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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í Mannauðsstjórnun 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Svala 

Guðmundsdóttir dósent við Háskóla Íslands. Henni kann ég bestu þakkir fyrir 

uppbyggilega og faglega leiðsögn og fyrir gagnlegar ábendingar við gerð þessa verkefnis. 

 Ég hef haft mikinn áhuga á því að fylgjast með tilraunaverkefnum um styttingu 

vinnuvikunnar og þar sem ég hef lokið BA-námi í félagsráðgjöf langaði mig að tvinna það 

sem ég hef lært í grunnnámi við það sem ég hef verið að læra í námi mínu í 

Mannauðsstjórnun. Barnavernd Reykjavíkur hefur tekið þátt í tilraunaverkefni 

Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar og hefur það komið vel út. Starf 

barnaverndar getur verið álagsmikið og krefjandi, sama hvar á landinu er skoðað, og því 

langaði mig að skoða hver viðhorf barnaverndarstarfsmanna eru til styttingar 

vinnuvikunnar og hvaða áhrif þeir telji að slík stytting geti haft á þeirra störf. 

 Ég vil þakka maka mínum og börnum sérstaklega fyrir þá hvatningu, þolinmæði og 

stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum námið. Án þeirra stuðnings hefði ég ekki getað 

þetta. Ég vil líka þakka Jóhanni Frímanni Gunnarssyni fyrir faglegan yfirlestur og 

ábendingar. Einnig vil ég þakka Kristínu Erlu Benediktsdóttur fyrir alla aðstoðina. Með von 

um að verkefnið muni veita innsýn í starf barnaverndar og viðhorf 

barnaverndarstarfsmanna til styttingar vinnuvikunnar. 
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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf barnaverndarstarfsmanna til 

styttingar vinnuvikunnar og hvaða áhrif þeir telji að slík stytting geti haft á þeirra störf. 

Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru átta 

einstaklingsviðtöl. Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að vera með MA-gráðu í 

félagsráðgjöf og vera starfsmenn barnaverndar. Þegar viðtölin fóru fram í júní og júlí 2018 

voru viðmælendur á aldrinum 29 – 49 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að mikið álag fylgir því að starfa í barnavernd 

og þörf er á því að endurskoða skipulag stjórnunar á hverjum stað fyrir sig. Viðmælendur 

töldu að ef að stytting vinnuvikunnar yrði skipulögð vel myndi það hafa jákvæð áhrif bæði 

á þá sem starfsfólk en einnig inn í einkalífið, annars gæti það haft öfug áhrif og valdið 

auknu álagi og streitu á þegar streituvaldandi starf. 

 

Lykilorð: Stytting vinnuvikunnar, barnavernd, álag. 
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Abstract 

The main objective of the research was to examine the attitude of workers in child 

protection services for the shortening of the work week and what effect they believe such 

shortening may have on their jobs. The study was conducted using a qualitative research 

method involving eight individual interviews. All the interviewees had in common to be 

women with M.A degree in social work and working for the child protection services. 

When the interviews were taken in June and July of 2018, the interviewees were 29 – 49 

years old. 

The results of the research show that the child protection services is a highly stressful 

job and it is necessary to review the structure of the management in the organizations. 

The interviewees felt that if the shortening of the work week would be organized well, it 

would have a positive impact on both their private life and their work life. Otherwise it 

could cause increased stress on an already stressful job. 

 

Key words: shortened work week, child protection services, stress. 
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1 Inngangur 

Almennt ver fólk stórum hluta af sínu lífi í vinnu og því skiptir máli að því líði vel í vinnunni.  

Vinnuumhverfi getur átt stóran þátt í því hvernig fólki líður í vinnunni. Því getur 

eftirsóknarvert vinnuumhverfi ýtt undir starfsánægju (Sardzoska og Tang, 2012) á meðan 

slæmt vinnuumhverfi getur ýtt undir lélega frammistöðu og litla starfsánægju (Røssberg, 

Eiring og Friis, 2004). Jákvætt og heilbrigt vinnuumhverfi er þegar álagið telst hæfilega 

mikið og starfsfólk nær að hafa stjórn á starfi sínu. Þegar álagið er svo orðið of mikið og 

starfsfólk er hætt að geta sinnt starfi sínu eins og það myndi vilja, getur það farið að 

upplifa vinnutengda streitu (Leka, Griffiths og Cox, 2004). 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur verið að þróast alveg frá því að fyrstu stéttar- og 

verkalýðsfélögin urðu til í kringum aldamótin 1900. Upp frá því fór Ísland að fara frá því 

að vera svokallað bændasamfélag yfir í það að vera nútímasamfélag (Sumarliði R. 

Ísleifsson). Árið 1916 var svo Alþýðusamband Íslands stofnað. Tilgangurinn með því var 

og er að berjast fyrir bættum kjörum verkafólks (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Árið 1972 

var það svo fest í lög að fólk skyldi ekki vinna fleiri en 40 klukkustundir á viku fyrir fullt 

starf og gilda þessi lög til dagsins í dag (lög um 40 stunda vinnuviku nr. 88/1971). 

Íslendingar bera sig gjarnan saman við Norðurlandaþjóðirnar og því er áhugavert að sjá 

að Íslendingar vinna að jafnaði tæpum fimm klukkustundum lengur á viku en aðrir 

Norðurlandabúar (Eurostat, 2017). Það eru tæpar 20 klukkustundir á mánuði eða 240 

klukkustundir á ári. Klukkustundir sem væru vel þess virði að eyða frekar með 

fjölskyldunni gætu einhverjir hugsað. 

Í marsmánuði 2015 setti Reykjavíkurborg af stað tilraunaverkefni sem sneri að því að 

stytta vinnuvikuna úr 40 klukkustundum á viku án launaskerðinga niður í 35 – 36 

klukkustundir. Fyrsta verkefnið átti sér stað hjá Þjónustumiðstöðinni í Árbæ annars vegar 

og hjá Barnavernd Reykjavíkur hins vegar (Reykjavíkurborg, 2016). Niðurstöður 

tilraunaverkefnisins leiddu í ljós að almennt varð starfsfólk ánægðara í starfi, álag vegna 

vinnu minnkaði, andleg einkenni sökum álags minnkuðu og framleiðni varð frekar meiri 

ef eitthvað var (Reykjavíkurborg, 2016). Í kjölfarið hóf íslenska ríkið svipað 

tilraunaverkefni hjá völdum stofnunum í apríl 2017 (Velferðarráðuneytið, 2017). Ekki 
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hefur verið gefin út skýrsla með niðurstöðum úr því verkefni en kannanir hafa þó meðal 

annars sýnt aukningu á starfsánægju og starfsfólki hefur fundist auðveldara að ná að 

samræma starf sitt og einkalíf (Ásmundur Einar Daðason, 2018). 

Ástæðan fyrir vali höfundar á umfjöllunarefni er samtvinnaður áhugi á styttingu 

vinnuvikunnar og starfsemi barnaverndar. Eftir því sem íbúum fjölgar í samfélaginu, 

fjölgar málunum hjá barnavernd og með því eykst álagið á starfsmenn. Höfundur vildi 

komast að því hvað starfsfólki í álagsmiklu starfi víðs vegar um landið fyndist um styttingu 

vinnuvikunnar. Sum sveitarfélög fylgjast með tilraunaverkefnum úr fjarlægð, önnur hafa 

sjálf byrjað að stytta sinn vinnutíma að einhverju leyti á meðan önnur telja sig ekki tilbúin. 

Það er von höfundar að þetta verkefni verði hjálplegt innlegg í umræðuna og ýti við 

sveitarfélögum. Markmiðið með ritgerðinni er að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða viðhorf hafa starfsmenn barnaverndar til styttingar vinnuvikunnar? 

2. Hvaða áhrif telja starfsmenn barnaverndar að stytting vinnuvikunnar geti haft á 

þeirra störf? 

1.1 Efnisskipan 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Fyrsti kafli hennar er inngangur sem fer yfir tilgang og 

markmið rannsóknarinnar ásamt bakgrunni. Annar kafli ritgerðarinnar er fræðilegt yfirlit 

þar sem fjallað er um vinnuumhverfi, vinnumarkaðinn á Íslandi og hvernig vinnuaðstæður 

Íslendinga eru ekki þær sömu og hjá öðrum Norðurlandaþjóðum. Einnig er greint frá 

tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar til styttingar vinnuvikunnar. Jafnframt er 

tilraunaverkefni hins opinbera skoðað. Þá verður farið yfir fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið um styttingu vinnuvikunnar. Þriðji kafli snýr að rannsóknaraðferðum og hvernig 

gögnum var safnað fyrir rannsóknina ásamt því að þátttakendur eru kynntir. Þá er fjallað 

um skráningu og úrvinnslu gagnanna. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar með beinum tilvitnunum úr viðtölum. Fimmti kafli er umræðukafli sem dregur 

niðurstöður saman og tengir þær við fræðilegt yfirlit ritgerðarinnar. Sjötti og jafnframt 

síðasti kaflinn eru lokaorð höfundar. Aftast í ritgerðinni má svo finna fylgiskjöl, þ.e. afrit 

af tölvupósti til yfirmanna og viðmælenda ásamt viðtalsramma. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Vinnuumhverfi 

Í þessum kafla verður fjallað um vinnuumhverfið og hvaða áhrif það getur haft á 

starfsánægju en vinnuumhverfið virðist eiga stóran þátt í því hvort starfsfólk sé ánægt í 

starfi. 

