig 

betur í vinnunni ef þeim líður vel líkamlega og andlega (Partnership for Prevention, 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að heilsuefling geti bætt almenna heilsu starfsmanna 

(Hutchinson og Wilson, 2012; Partnership for Prevention, 2010; Riedel o.fl., 2001) og 

geta þá starfsmenn átt lengri starfsævi vegna bættrar heilsu (Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008). Heilsuefling getur dregið úr líkum á slysum og sjúkdómum hjá 

starfsmönnum (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Þá getur heilsuefling haft áhrif á 

bætta starfsánægju (Danna og Griffin, 1999; Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008) og 

vellíðan starfsmanna í starfi (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Riedel o.fl., 2001) en 

þessir tveir þættir geta haft mikil áhrif á starfsmannaveltu og afköst starfsmanna (Harter 

o.fl., 2003). Heilsuefling getur haft jákvæðar afleiðingar á matarvenjur starfsmanna 

(Maes o.fl., 2012; Ni Mhurchu, Aston og Jebb, 2012) en lítil áhrif á þyngd starfsmanna 

(Anderson, Quinn og Glanz, 2009).  

Heilsuefling sem hvetur til hreyfingar getur haft áhrif á almenna heilsu og streitu 

starfsmanna ásamt vinnustaðamenningu (Conn o.fl., 2009). Rannsóknir hafa sýnt að 

heilsuefling á vinnustöðum getur aukið hreyfingu starfsmanna (Conn o.fl., 2009; Proper 

o.fl., 2003) en mikilvægt er að heilsueflingin sé vel skipulögð til þess að hún skili árangri 

(Conn o.fl., 2009). Sum fyrirtæki bjóða upp á líkamlega þjálfun fyrir starfsmenn á 

vinnutíma. Það getur gagnast starfsmönnum með því að minnka líkurnar á 

heilsufarsvandamálum, bæta líkamlega getu og virkni ásamt almennri heilsu. Sem dæmi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
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getur þjálfunin dregið úr hálsverk meðal skrifstofufólks. Þá getur vinnuveitandinn notið 

góðs af þar sem líkamleg þjálfun á vinnutíma getur dregið úr almennum fjarvistum 

(Proper, Stall, Hildebrandt, van der Beek og van Mechelen, 2002), fjarveru starfsmanna 

vegna veikinda og að starfsmenn mæti til vinnu veikir (e. presenteeism). Árangursrík 

inngrip með líkamlega þjálfun á vinnutíma hafa þrjá þætti sameiginlega. Fyrsti þátturinn 

er að þjálfarar hanna æfingakerfin sem eru notuð með æfingum fyrir háa ákefð. Annar 

þátturinn er að æfingar eru undir reglulegu eftirliti þjálfara eða með mjög skýrum 

fyrirmælum. Þriðji þátturinn er að þjálfun fer fram á vinnutíma og einum klukkutíma er 

þá hægt að skipta upp í 2-3 æfingar yfir vikuna (Sjøgaard o.fl., 2016).  

2.4 Heilsustefna 

Einn liður í mannauðsmálum fyrirtækja er að hafa skýra og góða heilsustefnu 

(Vinnuvernd, e.d.b). Það skiptir máli að unnið sé markvisst að heilsustefnunni 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008) og að´hún sé aðgengileg öllum starfsmönnum 

(Lýðheilsustöð, 2010).  

Heilsustefnur geta verið mismunandi en innihalda oft þætti eins og: 

 Efla forvarnir. 

 Hvetja starfsmenn til aukinnar hreyfingar. 

 Miðla upplýsingum til starfsmanna. 

 Stuðla að hollum matarvenjum. 

 Hlúa að andlegri heilsu. 

 (Heilbrigðisráðuneytið, 2008)  

Þegar heilsustefna er mótuð þarf að búa til heildarstefnu ásamt langtímaáætlun sem 

passar við almenna stefnu fyrirtækisins og stjórnunarhætti (Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008). Stefnan þarf einnig að innihalda 

skammtímamarkmið en fyrir hvert markmið þarf að hafa nauðsynleg úrræði, 

tímaáætlun, fjármagn og ábyrgðarmann. Þá er gott að mynda vinnuhóp sem vinnur að 

þeim þáttum sem varðar heilsueflingu starfsmanna. Í hópnum eru nokkrir starfsmenn úr 

mismunandi starfshópum innan fyrirtækisins og ef fyrirtækið er stórt er hægt að hafa 

einn hóp fyrir hvern þátt. Vinnuhópurinn sér þá um að hvetja til opinnar umræðu á 

vinnustaðnum, hvetja sem flesta til þátttöku og virkja starfsmenn til að stuðla að góðri 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
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heilsu og líðan á vinnustaðnum (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt 

Sveinsdóttir, 2008; Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). 

Hér fyrir neðan verður sagt stuttlega frá heilsustefnum fjögurra fyrirtækja til þess að 

sýna dæmi um heilsustefnur íslenskra fyrirtækja. Fyrirtækin skipta öll heilsustefnunni 

sinni niður í nokkra þætti en það er mikilvægt að gera það (Lýðheilsustöð, 2010).  

Toyota 

Heilsustefna Toyota skiptist í heilsuvernd og vinnuvernd. Heilsuvernd inniheldur þætti 

eins og heilsustyrki, aðgang að líkamsræktarsal, flensusprautur og niðurgreiðsla á 

sálfræði- og geðlækniskostnaði. Þá er einnig greitt fyrir krabbameinsskoðun einu sinni á 

ári (Toyota, e.d.).  

VIRK 

Heilsustefnu Virk er skipt í þrennt, næring, hreyfing og geðrækt og vinnuaðstaða. 

Heilsustefnan inniheldur þætti eins og hollan mat á vinnutíma ásamt ávöxtum, 

heilsusamlega vinnaðstöðu eins og hæðastillanleg borð og heilsustyrki. Þá eru 

starfsmenn hvattir til að taka þátt í hreyfitengdum viðburðum og nota umhverfisvænar 

samgöngur eins og hjóla eða ganga til og frá vinnu. Tvisvar í viku geta starfsmenn farið í 

líkamsrækt í hádeginu og bera þá sjálfir ábyrgð á því að vinna upp tímann sem fer fram 

yfir skilgreint hádegishlé (Virk, 2013).  

Landsbankinn 

Hjá Landsbankanum er heilsustefnan sett fram sem hluti af starfsmannastefnu bankans. 

Henni er skipt í þrennt, áhersluatriði, helstu markmið og framkvæmd heilsustefnu. 

Áhersluatriðin eru fimm: 

1. Næring. 

2. Hreyfing. 

3. Andlegt álag og streita. 

4. Áfengisvarnir. 

5. Tóbaks- og vímuvarnir. 

Framkvæmd heilsustefnunnar hefur að geyma þætti eins og að mötuneyti bjóði upp á 

hollan mat, a.m.k. sem valkost, heilsustyrk, flensusprautur, hvatningu til þátttöku í 

heilsutengdum viðburðum, öruggt vinnuumhverfi og vinnuaðstöðu starfsmanna. Þá er 
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reglulega boðið upp á heilsutengda fræðslu og heilsufarsmælingar ásamt aðgangi að 

trúnaðarlækni fyrirtækisins (Landsbankinn, 2012).  

Embætti landlæknis 

Heilsustefna Embættis landlæknis (2013) er margþætt og skiptist í andlega 

líðan/heilsueflingu, hvatningu til meiri hreyfingar, tóbak, áfengi og vímuefni og 

slysavarnir og vinnuvistfræðilega þætti. Þegar kemur að andlegri heilsu eru gerðar 

reglulegar viðhorfskannanir meðal starfsmanna til að meta andlega líðan og streitu 

ásamt því að bjóða árlega upp á námskeið eða fyrirlestra um tímastjórnun, streitu og 

markmiðasetningu. Þá er lagt upp með að bjóða upp á hollan mat og ávexti/grænmeti 

að minnsta kosti tvisvar í viku, hugað að líkamsbeitingu og vinnuaðstöðu starfsmanna, 

búningsaðstaða með sturtu er til staðar ásamt hjólageymslu og starfsmenn hvattir til að 

ferðast til og frá vinnu á heilsusamlegan máta og taka þátt í hreyfitengdum viðburðum. 

Þá er Embætti landlæknis tóbakslaus vinnustaður (Embætti landlæknis, 2013).  

2.5 Íslenskar upplýsingar  

Í október 2016 var samþykkt lýðheilsustefna ásamt áætlun um aðgerðir sem eiga að 

stuðla að heilsueflandi samfélagi. Meginmarkmið stefnunnar er að árið 2030 verði 

Íslendingar ein heilbrigðasta þjóð heims. Þá voru fimm undirmarkmið sett: 

1. Að öll sveitarfélög verði heilsueflandi samfélög, þar með talið leikskólar, 

grunnskólar, framhaldsskólar og vinnustaðir. 

2. Að markvissar forvarnir fari fram á sviði uppeldis og menntunar, næringar, 

hreyfingar, geðræktar, tannverndar, ofbeldis- og slysavarna og áfengis- vímu,- og 

tóbaksvarna. 

3. Að draga úr tíðni langvinnra sjúkdóma. 

4. Að þróa félags- og heilsuvísa, tölulegar upplýsingar sem varpa ljósi á félags- og 

heilsufarslega stöðu landsmanna á hverjum tíma og ólíkar aðstæður ýmissa 

þjóðfélagshópa. 
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5. Að við stefnumótun og áætlanagerð stjórnvalda verði gætt að áhrifum heilsu og 

líðanar á íbúa samfélagsins. Heilsa í allar stefnur krefst þess að alltaf sé stuðst við 

gagnreyndar upplýsingar um áhrif þátta á heilsufar. 

(Velferðarráðuneytið, 2016).  

Í stefnunni er gert ráð fyrir því að hlutaðeigandi stjórnvöld og stofnanir eigi ábyrgð í því 

að framkvæma þau verkefni sem lýðheilsustefnan felur í sér. Það er mikilvægt að allir 

Íslendingar geri sér grein fyrir því að þeir beri ábyrgð á eigin heilsu og að vinnustaðir, 

stofnanir og skólakerfið séu heilsueflandi og vinni stöðugt að því að auka útivist og 

hreyfingu (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Embætti landlæknis fylgist með heilsuhegðun og líðan Íslendinga með því að 

framkvæma kannanir. Sú nýjasta var gerð í lok ársins 2015 og sýndi þá niðurstöður að 

Íslendingar mátu andlega heilsu sína almennt góða og meirihluti þeirra taldi sig 

hamingjusaman. Nægur svefn var skilgreindur sem 7-8 klukkustundir en meirihlutinn 

sagðist ná því en stór hluti karla fékk of lítinn svefn. Um þriðjungur Íslendinga taldi sig 

sjaldan eða aldrei finna fyrir mikilli streitu. Hún var þó algengari meðal kvenna en um 

þriðjungur sagðist oft eða mjög oft finna fyrir mikilli streitu í daglegu lífi. Helstu 

niðurstöður tengdar hreyfingu sýndu að um helmingur fullorðinna hreyfir sig í samræmi 

við ráðleggingar Embættis landlæknis en um fimmtungur kvenna og fjórðungur karla 

sögðust ekki gera það (Embætti landlæknis, 2016b). 

2.5.1 Heilsu og hvatningarverkefni á vinnustöðum 

Hjólað í vinnuna er keppni á vegum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem hefur 

farið fram á hverju ári síðan árið 2003 og stendur yfir í þrjár vikur í senn. Í ár var hún 

haldin 3.-23. maí. Verkefnið á að efla hreyfingu og starfsanda á vinnustöðum og er 

helsta markmiðið að vekja athygli á ferðamátum sem eru umhverfisvænir, 

heilsusamlegir og hagkvæmir. Starfsmenn eru því hvattir til að hjóla, ganga, hlaupa eða 

nýta sér almenningssamgöngur á leið sinni til og frá vinnu (Íþrótta– og Ólympíusamband 

Íslands , e.d.). 

Annað hvatningarverkefni á vegum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands er 

Lífshlaupið sem er ekki aðeins fyrir vinnustaði heldur alla landsmenn. Það var haldið í 

febrúar á þessu ári. Markmið verkefnisins er að hvetja einstaklinga til að bæta daglega 
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hreyfingu sína, til dæmis við vinnu, í frítíma, í skóla eða við val á ferðamáta. Nokkrar 

keppnir eru í gangi á vegum Lífshlaupsins en þær eru grunnskólakeppni, 

framhaldsskólakeppni, vinnustaðakeppni og einstaklingskeppni (Lífshlaupið, e.d.).  

Meistaramánuður er hvatningarverkefni sem er fyrir alla landsmenn og í boði 

Íslandsbanka. Hann er haldinn einu sinni á ári og þetta árið var hann haldinn í febrúar. 

Markmiðið með Meistaramánuði er að fá einstaklinga til að setja sér markmið og verða 

besta útgáfan af sjálfum sér. Markmiðin geta verið tengd heilsu eða til dæmis að eyða 

meiri tíma með fjölskyldunni. Einstaklingar eru hvattir til að fá fjölskyldumeðlimi, vini og 

samstarfsmenn til að taka þátt með sér (Meistaramánuður, e.d.). 

2.6 Hvatning 

Hvatning (e. motivation) er vinsælt umræðuefni sem tengist okkur öllum og er til dæmis 

fjallað um í bókmenntum, blöðum, rannsóknum, tímaritum og sjálfshjálparbókum fyrir 

stjórnendur (Landy og Conte, 2013; Pinder, 2008). Það getur verið erfitt að skilgreina 

hvatningu þar sem mismunandi skoðanir eru á henni. Kenningasmiðir hafa til dæmis 

neitað notagildi hugtaksins og einbeitt sér aðeins að mikilvægi hegðunar og orsökum 

hennar, aðrir hafa horft á hvatningu frá lífeðlisfræðilegu sjónarhorni og enn aðrir leggja 

áherslu á að hvatning sé markmiðadrifin hegðun þar sem leitast er eftir ánægju og að 

forðast sársauka (Pinder, 2008). Hvatning er ómælanleg en hægt er að álykta um hana í 

gegnum greiningu á hegðun einstaklinga sem verða fyrir áhrifum frá bæði umhverfinu 

og erfðum og kemur fram í persónuleika, viðhorfi, þekkingu, hæfileikum og færni þeirra 

(Muchinsky, 2000). Hvatning getur átt við þau markmið sem einstaklingur hefur, hvernig 

einstaklingur velur markmiðin sín og hvernig aðrir reyna að breyta hegðun 

einstaklingsins (Armstrong, 2011). Þegar kemur að hvatningu er mismunandi hvað virkar 

fyrir hvern og einn einstakling, bæði hversu mikla hvatningu þarf til og hvaða tegund af 

hvatningu. Nemandi getur til dæmis fundið fyrir hvatningu til þess að læra heima vegna 

forvitni, áhuga eða af því að hann vill fá viðurkenningu frá foreldrum sínum (Deci og 

Ryan, 2000). 