Þau fyrirtæki sem styðja vel við starfsmenn og bjóða upp á gott vinnuumhverfi ýta 

undir góða frammistöðu starfsmanna. Eftirsóknarvert vinnuumhverfi getur stuðlað að 

aukinni starfsánægju, meiri skuldbindingu til fyrirtækisins og aukið frammistöðu 

(Sardzoska og Tang, 2012). Gott starfsumhverfi getur verið hvetjandi fyrir starfsfólk til að 

sinna starfi sínu vel og þannig aukið framleiðni þeirra. Góð samskipti starfsmanna geta 

verið vísbending um það að vinnuumhverfið sé gott (Riyanto, Sutrisno og Hapzi, 2017). 

Eftirsóknarvert vinnuumhverfi getur ýtt undir skýrari hlutverk starfsmanna ásamt meiri 

skuldbindingu til fyrirtækisins sem svo ýtir undir starfsánægju (Sardzoska og Tang, 2012). 

Aiken o.fl. (2011) gerðu rannsókn í níu löndum sem sneri að því að sjá hvaða áhrif 

vinnuumhverfi sjúkrahúsa hefði á störf hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsunum. Niðurstöður 

hennar sýndu að þeir hjúkrunarfræðingar sem störfuðu við gott starfsumhverfi voru 

ólíklegri til að kulna í starfi, minna líklegir til að vera óánægðir í starfi og almennt sinntu 

þeir starfi sínu betur (Aiken o.fl., 2011). Jafnframt hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að 

slæmt vinnuumhverfi, meðal annars hjá starfsmönnum á geðsjúkrahúsum, geti aukið líkur 

á lítilli starfsánægju, fjarvistum, líkamlegum kvillum, kulnun og þunglyndi. Lélegt 

vinnuumhverfi getur ýtt undir neikvæða frammistöðu starfsmanna ásamt neikvæðum 

viðhorfum gagnvart bæði samstarfsmönnum sem og sjúklingum (Røssberg, Eiring og Friis, 

2004). Einnig getur vinnukvíði (e. work anxiety) haft áhrif á það hvernig starfsmaðurinn 

skynjar vinnuumhverfið sitt. Starfsmaður með mikinn vinnukvíða getur því upplifað 

vinnuumhverfið sitt á neikvæðan hátt (Muschalla, 2017). 

Þessar niðurstöður sýna að vinnuumhverfið er stór þáttur í því hvernig starfsfólki líður 

í vinnunni. Lélegt vinnuumhverfi hefur áhrif á framleiðni, starfsánægju og fjarvistir að því 

virðist vera. Hér í næsta kafla verður fjallað um starfsánægju. 
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2.2 Starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja hefur fengið mikla athygli hjá bæði vísindamönnum sem og öðrum 

fræðimönnum (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Spector, 1985). Hugtakið vísar til þeirra 

tilfinninga sem einstaklingur hefur til starfs síns og hvernig hann bregst við þeim 

tilfinningum (Chou, Fu, Kröger og Ru-yan, 2011; Illiopoulos og Priporas, 2011). 

Starfsánægja hefur einnig verið tengd við starfsmannaveltu. Meiri starfsánægja er þar 

sem starfsmannavelta er lítil. Starfsánægja getur líka haft áhrif á gæði þeirrar þjónustu 

sem verið er að veita (Chou o.fl., 2011; Spector, 1985; Dessler, 2013). 

Starfsánægja er mikilvægur þáttur fyrir velgengni fyrirtækja og hefur áhrif á starfsanda 

og jákvæðni starfsfólks (Landy og Conte, 2010). Þess ber að geta að þarfir og væntingar 

starfsmanna eru ólíkar og eru því áhrifaþættir starfsánægju margvíslegir og 

persónubundnir. Stjórnendur leika stórt hlutverk þegar kemur að starfsánægju starfsfólks 

og er það á þeirra ábyrgð að starfsfólk þeirra sé ánægt í starfi. Það gera stjórnendur með 

því að vera meðvitaðir um þarfir og langanir starfsmanna sinna, hvaða þætti starfsmenn 

þeirra líkar við og hvað þeim mislíkar við í sínu starfi (Kovach, 1987). Starfsánægja er talin 

vera stór þáttur í lífi einstaklinga í því ljósi að fólk ver stórum hluta af ævi sinni í vinnu af 

einhverju tagi (Dessler, 2013). Vinnuumhverfið sem og samskipti við yfirmenn skiptir 

miklu máli fyrir starfsánægju og starfsanda. Ef fólk er óánægt í starfi eru meiri líkur á minni 

afköstum, lakari þjónustu og jafnvel aukinni starfsmannaveltu (Luthans, 2002).  

2.3 Streita 

Hugtakið streita hefur verið skilgreint sem ákveðið líkamsástand sem skapast af andlegu 

og líkamlegu álagi og sem stafar af krefjandi eða skaðlegum kringumstæðum (English 

Oxford Living Dictionaries, e.d; Íslenska alfræðiorðabókin, e.d.). Hans Selye hefur verið 

kallaður faðir hugtaksins þar sem hann vakti athygli á hugtakinu í bók sinni The Stress of 

Life og skilgreindi hann hugtakið sem ósérhæfð viðbrögð við bæði álagi og öðrum 

utanaðkomandi kröfum (Jasmin og Bois, 2007; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993). 

2.3.1 Vinnutengd streita 

Óheilbrigt starf telst það vera þegar streitan og álagið er orðið of mikið og starfsmaðurinn 

nær ekki að sinna þeim verkefnum sem honum eru ætluð. Það sem hægt er að kalla 
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heilbrigt vinnuumhverfi er þegar álag er hæfilega mikið á starfsfólki og getur það þar af 

leiðandi sinnt starfi sínu eins og vera ber. Starfsfólk hefur því stjórn á starfi sínu og fær 

viðeigandi stuðning til þess (Leka, Griffiths og Cox, 2004). 

Streita tengd vinnu (e. work-related stress) er viðbragð fólks við þeim kröfum og því 

álagi sem sett er á það í starfi sem er ekki í samræmi við þekkingu þeirra eða hæfileika og 

stríðir gegn hæfileikum þeirra til að takast á við þær kröfur (Leka o.fl., 2004; WHO, 2017). 

Samkvæmt Vinnuverndarstofnun Evrópu hefur vinnutengd streita áhrif á um 28 prósent 

starfsfólks í Evrópusambandinu og er talin vera næst algengasta heilsufarsvandamálið á 

eftir bakverkjum (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2002). Einnig er talið að um tíu prósent 

atvinnutengdra sjúkdóma séu afleiðing af vinnutengdri streitu (Balayssac o.fl., 2017) 

Vinnutengd streita getur komið upp við ýmsar aðstæður í vinnu en áhrif streitunnar 

verða oft meiri þegar starfsfólk finnur ekki fyrir þeim stuðningi sem það þarf á að halda 

frá samstarfsfólki og eða yfirmönnum sínum. Einnig getur starfsfólk fundið fyrir áhrifum 

á vinnutengdri streitu þegar það hefur litla stjórn á starfinu eða á erfitt með að takast á 

við álag þess og kröfur. Einnig geta þeir sem þjást af langvarandi streitu farið að þróa með 

sér önnur líkamleg vandamál svo sem eins og hjarta- og æðasjúkdóma eða 

stoðkerfisvandamál (Leka o.fl., 2004; Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2002). 

Hvernig vinnuumhverfið er hannað og stjórnað er ein helsta orsök vinnutengdrar 

streitu. Mikið af starfsfólki er hvatt áfram af þeim áskorunum sem það fæst við í 

vinnuumhverfi sínu en þegar álagið er orðið langvarandi og óhóflega mikið getur það 

valdið streitu (Hassard og Cox, 2015; Leka o.fl., 2004). Þeir þættir sem hafa tilhneigingu 

til þess að valda skaða eru kallaðir áhættuþættir (e. stress- related hazards). Þessir 

áhættuþættir geta meðal annars verið þeir að hafa of mörg verkefni, vinna undir 

tímapressu, langir og afbrigðilegir vinnutímar, óútreiknanlegir vinnutímar, Skortur á 

stjórn yfir vinnuaðferðum, vinnuhraða og vinnuumhverfi og ósamræmi á milli vinnu og 

einkalífs (Balayssac o.fl., 2017; Leka o.fl., 2004; Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2002). 

2.3.2 Kulnun í starfi 

Hugtakið kulnun kom fyrst fram í greininni Staff burn-out eftir Freudenberger árið 1974 í 

tímaritinu Journal of Social Issues. Freudenberger hefur því verið kallaður faðir hugtaksins 

(Friberg, 2009). Kulnun (e. burnout) er heilkenni tilfinningalegrar þreytu og tortryggni sem 

kemur t.d. gjarnan fram hjá þeim einstaklingum sem sinna störfum af ýmsu tagi sem felast 
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í vinnu með annað fólk. Lykileinkenni kulnunar er aukin tilfinning fyrir andlegri örmögnun. 