Það er hægt að skipta hvatningu í tvo þætti, innri hvatningu (e. intrinsic motivation) 

og ytri hvatningu (e. extrinsic motivation). Samkvæmt White (1959) er innri hvatning 

skilgreind sem athöfn sem felur í sér ánægju. Þá gerir einstaklingur eitthvað vegna þess 

að það er gaman eða það felur í sér áskorun, en ekki vegna utanaðkomandi þrýstings 
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eða verðlauna. Þó að innri hvatning sé mikilvæg er hegðun einstaklinga oft ekki bara 

knúin af áhugasemi heldur spilar einnig inn í ábyrgð, félagslegar kröfur og hlutverk (Sjá í 

Deci og Ryan, 2000). Því er talað um ytri hvatningu þegar einstaklingur gerir eitthvað 

vegna þess að það leiðir til aðgreinanlegra niðurstaðna. Rannsóknir hafa sýnt að það sé 

munur á milli frammistöðu einstaklinga eftir því hvort innri eða ytri hvatning sé að verki 

(Deci og Ryan, 2000). 

Hvatningarkenningar (e. motivation theories) koma með ólíkar útskýringar á sömu 

hegðuninni (Muchinsky, 2000). Kenningarnar gera ráð fyrir því að það séu þættir innan 

hvers einstaklings sem beina og viðhalda hegðun. Það er hægt að skipta þeim gróflega í 

tvo flokka, innihaldskenningar (e. content theories) og ferliskenningar (e. process 

theories) (Kini og Hobson, 2002). 

2.6.1 Starfshvatning 

Starfshvatning (e. work motivation) hefur verið einn af lykilþáttum (e. key interest) í 

vinnusálfræði í yfir 100 ár (Landy og Conte, 2013) enda er hvatning mikilvægur þáttur í 

frammistöðu starfsmanna. Þá er starfshvatning eitt mest rannsakaða efnið í greinum 

sem fjalla um frammistöðu og hegðun starfsmanna (Miner, 2003; Pinder, 2008). 

Samkvæmt Pinder (2008) er starfshvatning skilgreind sem „kröftug öfl sem koma bæði 

innan frá og ytra með einstaklingi sem hrinda af stað vinnutengdri hegðun og ákveður 

form, stefnu, styrk og lengd hennar“ (Pinder, 2008). Til þess að starfsmaður noti 

hæfileika sína í starfi þarf að vera næg hvatning fyrir hann. Hvatningin getur verið 

fjárhagsleg, félagsleg umbun og samþykki og viðurkenning á framlagi starfsmanns frá 

samstarfsmönnum og yfirmönnum hans (Beardwell og Claydon, 2010). Starf stjórnenda 

er að finna út þarfir starfsmanna sinna og beina hegðun þeirra í átt að betri 

frammistöðu (Newstrom og Davis, 1997). Í rannsókn Zámečník (2014) kom fram að innri 

starfshvatar væru mikilvægir þegar kæmi að starfshvatningu starfsmanna. 

Niðurstöðurnar sýndu að meðal mikilvægustu hvatanna í starfi væru sjálfstæði í starfi, 

frjáls tími, mannleg samskipti innan vinnustaðarins, ábyrgð og andrúmsloft á vinnustað. 

Ytri starfshvatar á vinnustað eru þættir eins og hærri laun, umbun, stöðuhækkanir, 

eftirsóknarverð störf og atvinnuleysi (Gellerman, 1996). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051926
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3 Könnun VR 

Árið 1981 var Verzlunarmannafélag Reykjavíkur stofnað af launþegum og 

atvinnurekendum í verslunarstétt en það varð síðan hreint launþegafélag árið 1955. 

Nafni félagsins var breytt í VR árið 2006. Tilgangur félagsins er að vinna að auknum 

réttindum og bættum kjörum félagsmanna sinna (VR, e.d.a). Félagsmenn sem hafa 

greitt lágmarksfélagsgjöld síðustu 12 mánuðina teljast fullgildir félagsmenn en 

félagsgjald VR er 0,7% af launum (VR, e.d.b). 

Fyrirtæki ársins er könnun sem VR hefur gert meðal félagsmanna sinna frá árinu 1996 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011). „Hugmyndafræðin 

sem býr að baki Fyrirtæki ársins er sú að innra starfsumhverfi fyrirtækja hafi gríðarleg 

áhrif á afkomu þeirra ekki síður en ytri rekstrarskilyrði“ (VR, 2017c). Markmið VR með 

könnuninni var í fyrstu að gefa félagsmönnum tækifæri á að geta borið sig saman við 

aðra starfsmenn á vinnumarkaðnum og koma af stað umræðum um starfsskilyrði og 

starfskjör félagsmanna. Í gegnum árin hefur könnunin þó tekið nokkrum breytingum 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011) og í dag er 

könnunin notuð til að meta viðhorf starfsmanna til lykilþátta sem eru í innra 

starfsumhverfi þeirra. Þannig geta félagsmenn VR komið skoðunum sínum á framfæri og 

stjórnendur geta fengið upplýsingar um það hvernig fyrirtækið stendur, bæði í augum 

starfsmanna og í samanburði við önnur fyrirtæki (VR, 2017c).  

Fyrirtækin sem taka þátt eru flokkuð í þrennt eftir stærð. Í hópi stærri fyrirtækja eru 

50 eða fleiri starfsmenn, í hópi meðalstórra fyrirtækja eru 20-49 starfsmenn og í hópi 

lítilla fyrirtækja eru 19 eða færri starfsmenn. Þau fyrirtæki sem lenda í fyrsta sæti í 

hverjum hóp fyrir sig fá titilinn Fyrirtæki ársins (VR, 2017f). Til þess að vekja sérstaklega 

athygli á frammistöðu þeirra fyrirtækja sem standa sig vel eru þau fyrirtæki sem lenda í 

tíu efstu sætunum í hverjum stærðarflokki fyrir sig verðlaunuð. Fá þau titilinn 

Fyrirmyndarfyrirtæki VR (VR, 2017b).  

3.1 Helstu upplýsingar  

Könnunin 2016 var gerð í febrúar og mars sama ár. Félagsmenn sem voru í VR í 

desember 2015 höfðu tækifæri til þess að taka þátt í könnuninni auk þess sem fyrirtæki 

sem höfðu starfsmenn úr öðrum stéttarfélögum gátu boðið þeim að taka þátt en 109 

fyrirtæki nýttu sér það. Í úrtakinu fyrir könnunina árið 2016 voru 35.538 starfsmenn en 
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svarhlutfall var 37,1%. Til þess að fyrirtæki væru tekin með í greiningu á Fyrirtæki ársins 

2016 var gerð lágmarkskrafa um svarhlutfall frá hverju fyrirtæki sem var 35%. Þar að 

auki var miðað við lágmark svarenda eftir stærð fyrirtækisins. Það voru 226 fyrirtæki 

sem uppfylltu skilyrðin og eru niðurstöðurnar byggðar á svörum starfsmanna þessara 

fyrirtækja sem voru 7.114 talsins (VR, 2017d). 

Könnunin var í formi spurningalista þar sem starfsmenn fyrirtækjanna voru beðnir að 

meta innra starfsumhverfi fyrirtækisins síns. Spurningalistinn var sendur rafrænt með 

tölvupósti til starfsmanna fyrirtækjanna en einnig var hægt að taka könnunina á netinu 

(VR, 2017d) og hafði hún að geyma 60 spurningar (VR, 2017e). 

Til að greina gögnin var þáttagreining (e. factor analysis) notuð og komu fram níu 

mismunandi þættir í starfsumhverfi fyrirtækjanna. Þeir eru viðhorf starfsmanna til 

stjórnunar, ímynd fyrirtækis, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, ánægja og stolt 

starfsmanna, möguleiki starfsmanna á sjálfstæðum ákvörðunum í starfi, starfsandi í 

fyrirtækinu og viðhorf til jafnréttis. Seinasti þátturinn var í fyrsta skipti í könnuninni í ár. 

Til að svara spurningunum var notaður fimm punkta kvarði, þar sem 1 gaf til kynna mjög 

mikla óánægju og 5 mjög mikla ánægju starfsmanna. Hver þáttur fékk síðan einkunn 

eftir meðalánægju svarenda. Þættirnir níu hafa mismunandi vægi en skapa svo 

heildareinkunn fyrirtækis og byggist val Fyrirtæki ársins 2016 á henni (VR, 2017d). 

3.2 Helstu niðurstöður  

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður könnunarinnar 2016. Góður starfsandi er á 

meðal starfsmanna í fyrirmyndarfyrirtækjunum en 83% svarenda sögðu hann vera 

afslappaðan og óþvingaðan og 96% svarenda sögðu að þeim kæmi vel saman við 

samstarfsfólk sitt. Starfsmenn geta verið þeir sjálfir á vinnustaðnum en 92% svarenda 

voru sammála þeirri staðhæfingu. Þá voru flestir sem sögðu að starfsfólki væri hrósað á 

vinnustaðnum eða 68% svarenda. Starfsöryggi er mikilvægt og voru 84% svarenda sem 

töldu sig vera með það en starfsöryggi starfsmanna var hærra eftir því hversu lengi þeir 

höfðu unnið hjá fyrirtækinu. Ánægja með næsta yfirmann var mikil en 83% svarenda 

töldu þá virða starfsfólkið mikið, 78% svarenda sögðust fá hvatningu og stuðning frá 

næsta yfirmanni, 89% svarenda töldu sig geta leitað til þeirra og 83% svarenda sögðu að 

næsti yfirmaður væri sanngjarn við starfsfólk. Ánægja starfsmanna með launakjör fer 

hækkandi með hækkandi starfsaldri en 54% svarenda voru ánægðir. Þá var meira en 
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helmingur svarenda sem taldi að launakjör væru ákveðin af sanngirni og að þau væru 

svipuð á sambærilegum vinnustöðum (VR, 2017e). Einum nýjum þætti var bætt við 

könnunina í ár sem var jafnrétti en um 80% svarenda sögðu að það væri jafnrétti á 

vinnustaðnum sínum. Viðhorf kynjanna var þó ekki jafnt en karlar töldu jafnréttið alltaf 

vera meira á vinnustöðunum heldur en konur (VR, 2017h). 

Einn lykilþáttanna er hægt að tengja við heilsueflingu, vinnuskilyrði. Þar er spurt um 

ánægju starfsmanna með lýsingu, loftræstingu, hljóðvist, vinnuaðstöðu, öryggi, tölvu- og 

tækjabúnað og matar- og kaffiaðstöðu. Heildarmeðaltal þáttarins var 4,01 sem gefur til 

kynna ánægju starfsmanna með vinnuskilyrði á vinnustaðnum (VR, 2017d). Annar 

lykilþáttur, sveigjanleiki með vinnu er hægt að tengja óbeint við heilsueflingu þar sem 

sveigjanlegur vinnutími getur auðveldað starfsmönnum að finna tíma til hreyfingar. Þó 

er aðeins spurt almennt um sveigjanleikann og hvort starfsmenn geti sem dæmi farið úr 

vinnu með litlum fyrirfara, samræmt vinnu og fjölskyldulíf og tekið frí þegar þeim 

hentar. Þessi lykilþáttur fékk heildarmeðaltal upp á 4,42 (VR, 2017d). 

3.3 Fyrirtæki ársins 2016 

Sigurvegarar í Fyrirtæki ársins 2016 er Johan Rönning, Expectus og Vinnuföt. Johan 

Rönning vann í hópi stórra fyrirtækja og er þetta í fimmta skiptið sem fyrirtækið vinnur. Í 

öðru sæti í hópi stórra fyrirtækja var Öryggismiðstöðin og Nordic Visitor Iceland í því 

þriðja. Expectus vann í hópi meðalstórra fyrirtækja og vann það sig upp þar sem 

fyrirtækið lenti í öðru sæti árinu áður. Í öðru sæti var fyrirtækið Margt smátt og í þriðja 

sæti Heilsugæslan Salahverfi. Í hópi lítilla fyrirtækja vann Vinnuföt og er það í fjórða 

skiptið sem fyrirtækið vinnur. Verslunartækni var í öðru sæti í flokki lítilla fyrirtækja og 

Skattur og bókhald í því þriðja. Í könnunni voru þrjú fyrirtæki sem fengu titilinn 

hástökkvarar. Í hópi stórra fyrirtækja var það Klettur - sala og þjónusta, í hópi 

meðalstórra fyrirtækja Fastus og í hópi lítilla fyrirtækja Karl K. Karlsson (VR, 2017a).  

3.4 Fyrirmyndarfyrirtækin 2016 

Í heildina voru 30 fyrirtæki sem fengu titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 og tafla 2 

sýnir listann, birt í stafrófsröð.  



 

32 

Tafla 2 Fyrirmyndarfyrirtækin 2016  

Stór fyrirtæki Meðalstór fyrirtæki Lítil fyrirtæki 

CCP Expectus Áltak 

Johan Rönning Fastus Birtingarhúsið 

Klettur - sala og þjónusta Fálkinn Bókhald og uppgjör 

Nordic Visitor Iceland Heilsugæslan Salahverfi Fossberg 

Nova Hugsmiðjan Globus 

Opin kerfi Hvíta húsið Microsoft Ísland 

Ormsson Kortaþjónustan S. Guðjónsson 

S4S Margt smátt Skattur og bókhald 

Tempo Poulsen Verslunartækni 

Öryggismiðstöð Íslands Terma Vinnuföt 

(VR, 2017b).  

3.5 Great place to work 

Könnun VR er meðal annars byggð á hugmyndafræði Robert Levering um 

fyrirmyndarvinnustaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2011). Robert Levering gerði könnun sem heitir Great place to work þar sem gerð er 

úttekt á 100 bestu vinnustöðunum í Bandaríkjunum. Könnunin styðst við 30 ára 

rannsóknir (Great place to work, e.d.a) og í dag er hún notuð í meira en 45 löndum og 

gögnin  byggð á yfir 10 milljónum starfsmanna (Great place to work NET, e.d.) Módelið sem 

er notað í könnuninni heitir The Great Place to Work Trust Model og hefur sex þætti sem 

eru trúverðugleiki (e. credibility), traust (e. trust), virðing (e. respect), sanngirni (e. fairness), 

stolt (e. pride) og félagsskapur (e. camaraderie) (Great place to work, e.d.a). 

Great place to work gerir margar kannanir og ein þeirra er í samstarfi við tímaritið 

Fortune. Sú könnun heitir 100 Best companies to Work For eða 100 bestu fyrirtækin til að 

vinna fyrir og er umfangsmesta starfsmannakönnunin í Bandaríkjunum. Fyrirtæki sem ná á 

listann bera af í að skapa góðan vinnustað fyrir starfsmenn sína. Listinn fyrir árið 2017 er 

kominn út og eru mörg þekkt fyrirtæki á honum (Great place to work, e.d.b). 

3.5.1 Heilsuefling hjá fyrirtækjum á lista 100 Best Companies to Work For 

Þegar fyrirtæki á listanum yfir 100 bestu fyrirtækin til að vinna hjá eru skoðuð kemur í 

ljós að heilsuefling er mikilvægur þáttur hjá fyrirtækjunum. Ýmis heilsuefling er í boði 

fyrir starfsmenn eins og sveigjanlegur vinnutími, líkamsræktarnámskeið, frír matur, 

nudd, þyngdarstjórnun (e. weight watchers meeting), líkamsræktarsalur á 
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vinnustaðnum, heilsufarsmælingar og inflúensusprautur. Þá eru líka í boði fyrir 

starfsmenn góðar sjúkratryggingar sem voru þó mismunandi eftir fyrirtækjum en dæmi 

eru tannlæknaþjónusta, læknishjálp, augnlæknir og þjónusta fyrir andlega heilsu  (Great 

place to work, e.d.b).   

Fyrirtækið sem er í fyrsta sæti á listanum er þekkta fyrirtækið Google. Google býður 

starfsmönnum sínum upp á ýmis heilsufríðindi. Í tengslum við mataræði er frír matur á 

vinnutíma sem inniheldur morgunmat, hádegismat, snarl yfir daginn og drykki. Það er 

boðið upp á líkamsræktarnámskeið, nudd, þyngdarstjórnun og niðurgreidd 

líkamsræktarkort. Heilsufarsmælingar eru í boði fyrir starfsmenn ásamt 

blóðþrýstingsskoðun, kólesterólpróf og inflúensusprautur. Á sumum stöðum 

fyrirtækisins eru líkamsræktarsalir fyrir starfsmenn og læknisþjónusta. Google hefur 

einnig góðar sjúkratryggingar fyrir starfsmenn eins og læknishjálp, tannlæknaþjónustu, 

frjósemismeðferðir, lyfseðilskyld lyf, þjónustu fyrir andlega heilsu, augnlæknir og aðrar 

meðferðir eins og kírópraktor og nálastungur. Þá fá starfsmenn sem eru í fullu starfi og 

hafa unnið í eitt ár hjá fyrirtækinu ótakmarkaða launaða veikindadaga (Great place to 

work, e.d.c).  
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður aðferðafræðinni sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar gerð 

skil. Þá verður fjallað um rannsóknaraðferð, viðtöl, viðmælendur, framkvæmd 

rannsóknar og úrvinnslu gagna og að lokum sagt stuttlega frá réttmæti og siðfræði 

rannsóknar.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) en það 

er hægt að segja að rannsóknaraðferðin fái gögn sín frá orðum á meðan megindleg 

rannsóknaraðferð fái gögn sín úr tölum. Sögu eigindlegra rannsóknaraðferða má rekja til 

félagsfræði og mannfræði en til eru margar skilgreiningar á hvað eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru. Van Maanen (1979) taldi það vera regnhlífarhugtak yfir ólíkar 

aðferðir sem leitast eftir því að lýsa, greina og þýða það óþekkta (Sjá í Merriam, 2014). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er hluti af gögnunum eða öll gögnin fengin í 

gegnum viðtöl (Merriam, 2014; Patton, 2002). Gögnin samanstanda þá af beinum 

tilvitnunum frá einstaklingum sem segja frá reynslu, skoðunum, tilfinningum og 

þekkingu sinni (Patton, 2002).  

4.2 Viðtöl 

Megintilgangur viðtala er að ná í sérstakrar upplýsingar frá viðmælendum en Demarrais 

(2004) skilgreinir viðtal sem ferli þar sem rannsakandi og viðmælandi eiga samræður þar 

sem lögð er áhersla á þær spurningar sem tengjast rannsókninni (Sjá í Merriam, 2014). 

Það er nauðsynlegt að taka viðtal þegar við getum ekki fylgst með tilfinningum, hegðun 

eða hvernig einstaklingurinn túlkar heiminn í kringum sig. Þá er einnig hægt að nota 

viðtöl til að fá upplýsingar um liðna atburði sem er ekki hægt að endurtaka (Merriam, 

2014). 

Það eru til nokkrar gerðir af viðtölum en í þessari rannsókn var notast við hálfopin 

viðtöl (e. semistructured interview). Þá er stuðst við viðtalsramma með ákveðnum 

spurningum en það þarf hvorki að vera nákvæmt orðalag né spyrja spurninganna í 

fyrirfram ákveðinni röð. Þannig fær viðmælandinn tækifæri til að svara spurningum 

viðmælenda með eigin orðum (Merriam, 2014). 
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4.3 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. convenience 

sampling) en það er eitt vinsælasta og mest notaða úrtaksvalið í eigindlegum 

rannsóknum. Þá eru viðmælendur valdir eftir því til hverra er auðveldast að ná  (Polit og 

Beck, 2006).  

Viðmælendur voru átta einstaklingar sem unnu í fyrirtækjum sem höfðu fengið 

titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Þeir voru yfirmenn sem gátu veitt upplýsingar um 

heilsueflingu fyrirtækisins sem þeir unnu hjá. Viðmælendurnir voru fimm konur og þrír 

karlar. Þeir höfðu mislangan starfsaldur sem var frá 3 mánuðum og upp í 21 ár. Ákveðið 

var að halda nafnleynd yfir fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni og því fengu 

viðmælendur dulnefni, sjá töflu 3.  

Tafla 3 Viðmælendur rannsóknar 

Dulnefni Staða Starfsaldur Stærð fyrirtækis 

Hjalti Framkvæmdastjóri 2 ár Meðalstórt 

Ingibjörg 
Framkvæmdastjóri 
og ráðgjafi 3,5 ár Meðalstórt 

Jónas Framkvæmdastjóri 21 ár Meðalstórt 

Katrín 

Verkefnastjóri í 
gæða og 
þróunarteymi 5 ár Stórt 

Kristín Mannauðsstjóri 9 mánuðir Stórt 

Magnús Framkvæmdastjóri 20 ár Lítið 

Rósa 
Rekstrar og 
mannauðsstjóri 3 mánuðir Meðalstórt 

Sigrún Fjármálastjóri 8 ár Stórt 

 

4.4 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 

Í byrjun rannsóknarinnar hafði rannsakandi ákveðið að taka aðeins viðtöl við fyrirtæki í 

hópi stærri fyrirtækja sem fengu titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Eftir að hafa 

hringt í fyrirtækin og fengið tilmæli um hverjum væri best að senda tölvupóst fengu öll 

tíu fyrirtækin póst. Lélegt svarhlutfall náðist og fá fyrirtæki tilbúin að taka þátt. Því ákvað 

rannsakandi að senda einnig tölvupóst á fyrirtæki sem voru í hinum tveimur flokkunum, 

meðalstór og lítil fyrirtæki. Í tölvupósti kom fram að aðeins væri óskað eftir að taka 

viðtal í fyrirtækjum þar sem einhver heilsuefling væri í boði fyrir starfsmenn, til dæmis 
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hollur matur eða heilsustyrkur. Einnig kom fram kynning á rannsakanda og rannsókninni 

sjálfri. 

Fyrirtæki sem fengu titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 voru því þýði 

rannsóknarinnar en sendur var út tölvupóstur af handahófi til 28 fyrirtækja en þá var 

rannsakandi kominn með átta fyrirtæki sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 6. febrúar til 10. mars 2017 og fóru fram í 

fyrirtækjunum. Dagsetning og tími voru valin sem hentuðu hverjum og einum 

viðmælenda. Fyrir viðtölin var búinn til viðtalsrammi sem var byggður á fræðilegu yfirliti 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum tveimur (Sjá viðauka 1). Hann hafði að 

geyma 15 spurningar, tvær bakgrunnsspurningar og 12 almennar spurningar. Þá var 

viðmælendum einnig boðið að bæta einhverju við í lokin á viðtölunum. Eftir fyrsta 

viðtalið var einni spurningu bætt við viðtalsrammann þar sem viðmælandinn kom með 

áhugaverðan punkt (Sjá viðauka 2). 

Viðtölin voru afrituð með upptökutæki en það er algengasta leiðin til að varðveita 

gögn úr viðtölum (Merriam, 2014). Viðtölin voru síðan skrifuð orðrétt upp í tölvu og 

haldið utan um athugasemdir rannsakanda sem voru skráð á meðan á viðtölum stóð og 

eftir þau. Viðtölin átta voru samtals 120 mínútur og var afritun 52 blaðsíður í tölvu. 

Meðallengd viðtalanna var um 15 mínútur.  

Til þess að greina gögnin sem komu fram í viðtölunum voru þau lesin nokkrum 

sinnum yfir og skoðað hvað væri sameiginlegt í þeim. Þá voru fimm þemu fundin og 

þeim skipt í undirþemu ef við átti. Þemun voru næring, andleg heilsa, líkamleg heilsa, 

skipulag og árangur heilsueflingar og vinnuumhverfið. Í þemanu líkamleg heilsa eru 

fimm undirþemu sem eru hvatning til hreyfingar, heilsustyrkur, heilsueflandi keppnir, 

aðstaða og heilsufarsmæling. Í þemanu skipulag og árangur heilsueflingar eru þrjú 

undirþemu sem eru markviss heilsuefling, árangur heilsueflingar og umbætur. Í þemanu 

vinnuumhverfið eru tvö undirþemu sem eru vinnuaðstaða og reyklaus vinnustaður. 

4.5 Réttmæti og siðfræði rannsóknar 

Í eigindlegum rannsóknum getur verið erfitt að sýna fram á réttmæti (e. validity) 

rannsóknar en réttmæti er skipt í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti snýr að því 

hvernig rannsakandi telur niðurstöður rannsóknar samsvara raunveruleikanum og hvort 

verið sé að mæla það sem sagt er að verið sé að mæla. Ytra réttmæti snýr að því hvort 
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hægt sé að alhæfa um niðurstöðurnar (Merriam, 2014). Þar sem tekin voru viðtöl við 

aðeins átta viðmælendur í rannsókninni er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. 

Nafnleynd var haldið yfir fyrirtækjunum sem tóku þátt og því fengu viðmælendur 

dulnefni. Þá var sérstaklega tekið fram við viðmælendur að fullum trúnaði væri heitið. 

Rannsakandi hafði aðeins einn aðgang að gögnum rannsóknar á meðan á úrvinnslu stóð, 

þ.e. hljóðupptökum af viðtölunum og afritun þeirra. Eftir notkun var öllum gögnum eytt.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þau þemu sem koma fram í 

rannsókninni voru gerð úr sameiginlegum þáttum viðtalanna. Þau þemu sem fram komu 

voru næring, andleg heilsa, líkamleg heilsa, skipulag og árangur heilsueflingar og 

vinnuumhverfið. Þá voru undirþemu sett þegar við átti. Í þemanu líkamleg heilsa eru 

fimm undirþemu sem eru hvatning til hreyfingar, heilsustyrkur, heilsueflandi keppnir, 

aðstaða og heilsufarsmæling. Í þemanu skipulag og árangur heilsueflingar eru þrjú 

undirþemu sem eru markviss heilsuefling, árangur heilsueflingar og umbætur. Í þemanu 

vinnuumhverfið eru tvö undirþemu sem eru vinnuaðstaða og reyklaus vinnustaður.  

Af þeim átta fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni voru aðeins tvö fyrirtækjanna 

með formlega og skriflega heilsustefnu. Annað fyrirtækið var hluti af samsteypu og 

fjallaði Kristín um að þar væri heilsustefna skráð og fyrirtækið hennar myndi falla þar 

undir. Það væri þó ekki verið að vinna markvisst eftir henni þó að það væri vissulega 

heilsuefling í gangi fyrir starfsmenn. Hitt fyrirtækið átti eftir að koma sinni heilsustefnu í 

betri farveg en Katrín sagði: 

Sko.. við erum með heilsustefnu.. bara svona statement á blaði.. skiluru... 
áherslurnar eru bara þær að við erum bara viljum hvetja starfsfólk og ýta 
undir að þau hreyfi sig og taki bara svona heilsusamlega.. hérna.. hvað á ég 
að segja.. þætti. þannig að þúst við erum bæði með hreyfingu og svo með 
næringu og allskonar svona... og það er í rauninni bara þessi setningar á 
blaði hvernig stefnan segir en svo náttúrlega bara spurning að koma því á 
farveg sko... þannig að heilsustefnan snýst bara um það að efla lýðheilsuna 
innanhúss og reyna að fá fólk til þess að hafa hana í huga.. Virkja það...  

Hin sex fyrirtækin voru með ýmsa heilsueflingu í gangi fyrir starfsmenn og því með 

óformlega heilsustefnu í gangi. Ingibjörg sagði „Við erum ekki með heilsustefnu sem 

slíka, semsagt ekki neina sem við erum búin að marka og skrifa niður en hérna erum 

meira bara með það sem svona menningu og undirliggjandi gildismat“ og Jónas sagði 

„...Formlega sko er þessi stefna ekki skrifuð niður á blað en hún verður það“.  