Önnur einkenni kulnunar er þróun á neikvæðum og tortryggnum viðhorfum og 

tilfinningum í garð skjólstæðinga. Þriðja hlið einkenna kulnunar er tilhneiging til þess að 

meta sjálfan sig á neikvæðan hátt, þá helst með tilliti til málavinnslu á málum 

skjólstæðinga (Maslach og Jackson, 1981; Kim, Ji og Kao, 2011). 

Skrif Freudenberger lýsa hans eigin reynslu af kulnun í starfi sínu á St. Mark's sem var 

gjaldfrjáls heilsugæslustöð í New York. Hann vann langa vinnudaga sem leiddu á endanum 

til kulnunar (Friberg, 2009). Í bókinni Burn-out: The high cost of high achievement skrifar 

hann sína eigin sögu og þar kemur þetta meðal annars fram: 

Ég hélt áfram afneituninni um að það væri eitthvað að, þrátt fyrir langvarandi 
kulda, þreytu og stöðugan pirring. Í jólafríinu krafðist konan mín þess að við 
færum í frí með börnin og eins mikið og ég hataði það að vera frá 
læknastofunni, fannst mér ég skyldugur til þess að fara til þess að bæta upp 
fyrir þann tíma sem ég hafði verið frá heimilinu. Konan mín bókaði hótel og 
flug. Það eina sem að ég þurfti að gera kvöldið áður var að pakka niður 
fötunum mínum en þegar ég skreið inn um dyrnar klukkan tvö að miðnætti 
var ég of þreyttur til að gera neitt annað en að leggjast upp í rúm. Ég sagði 
konunni minni að ég myndi pakka niður um morguninn en þegar morguninn 
rann upp gat ég ekki staðið upp. Við komumst aldrei út á flugvöll. Ég svaf í tvo 
heila daga og eyðilagði fjölskyldufríið. Á þriðja degi komst ég ekki enn út úr 
rúminu, en ég var farinn að geta hugsað um það hvernig ég var búinn að vera 
að hegða mér sjálfur (Freudenberger og Richelson, 1980, bls. 19). 

 

Christina Maslach var fyrst til þess að fylgja Freudenberger eftir með skrifum um 

hugtakið kulnun. Samkvæmt henni var hugtakið oft misskilið sem gervivísindalegt 

hrognamál vegna þess að litið var á það sem eitthvað sem fólk talaði um en væri ekki 

sjúkdómsgreining. Árið 1981 gaf Maslach ásamt Susan E. Jackson út handbókina MBI eða 

Maslach kulnunarskráin (e. Maslach Burnout Inventory). Með útgáfu þessarar handbókar 

var þessi upplifun gerð mælanleg sem olli því að nú var hægt að greina kulnun (Friberg, 

2009). Starfsfólk sem starfar á sviði félagsþjónustunnar þarf oft að verja miklum tíma af 

starfinu í náin samskipti við annað fólk. Oft eru samskiptin á milli starfsmannsins og 

skjólstæðingsins miðuð að sálfræðilegum, félagslegum eða líkamlegum vandamálum 

skjólstæðingsins. Vegna þessa geta samskiptin oft verið drifin áfram af neikvæðum 

tilfinningum, svo sem eins og reiði, ótta, örvæntingu eða smán. Það getur líka oft verið 

erfitt að finna lausn á þessum vandamálum, þar sem lausnin er oft ekki svo augljós og 



 

16 

getur það því bætt bæði tvíræðni og pirringi við ástandið. Þeir starfsmenn sem vinna 

stöðugt í aðstæðum sem þessum geta átt á hættu að lenda í kulnun í starfi (Maslach og 

Jackson, 1981). 

Starf félagsráðgjafa er fjölbreytt og gegna þeir mikilvægu hlutverki í því að tryggja 

heilsu og vellíðan hjá viðkvæmasta hópi samfélagsins. Starfi félagsráðgjafa fylgir einnig 

oft ófullnægjandi verkstjórn ásamt mikilli pappírsvinnu. Starfið er oft undirmannað sem 

leiðir til þess að félagsráðgjafar vinna oft langan vinnutíma og eru með fleiri mál en þeir 

ættu að gera. Vegna þessa upplifa félagsráðgjafar oft mikla sálfræðilega erfiðleika með 

auknum líkum á kulnun (Kim, Ji og Kao, 2011). 

2.4 Vinnumarkaðurinn á Íslandi 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti vinnumarkaðarins sem hafa leitt hann á þann stað 

sem hann er í dag. Með það að markmiði að reyna að varpa ljósi á þá þróun sem hefur 

orðið síðustu áratugi. 

Verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur í áraraðir barist fyrir bættum réttindum 

félagsmanna og í kringum aldamótin 1900 fóru stéttarfélög að spretta upp (Sumarliði R. 

Ísleifsson, 2013). Ísland fór að þróast frá því að vera bændasamfélag yfir í nútímasamfélag 

og samhliða því urðu fyrstu íslensku verkalýðsfélögin til. Fyrsta stéttarfélagið var stofnað 

árið 1887 af prenturum (Alþýðusamband Íslands, e.d; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2013). Á þessum tíma var mikil þörf fyrir að verkamenn stæðu saman að bættum kjörum 

sínum, eins og Einar Benediktsson víkur að í blaði sínu Dagskráin árið 1896: 

Ef verkamennirnir færu að halda saman, mundu auðmennirnir vanda sig betur 
og græða það á dugnaði og fyrirhyggju, sem þeir vinna nú á ódýrleik allra 
starfsmanna við framleiðslu og iðnað. Og því fyrr sem félagsskapur 
verkamanna byrjar, því fyrr kemst hinn starfandi, arðberandi kraftur í þjóðinni 
til þeirra valda, sem honum ber með réttu, jafnt hér eins og annarsstaðar í 
heimi (Einar Benediktsson, 1896, bls. 113). 

Með tilkomu verkalýðsfélaganna fór staða og réttindi almennings að styrkjast. Til að byrja 

með voru engar takmarkanir á lengd vinnutíma og var fólk oft að vinna 14 til 16 

klukkutíma á dag. Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað 26. janúar árið 1906. Félagið 

stóð fyrir því að vernda réttindi verkamanna og bæta kjör þeirra. Í desember árið 1905 

hittust 36 menn að Holtsgötu 36, þar sem haldinn var fundur til að undirbúa stofnun 

félagsins. Í janúar árið 1906 var annar undirbúningfundur haldinn, þar sem samþykkt var 
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að félagið skildi heita Verkamannafélagið Dagsbrún. Á þessum fundi var einnig gengið frá 

stofnskrá félagsins sem var undirrituð af 384 verkamönnum. Í stofnskránni mátti meðal 

annars finna þessar fimm samþykktir sem snéru að því að bæta og styrkja stöðu 

verkafólks: 

Vér sem ritum nöfn vor hér undir ákveðum hér með að stofna félag með oss, 
er vér nefnum: Verkamannafélagið Dagsbrún. Mark og mið þessa félags á að 
vera: 

Að styrkja og efla hag og atvinnu félagsmanna. 

Að koma á betra skipulagi að því er alla daglaunavinnu snertir. 

Að takmarka vinnu á öllum sunnu- og helgidögum. 

Að auka menningu og bróðurlegan samhug innan félagsins. 

Að styrkja þá félagsmenn eftir megni, sem verða fyrir slysum eða öðrum 
óhöppum (Gylfi Páll Hersir og Jóhannes T. Sigursveinsson, 2006, bls. 27). 

Sigurður Sigurðsson var kjörinn formaður félagsins á stofnfundi þess þann 26. janúar 

1906. Á fundinum voru gerðar samþykktir um kaupgjald og vinnutíma. Árið 1913 fékk 

félagið þá viðurkenningu að vera fullgildur samningsaðili eftir að verkamenn stóðu í 

verkfalli í þrjár vikur. Eftir það var 10 stunda vinnudagur settur á en fyrir það voru engar 

fastar reglur um vinnutíma. Á fundi Dagsbrúnar árið 1915 var óskað eftir því að komið yrði 

á sambandi á milli stéttarfélaganna í landinu. Í framhaldinu var Alþýðusamband Íslands 

stofnað árið 1916 og var tilgangur þess að auðvelda baráttu verkafólks fyrir bættum 

kjörum. Ottó N. Þorláksson var kosinn fyrsti forseti sambandsins (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.). 

Aðildarfélög Alþýðusambandsins voru Dagsbrúnarfélagið, Hásetafélag Reykjavíkur, 

Verkakvennafélagið, Prentarafélagið, Bókbindarafélagið, Verkamannafélagið Hlíf í 

Hafnarfirði og Hásetafélag Hafnarfjarðar. Tilgangur sambandsins var og hefur verið síðan 

að berjast fyrir kjörum almennings, ná samstarfi á meðal íslenskra alþýðumanna og miða 

að því að efla og bæta hag verkamanna. Barist var fyrir réttindum sem hægt er að telja 

sjálfsögð í dag, eins og samningsrétti, uppsagnarfresti, vinnuvernd, fæðingarorlofi og 

fleira (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Frá þessum langa vinnutíma voru sjómenn hvergi undanskildir. Þann 23. október 1915 

var Hásetafélag Reykjavíkur stofnað en árið 1920 var nafninu breytt og fékk félagið þá 
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nafnið Sjómannafélag Reykjavíkur. Árið 1921 börðust verkalýðssamtökin fyrir lögum um 

vinnutíma á togurum og út frá því urðu Vökulögin til og voru samþykkt þann 11. maí 1921 

(Gylfi Páll Hersir og Jóhannes T. Sigursveinsson, 2006). Vökulögin voru lög sem sett voru 

á til að tryggja sjómönnum sex tíma hvíld á sólarhring og mörkuðu þau ákveðin þáttaskil 

í kjarabaráttu sjómanna. Lögin voru einnig einn stærsti sigur verkalýðshreyfingarinnar á 

Alþingi (Sjómannafélag Íslands, e.d; Svanur Kristjánsson, 1976). Í fyrstu kváðu lögin á um 

að hásetar ættu rétt á að minnsta kosti sex klukkustunda óslitinni hvíld á hverjum 24 

klukkustundum en þessar sex klukkustundir voru svo lengdar í átta klukkustundir 

nokkrum árum síðar (Sjómannafélag Íslands, e.d.; Svanur Kristjánsson, 1976). 

Níu árum seinna, eða árið 1930, krafðist Dagsbrún þess að vinnudagurinn yrði styttur 

úr 10 tímum í 9 tíma (Gylfi Páll Hersir og Jóhannes T. Sigursveinsson, 2006). Þann 3. 

september árið 1938 voru lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 sett. Í þeim 

lögum kemur fram að með þeim sé tryggður réttur stéttarfélaga til að vera lögformlegur 

samningsaðili fyrir félagsmenn sína um kaup þeirra og kjör (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2013; Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

1. janúar 1970 tóku lög nr. 88/1971 um 40 stunda vinnuviku gildi. Þeim var síðar breytt 

með lögum nr. 25/1979 sem tóku gildi 1. júní 1979 og enn aftur með lögum nr. 94/1982. 

Með lögum þessum var orlof lengt í fjórar vikur og laun hækkuð. Lögin gilda enn þann dag 

í dag og taka til allra launþega í landinu, fyrir utan sjómenn á fiskiskipum, kaupafólks og 

vinnuhjúa, nema þeirra sem eru ráðin samkvæmt kjarasamningum verkalýðsfélaga og 

vinnuveitenda. Lögin taka einnig til þeirra launþega sem stunda vinnu sína heima sem og 

forstöðumanna. Í annarri grein laganna segir: „Í hverri viku skulu ekki vera fleiri en 40 

dagvinnutímar, sem vinna ber á því dagvinnutímabili á virkum dögum vikunnar, sem aðilar 

koma sér saman um. Heimilt er að semja um skemmri vinnuviku“ (Lög um 40 stunda 

vinnuviku nr. 88/1971). 

Frumvarp um að stytta vinnuvikuna úr 40 stundum í 35 dagvinnustundir var lagt fyrir 

144. Löggjafarþing veturinn 2014 – 2015. Almennur vinnutími færi þá úr átta 

klukkustundum á dag í sjö klukkustundir. Frumvarpið fékk ekki afgreiðslu á því 

löggjafarþingi og var það því aftur lagt fram óbreytt fyrir 145. Löggjafarþingið veturinn 

2015 - 2016. Í frumvarpinu er bent á að samkvæmt skýrslum OECD um jafnvægi á milli 

vinnu og frítíma kemur fram að Ísland sé í 27. sæti af 36 þjóðum. Heildarvinnutími 
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Íslendinga yfir árið er um fimm hundruð klukkustundum lengri en hjá Þjóðverjum sem 

hafa einnig stysta vinnutímann og í kringum fjögur hundruð klukkustundum lengri en hjá 

Hollendingum sem hafa næststysta vinnutímann yfir árið. Með því að stytta vinnuvikuna 

myndi heildarvinnutíminn lækka um 230 klukkustundir á ári og færa Ísland úr 27 sætinu í 

10. sætið. Þegar kemur að framleiðni og fjölda vinnustunda hafa skýrslur OECD sýnt að 

þrátt fyrir langar vinnustundir Íslendinga sé landið undir meðaltali í framleiðni (OECD, 

2015). Á toppnum sitja Danmörk, Spánn, Belgía, Holland og Noregur, með styttri 

vinnutíma en meiri framleiðni. Þess má einnig geta að í þessum löndum, fyrir utan Spán, 

eru einnig greidd hærri laun. Þetta bendir til þess að styttri vinnudagur geti leitt til meiri 

framleiðni og aukið lífsgæði (Þingskjal 284, 2015 – 2016). 

Eftir fyrstu umræðu var frumvarpið sent til Velferðarnefndar sem óskaði eftir 

umsögnum um frumvarpið. Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Félag 

atvinnurekenda lögðust gegn því. Rök þeirra eru að með þessum lagabreytingum sé 

Alþingi að skipta sér af þeim rétti sem samtök atvinnurekenda og launþega hafa til að 

semja sjálf um kaup og kjör. Alþýðusamband Íslands og Bandalag háskólamanna komu 

með hlutlausar athugasemdir þess efnis að tilraunaverkefni væru í gangi ásamt nefnd sem 

væri að vinna að því að endurskoða vinnutímaákvæðið. Meðal þeirra sem studdu 

frumvarpið og veittu umsagnir þess efnis voru Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, 

Barnaheill, Félag foreldra leikskólabarna í Reykjavík, Jafnréttisstofa, Kvenréttindafélag 

Íslands, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Samtök psoriasis- og exemsjúklinga, 

Umboðsmaður barna og Öryrkjabandalag Íslands (Alþingi, e.d.). 

Frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu og var sett í þriðja sinn fram á 148. Löggjafarþingi 

veturinn 2017 – 2018. Hélst frumvarpið óbreytt með ítarlegri greinagerð þar sem 

athugasemdum í umsögnum eru gerð betri skil. Svör við umsögnum þeirra sem lögðust 

gegn frumvarpinu voru á þá leið að frumvarpinu sé ekki ætlað að hafa áhrif á réttindi 

samtaka atvinnurekenda og launþega til að semja um kaup sín og kjör, heldur sé því ætlað 

að skilgreina hversu marga dagvinnutíma skuli vinna á dag og samtals á viku. Í 

greinagerðinni er bent á skýrslur Reykjavíkurborgar sem gefnar hafa verið út varðandi 

tilraunaverkefni Reykjavíkur sem sýna að stytting vinnuvikunnar hafi jákvæð áhrif á 

starfsmenn og vinnustaði. Niðurstöður sýndu meðal annars að styttingin dró úr 

veikindafjarvistum, starfsánægja jókst og viðhorf starfsfólks á samræmingu vinnu og 
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einkalífs varð jákvæðara (Reykjavíkurborg, 2016; Reykjavíkurborg, 2017; Þingskjal 239, 

2017 – 2018). 

Velferðarnefnd leitaðist eftir umsögnum um styttingu á vinnutíma þann 5. febrúar 

2016 (Alþingi, e.d.). Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) skrifar í umsögn sinni að 

bandalagið hafi lengi vel staðið fyrir því að vinnuvikan yrði stytt. Með styttri vinnuviku sé 

verið að auka líkur á meiri starfsánægju, bættri heilsu, meiri vellíðan, auka líkur á meiri 

afköstum og meira jafnrétti inni á heimilum fólks (Alþingi, 2016). Félag kvenna í 

atvinnulífinu voru á meðal þeirra sem veittu umsögn við frumvarpið. Í umsögn félagsins 

kemur fram að það styðji frumvarpið, en að tryggja þurfi lengri aðlögunartíma svo að 

meiri líkur séu á því að styttri vinnutími verði að raunveruleika hérlendis. Einnig þurfi að 

stuðla að vitundarvakningu og skilningi á því að hægt sé að auka framleiðni með styttri 

vinnutíma sem sé hagur allra. Félagið skrifar einnig að vekja þurfi meiri athygli á öðrum 

jákvæðum þáttum sem fylgja styttingu vinnuvikunnar, eins og styttri viðverutíma 

leikskólabarna og auknu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Alþingi, 2018a). 

Umboðsmaður barna styður frumvarpið í sinni umsögn og skrifar að stytting 

vinnuvikunnar skipti máli fyrir réttindi barna til að njóta viðveru foreldra sinna, umhyggju 

og umönnunar. Umboðsmaður telur að skapa þurfi sem flestar kringumstæður til að 

styrkja og efla jákvæðar samvistir foreldra og barna sem stuðla svo að betri tengslum og 

samskiptum (Alþingi, 2018c). Jafnréttisstofa bendir á það í sinni umsögn að með styttingu 

vinnuvikunnar sé verið að jafna stöðu karla og kvenna og bæta möguleika þeirra á að 

samræma ábyrgð sína gagnvart fjölskyldum sínum sem og skyldum sínum til atvinnulífsins 

(Alþingi, 2018c). Enn fremur tekur Öryrkjabandalagið undir frumvarpið og nefnir þar 

einnig að með styttingu vinnuvikunnar sé verið að gera foreldrum kleift að eiga meiri tíma 

með börnum sínum og þannig veita börnum þá athygli og stuðning sem þau þurfa á að 

halda frá foreldrum sínum (Alþingi, 2018d). Alda, félag um sjálfbærni og lýðræði, fagnar 

frumvarpinu og til rökstuðnings skrifar félagið meðal annars að skemmri vinnuvika muni 

auka lífsgæði, auðvelda fólki lýðræðislega þátttöku í samfélaginu og að tilraunir með 

styttingu vinnuvikunnar hafi tekist vel (Alþingi, 2018e). Mannréttindaskrifstofa Íslands 

skrifar meðal annars að margt bendi til þess með styttri vinnudegi sé verið að auka líkur 

á betri lífsgæðum og meiri framleiðni (Alþingi, 2018f). Bandalag háskólamanna skrifar í 

sinni umsögn að hóflegur vinnutími sé eitt lykilatriðið í samspili fjölskyldulífs og 

vinnumarkaðar. Jafnframt hafi lítil framleiðni vegna langs vinnutíma lengi vel einkennt 
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íslenskan vinnumarkað. Bandalagið bendir einnig á að rannsóknir hafi sýnt fram á að 

styttri vinnutími leiði til meiri starfsánægju, betri samþættingu á vinnu og einkalífi, 

bættrar heilsu, jafnari stöðu kynjanna og auki vellíðan á vinnustað (Alþingi, 2018g). 