Allir viðmælendurnir töldu að starfsmenn væru almennt ánægðir með þá 

heilsueflingu sem var í gangi hjá sínu fyrirtæki. Kristín sagði „Já ég held það án þess að 

hafa einhverja mælingu“ og Jónas sagði að „Svona heilt yfir myndir ég segja að lang lang 

flestir séu mjög ánægðir“.  
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5.1 Næring 

Mikil vitundarvakning hefur orðið þegar kemur að heilsusamlegum mat og kjósa margir 

hollan og næringarríkan mat á löngum vinnudögum. Það getur þó verið mismunandi 

hvað fólk kallar hollan mat, fyrir sumum er það venjulegur heimilismatur með grænmeti 

og fyrir aðra er það hrein, lítið unnin fæða. Það skiptir marga einstaklinga miklu máli að 

geta fengið góðan mat á vinnutíma og minnkar það einnig stress að þurfa ekki að huga 

að nesti fyrir hvern dag. Nú í dag bjóða mörg fyrirtæki starfsmönnum sínum upp á að 

kaupa hádegismat í vinnunni. Sum fyrirtæki hafa mötuneyti á staðnum á meðan önnur 

kaupa þjónustu af ýmsum veitingastöðum. Það er mismunandi hvað starfsmenn borga 

fyrir matinn en mörg fyrirtæki kjósa að niðurgreiða hann að hluta.  

Fyrirtæki rannsóknarinnar buðu starfsmönnum annað hvort upp á heitan mat í 

mötuneyti eða nýttu sér þjónustu ýmissa veitingastaða. Aðeins eitt fyrirtækjanna bauð 

starfsmönnum ekki upp á heitan mat og komu starfsmenn því sjálfir með nesti. Hjalti 

sagði að fyrirtækið gæti ekki haft áhrif á hversu hollan mat starfsmenn myndu borða á 

vinnutíma en hann sagði „Já fólk kemur bara með sitt og ég get ekki tekið ábyrgð á því“. 

Hann bætti við að það væri ekki aðstaða fyrir mötuneyti í fyrirtækinu en það væri í 

skoðun að finna lausn á því.  

Fjögur fyrirtækjanna höfðu mötuneyti og voru viðmælendur þeirra sammála því að 

hægt væri að gera þann mat sem var í boði hollari. Katrín fjallaði um að matráðurinn í 

fyrirtækinu reyndi að hafa hollan mat í hádeginu en hún sagði einnig að margt mætti 

bæta. Hinir viðmælendurnir nefndu að það væri gott að hafa valkosti í boði og Sigrún 

sagði: 

... svona heimilis... þannig að þúst það er fiskur eða kjöt en það er alltaf 
góður salatbar. Þannig að þeir sem ekki vilja eða vilja léttari geta þá fengið 
sér salatbar og ávexti eða salat og súpu en svo eru aftur á móti aðrir sem 
þurfa meiri orku og þá þúst höfum við orðið að bjóða upp á kjöt og sósu. 

Þá bætti Magnús við: 

Við bjóðum upp á hollan mat.. við bjóðum upp á mat hérna þar sem fólk 
getur valið um fjóra rétti. Þar af er tveir af þeim sem að myndu teljast 
grænmetis eða hollir og það eru töluvert margir sem eru að taka þá rétti.  

Eitt fyrirtækjanna bauð starfsmönnum sínum upp á mat úr sameiginlegu mötuneyti 

samsteypunnar. Mötuneytið bauð upp á heitan mat ásamt salatbar en Kristín var þó ekki 
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ánægð með matinn og taldi hann ekki hollan og góðan. Hún sagði „Þröngt val að velja 

sér hollari mat... tvisvar í viku eru baunaspírur, það að vera með salatbar er ekki að reka 

heilsu...“ 

Þrjú fyrirtækjanna buðu starfsmönnum sínum upp á aðkeyptan mat og voru þau með 

samning við fyrirtæki eins og Gló, Saffran, Ráðlagður dagskammtur og Garðurinn. Hjá 

starfsmönnum þessara fyrirtækja var almenn ánægja með fyrirkomulagið að mati 

viðmælenda þar sem það byði upp á fjölbreytni í mataræði. Rósa sagði fyrirtækið sitt 

skipta við tvo veitingastaði, bæði frá Ráðlögðum dagskammti og svo lífrænan mat frá 

Garðinum. Ingibjörg sagði að það ætti að vera hægt að borða mjög heilsusamlega í 

hádeginu en starfsmenn gætu þó valið sér sjálfir veitingastaðina en hún nefnir „... 

bönnum ekki að fara á einhverja staði sem eru óheilsusamir en við erum með þúst 

Saffran og Sushi og Gló og þessa svona staði“. Fyrirtæki Jónasar tók upp þetta 

fyrirkomulag eftir að starfsmenn fengu leið á mötuneytismat. Eftir að hafa gert þessar 

breytingar varð maturinn fyrir starfsmenn mun hollari en hann sagði:  

... þessi gamli klassíski.. sko kjötbollur eða djúpsteikt eða eitthvað er 
eiginlega búið að víkja alveg og við erum búin að skipta núna við Gló til 
dæmis. Við erum að taka til okkur í þessari viku tvisvar frá Gló. Við erum 
stundum með súpu og salat einu sinni í viku og við erum að svolítið að skipta 
við Bergsson.  

Viðmælendur fyrirtækjanna átta voru allir sammála því að meirihluti starfsmanna 

sinna væri meðvitaður og vildi hollan mat í hádeginu. Þó voru tveir viðmælendur sem 

höfðu orð á því að sumir starfsmenn vildu fá stórar máltíðir í hádeginu. 

Fimm viðmælendanna tóku einnig fram að það væri í boði fyrir starfsmenn létt 

millimál á vinnutíma eins og ávextir og hnetur. Þá voru tveir viðmælenda sem sögðu að 

þó það væri alltaf í boði hollt snarl væri einnig til óhollusta eins og kex. Katrín sagði „Við 

erum líka með risastóra kexskúffu. Þar sem er mjög já... hún er mjög vinsæl og það eru 

bara 10 kexpakkar eða þúst 10 mismunandi kexpakkar“. Þá sagði Ingibjörg:  

Já, við reynum að hérna... eða það er reyndar líka alltaf til kex og svoleiðis 
hérna ég en alltaf nóg til af hollum mat, það er alltaf til hérna... við erum 
með ávexti og hérna hnetur og svona á hverjum einasta degi sem er sett 
fram og það er ókeypis fyrir fólk. Þannig að við sjáum þeim fyrir og það er 
alltaf til heilsusamlegt snarl og það eru til tæki og tól og efni til að búa til 
boozt og annað svoleiðis. Þannig að já það er í rauninni bara ef fólk hérna 
kemur bara með óskir um hvað það vill.  
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Þá voru nokkrir viðmælendanna sem sögðu það vera nauðsynlegt að gera sér 

dagamun og því væri stundum boðið upp á óhollan mat eins og pizzu eða köku þegar 

starfsmenn ættu afmæli. Það tíðkast í sumum fyrirtækjum að starfsmenn geti keypt sér 

súkkulaði eða gos í lítilli verslun sem er rekin af starfsmannafélagi. Eitt fyrirtækjanna 

hafði verslun á staðnum fyrir starfsmenn. Annað fyrirtæki hafði nýlega lokað sinni en 

Jónas sagði:   

Starfsmannafélagið rak hérna sjoppu og þegar við vorum í breytingunum 
hérna þá vorum við hérna á neðri hæðinni í pínku litlu rými og þá var 
sjoppan þúst sko öflug sem aldrei fyrr með alveg 30 tegundir í sjoppunni. Við 
tókum þá ákvörðun þegar við fluttum upp að það yrði bara eitt í boði í 
sjoppunni, það var prinspóló og núna síðan... í júlí-ágúst er ekkert. Það er 
engin sjoppa núna.. 

Eitt fyrirtækjanna bauð upp á morgunmat fyrir starfsmenn einu sinni í viku en Rósa 

sagði það vera á föstudögum samhliða klukkutíma fræðslu um ýmis málefni. 

5.2 Andleg heilsa 

Þegar fyrirtæki eru að huga að heilsu starfsmanna getur gleymst að huga að andlegri 

heilsu jafnhliða þeirri líkamlegu. Til þess að starfsmönnum líði vel í vinnunni er eitt af 

lykilatriðunum að huga að andlegri heilsu þeirra. Á Íslandi í dag er vitundarvakning þegar 

það kemur að andlegri heilsu og Katrín sagði „... við vitum það alveg að þúst að andleg 

heilsa er búin að vera tabú í mörg ár skiluru þetta er allt að koma og meira og meira upp 

á yfirborðið og verður alltaf svona... samþykktara“. Þá bætti Hjalti einnig við: 

Heyrðu þetta er nú bara að verða  mesta vandamálið í rekstri starfsmanna.. 
Það er nú orðið þannig að fólk er náttúrlega sem betur fer orðið óhrætt að 
tala og tjá sig um sínar tilfinningar og líðan.   

Allir viðmælendurnir sögðust stuðla að andlegri heilsu starfsmanna með því að hafa 

góðan og léttan starfsanda í fyrirtækjunum og passa upp á það að starfsmönnum líði 

almennt vel í vinnunni. Fyrirtækin voru almennt ekki að taka stór skref í að huga að 

andlegri heilsu starfsmanna en Sigrún sagði ,,Nei kannski mætti að segja að við séum 

ekki nógu dugleg á því sviði“. Þrír viðmælendanna nefndu að þeir myndu reyna að veita 

starfsmönnum stuðning og koma til móts við þá ef þörf væri á. Hjalti sagði: 

Við veitum því þann stuðning sem þarf en eina sem við í rauninni erum að 
gera er að reyna halda uppi léttum starfsanda og við leggjum svolítið fram 
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með það að hérna menn eru ekki teknir inn á beinið hérna fyrir framan alla 
og fleira og fleira. 

Aðeins þrjú fyrirtækjanna tóku stærri skref og huguðu markvissara að andlegri heilsu 

starfsmanna sinna. Viðmælendur fyrirtækjanna töldu mjög mikilvægt að geta aðstoðað 

starfsmenn sína eftir bestu getu. Kristín sagði að lagt væri mikið upp úr því að hafa góða 

stemmingu á vinnustaðnum og áhersla væri lögð á að finna leiðir til þess að 

starfsmönnum myndi líða vel í vinnunni. Þegar það kom að frekari úrræðum sagði hún 

„... þá hef ég bara endurgreitt sálfræðikostnað eða geðlækni eða veitt sveigjanleika með 

vinnutíma en það er ekkert brjálað... við erum með fyrirbyggjandi hvernig við 

skipuleggjum okkar en við erum ekkert með geðorðin 10“. Þá bætti Kristín við „Það sem 

er planað á þessu ári er að passa að við séum með virka eineltisstefnu, hún er til en hún 

er kannski ekki virk í hausnum á fólki“. Rósa sagði að reynt væri að hugsa vel um 

starfsmenn fyrirtækisins en nefndi „... það er passað ofboðslega upp á þetta og líka 

kulnun í starfi og annað slíkt... að það sé hérna símenntun í gangi og ... fólk hafi svona... 

geti komið með svolítið input í hvernig það vill haga sínum vinnudegi“. Þá sagði hún 

einnig að lagt væri mikið upp úr því að hafa jafnvægi á milli einkalífs og vinnu fyrir 

starfsmenn. Hún sagði: 

Já við höfum tekið þátt í kostnaði eins og hérna sálfræðinga og annað slíkt 
og við höfum fundið það líka að ef það er eitthvað að sem bjátar á hjá fólki 
að því líður það vel hérna að það segir frá því og fær þá svona auka 
umönnun og það er passað upp á það og annað slíkt og hérna já... Ég myndi 
segja það er alveg hvert einstakt tilfelli er skoðað. 

 Þriðja fyrirtækið hjálpaði einnig starfsmönnum með sálfræðikostnað en Katrín sagði 

fyrirtækið einnig bjóða upp á námskeið tengd andlegri heilsu og þá sérstaklega 

streitustjórnun. Katrín fjallaði um að áhugi væri fyrir því að skima fyrir álagi og streitu á 

vinnustaðnum en fyrsta skrefið væri að fá fræðslu fyrir starfsmenn svo þeir gæti áttað 

sig sjálfir á einkennunum. Vegna álags voru nokkrir starfsmenn fyrirtækisins með meiri 

sveigjanleika í vinnu eða í fríi. Hún bætti við:  

... semsagt við vorum náttúrulega það er mjög mikið álag hérna þúst og við 
vitum það alveg og það er búið að vera mjög mikið... þeir sem að eru í þúst 
hvað á ég að segja með álagseinkenni... eru bara að brenna út eða með 
einhverja streitu þá hafa þeir færi á því að ræða við yfirmann sinn eða 
trúnaðarmann. 



 

43 

Fyrirtækin þrjú buðu upp á aðstoð fyrir starfsmenn en voru ekki beint að auglýsa það 

fyrir starfsmenn en Kristín sagði einmitt „Þeir starfsmenn sem lenda í vandræðum eða 

við grunum eða þeir koma og þá höfum við boðið upp á nokkra hluti það er ekkert 

opinbert... ekkert sem allir vita“. 

Það getur verið gagnlegt að bjóða upp á námskeið eða fræðslu fyrir starfsmenn sem 

tengist andlegri heilsu. Þrjú fyrirtækjanna buðu upp á námskeið fyrir starfsmenn sína 

sem voru mismunandi. Eitt fyrirtækjanna bauð upp á námskeið með Franklin Coffin sem 

heitir The Five Choices en Ingibjörg sagði að með námskeiðinu væri verið að kenna fólki 

að ná stjórn á eða skipuleggja allt líf sitt. Rósa sagði að fyrirtækið sem hún ynni hjá byði 

öllum starfsmönnum að taka þátt í námskeiði sem heitir Key Habits. Þriðja fyrirtækið 

bauð starfsmönnum upp á fræðslu annan hvern þriðjudag sem var kallað Þriðjudagsmoli 

og sagði Katrín að í fræðslumálum væri lögð mikil áhersla á streitustjórnun. 

Hugleiðsla hefur verið að ná miklum vinsældum undanfarin misseri. Eitt fyrirtækjanna 

hafði prófað að hafa hugleiðslu en Jónas sagði „Svo hérna prófuðum við líka hérna á 

sínum tíma... vorum með hugleiðslu hérna í hádeginu á mánudögum eða svona í 

hugrænni og slökun. Og það var bara svona tilraun, svo kannski prófum við eitthvað 

annað seinna“. Tvö önnur fyrirtæki höfðu áhuga að bjóða upp á hugleiðslu en Rósa sagði 

að það yrði gert ráð fyrir hugleiðsluherbergi í nýju húsnæði fyrirtækisins. 

5.3 Líkamleg heilsa 

Það getur verið erfitt í nútímasamfélagi að finna tíma til að hreyfa sig. Þó skiptir það 

miklu máli að einstaklingar gefi sér tíma til að stunda reglulega líkamsrækt sama hvort 

það sé að fara út að ganga, synda eða mæta í ræktina. Þemað líkamleg heilsa skiptist í 

fimm undirþemu sem eru hvatning til hreyfingar, heilsustyrkur, heilsueflandi keppnir, 

aðstaða og heilsufarsmæling. 

5.3.1 Hvatning til hreyfingar 

Sjö viðmælendanna höfðu áhuga á að hvetja starfsmenn sína til hreyfingar en misjafnt 

var hvaða leiðir voru notaðar. Þar af voru fimm fyrirtækjanna sem höfðu sveigjanlegan 

vinnutíma fyrir starfsmenn. Sveigjanlegur vinnutími er mjög hentugur fyrir fólk sem vill 

hafa tíma til að hreyfa sig, til dæmis í kringum hádegi. Í fyrirtæki Kristínar var 

vinnutíminn algjörlega sveigjanlegur og sagði hún „En við erum svo sem ekki beint að 
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hvetja fólk að hreyfa sig á vinnutíma en það er alveg sveigjanlegur vinnutími“. Eitt 

fyrirtækjanna mældi starfsmenn sína aðeins út frá verkefnum en ekki vinnutímum og 

Ingibjörg sagði: 

Já.. nei við treystum bara fólkinu.. fólk er mælt á verkefnum. Þannig að það 
er bara þitt mál hvenær þú vinnur það í rauninni.. Það eru engar 
stimpilklukkur... ekkert svoleiðis. Þannig að... fólk bara hagar sínu. Auðvitað 
erum við að sinna náttúrlega viðskiptavinum og það stýrir auðvitað að 
einhverju leyti og takmarkar... fólk þarf að mæta á fundi hér og þar sko.. en 
við erum ekkert að stimpla fólk inn eða út. 

Það voru þrjú fyrirtækjanna sem höfðu ekki sveigjanlegan vinnutíma fyrir starfsmenn 

en tvö af þeim fyrirtækjum ráku verslun þar sem þess er krafist að framlínan sé á 

svæðinu á opnunartíma. Þegar Sigrún var spurð út í sveigjanlegan vinnutíma fyrir 

starfsmenn sagði hún: 

Nei í rauninni við erum sko náttúrlega verslun, þannig að við erum með opið 
frá 8-17. Þannig að það þarf að vera viðvera á þeim tíma... þannig að það er 
ekki í boði að fara í líkamsrækt í hádeginu eða eitthvað svoleiðis. 

Hjá fjórum fyrirtækjunum voru starfsmenn sem æfðu saman í hverri viku, sumir fóru 

saman í ræktina á meðan aðrir fóru út að ganga eða hjóla. Rósa sagði að í fyrirtækinu 

væru stafrækir bæði göngu- og hlaupahópur, gönguhópurinn færi saman eftir vinnu en 

hlaupahópurinn á vinnutíma í kringum hádegi. Svipað fyrirkomulag var í fyrirtæki 

Jónasar og sagði hann eftirfarandi: 

Það eru hópar hérna inni sem eru að stunda íþróttir saman.. einhverjir eru í 
hjólahóp, það er skokkhópur hérna sem fer 1-2 í viku út að skokka í 
hádeginu. Þannig að það er svolítið verið að búið að vera að mótera fólk til 
að sinna því sem það hefur áhuga á í hreyfingu.  

Eitt fyrirtækjanna hafði eitt þrekhjól sem starfsmenn höfðu aðgang að en Ingibjörg 

sagði að fyrirtækið hefði ekki aðstöðu til að vera meira innanhús. Þá var eitt 

fyrirtækjanna sem bauð starfsmönnum upp á 20-30 mínúta göngutúra einu sinni í viku á 

vinnutíma og sagði Katrín „... göngutúrarnir eru vinsælir það er alveg ótrúlegt sko, 

göngutúrar eru svo vanmetir, vanmetin hreyfing sko... sérstaklega þegar maður situr 

allan daginn og bara standa upp og fá smá súrefni... og auka blóðfæðið“. Þá höfðu þrjú 

fyrirtækjanna haft átak í gangi þar sem starfsmenn voru hvattir til að huga að heilsunni. 
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Viðmælendur voru sammála um að það væri góð leið til að hrista hópinn saman og hafa 

gott andrúmsloft á vinnustaðnum. Rósa sagði: 

... ákveðinn hópur hérna inn sem er búinn að vera í svona átaki fóru janúar í 
átak og eru að borða eru að reyna borða hollan mat og hreyfa sig x sinnum í 
viku og þannig að það er svona hvatt áfram. 

5.3.2 Heilsustyrkur 

Hjá sumum fyrirtækjum býðst starfsfólki heilsustyrkur sem hjálpar við að greiða niður 

kostnað vegna heilsueflingar, til dæmis sundkort eða árskort í ræktina. Helmingur 

fyrirtækjanna bauð starfsmönnum sínum upp á þennan styrk en af þeim fjórum sem 

buðu ekki upp á styrkinn reyndu þrjú þeirra að koma til móts við starfsmenn með öðrum 

leiðum. Eitt fyrirtækjanna hafði boðið upp á heilsustyrk í mörg ár en Jónas sagði 

„Heilsustyrkurinn er bara fast sem er búinn að vera í mörg ár..“. Fyrirtæki Kristínar bauð 

upp á heilsustyrk ásamt því að hafa sér samning við World Class ef starfsmenn vildu eiga 

kort í stöðina en hún sagði „... við erum líka með sér samninga við World Class svo við 

erum ekki bara að borga og við erum að semja við World Class til að fá ódýrari kort svo 

hlutdeildin af styrknum nýtist betur“. Hún bætti þó við „... ég held að fólk vilji fá hærri 

íþróttastyrk, ég held að það sé alveg pottþétt. Ég held að fólk vill alltaf meira...“. 

Tveir viðmælenda þeirra fyrirtækja sem buðu ekki upp á heilsustyrki höfðu orð á því 

að starfsmenn hefðu beðið um styrkinn en Rósa sagði að það væri í skoðun hjá sínu 

fyrirtæki. Þá sagði Katrín „... ég veit það samt alveg að fólk hefur verið ferlega fúlt yfir 

því að fá ekki til dæmis líkamsræktarstyrki og það eru náttúrlega mjög mörg fyrirtæki 

sem bjóða upp á það“. Magnús sagði að fyrirtækið hjá sér myndi yfirleitt greiða 

starfsmönnum 13 mánuðinn og þá hafi verið hætt að veita auka styrki. Hjalti nefndi að 

hann vildi að fyrirtækið sitt myndi greiða heilsustyrki en sagði:  

... sko við erum hluti af ennþá stærri samsteypu, ef ég væri eigandi og 
framkvæmdastjóri þá myndi ég borga mönnum... móðurfélagið hefur sex 
eða sjö hundruð manns í vinnu og þetta er eitt það fáa sem mér er bannað.. 
svo því þetta eru svo margir og þá vilja allir en það sem við gerum hinsvegar 
er að við leggjum fast framlag í starfsmannafélagið og starfsmannafélagið 
ræður hvað það gerir, það á að efla starfsanda og fleira og 
starfsmannafélagið greiðir mönnum ákveðinn hlut til baka í 
líkamsræktarstyrk eða hvað sem fólk er í gegn nótu. Svo innan gæsalappa 
erum við með það en ég er ekki með það á blaði að við séum það..  
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Þá bauð fyrirtækið einnig starfsmönnum upp á samgöngustyrk en Hjalti sagði „Við 

bjóðum upp á samgöngustyrk, samning gegn samning um það að menn fari 4-5 daga 

með samgöngum eða hjóla, labba eða hlaupa“. Samgöngustyrkur felur í sér 

peningastyrk fyrir það að koma gangandi, hjólandi eða með strætó til og frá vinnu. Það 

er mismunandi hversu oft í viku fyrirtæki krefjast þess af starfsmönnum en markmiðið 

er að hvetja fólk til að hreyfa sig og nota vistvænan fararmáta. Annað fyrirtæki bauð 

einnig upp á þennan styrk en Katrín sagði: „... en við erum með svona samgöngustyrk, 

sem er bara þessi regla sem að flestir eða margir eru með. Þannig erum við í rauninni að 

hvetja til hreyfingar, nota þúst heilsusamlegan og vistvænan samgöngumáta“. 

5.3.3 Heilsueflandi keppnir 

Nú í dag eru margar heilsueflandi keppnir í boði sem fyrirtæki geta tekið þátt í sem 

hvatning fyrir starfsmenn. Dæmi um þessar keppnir eru Lífshlaupið, Hjólað í vinnuna og 

Meistaramánuður. Aðeins tvö fyrirtækjanna höfðu ekki tekið þátt í þessum keppnum en 

viðmælendurnir sögðu að starfsmenn myndu þó stundum skrá sig sjálfir. Magnús sagði 

að fyrirtækið hjá sér hefði tekið þátt í þessu öllu og Kristín sagði „Já tökum þátt í öllu 

þessu hefðbundna... svo bara ef það er eitthvað skemmtilegt í gangi þá kannski 

meistaramánuður þá gefum við kannski öllum D vítamín og teygjur til að gera nokkrar 

æfingar“. Fyrirtækið sem Katrín vann hjá tók þátt í ýmsum keppnum en hún sagði:  

... við tökum alltaf þátt í Hjólað í vinnuna. Það er svona fastur liður hjá okkur 
árlega og þá fáum við líka alltaf Dr. Bæk til að koma til okkar og hann tekur 
hjólin hjá starfsmönnunum í gegn samhliða því... þannig að við tökum þátt í 
því svo höfum við líka verið að taka þátt í hérna Lífshlaupinu. Að vísu 
hvíldum við okkur á því núna í ár, ákváðum að taka okkur pásu. Oft tekið 
þátt í því.. svo er líka fastur liður hjá okkur Reykjavíkurmaraþonið þar sem 
við hvetjum fólk til að taka þátt og við borgum skráningargjöld fyrir fólk sem 
vill taka þátt og við styrkjum eitthvað gott málefni alltaf, árlega.  

Það er að færast í aukana að fyrirtæki hvetji starfsmenn til að taka þátt í keppnum 

eins og Reykjavíkurmaraþonið. Ingibjörg sagði fyrirtækið hennar myndi styðja 

starfsmenn sína sem vildu keppa í WOW Cyclothon en hún sagði:  

... og hérna hjólreiðamenn sem hafa verið að taka þátt í Wowcycle og þá 
styðjum við það. Við vorum að spá í því núna að taka þátt í Wow sem lið sko 
eða sem fyrirtæki en svo náum við ekki alveg í lið þannig að hérna við 
frestum því sennilega um ár.  
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5.3.4 Aðstaða 

Að hafa góða aðstöðu á vinnustað getur auðveldað starfsmönnum að stunda hreyfingu. 

Sex fyrirtækjanna höfðu sturtuaðstöðu fyrir starfsmenn sína en Ingibjörg sagði „Við 

erum með sturtuaðstöðu og svoleiðis. Þannig líka ef það vill líka fara út að hlaupa þá 

getur það farið í sturtu hér...“. Það sama sagði Kristín „Erum með flotta aðstöðu, ég held 

það skiptir rosalega miklu máli. Hjólageymsla þúst þá getur þú geymt hjólið inni og 

hengt út fötin. Flott búningsaðstaða svo ef þú ert að fara út að hlaupa eða skýst í World 

Class...“. Þá sagði Rósa að fyrirtækið hennar væri einnig með góða aðstöðu fyrir 

starfsmenn sem vildu koma á hjóli ásamt sturtuaðstöðu.   

Á löngum vinnutímum getur líka verið nauðsynlegt fyrir starfsmenn að hafa stað til að 

slaka á. Tvö fyrirtækjanna höfðu tekið þátt í því að bjóða starfsmönnum að fara í nudd á 

vinnutíma og Kristín sagði það vera niðurgreitt fyrir starfsmenn. Þá sagði Ingibjörg „Það 

var nuddstofa í húsinu á tímabili og þá buðum við upp á að fólk gæti farið á 

vinnutímanum og fengið sér nudd og kom hérna löðrandi af olíu upp“. Eitt fyrirtækjanna 

hafði svokallað leikherbergi fyrir starfsmenn og annað fyrirtækjanna reyndi að hjálpa 

starfsmönnum að minnka álag en Katrín sagði:   

... við erum með herbergi þar sem fólk getur farið og sest í nuddstól og lokað 
hurðinni og svona.. svona hvíldarherbergi en það á að koma en er ekki 
komið það á að koma vinnuherbergi þar sem það verður bara borð og tölva 
þar sem þú ert bara einn inni og getur lokað og ýtt öllu áreiti frá þér og þú 
pantar bara þetta herbergi og þá verður þetta bara eins og bókasafn. Þar 
sem er bannað að tala og þannig... þannig að það verður góð viðbót. 

5.3.5 Heilsufarsmælingar 

Fimm fyrirtækjanna buðu starfsmönnum sínum upp á heilsufarsmælingar. Það var 

mismunandi hvort það var á hverju ári eða á 1-3 ára fresti en Magnús sagði „... ég hef 

verið að fá hérna á hverju ári hjúkrunarfræðing til að... kanna ástand á fólkinu“. Þá hafði 

eitt fyrirtækjanna haft starfsmann sem var sendur á sjúkrahús eftir heilsufarsmælingu. 

Sex fyrirtækjanna buðu starfsmönnum sínum einnig upp á bólusetningu á hverju ári 

gegn inflúensunni. Eitt fyrirtækjanna gerði gott betur og fékk lækni til fyrirtækisins á sex 

vikna fresti þar sem starfsmenn gátu sótt þjónustuna á vinnutíma.  
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5.4 Skipulag og árangur heilsueflingar 

Til þess að heilsuefling skili árangri þarf að skipuleggja hana og mæla árangur hennar. 