Kvenréttindafélag Íslands skrifar í sinni umsögn að félagið styðji efni frumvarpsins og 

hvetur til þess að stytting vinnuvikunnar verði notað sem verkfæri til að rétta launamun 

kynjanna (Alþingi, 2018h). Þessar umsagnir sýna að mörg félög eru hlynnt styttingu 

vinnuvikunnar og meginástæðan er sú að með styttri vinnuviku sé verið að gera fólki betur 

kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Einnig telja margir það vera til hagsbóta fyrir 

börn að stytta vinnuvikuna þar sem það auki líkur á því að þau fái betri og fleiri 

samverustundir með foreldrum sínum. 

Umsagnaraðilar voru ekki allir hlynntir styttingu vinnuvikunnar, eins og kemur meðal 

annars fram í umsögn sem Samtök atvinnulífsins sendu frá sér í mars 2018. Þar ítreka 

samtökin fyrri skoðun sína um það að vinnutími eigi að vera samningsatriði í 

kjarasamningum og lýsa því yfir fullkominni andstöðu við frumvarpið. Enn fremur skora 

samtökin á Alþingi að fella lögin um 40 stunda vinnuviku úr gildi, þar sem að í lögunum 

felist mikill ósveigjanleiki sem gefi samningsaðilum lítið svigrúm til breytinga og skaði 

þannig samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs (Alþingi, 2018i). Alþýðusamband Íslands 

(ASÍ) skrifar að skipulag vinnutíma sé flókið úrlausnarefni. Árið 2015 hafi verið gerð bókun 

um viðræður um skipulag vinnutíma og geti því breyting á lögum um 40 stunda vinnuviku 

falið í sér ótímabært inngrip í heildarendurskoðun aðila vinnumarkaðarins á skipulagi 

vinnutíma. Þeir séu því ekki hlynntir frumvarpinu (Alþingi, 2018í). Félag atvinnurekanda 

var heldur ekki hlynntir frumvarpinu og skrifa í umsögn sinni að verkefnið um styttingu 

vinnuvikunnar sé flóknara en það eitt að breyta lögum um 40 stunda vinnuviku. Það 

krefjist breytinga á vinnufyrirkomulagi, stjórnun og skipulagi sem félagið telur að eigi fyrst 

og fremst að vera á hendi vinnuveitenda og launþega . Þeir séu hlynntir styttingu 

vinnuvikunnar en sú breyting eigi ekki að verða með lagasetningu, heldur eigi það að vera 

verkefni aðila vinnumarkaðarins (Alþingi, 2018j). 

Þessar umsagnir sýna að umsagnaraðilar hafa mismunandi viðhorf um styttingu 

vinnuvikunnar. Stendur þar helst upp úr að einhverjir voru þeirrar skoðunar að fjöldi 

vinnustunda ætti ekki að standa í lögum heldur ætti það að vera samningsatriði á milli 

vinnuveitenda og launþega.
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2.5 Ísland samanborið við Evrópu 

Árið 2016 voru 178,2 milljónir manna í 28 Evrópusamlandslöndunum í fullu starfi og 45,3 

milljónir manna voru í hlutastarfi. Meðalfjöldi vinnustunda var 37,1 klukkustundir. Karlar 

sem áttu börn voru líklegri til þess að vera í fullu starfi en þeir karlar sem áttu ekki börn. 

Konur sem áttu börn voru hins vegar líklegri til þess að vera í hlutastarfi en karlar sem áttu 

börn. 10,4% kvenna á aldrinum 25 – 49 voru ekki í fullu starfi til að geta sinnt börnum 

sínum á meðan aðeins 0,6% karla voru í hlutastarfi til að geta sinnt börnum sínum 

(Eurostat 2018). Hér á eftir verður Ísland borið saman við Evrópu hvað varðar 

atvinnuþátttöku, fjölda vinnustunda og landsframleiðslu. 

2.5.1 Atvinnuþátttaka 

Samkvæmt OECD er atvinnuþátttaka skilgreind sem sá hluti vinnufærra einstaklinga sem 

er á vinnumarkaði. Þátttakan er reiknuð sem hlutfall starfandi á vinnualdrinum 15 - 64 

ára. Efnahagslíf getur haft áhrif á atvinnuþátttöku en þegar hún er skoðuð yfir lengri tíma 

sést að stefnumörkun ríkisstjórna ásamt stefnumótun um tekjuþróun og þær stefnur sem 

ýta undir að allir, konur karlar og aðrir minnihlutahópar geti sótt störf, hafa mikil áhrif á 

atvinnuþátttöku landanna. Þegar atvinnuþátttaka Íslendinga er skoðuð í samanburði við 

Norðurlöndin og Evrópusambandslöndin 28 kemur í ljós að þátttaka Íslendinga er ein sú 

mesta í Evrópu (OECD, 2018a). 

 

Mynd 1. Atvinnuþátttaka í Evrópu árið 2017 (OECD, 2018a). 

86,10%
76,80% 74,20% 74% 70% 67,70%

Atvinnuþátttaka



 

23 

Mynd 1. sýnir atvinnuþátttöku á Íslandi, Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi og 28 

Evrópusamlandslöndunum árið 2017, þar sem meðalatvinnuþátttaka í 28 

Evrópusamlandslöndunum var 67,7% en atvinnuþátttaka á Íslandi var 86,1%. Næst á eftir 

Íslandi var Svíþjóð með 76,8% atvinnuþátttöku (OECD, 2018a). Þetta sýnir okkur til að 

mynda að atvinnuþátttaka Íslendinga er 18,4% meiri en hjá 28 löndum 

Evrópusambandsins og 9,3% meiri en í Svíþjóð sem kemur næst Íslandi af 

Norðurlandaþjóðunum. Í næsta kafla verður farið yfir vinnustundir og þá hvort og hver sé 

munurinn á Íslandi samanborið við önnur lönd þegar kemur að vinnustundum. Eru 

Íslendingar almennt að vinna lengur eða eru þeir á svipuðum stað og aðrar 

Norðurlandaþjóðir? 

2.5.2 Vinnustundir 

OECD skilgreinir meðaltal árlegra vinnustunda sem heildarfjölda raunvinnustunda á ári 

deilt með meðalfjölda fólks á vinnumarkaði á ári (OECD, 2018b). Í skýrslu McKinsey og 

Company (2012) kemur fram að vinnumarkaðsaðstæður Íslands eru mjög góðar borið 

saman við heiminn allan. Árið 2010 voru í kringum 53% af þjóðinni með atvinnu á meðan 

að atvinnuþátttaka í samanburðarlöndunum; Danmörku, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og 

Bretlandi, var að meðaltali 48%. Meðalfjöldi vinnustunda yfir árið á hvern starfsmann á 

Íslandi árið 2010 var 1877 klukkustundir á ári. Hins vegar var meðalfjöldi unninna 

vinnustunda í samanburðarlöndunum 1588 klukkustundir á ári að meðaltali (McKinsey og 

Company, 2012). 

 

Mynd 2. Fjöldi vinnustunda á viku árið 2017 í Evrópu (Eurostat, 2017) 
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Mynd 2 sýnir fjölda vinnustunda á viku árið 2017 á Íslandi, Svíþjóð, Danmörku, Noregi, 

Finnlandi og í 28 Evrópusamlandslöndunum. Í þessum samanburði sést að Íslendingar eru 

með flestar vinnustundir eða 44,6 klukkustundir á viku. Fjöldi vinnustunda hjá 28 

Evrópusamlandslöndunum voru 41,3 klukkustundir á viku. Danmörk er með fæstu 

vinnustundirnar á viku eða 38,7 klukkustundir og þar á eftir kemur Noregur með 39 

klukkustundir. Svíþjóð er með 40,7 vinnustundir á viku og Finnland 40,2 klukkustundir 

(Eurostat, 2017). Meðalfjöldi vinnustunda á Norðurlöndunum er því 39,65 klukkustundir. 

Íslendingar vinna því 4,95 klukkustundum lengur á viku en hinar Norðurlandaþjóðirnar að 

meðaltali. 