Þessu þema er skipt í þrjú undirþemu sem eru markviss heilsuefling, árangur 

heilsueflingar og umbætur. 

5.4.1 Markviss heilsuefling 

Til þess að heilsuefling innan fyrirtækis sé markviss þarf að hafa ákveðin markmið, 

tímaáætlun, fjármagn og sérstakan ábyrgðarmann fyrir hverjum hluta 

heilsueflingarinnar. Aðeins eitt fyrirtækjanna var að huga að þessum málum en hin sjö 

fyrirtækin hugsuðu ekki sérstaklega út í það eins og Kristín sagði:  

Neibb.. nei.. þess vegna er ég að segja þúst við erum með stefnu en er þetta 
stefna í virkni? Nei. Við erum að gera fullt af hlutum og við erum að setja 
fullt af peningum í þetta, við erum ekkert að vita hvaða nákvæmlega hvað 
árangur það er að skila og við erum ekkert endilega þúst hérna er stefnan, 
hér eru aðgerðirnar, var þetta tjékkað.. við erum ekki þarna.. 

Fimm fyrirtækjanna höfðu ákveðið fjármagn fyrir heilsueflinguna og Ingibjörg sagði: 

„... já bara fjármagn þá eins og já, eins og fyrir heilsustyrk“. Þá voru einnig sex 

fyrirtækjanna sem höfðu óformlegan ábyrgðarmann fyrir heilsueflingunni sem átti sér 

stað. 

Eina fyrirtækið sem var með markvissa heilsueflingu hafði einnig formlega 

heilsustefnu þó Katrín vildi meina að það væri ekki verið að vinna eftir henni. Hún 

sagðist vera ábyrgðarmaður fyrir þeirri heilsueflingu sem ætti sér stað innan 

fyrirtækisins ásamt því að fá ákveðið fjármagn til úthlutunar. Í fyrirtækinu var starfandi 

heilsunefnd sem var samsett af starfsmönnum fyrirtækisins og reynt var að hafa einn 

starfsmann úr hverri deild til að fá fjölbreytileika. Heilsunefndin setti fram ákveðin 

markmið fyrir heilsueflingu innan fyrirtækisins ásamt tímaáætlun. Katrín nefndi að áður 

hafi ekki verið nægilegt skipulag: 

... við setum fram plan semsagt þar sem að við eins og núna var ný 
heilsunefnd að taka við og núna eru þær í vinnu við það að setja fram plan 
fyrir árið. Þessar ákveðnar dagsetningar og svona hvenær það þurfi að 
skipuleggja ákveðna hluti og svona... eins og á síðasta ári þá gerðum við 
þetta ekki en núna ætlum við að prófa að gera það. Seinasta ári þá kannski 
skipulögðum við okkur bara, settumst niður og bara jæja hvað með næsta 
mánuðinn?  
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Þá bætti Katrín einnig við: 

 ... þannig að við erum með tímaramma og svo erum við með ákveðin 
markmið fyrir hvern og einn semsagt lið eins og við erum með markmið í 
heilsustefnunni okkar sem við kemur hreyfingu, sem við kemur 
streitustjórnun, bara svona almennt hvað varðar meira eins og matarræði, 
þúst þannig að hvern og einn event hefur eitthvað ákveðið markmið í för 
með sér.  

5.4.2 Árangur heilsueflingar 

Rannsóknir hafa sýnt að heilsuefling innan fyrirtækis geti haft áhrif á minni fjarvistir og 

veikindi starfsmanna, betri afköst ásamt ánægðari starfsmönnum. Aðeins eitt 

fyrirtækjanna var að gera mælingar og annað fyrirtæki var að fara að byrja. Hin 

fyrirtækin töldu heilsueflingu hafa jákvæð áhrif þó það væri ekki mælt en Ingibjörg 

sagði: 

... við höfum ekki verið að mæla við erum ekki að taka sko... við erum ekki 
með einhverjar rannsóknir sem sýna eitthvað samhengi á milli.. átaks og 
hvort það hefur afleiðingar eða ekki... nei við erum meira bara að reyna 
fylgjast rétt með fólki... án þess að anda ofan í hálsmálið á þeim.. 

Þá sagði Sigrún: 

Ég held það.. því að þúst æji maður veit það bara sjálfur ef maður er að 
hreyfa sig og... og ég held bara fólki líði almennt betur. Þannig ég held þetta 
hafi jákvætt, skili sér margfalt. held þetta sé fjárfesting fyrir fyrirtækið.. já 
maður vaknar einhvernvegin glaðari ef líkaminn er... ef líkaminn er 
hraustur.. þannig það má kannski segja að hreyfing stuðli að góðri andlegri 
heilsu.. 

Fyrirtækið sem hafði verið að mæla árangurinn tók út lykiltölur mánaðarlega í 

fyrirtækinu en Rósa sagði: 

... við tökum alltaf út lykiltölur mánaðarlega bara í raun á öllum sviðum og 
þá eru teknar út einhverjar sex lykiltölur á mannauðssviðinu. Þannig að það 
er einmitt fjarvistir og annað slíkt þannig að þetta er allt tekið saman.. við 
tökum í raun bara mánuðina og setjum þetta upp í kúrfu og svo þurfum við 
að sjá breytingar á kúrfunni og þá náttúrlega athugum við hvað er í gangi... 
ef það eru meiri fjarvistir og veikindi, náttúrlega athugum við hvað er í 
gangi... þá tökum við smá greiningu á því afhverju það er. Þannig að það 
hefur oft komið upp á að ef það er eitthvað sérstakt um að vera hjá okkur þá 
fara tölurnar niður, þúst ef það er eitthvað spennandi í gangi eða hérna 
boðið upp á eitthvað skemmtilegt eða annað slíkt þá sjáum við alveg 
breytingar á kúrfunni og eins og ef það koma svona dauðir mánuðir.. 
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Þegar breytingar mælast mikið á kúrfu nefndi Rósa að fyrirtækið myndi bregðast strax 

við og senda út könnun til starfsmanna til að athuga starfsánægju og aðra þætti til að 

komast að niðurstöðu um hvað gæti verið að valda breytingunum. Annað fyrirtæki var 

að byrja að fylgjast með áhrifum heilsueflingar á starfsmenn sína en Katrín sagði 

fyrirtækið vera að nýta sér þjónustu frá Attendus sem gerði viðhorfskönnun innan 

fyrirtækisins. Katrín sagði að þar væri tekin fyrir heilsuefling en núna ætlaði fyrirtækið 

að fara skrefinu lengra: 

... þetta verður í rauninni hreyfivenjukönnun og ferðavenjukönnun og svo 
ætlum við að taka út fjarvistirnar bara eftir staðli sem ég er búin að finna... 
þannig að við ætlum að gera þetta núna bara í næsta mánuði og svo ætlum 
við að taka þetta út aftur eftir ár en eins og með hreyfivenjur og vitum í raun 
ekkert hvað fólk er að gera... hvað það hefur áhuga á hversu mikið þau 
hreyfa sig.. þúst hafa þau áhuga á því almennt þannig að við ætlum að byrja 
á því núna. Við ætlum að hafa mælanlegt á milli ári og eins með fjarvistirnar 
og sjá hvort það sem við erum að gera sé að skila einhverju skilur.. þannig 
að. Þannig að við erum á algjörlega núll punkti með þetta. 

5.4.3 Umbætur 

Sex viðmælendanna sögðust vera á leiðinni í einhverjar breytingar eða bætingar þegar 

það kæmi að heilsueflingu fyrirtækjanna. Hinir viðmælendanna sögðu það ekki vera á 

dagskrá og Kristín sagði „Nei fyrir mig er þetta bara að hafa skýrari yfirsýn hvað við erum 

að gera og finna eitthvað skemmtilegt til að gera... Annað í forgangsröðuninni“. Sigrún 

var sammála en hún sagði sitt fyrirtæki þó vera opið fyrir nýjum hugmyndum „... við 

erum með svona umbótahóp og við erum voðalega dugleg að hvetja fólk til að koma 

með hugmyndir. Ef það er stungið upp á hinu og þessu þá er því tekið með mjög opnum 

hug“. 

Katrín nefndi að næst á dagskrá hjá hennar fyrirtæki væri að fara kynna jaðaríþróttir 

fyrir starfsmönnum „... svona kynningakvöld í hreyfingu eins og við vorum um daginn í 

skvass og við ætlum að fara í Klifurhúsið..“. Þá voru þrjú fyrirtæki sem voru að huga að 

því að setja upp hjá sér formlega heilsustefnu og Ingibjörg sagði: 

... mig langar svolítið til að við séum með skýra framtíðarsýn í þessu bara 
eins og svolítið af öðru sem við erum með, við höfum verið dugleg að hérna 
að vera með skýra framtíðarsýn og setja okkur skýr markmið en þetta er 
kannski eitt af því sem.. sem hérna eitt af þeim atriðum sem við viljum gera 
betur í og hluti eins og bara nú erum við að ráðast í að skoða 
jafnlaunavottun og hérna setja svona undirstefnur.. við erum með skýrar 
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stefnur fyrir fyrirtækið en við höfum ekki mikið farið í undirstefnur.. 
samfélagsábyrgð, jafnréttistefnu, heilsustefnu og svo framvegis.  

Fyrirtæki Rósu vildi auka áherslur og fá starfsmenn fyrirtækisins í lið með sér og 

sagði: 

... við viljum efla okkur og það eru allskonar svona einmitt stefnur í 
sambandi við viðverustefnu, fræðslustefnu og heilsustefnu og allt þetta... við 
erum að fara í gegnum allt þetta hjá okkur núna og við viljum bara gera 
betur og okkur finnst þetta þurfa svolítið að koma innan frá... 

5.5 Vinnuumhverfið 

Það skiptir miklu máli að vinnuumhverfið í fyrirtækjum sé gott svo starfsmönnum líði 

sem best. Hér eru undirþemun vinnuaðstaða og reyklaus vinnustaður 

5.5.1 Vinnuaðstaða 

Mörg fyrirtæki eru byrjuð að bjóða starfsmönnum sínum upp á hæðastillanleg skrifborð 

svo þeir geti breytt vinnuaðstöðu sinni eftir þörfum og þá staðið hluta af deginum. Það 

er sérstaklega hentugt fyrir þá einstaklinga sem glíma við stoðkerfisvandamál. Öll 

fyrirtækin huguðu að vinnuaðstöðu starfsmanna og voru viðmælendurnir meðvitaðir um 

hversu mikilvægt það væri að hafa góða vinnuaðstöðu. Í fyrirtækjunum voru starfsmenn 

með góð skrifborð og skrifborðstóla og Kristín sagði að í sínu fyrirtæki gætu starfsmenn 

valið sér skrifborðstól. Öll fyrirtækin nema eitt höfðu hæðastillanleg skrifborð en 

Magnús sagði að enginn starfsmaður hjá sér hafi óskað eftir slíku. Mismunandi var eftir 

fyrirtækjum hvort allir starfsmenn eða aðeins hluti þeirra hefðu hæðastillanleg borð. 

Jónas sagði að allir starfsmenn fyrirtækisins hefðu fengið hæðastillanleg borð á sama 

tíma og Sigrún sagði:  

... við vorum að panta núna seinustu rafborðin fyrir sölumenn. Við byrjum 
bara svona fyrst á þeim sem voru með í bakinu og fórum að prófa en svo 
held ég bara að fólk sjái almennt að þetta var mikill kostur að geta staðið 
þannig að.. Þannig að síðustu voru að detta í hús núna. Þannig að jú okkur er 
alltaf umhugað um að starfsaðstaðan sé góð því það náttúrlega stuðlar það 
að aukni líðan.  

Í fyrirtæki Katrínar var fyrirkomulagið þannig að starfsaldur eða stoðkerfisvandamál  

réði til um hverjir fengu hæðastillanleg borð en hún sagði: 

... það er semsagt hver og ein deild sem fær úthlutað ákveðnu magni... fer 
eftir starfsaldri og náttúrlega ef þú ef það er eitthvað að hrjá þig. Þá getur þú 
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beðið um.. þúst bakverkir eða hvað sem það er.. eitthvað 
stoðkerfisvandamál.. þá getur fólk beðið um... ég myndi náttúrlega vilja að 
allir væru með hækkanaleg borð en það er ekki komið eins og er.. og en það 
á að gera það á næstu árum bara þetta.. þetta kostar gríðarlegan pening. 

Þrjú fyrirtækjanna höfðu fengið sjúkraþjálfara eða hjúkrunarfræðing til að koma 

reglulega og aðstoða starfsmenn með líkamsstöðu ásamt því að stilla borð og stóla. 

Rósa taldi þetta vera mikilvægt en hún sagði „... fengum við tvo sjúkraþjálfara til að 

koma og fara yfir þetta með okkur. Og fara yfir hvernig við eigum að sitja við borðin og 

hvernig hérna eins og með skjáin í hvaða hæð þeir eiga að vera“.  

Þá komu einnig tveir viðmælendanna því á framfæri að skrifstofurýmin væru 

sérstaklega hönnuð til þess að gera sem bestar vinnuaðstæður fyrir starfsmenn, til 

dæmis lýsing og hljóðeinangrun. 

5.5.2 Reyklaus vinnustaður 

Skaðsemi reykinga og tóbaks er vel þekkt og mismunandi er hversu mikla áherslu 

fyrirtæki leggja á að starfsmenn séu reyklausir. Í helmingi fyrirtækjanna var ekki mikið 

um reykingar en Ingibjörg sagði „Reykir enginn og hefur ekki gert. Þannig það hefur ekki 

verið issue og ég man ekki eftir að neinn hérna noti munntóbak eða.. hef bara aldrei séð 

neinn nota neitt því umlíkt“. Þá var mismunandi hvort viðmælendum fannst við hæfi að 

skipta sér af því hvort starfsmenn reyktu. Sumir sögðust ekki bera áróður gagnvart 

starfsmönnum á meðan aðrir sögðu að starfsmenn væru beittir óbeinum þrýsting til að 

fá þá til að hætta að reykja. Magnús sagði:  

Það er svona óbeinn þrýstingur, já það er svona já það er svo sem ekki 
eitthvað sem að við erum að hérna, einhver skipun að ofan en það er svona 
búið að gera náttúrlega mjög þröngt fyrir og hérna það er svona þrýstingur 
bæði frá okkur og frá öðrum starfsmönnum að þeir sem eru að reykja þeir 
hætti.   