2.5.3 Landsframleiðsla 

Þegar talað er um verga landsframleiðslu (e. Gross Domestic Product, GDP) er átt við 

mælikvarða á verðmæti allrar þjónustu og vara sem hvert land getur af sér. Með því að 

leggja saman öll útgjöld til fjármunamyndunar, einka- og samneyslu ásamt því að taka 

með í reikninginn mismun á út- og innflutningi er hægt að greina landsframleiðslu. 

Landsframleiðsla tekur hins vegar hvorki tillit til þess hvernig tekjur dreifast né hvað fólk 

gerir í frítíma sínum (Alþýðusamband Íslands, 2013; Evrópuvefurinn, 2011). 

Landsframleiðsla á hverja unna vinnustund (e. GDP per hour worked) er mælikvarði á 

framleiðni vinnuafls á hverja unna vinnustund. Skilgreining vinnuafls er fjöldi unninna 

vinnustunda allra einstaklinga sem stunda launaða vinnu (OECD, 2018c). 

Þegar Ísland er borið saman við Norðurlöndin erum við aftarlega þegar efnahagsleg 

lífskjör eru skoðuð. Samkvæmt lífskjaramælingu Sameinuðu Þjóðanna búa Íslendingar við 

góð lífskjör og mælt í vergri landsframleiðslu hefur þjóðin verið meðal ríkustu ríkja heims 

síðustu 30 árin eða svo (Alþýðusamband Íslands, 2013; McKinsey & Company, 2012). Þrátt 

fyrir það er laun almennt lægri hér á landi en í hinum Norðurlöndunum þegar laun eru 

reiknuð á hverja vinnustund. Til þess að ná að halda svipuðum lífskjörum og aðrir 

Norðurlandabúar þurfa Íslendingar að vinna lengri vinnuviku með styttri frítíma 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Eins og komið hefur fram er atvinnuþátttaka Íslendinga meiri en annarra 

Norðurlandabúa og á sama tíma vinna Íslendingar lengri vinnuviku en þeir. Íslendingar 

eru jafnframt með lægri laun en aðrir Norðurlandabúar og þurfa því að vinna meira til 

þess að halda svipuðum lífskjörum og þeir. Það gefur auga leið að þegar fólk vinnur lengri 
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vinnudag hefur það minni tíma til að sinna einkalífinu. Til lengri tíma er svo spurning hvort 

það geti haft áhrif á starfsánægju starfsmanna. 

2.6 Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar 2015 - 2019 

Í þessum kafla verður fjallað um tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu 

vinnuvikunnar og hvað sú tilraun hefur leitt í ljós. 

Vorið 2014 samþykkti þáverandi borgarstjórn að settur yrði á laggirnar starfshópur til 

að útfæra tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðinga. Í starfshópnum 

sátu mannauðsráðgjafi, starfsmannastjóri Reykjavíkurborgar og sviðstjóri velferðarsviðs. 

Til að byrja með voru tveir starfsstaðir fengnir til þess að taka þátt en það voru 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og skrifstofa barnaverndar Reykjavíkur. 

Verkefnið var sett af stað 2. mars 2015 og stóð yfir í eitt ár (Reykjavíkurborg, 2016). 

 Til þess að mæla árangur tilraunaverkefnisins var notast við nokkra mælikvarða. 

Rafræn könnun var send á alla starfsmenn sem tóku þátt í verkefninu ásamt því að senda 

einnig könnun á Þjónustumiðstöð Breiðholts sem samanburðarhóp. Könnuninni var ætlað 

að meta hluti eins og álag í starfi, starfsánægju, samræmingu vinnu og einkalífs og andlega 

og líkamlega þreytu í lok vinnudags. Einnig var þjónustukönnun lögð fyrir notendur 

Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts sem og notendur Þjónustumiðstöðvar 

Breiðholts til samanburðar. Báðar kannanirnar voru sendar út þrisvar sinnum yfir 

tímabilið. Þjónustukönnunin átti að meta ánægju viðskiptavinanna. Að auki voru 

yfirvinnutímar starfsmanna skoðaðir, tíðni og umfang veikindafjarvista, símtalafjöldi inn 

til Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts til 

samanburðar. Einnig voru hreyfingar í málaskrá skoðaðar (Reykjavíkurborg, 2016). 

 Niðurstöður verkefnisins sýndu að á báðum stöðum dró úr andlegum einkennum 

álags, kvíða og svefnörðugleikum, starfsánægja jókst og vinnuálag minnkaði. Yfir tímabilið 

héldust einkennin nokkuð svipuð hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts. Einnig kom í ljós að það 

virtist vera sem svo að starfsfólk næði frekar að komast yfir öll verkefnin sín eftir að 

stytting vinnuvikunnar tók gildi. Þegar niðurstöður þjónustukannana eru skoðaðar kemur 

í ljós að til að byrja með var fólk óánægt með breyttan opnunartíma 

Þjónustumiðstöðvarinnar en svo virðist sem sú óánægja hafi gengið til baka. Út frá því má 

draga þá ályktun að fólk hafi vanist breyttum opnunartíma (Reykjavíkurborg, 2016). 
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Niðurstöður kannana gáfu til kynna að stytting vinnuvikunnar hefði haft jákvæð áhrif 

á starfsfólk og að sama skapi hefði styttingin haft jákvæð áhrif á þjónustu til viðskiptavina. 

Í kjölfarið var farið af stað með annað verkefni veturinn 2016 – 2017. Nýr stýrihópur var 

settur í verkið þar sem fleiri starfsstaðir bættust við. Í stýrihópnum sátu mannauðsstjóri 

velferðarsviðs, forstöðumaður á íþrótta- og tómstundasviði, skrifstofustjóri á skóla- og 

frístundasviði, mannauðssérfræðingur í mannauðsdeild Ráðhússins og mannauðsstjóri 

umhverfis- og skipulagssviðs (Magnús Már Guðmundsson, 2018). Markmiðið með því að 

bæta fleiri starfstöðvum við verkefnið var að ná að setja meiri dýpt í rannsóknina og með 

því sjá hver áhrifin af styttingu vinnuvikunnar gæti verið á ólíkum starfsstöðum. Þær 

stofnanir sem bættust við haustið 2016 voru Laugardalslaug, leikskólinn Hof, hverfis- og 

verkbækistöðvar borgarinnar og heimaþjónusta- og heimahjúkrun í efri byggð. 

Niðurstöður sýndu að starfsánægja jókst á öllum stöðum nema einum, það dró úr 

andlegum og líkamlegum einkennum álags og í heildina voru veikindafjarvistir minni en 

áður en verkefnið hófst (Magnús Már Guðmundsson, 2018). Tilraunaverkefnið stóðst hins 

vegar ekki væntingar Laugardalslaugar og óskaði því íþrótta- og tómstundasvið eftir því 

að sundlaugin myndi ekki halda áfram í verkefninu (Reykjavíkurborg, 2017, apríl).  

Þann 9. nóvember 2017 samþykkti borgarráð að halda áfram með tilraunaverkefnið í 

ljósi þess að niðurstöður kannana höfðu leitt í ljós að stytting vinnuvikunnar hefði jákvæð 

áhrif á starfsfólk. Í þetta sinn var starfsstöðvum borgarinnar boðið að sækja um að taka 

þátt í verkefninu. Með umsókn þurftu starfsstöðvar að leggja fram rökstuðning fyrir 

þátttöku og ásamt því hvernig þær ætluðu sér að útfæra verkefnið án þess að skerða 

vinnuframlag eða þjónustu (Reykjavíkurborg, 2017, nóvember). Stýrihópur verkefnisins 

samþykkti þátttöku um 100 starfsstaða með um 2200 starfsmenn. Annar áfangi 

tilraunaverkefnisins stendur til 31. ágúst 2019. Áætlað er að búið verði að safna öllum 

gögnum í tengslum við verkefnið nokkru áður en því lýkur. Stefnt er að því að kynna 

lokaskýrslu um verkefnið öllum forystum stéttarfélaganna í apríl 2019 (Magnús Már 

Guðmundsson, 2018). 

2.7 Tilraunaverkefni ríkisins og BSRB 

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, og Eygló Harðardóttir, þáverandi 

félags- og húsnæðismálaráðherra, skrifuðu undir yfirlýsingu þann 28. október 2015 þess 

efnis að stjórnvöld væru viljug til að skoða styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar. Í 
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kjölfarið var stofnaður starfshópur sem var skipaður fulltrúum ráðuneyta og BSRB 

(Velferðarráðuneytið, 2017). Hópnum var falið að meta tilraunaverkefnið með það að 

leiðarljósi að skoða hvaða áhrif það hefði á heilsu og vellíðan starfsfólks, starfsanda og 

þjónustu að stytta vinnuvikuna úr 40 klukkustundum á viku í 36 klukkustundir á viku 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). 