Þá voru fjórir viðmælendanna sem nefndu að það væri ekki í boði fyrir starfsmenn að 

reykja fyrir framan fyrirtækið. Katrín sagði „... það er allavega ekki boðið að reykja fyrir 

framan húsið eða eitthvað svoleiðis.. við höfum alveg, það er alveg skýrt að ...við viljum 

ekki hafa þetta ofan í okkur“. Í einu fyrirtækinu var áður mikið um reykingar en Jónas 

sagði að það hafi verið reykherbergi á ganginum en það hafi verið lagt niður fyrir tveim 

árum. Hann sagði: „... reykingarfólkið hefur bara fækkað.. og það eru alveg nokkrir sem 

hafa alveg hætt að reykja. Þannig að hérna en það eru einhverjir hérna sem fara út“. 
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Aðeins eitt fyrirtækjanna hafði í starfsmannahandbók sinni að það væri reyklaus 

vinnustaður en Sigrún sagði það væri ekki mikið um reykingar á vinnustaðnum. Sigrún 

sagði að starfsmönnum væri boðin aðstoð við að hætta að reykja en enginn hefði nýtt 

sér það á hennar átta árum í starfi. Þá nefndi Jónas einnig að starfsmenn gætu beðið um 

hjálp við að hætta að reykja en hann sagði „... það er ekkert verið neitt svona formlegt 

annað en bara ef að fólk hefur kallað eftir aðstoð“. 

Í ráðningarviðtölum tíðkast að spyrja viðmælendur hvort þeir reyki eða noti tóbak og 

sagði Rósa: 

... það er hérna það er spurt af þessu í ráðningarviðtölum. Þannig að við 
hérna... það fer auðvitað þekking fyrst og reynsla og allt það en ef 
einstaklingar eru algjörlega jafnir þá horfum við líka í það, af því að þetta er 
hluti af heilsunni 
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6 Umræða 

Í þessum umræðukafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Settar voru 

fram tvær rannsóknarspurningar sem eru eftirfarandi: 

 Eru fyrirtæki á lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 með formlega heilsustefnu hjá 
sér? 

 Hverjar eru helstu áherslur heilsueflingar hjá Fyrirmyndarfyrirtækjum VR 2016? 

Átta fyrirtæki tóku þátt í rannsókninni sem áttu það öll sameiginlegt að hafa fengið 

titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 og höfðu einhverskonar heilsueflingu í boði fyrir 

starfsmenn sína. Rannsakandi átti von á því að flest ef ekki öll fyrirtækin myndu hafa 

skriflega og formlega heilsustefnu en mikilvægur liður í mannauðsmálum fyrirtækja er 

að hafa góða og skýra heilsustefnu (Vinnuvernd, e.d.b). Reyndin var hins vegar sú að 

aðeins tvö fyrirtækjanna höfðu heilsustefnu, en viðmælendur beggja fyrirtækjanna voru 

sammála því að stefnan væri í raun bara orð á blaði og að ekki væri unnið markvisst eftir 

henni. Þó stefndi annað fyrirtækið að því að vinna markvissara að heilsueflingu 

starfsmanna og vinna í takt við heilsustefnuna. Það er hægt að segja að hin sex 

fyrirtækin hafi haft óformlega heilsustefnu þar sem ýmis heilsuefling var í boði fyrir 

starfsmenn en mikil vitundarvakning hefur orðið síðustu ár og áhugi á heilsueflingu 

innan fyrirtækja hefur aukist til muna (Goetzel og Ozminkowski, 2008). Allir 

viðmælendurnir voru sammála því að þeir teldu starfsmenn sína vera almennt ánægða 

með þá heilsueflingu sem var í boði hjá fyrirtækjunum. 

Farið verður yfir helstu niðurstöður úr þemunum fimm til að svara seinni 

rannsóknarspurningunni en þemun voru næring, andleg heilsa, líkamleg heilsa, skipulag 

og árangur heilsueflingar og vinnuumhverfið. 

Þegar kemur að heilsueflingu á vinnustöðum er eitt af lykilatriðunum gott aðgengi að 

hollum og næringarríkum mat (Heilbrigðisráðuneytið, 2008; Nexis, e.d.). Allir 

viðmælendurnir voru sammála því að meirihluti starfsmanna væri meðvitaður og vildi 

hollan mat á vinnutíma. Fyrirtækin sem höfðu mötuneyti voru fjögur og voru 

viðmælendur sammála um að hægt væri að bjóða upp á hollari mat. Talið er mikilvægt 

að bjóða upp á hollan valkost í mötuneytum (Goetzel og Ozminkowski, 2008) en hjá 

fyrirtækjunum var í flestum tilvikum hægt að velja hollari valkost til dæmis salatbar. 

Fyrirtækin sem höfðu aðkeyptan mat voru þrjú og voru viðmælendurnir sammála því að 
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boðið væri upp á hollan og góðan mat. Fyrirtækin skiptu við ýmsa veitingastaði en það 

fyrirkomulag býður starfsmönnum upp á fjölbreytni í matarræði og töldu 

viðmælendurnir almenna ánægju að finna meðal starfsmanna. Aðeins eitt fyrirtækjanna 

bauð starfsmönnum sínum ekki upp á heitan mat í hádeginu en það hafði vilja til að 

breyta því. Starfsmenn fyrirtækisins komu sjálfir með nesti og því gat fyrirtækið ekki 

tekið ábyrgð á hversu heilsusamlega starfsmenn borðuðu. Í ljós kom að fyrirtækin 

reyndu öll að takmarka óhollustu á vinnutíma fyrir starfsmenn. 

Störf einstaklinga geta haft mikil áhrif á andlega heilsu þeirra (Harter o.fl., 2003) en 

að sögn allra viðmælendanna var stutt við andlega heilsu starfsmanna með því að hafa 

góðan og léttan starfsanda í fyrirtækjunum og passa upp á að starfsmönnum liði 

almennt vel í vinnunni. Einn viðmælendanna hafði orð að því að andleg heilsa væri orðin 

eitt mesta vandamálið í rekstri starfsmanna. Þrjú fyrirtækjanna buðu upp á námskeið 

eða fræðslu fyrir starfsmenn sem tengdust andlegri heilsu eins og The Five Choices með 

Franklin Coffin og Key Habits. Þá nefndi eitt fyrirtækjanna að prófað hafi verið að bjóða 

upp á hugleiðslu fyrir starfsmenn en hugleiðsla er talið gott verkfæri fyrir andlega heilsu. 

Tvö önnur fyrirtæki höfðu einnig áhuga á að bjóða upp á hugleiðslu fyrir starfsmenn á 

komandi misserum. Aðeins þrjú fyrirtækjanna tóku stærri skref og huguðu markvisst að 

andlegri heilsu starfsmanna sinna. Viðmælendur fyrirtækjanna töldu mikilvægt að 

fylgjast með starfsmönnum sínum og aðstoða þá eftir bestu getu. Fyrirtækin áttu það 

sameiginlegt að bjóða upp á nokkur úrræði fyrir starfsmenn þó þeir væru ekki nægilega 

upplýstir um hvað væri í boði. Þrjú fyrirtækjanna buðu upp á aðstoð með 

sálfræðikostnað og tvö þeirra buðu upp á sveigjanlegan vinnutíma ef á þyrfti að halda. 

Það er mikilvægt að reyna að sporna gegn vinnutengdri streitu þar sem hún getur haft 

neikvæð áhrif á andlega og jafnframt líkamleg heilsu (Quillian-Wolever og Wolever, 

2003). Einn viðmælendanna nefndi að mikið álag væri á starfsmönnum og væri þeim 

kennt að þekkja helstu einkenni streitu ásamt því að læra streitustjórnun.  

Allir viðmælendurnir nema einn höfðu áhuga á að hvetja starfsmenn sína til 

hreyfingar en misjafnt var hvaða leiðir voru notaðar innan fyrirtækjanna. Samkvæmt 

Embætti landlæknis hreyfir aðeins um helmingur Íslendinga sig í samræmi við 

ráðleggingar Embættis landlæknis (Embætti landlæknis, 2016b) en ráðlögð hreyfing er 

að minnsta kosti 30 mínútur af miðlungserfiðri hreyfingu á dag (Lýðheilsustöð, 2008). Í 
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fjórum fyrirtækjanna voru starfsmenn sem æfðu saman og var mismunandi hvort þeir 

fóru saman út að ganga, hlaupa, hjóla eða mættu saman á líkamsræktarstöð. Aðeins 

þrjú fyrirtækjanna buðu upp á hreyfingu á vinnutíma en líkamleg þjálfun á vinnutíma 

getur bætt líkamlega getu og virkni ásamt almennri heilsu starfsmanna. Þá getur það 

einnig dregið úr fjarveru starfsmanna vegna veikinda (Sjøgaard o.fl., 2016) og almennum 

fjarvistum (Prober o.fl., 2002). Eitt fyrirtækjanna hafði hlaupahóp sem æfði á vinnutíma, 

annað hafði þrekhjól á vinnustaðnum sem starfsmenn höfðu aðgang að og það þriðja 

bauð starfsmönnum upp á léttan göngutúr einu sinni í viku. Fimm fyrirtækjanna höfðu 

sveigjanlegan vinnutíma fyrir starfsmenn en sveigjanlegur vinnutími getur hvatt 

starfsmenn til aukinnar hreyfingar. Heilsustyrkir eru veittir til þess að aðstoða 

starfsmenn við niðurgreiðslu kostnaðar vegna heilsueflingar en helmingur fyrirtækjanna 

bauð upp á styrk. Sum fyrirtækjanna sem buðu ekki upp á heilsustyrk komu til móts við 

starfsmenn með öðrum leiðum eins og að bjóða upp á samgöngustyrk. Tvö 

fyrirtækjanna gerðu það en þá eru starfsmenn hvattir til að nota almennings 

samgöngur, ganga eða hjóla í vinnuna. Heilsueflandi keppnir eru vinsælar hjá 

fyrirtækjum eins og Lífshlaupið, Hjólað í vinnuna og Meistaramánuður. Öll fyrirtækin 

nema tvö höfðu hvatt starfsmenn sína til að taka þátt í þessum keppnum. Þá kom einnig 

fram að sum fyrirtækjanna hvöttu starfsmenn sína til að taka þátt í keppnum eins og 

Reykjavíkurmaraþonið og WOW Cyclothon. Til þess að auðvelda starfsmönnum að 

stunda hreyfingu, til dæmis fyrir vinnu eða í hádegishléi, voru sex fyrirtækjanna sem 

buðu upp á sturtuaðstöðu fyrir starfsmenn. Þá voru tvö fyrirtækjanna sem höfðu 

sérstaka hjólageymslu þar sem starfsmenn gátu geymt hjólin sín inni. Ein góð leið til að 

fylgjast með heilsu starfsmanna er að bjóða upp á heilsufarsmælingar líkt og fimm 

fyrirtækjanna gerðu en mismunandi var hvort mælingarnar fóru fram árlega eða með 

lengra millibili. Einnig voru sex fyrirtækjanna sem buðu upp á bólusetningu gegn 

inflúensu. Þá var eitt fyrirtækjanna sem gerði gott betur og bauð starfsmönnum upp á 

læknisþjónustu innan fyrirtækisins á sex vikna fresti. 

Til að innleiða heilsueflingu á vinnustað er mikilvægt að móta heildarstefnu og 

langtímaáætlun sem hefur einnig að geyma skammtímamarkmið. Fyrir hvert markmið 

þarf nauðsynleg úrræði, tímaáætlun, fjármagn og ábyrgðarmann (Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008). Af fyrirtækjunum átta var aðeins eitt þeirra sem vann markvisst að 

heilsueflingu starfsmanna. Það hafði einnig formlega og skriflega heilsustefnu þó 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
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viðmælandinn segði að ekki væri unnið markvisst eftir stefnunni. Fyrirtækið hafði 

ábyrgðarmann ásamt því að fá úthlutað ákveðnu fjármagni árlega í heilsueflingu 

starfsmanna. Til að vinna að helstu þáttum heilsueflingar er gott að fá starfsmenn úr 

mismunandi deildum innan fyrirtækisins til að mynda vinnuhóp sem hvetur starfsmenn í 

átt að betri heilsu (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Hjá fyrirtækinu var 

heilsunefnd sem setti fram ákveðin markmið fyrir hvern lið heilsueflingarinnar, til dæmis 

ákveðin markmið fyrir hreyfingu og ákveðin markmið fyrir mataræði starfsmanna. Þá 

voru einnig settar fram tímaáætlanir fyrir markmiðin. Hin fyrirtækin voru ekki að vinna 

markvisst að heilsueflingu starfsmanna en sum þeirra höfðu ákveðið fjármagn árlega til 

að eyða í heilsueflingu og önnur höfðu óformlega ábyrgðarmenn.  

Rannsóknir hafa sýnt að heilsuefling innan fyrirtækis geti haft áhrif á minni fjarvistir 

og veikindi starfsmanna (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; National Business Group 

on Health and PricewaterhouseCoopers, 2006; Sjøgaard o.fl., 2016) ásamt því að auka 

framleiðni starfsmanna í starfi (Jiménez, 2014; National Business Group on Health and 

PricewaterhouseCoopers, 2006; Sjøgaard o.fl., 2016). Þá felst ávinningur einnig í bættri 

heilsu starfsmanna (Riedel o.fl., 2001) og meiri starfsánægju (Danna og Griffin, 1999; 

Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Flestir viðmælendanna voru sammála því að 

heilsueflingin hefði jákvæð áhrif á starfsmenn og fyrirtækið sitt en aðeins eitt 

fyrirtækjanna var að mæla ávinninginn. Fyrirtækið mældi áhrif heilsueflingarinnar með 

því að taka út lykiltölur mánaðarlega í fyrirtækinu og á mannauðssviði voru teknar út sex 

lykiltölur. Því var hægt að fylgjast með breytingum sem áttu sér stað og hægt að 

bregðast strax við. Þá var annað fyrirtæki á lokametrum undirbúnings og hugðist byrja 

að mæla áhrif heilsueflingar. Búið var að gera viðhorfskönnun á vegum Attendus innan 

fyrirtækisins og þar er heilsuefling skoðuð. Þá átti einnig að byrja á því að gera 

hreyfivenju- og ferðavenjukönnun ásamt því að skoða fjarvistir starfsmanna. Árlega átti 

að gera kannanir til að hægt væri að sjá breytingar. 