Mikill áhugi var hjá stofnunum ríkisins að taka þátt í verkefninu en þær stofnanir sem 

voru valdar voru Lögreglustjórinn á Vestfjörðum, Ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun og 

Þjóðskrá. Verkefnið hófst 1. apríl 2017 og stóð yfir til 1. apríl 2018 og átti að fækka 

vinnustundum starfsmanna úr 40 klukkustundum á viku í 36 klukkustundir á viku 

(Velferðarráðuneytið, 2017). Fimmta starfstöðin bætist svo við í verkefnið 1. september 

2018 og stóð það þar til 1. júní 2019. Óskað var eftir annarri starfstöð til að taka þátt svo 

hægt væri að skoða áhrif styttingar vinnuvikunnar betur á vaktavinnustöðum. Starfstöðin 

sem varð fyrir valinu var Lyflækningadeild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Akranesi 

(Stjórnarráðið, 2018). 

Ekki hefur verið gefin út skýrsla um það hvernig til tókst hjá hinu opinbera, þegar þetta 

verkefni er skrifað, en niðurstöður tveggja kannanna á meðal starfsfólks benda til þess að 

þátttakendur séu ánægðir með verkefnið. Niðurstöður kannana sýna að starfsfólki hefur 

fundist auðveldara að samræma vinnu og einkalíf, starfsánægja hefur aukist og líðan á 

vinnustað batnað (Ásmundur Einar Daðason, 2018). 

2.8 Fyrri rannsóknir 

Hugmyndin um að stytta vinnuvikuna er tiltölulega ný og því eru rannsóknir á efninu af 

skornum skammti. Gerðar hafa verið þrjár M.S. rannsóknir á styttingu vinnuvikunnar hér 

á landi. Sú fyrsta var gerð árið 2016 af Ólöfu Björgu Þórðardóttur. Í meistaraverkefni sínu 

tekur hún fyrir Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts í fyrsta tilraunaverkefni 

Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg sendi út þrjár rafrænar kannanir yfir tímabilið þegar 

verkefnið var í gangi. Rannsóknarspurningar Ólafar Bjargar voru eftirfarandi: Hefur styttri 

vinnuvika jákvæð áhrif á starfsfólk Þjónustumiðstöðvarinnar í Árbæ og Grafarholti í 

tengslum við álag í starfi, starfsanda og starfsánægju og samræmingu vinnu og einkalífs? 

Stóðust væntingar starfsmanna Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts til 

tilraunaverkefnisins stytting vinnuvikunnar? Markmiðið með rannsókninni var að rýna í 

niðurstöður þeirra kannana sem Reykjavíkurborg hafði sent út til starfsmanna yfir 
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tímabilið. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að þegar kom að samræmingu vinnu 

og einkalífs voru 85% frekar eða mjög jákvæðir í febrúar 2015. Hins vegar þegar 

starfsmenn voru aftur spurðir árinu seinna voru allir starfsmenn frekar eða mjög jákvæðir. 

Einnig voru 96% frekar eða mjög sammála því að þeir hefðu sveigjanleika til að samræma 

vinnu sína og einkalíf eftir að stytting vinnuvikunnar hófst á starfstaðnum. Aðeins 76,9% 

svöruðu þeirri spurningu jákvætt áður en verkefnið hófst. Þessar niðurstöður sýndu að 

fólki fannst stytting vinnuvikunnar hafa jákvæð áhrif á samræmingu á vinnu og einkalífi. 

Þegar fólk var spurt út í starfsánægju hækkaði hlutfall jákvæðra úr 73% í 92% eftir að 

stytting vinnuvikunnar hafði átt sér stað. Þegar starfsfólk var spurt út í álag í starfi kom í 

ljós að upplifun starfsmanna var nánast sú sama á milli ára, þrátt fyrir að vinnuálagið 

virtist fara minnkandi (Ólöf Björg Þórðardóttir, 2016). 

Tvær rannsóknir voru gerðar árið 2017 á styttingu vinnuvikunnar. Aðra rannsóknina 

framkvæmdi Eygló Rós Gísladóttir (2018) og hina Ragnheiður Viðarsdóttir (2018). Eygló 

Rós skoðaði viðhorf stjórnenda til tilraunaverkefnis Reykjavíkurborgar um styttingu 

vinnuvikunnar og hver upplifun þeirra væri af verkefninu. Rannsóknarspurningar hennar 

voru eftirfarandi: Hvaða viðhorf hafa stjórnendur til styttingar vinnuvikunnar án 

launaskerðingar? Hver er upplifun stjórnenda af styttingu vinnuvikunnar? Hvernig upplifa 

stjórnendur að það gangi að viðhalda óbreyttri þjónustu þrátt fyrir styttri vinnuviku? 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefði á einkalíf 

og störf stjórnenda. Rannsókn Eyglóar Rósar var eigindleg þar sem tekin voru viðtöl við 

fimm konur og þrjá karlmenn sem eru stjórnendur á starfsstöðvum Reykjavíkurborgar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stjórnendurnir voru allir sammála því að stytting 

vinnuvikunnar hefði jákvæð áhrif á starfsfólk og stjórnendur. Jafnframt ýtti það undir 

jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Þegar stjórnendur voru spurðir út í álag í starfi eftir að 

vinnuvikan var stytt voru svörin misjöfn, en sumir fundu fyrir auknu álagi eftir að 

vinnuvikan var stytt. Hins vegar voru flestir þeirra sammála um að hið aukna álag væri 

léttvægt á móti þeim jákvæðu áhrifum sem stytting vinnuvikunnar hefði á störf þeirra 

(Eygló Rós Gísladóttir, 2018). 

Ragnheiður Viðarsdóttir (2018) skoðaði í rannsókn sinni viðhorf stjórnenda á 

almennum vinnumarkaði til styttingar vinnuvikunnar. Rannsókn Ragnheiðar var 

megindleg. Hún sendi rafrænan spurningalista á 213 forstjóra eða framkvæmdastjóra 
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alflestra stærstu einkafyrirtækja Íslands. Markmiðið með rannsókninni var að kanna 

viðhorf forstjóra eða framkvæmdastjóra stærstu einkafyrirtækja á Íslandi til styttingar 

vinnuvikunnar. Rannsóknarspurningar hennar voru eftirfarandi: Hvert er viðhorf íslenskra 

forstjóra og framkvæmdastjóra til styttingar vinnuvikunnar og hvaða viðhorf hafa þeir til 

áhrifaþátta tengda styttingu vinnuvikunnar? Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

51,7% þátttakenda voru sammála um það að vinnuvikan ætti að vera 39 klukkustundir 

eða minna. Spurðir út í áhrif styttingar vinnuvikunnar á starfsánægju voru aðeins 33,7% 

sammála um að stytting vinnuvikunnar gæti aukið starfsánægju. Jafnframt voru aðeins 

17,4% þátttakenda sammála því að stytting vinnuvikunnar gæti aukið framleiðni 

starfsfólks. Niðurstöðurnar sýna því að það virðist sem hinn almenni vinnumarkaður sé 

ekki tilbúinn í styttingu vinnuvikunnar. Ragnheiður nefnir að ástæður fyrir því geti verið 

margar. Sem dæmi þyrfti að auka fræðslu og upplýsingagjöf til stjórnenda um styttingu 

vinnuvikunnar. Hún segir einnig að ein ástæðan geti verið að þátttakendur skorti þekkingu 

á viðfangsefninu (Ragnheiður Viðarsdóttir, 2018). Það má því segja að niðurstöður 

þessarar rannsóknar stangist á við fyrri niðurstöður. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Einnig verður farið yfir kosti og galla þeirrar aðferðar og rök færð fyrir því hvers vegna hún 

var notuð. Farið verður yfir val á þátttakendum, hvaða gagnasöfnunaraðferðum var beitt, 

greiningu gagna, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt siðfræðilegum 

álitamálum. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í félagsvísindum er aðallega unnið út frá tveimur rannsóknaraðferðum, megindlegum 

rannsóknaraðferðum (e. quantitative) og eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. 

qualitative) (Padgett, 2008). Megindlegar rannsóknaraðferðir leggja af stað með ákveðna 

tilgátu og henta vel þegar verið er að reyna að alhæfa og draga ályktun um stóran hóp út 

frá öðrum minni. Eigindlegar aðferðir leggja ekki upp með ákveðna tilgátu, heldur 

einkennast þær af ferli sem er ekki fyrirfram ákveðið. Niðurstöður birtast því samhliða 

gagnaöfluninni og henta þær aðferðir því vel þegar verið er að mæla huglæga þætti og 

einstaklingsbundin mynstur (Padgett, 2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem 

markmiðið var að kanna viðhorf starfsmanna barnaverndar víðs vegar um landið til 

styttingar vinnuvikunnar. Einnig var kannað hvaða áhrif barnaverndarstarfsmennirnir 

telja að slík stytting gæti haft á sín störf. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir leitast við að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum 

fyrirbærum, þar sem reynt er að ná heildarmynd af ákveðnu fyrirbæri. Í 

rannsóknaraðferðum sem þessum er jafnframt lögð áhersla á að skilja frekar en að spá 

fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Margar flokkanir hafa verið settar fram í 

eigindlegum rannsóknum en flestar eiga þær það sameiginlegt að reyna að lýsa og skilja 

eitthvað án þess að vera að spá fyrir um það. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er einnig 

lögð áhersla á hina persónulegu upplifun þátttakenda. 

Barnaverndarstofa hefur eftirlit með barnaverndarnefndum og heyrir undir stjórn 

félagsmálaráðuneytisins. Þess má geta að þann 1. júní 2018 voru 23 ár liðin frá stofnun 

hennar. Félagsmálaráðherra ákveður hvar Barnaverndarstofa skal hafa aðsetur og skipar 
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einnig forstjóra hennar (Barnaverndarstofa, 2014). Í reglugerð um barnaverndarstofu nr. 