Sex viðmælendanna sögðu breytingar vera í vændum í tengslum við heilsueflingu 

fyrirtækjanna. Þrjú þeirra ætluðu á næstu misserum að gera skriflega og formlega 

heilsustefnu en það er mikilvægt að sem flest fyrirtæki hafi heilsueflingu í stefnu 

fyrirtækisins og að unnið sé markvisst að henni (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300096
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Í öllum tegundum starfa eru langvarandi veikindi algeng og geta þau haft mikil áhrif á 

framleiðni starfsmanna (Collins o.fl., 2005). Það er því mikilvægt að fyrirtæki hugi að 

vinnuumhverfi starfsmanna og þá sérstaklega vinnuaðstöðu. Allir viðmælendanna 

sögðust huga að vinnuaðstöðu starfsmanna og sögðu starfsmenn sína hafa góð 

skrifborð og stóla. Öll fyrirtækin nema eitt höfðu hæðastillanleg skrifborð í boði fyrir 

starfsmenn sína. Þó var misjafnt milli fyrirtækja hvort allir starfsmenn hefðu 

hæðastillanleg borð eða hvort takmarkað magn væri í boði vegna kostnaðar. Farið var 

þá eftir starfsaldri eða hvort starfsmenn hefðu einhver stoðkerfisvandamál. Þrjú 

fyrirtækjanna höfðu nýtt sér þjónustu sjúkraþjálfara eða hjúkrunarfræðings til að 

ráðleggja starfsmönnum um líkamsstöðu í vinnunni, eins og hvernig ætti að stilla 

skrifborð og stóla.  

Í fyrirtækjunum átta var ekki lögð mikil áhersla á að starfsmenn væru reyklausir. Í 

helmingi fyrirtækjanna sögðu viðmælendur að ekki væri mikið um reykingar en aðeins 

eitt fyrirtækjanna gaf sig út fyrir að vera reyklaus vinnustaður. Þá var mismunandi hvort 

viðmælendum fannst við hæfi að skipta sér að því hvort starfsmenn reyktu eða ekki. 

Sumir viðmælendanna tóku fram að það væri ekki í boði fyrir starfsmenn að reykja fyrir 

framan fyrirtækið sem getur haft þær afleiðingar að starfsmenn fari sjaldnar út að 

reykja. Það er því ekki hægt að segja að starfsmenn séu hvattir til að hætta að reykja en 

eitt fyrirtækjanna bauð starfsmönnum sínum aðstoð við að hætta og annað sagði 

starfsmenn geta beðið um hjálp en það væri ekki formlegt.  

Helstu niðurstöður út frá þemunum fimm gefa til kynna hverjar helstu áherslur 

heilsueflingar eru í fyrirtækjunum átta en þrír þættir voru áberandi. Áhersla var sett á að 

bjóða starfsmönnum upp á hollan og góðan mat á vinnutíma en viðmælendur nefndu að 

flestir starfsmanna kysu að fá hollan mat. Þá var einnig boðið upp á takmarkaða 

óhollustu á vinnutíma. Viðmælendur vildu flestir hvetja starfsmenn sína til hreyfingar 

sama hvort sem það var að koma gangandi eða hjólandi í vinnuna, bjóða upp á 

heilsustyrki eða bjóða upp á hreyfingu á vinnutíma. Þá kom skýrt fram að viðmælendur 

væru sammála um að vinnuumhverfi fyrir starfsmenn þyrfti að vera gott og sérstök 

áhersla lögð á vinnuaðstöðu. 
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6.1 Tillögur að úrbótum 

Eins og fram hefur komið er heilsuefling á vinnustað sameiginlegt verkefni fyrir 

stjórnendur og starfsmenn. Fyrirtæki sem vilja efla heilsueflingu innan sinna dyra ættu 

að setja upp skriflega og formlega heilsustefnu sem unnið er markvisst eftir. 

Heilsustefnan ætti að vera sjáanleg öllum starfsmönnum og reglulega minnt á til þess að 

hvetja starfsmenn í átt að betri lífsstíl. Sem hluti af heilustefnu ættu stjórnendur að hafa 

ákveðna ábyrgðarmenn fyrir heilsueflingunni, fá starfsmenn til að taka þátt með því að 

skipa heilsunefnd, áætla árlegan kostnað heilsueflingarinnar ásamt því að mæla árangur 

hennar.  

Hér fyrir neðan koma nokkrar tillögur að þáttum sem geta fallið undir heilsustefnu 

fyrirtækja:  

 Næring. Bjóða upp á hollan og næringarríkan mat fyrir starfsmenn ásamt 

ávöxtum yfir daginn. Halda óhollustu í lágmarki á vinnustaðnum.  

 Hreyfing. Hvetja starfsmenn til hreyfingar með því að taka þátt í heilsueflandi 

keppnum, hafa innanhúss keppnir og bjóða upp á hreyfingu á vinnutíma, 1-3 í 

viku. Hvetja starfsmenn til að nota umhverfisvænar samgöngur til og frá vinnu, til 

dæmis ganga, hjóla eða taka strætó. Hafa í boði heilsustyrk fyrir starfsmenn.   

 Andleg heilsa og streita. Huga að andlegri heilsu starfsmanna með því að fylgjast 

vel með þeim og bjóða fram aðstoð, sem dæmi sálfræðiþjónustu. Bjóða upp á 

streitunámskeið og leiðir til að minnka streitu á vinnustað. 

 Reyklaus vinnustaður. Hafa fyrirtækið reyk- og tóbakslausan vinnustað. Hvetja 

starfsmenn til að hætta og/eða bjóða upp á aðstoð við að hætta. Einnig er hægt 

að hafa áfengis- og vímuefnavarnir og sem dæmi takmarka notkun áfengis á 

viðburðum fyrirtækis. 

 Gott vinnuumhverfi og heilsusamleg vinnuaðstaða. Skapa gott vinnuumhverfi 

fyrir starfsmenn og passa að vinnuaðstaða sé sem best, sem dæmi leiðbeiningar 

um líkamsstöðu, hæðastillanleg borð og góðir stólar fyrir starfsmenn. 

 Heilsufræðsla. Bjóða reglulega upp á fyrirlestra eða námskeið sem tengjast 

heilbrigðum lífsstíl.  
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6.2 Annmarkar rannsóknar og hugmyndir að frekari rannsóknum 

Þegar kemur að eigindlegum rannsóknum er eins og fram hefur komið erfitt að alhæfa 

út frá fyrirliggjandi gögnum. Í heildina voru 30 fyrirtæki sem fengu titilinn 

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016 en aðeins átta fyrirtæki tóku þátt í rannsókninni. Það er 

því ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar en þær gefa þó innsýn inn í þá heilsueflingu 

sem er í boði hjá fyrirtækjum sem eru á lista yfir Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Þá er 

einnig hægt að benda á að aðeins var tekið viðtal við einn viðmælanda úr hverju 

fyrirtæki og sum svör huglægt mat viðmælenda.  

Í frekari rannsóknum væri áhugavert að gera rannsókn á hugmyndum og reynslu 

starfsmanna Fyrirmyndarfyrirtækja VR á heilsueflingu. Með því væri hægt að sjá hvort 

þeir teldu heilsueflingu mikilvæga, hvað þeirra fyrirtæki væri að gera vel ásamt því að 

gefa stjórnendum fyrirtækjanna hugmyndir um hvað mætti betur fara.  
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7 Lokaorð 

Í rannsókninni hefur verið farið yfir helstu skilgreiningar á heilsu og heilsueflingu og þá 

sérstaklega heilsueflingu á vinnustöðum ásamt því að skoða rannsóknir á sviðinu. Þá er 

búið að fara yfir helstu upplýsingar um könnunina Fyrirtæki ársins 2016 og útskýra 

hugmyndafræðina á bakvið Fyrirmyndarfyrirtæki.  

Markmiðið með rannsókninni var að skoða heilsueflingu þeirra fyrirtækja sem höfðu 

fengið titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2016. Það voru í heildina 30 fyrirtæki en lágt 

svarhlutfall náðist við gerð rannsóknarinnar og tóku aðeins átta fyrirtæki taka þátt. Því 

er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar en þær gefa þó innsýn í þá heilsueflingu sem 

er í gangi hjá Fyrirmyndarfyrirtækjum VR 2016. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að aðeins tvö fyrirtækjanna höfðu formlega 

og skriflega heilsustefnu en þó var ekki unnið markvisst eftir þeim. Hin sex fyrirtækin 

voru með óformlega heilsustefnu þar sem ýmis heilsuefling var í boði. Þrír þættir voru 

hvað mest áberandi í heilsueflingu Fyrirmyndarfyrirtækja VR 2016 en fyrirtækin lögðu 

áherslu á að bjóða upp á hollan mat fyrir starfsmenn, að hvetja starfsmenn til hreyfingar 

með ýmsum leiðum og áhersla var lögð á góða vinnuaðstöðu. Flestir viðmælendurnir 

voru sammála því að heilsuefling á vinnustöðum væri mikilvæg og þeir voru tilbúnir að 

styðja starfsmenn sína í átt að betri heilsu. Í könnuninni 2016 var einn lykilþáttur sem 

hægt er að tengja við heilsueflingu en hann var vinnuskilyrði sem hafði þætti eins og 

ánægja starfsmanna með matar- og kaffiaðstöðu, vinnuaðstöðu og öryggi á 

vinnustaðnum. Heildareinkunn þáttarins gefur til kynna að starfsmenn 

Fyrirmyndarfyrirtækja VR 2016 séu ánægðir með vinnuskilyrðin á vinnustöðum sínum. 

Þá var annar lykilþátturinn sem tengdist óbeint heilsueflingu en hann var sveigjanleiki í 

vinnu en ekki var athugað hvort starfsmenn gætu stundað meiri hreyfingu vegna hans.  

Heildareinkunn þáttarins gefur til kynna að starfsmenn Fyrirmyndarfyrirtækja VR 2016 

séu almennt ánægðir með sveigjanleikann sem þeir hafa í vinnunni. 

Það er hægt að álykta að einhver hluti Fyrirmyndarfyrirtækja VR 2016 sem kaus að 

taka ekki þátt í rannsókninni hafi gert það vegna skorts á heilsueflingu fyrir starfsmenn. 

Því vonar rannsakandi að VR muni í framtíðinni bæta við lykilþætti í könnunina, 

heilsueflingu. VR könnunin árið 2016 náði til um 1000 fyrirtækja og gæti hún því hvatt 

fyrirtækin til að huga að heilsueflingu starfsmanna sinna og hafa formlega heilsustefnu í 
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fyrirtækinu. Rannsakandi vonar einnig að niðurstöður rannsóknarinnar geti hvatt 

stjórnendur fyrirtækja til að hafa markvissa heilsueflingu í gangi fyrir starfsmenn en 

margskonar ávinningur getur hlotist af því bæði fyrir starfsmennina og fyrirtækið sjálft.  
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Viðauki 1 – Viðtalsramminn 

 

Bakgrunnsspurningar 

1. Staða í fyrirtækinu? 

2. Starfsaldur? 

Viðtalsramminn 

1. Eru þið með heilsustefnu eða einhverskonar heilsueflingu fyrir starfsmenn, og 
hverjar eru þá helstu áherslurnar? 

2. Á vinnutíma bjóði þið upp á hreyfingu eða hollan mat fyrir starfsmenn? 

3. Bjóði þið upp á heilsufarsmælingar? 

4. Eru starfsmenn sem reykja eða nota annað tóbak hvattir til að hætta? 

5. Fá starfsmenn einhverskonar styrki sem hvetur það til að hreyfa sig? 

6. Hafi þið markmið, tímaáætlanir, fjármagn eða sérstakan ábyrgaðmann fyrir 
heilsueflinguna? 

7. Tekur fyrirtækið þátt í einhverjum heilsueflandi keppnum? (T.d. hjólað í vinnuna) 

8. Fylgist þið markvisst með því hvort heilsuefling sé að virka? Eins og minni 
fjarvistir og veikindi starfsmanna, betri afköst og ánægðari starfsmenn.  

9. Hafa starfsmenn sveigjanlegan vinnutíma? 

10. Er hlúað að andlegri heilsu starfsmanna? 

11. Myndir þú segja að starfsmenn séu almennt ánægðir með heilsueflingu 
fyrirtækisins? 

12. Eru þið með á sjóndeildarhringnum að bæta heilsueflingu á vinnustaðnum? 
Einhverjar breytingar? 

13. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki 2 – Viðtalsramminn endurbættur 

 

Bakgrunnsspurningar 

1. Staða í fyrirtækinu? 

2. Starfsaldur? 

Viðtalsramminn 

1. Eru þið með heilsustefnu eða einhverskonar heilsueflingu fyrir starfsmenn, og 
hverjar eru þá helstu áherslurnar? 

2. Á vinnutíma bjóði þið upp á hreyfingu eða hollan mat fyrir starfsmenn? 

3. Bjóði þið upp á heilsufarsmælingar? 

4. Eru starfsmenn sem reykja eða nota annað tóbak hvattir til að hætta? 

5. Fá starfsmenn einhverskonar styrki sem hvetur það til að hreyfa sig? 

6. Hafi þið markmið, tímaáætlanir, fjármagn eða sérstakan ábyrgaðmann fyrir 
heilsueflinguna? 

7. Tekur fyrirtækið þátt í einhverjum heilsueflandi keppnum? (T.d. hjólað í vinnuna) 

8. Fylgist þið markvisst með því hvort heilsuefling sé að virka? Eins og minni 
fjarvistir og veikindi starfsmanna, betri afköst og ánægðari starfsmenn.  

9. Hafa starfsmenn sveigjanlegan vinnutíma? 

10. Er hlúað að andlegri heilsu starfsmanna? 

11. Er hugað að vinnuaðastöðu starfsmanna? 

12. Myndir þú segja að starfsmenn séu almennt ánægðir með heilsueflingu 
fyrirtækisins? 

13. Eru þið með á sjóndeildarhringnum að bæta heilsueflingu á vinnustaðnum? 
Einhverjar breytingar? 

14. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?
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