264/1995 kemur meðal annars fram að meginhlutverk stofunnar sé sem hér segir: 

veita barnaverndarnefndum leiðbeiningar og ráðgjöf varðandi 
fjölskylduvernd og úrlausn barnaverndarmála, 

hafa eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, þar á meðal heimta frá þeim 
ársskýrslur, 

hafa yfirumsjón og eftirlit með stofnunum og heimilum sem ríkið rekur eða 
styrkir fyrir börn og ungmenni sem vistuð eru á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga 
um vernd barna og ungmenna, 

hafa umsjón með vistun barna og ungmenna á stofnunum og heimilum sem 
ríkið rekur eða styrkir á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga um vernd barna og 
ungmenna, 

hlutast til um að settar verði á fót stofnanir og heimili skv. 2. mgr. og 4. mgr. 
51. gr. laga um vernd barna og ungmenna, 

veita barnaverndarnefndum fulltingi við öflun hæfra fósturforeldra, 

hlutast til um að fram fari þróunar- og rannsóknarstarf á sviði barnaverndar, 

annast fræðslu um barnaverndarnefnd, einkum fyrir barnaverndarnefndir og 
starfsmenn þeirra (Reglugerð um barnaverndarstofu nr. 264/1995). 

Í eftirliti Barnaverndarstofu kemur til tvenns konar aðgerða. Annars vegar er það eftirlit 

um meðferð kvartana sem borist hafa vegna þeirra aðgerða sem barnaverndarnefnd fór 

í eða vegna aðgerðarleysis þeirrar nefndar. Leitast er eftir afstöðu þeirrar nefndar sem 

kvörtunin beinist að ásamt því að upplýsinga er aflað um meðferð og vinnslu málsins. 

Þegar sú vinna er afstaðin metur Barnaverndarstofa hvort nefndin hafi farið eftir settum 

reglum og lögum og sendir svo bæði nefndinni og aðilum máls niðurstöður sínar. Hins 

vegar er það svo eftirlit sem Barnaverndarstofa gerir að eigin frumkvæði, svo sem eins og 

með því að kalla til sín árskýrslur frá öllum barnaverndarnefndunum ár hvert. Ef eitthvað 

athugavert kemur fram í árskýrslunum getur Barnaverndarstofa hafið athugun á þeim 

atriðum. 

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu árið 2014 – 2015 kemur fram að á árunum 2011 – 2015 

bárust stofunni flestar kvartanir árið 2013 eða alls 42 kvartanir. Árið 2015 bárust stofunni 

svo 29 kvartanir sem sneru að 32 barnaverndarnefndum. Af þessum 29 kvörtunum voru 
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12 þeirra vegna Barnaverndar Reykjavíkur. Flestar kvartanir voru í sambandi við 

málsmeðferðir (Barnaverndarstofa, 2017a). 

Starf barnaverndarnefnda er krefjandi og mikið álag fylgir starfinu. Því er mikilvægt að 

innan barnaverndarnefnda starfi fólk með sérhæfða menntun. Samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 eiga barnaverndarnefndir að skila skýrslu, ár hvert, er 

varðar starfsemi þeirra á liðnu almannaksári til Barnaverndarstofu. Barnaverndanefndir 

skulu vera undir eftirliti Barnaverndarstofu en hver nefnd ber ábyrgð á framkvæmd 

starfsins í sínu umdæmi. Hver barnaverndarnefnd skal ekki þjónusta færri en 1500 íbúa 

og því hafa mörg minni sveitarfélög sameinast í eina nefnd (Barnaverndarstofa, 2017a). 

Tafla 1 sýnir fjölda barnaverndarnefnda og starfsfólks á árunum 2015 – 2017 eftir 

íbúafjölda í umdæmum. Hafa ber í huga að í flestum sveitarfélögum sinna 

barnaverndarstarfsmenn einnig öðrum störfum er snúa að félagsþjónustunni og því getur 

reynst erfitt að meta vinnuframlag þeirra. Þess má geta að á árinu 2017 hafði 

starfsmönnum fjölgaði um 11 frá árinu á undan. 

Tafla 1. Fjöldi barnaverndarnefnda og starfsfólks á árunum 2015 – 2017 eftir íbúafjölda í umdæmum. 

 

(Barnaverndarstofa, 2015, 2016, 2017a). 

Í 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er fjallað um meginreglur barnaverndarstarfs. Í 

þeirri grein segir að barnaverndarnefndir skuli beita úrræðum sem eru barni fyrir bestu 

hverju sinni og því skulu hagsmunir barna alltaf vera í fyrirrúmi við alla ákvarðanatöku. 

Taka skal tillit til sjónarmiða barna eftir því sem aldur og þroski þeirra leyfir. Stuðla skuli 

að stöðugleika í uppvexti barna og skulu barnaverndaryfirvöld sækjast eftir góðri 

samvinnu við bæði börn og foreldra þeirra sem þau þurfa að hafa afskipti af. Einnig skal 

barnaverndarnefnd ávallt gæta jafnræðis í ákvörðunartöku sinni. Ávallt skal beita 

almennum úrræðum fyrst áður en gripið er til annarra úrræða. Jafnframt skulu 

barnaverndaryfirvöld ávallt beita vægustu úrræðum fyrst til að reyna að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Aðeins skal beita íþyngjandi úrræðum ef önnur vægari 

Íbúafjöldi

Heildarfjöldi 27 135 98 3,6 27 136 100,05 3,7 27 147 105,3 3,9

1000-1999 íbúar 2 2 0,7 0,4 2 2 0,7 0,4 2 4 1,1 0,6

2000-2999 íbúar 2 4 1,2 0,6 2 5 1,3 0,7 2 5 1,3 0,7

3000-3999 íbúar 3 10 3,5 1,2 3 9 3,5 1,2 3 10 4 1,3

4000-4999 íbúar 9 28 14,4 1,6 8 25 14,2 1,8 7 23 12,4 1,8

Yfir 5000 íbúar 11 91 78,2 7,1 12 95 80,35 6,7 13 105 86,5 6,7

2015 2016 2017
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úrræði hafa ekki skilað þeim markmiðum sem stefnt er að. Allir þeir sem koma að starfi 

barnaverndar eru bundnir trúnaði er varðar hag barna, foreldra sem og annarra sem þeir 

þurfa að hafa afskipti af (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þegar kemur að tilkynningum til barnaverndarnefnda, þá er öllum skylt að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef að þá grunar eða hafa ástæðu til að ætla að barn sæti rangri 

meðferð. Einnig ef barnið sjálft er að stofna heilsu sinni og þroska í hættu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Starfsfólk barnaverndarnefnda tekur á móti tilkynningum 

á dagvinnutíma en á kvöldin og um helgar tekur Neyðarlínan 112 við tilkynningum. 

Neyðarlínan metur tilkynninguna, hvort grípa þurfi til aðgerða strax eða hvort bíða megi 

til næsta dags. Ef ástæða þykir til að grípa til aðgerða strax eru starfsmenn barnaverndar 

ávallt með bakvaktarsíma. Ef erindið þykir ekki svo brýnt, fær starfsfólk viðkomandi 

barnaverndar skýrslu um símtalið daginn eftir (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Mynd 3. Fjöldi tilkynninga á árunum 2015 – 2017 (Barnaverndarstofa, 2017b) 

Mynd 3. sýnir fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda á árunum 2015 – 2017. Fjöldi 

tilkynninga árið 2015 voru 8.533 og 9.969 árið 2017. Tilkynningum fjölgaði því um 16,8% 

á milli áranna 2015 og 2017. Á milli áranna 2016 og 2017 fjölgaði tilkynningum um 7,1% 

á höfuðborgarsvæðinu en um 6,7% á landsbyggðinni (Barnaverndarstofa, 2017b). Þetta 

gefur örlitla mynd af því álagi sem er í starfi barnaverndarstarfsmanna. 
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Fjöldi tilkynninga á árunum 2015 -
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3.2 Gagnasöfnun 

Þegar kemur að réttmæti eigindlegra rannsókna getur framsetning gagnasöfnunar skipt 

verulegu máli. Það er hins vegar engin ein leið rétt við öflun gagna og geta því 

niðurstöðurnar verið mismundi en samt réttmætar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Nokkrar aðferðir eru til í eigindlegum rannsóknum við öflun gagna en 

hér var notast við viðtöl til að afla gagna. 

Í þessari rannsókn var notast við grundaða kenningu (e. grounded theory). Sú 

rannsóknaraðferð snýst um að geta séð og flokkað þætti ásamt því að sjá tengsl þeirra við 

aðra þætti. Í þessari kenningu er farið frá lýsingu á fyrirbæri yfir í huglæga óhlutbundna 

heildarkenningu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Unnur Edda Óttarsdóttir, 2013). Einkenni 

þessarar aðferðar er það að gerð er kerfisbundin greining á þeim gögnum sem hefur verið 

safnað saman með það að markmiði að smíða kenningu. Aðferð grundaðrar kenningar er 

vinsæl og mikið notuð í hinum ýmsu fræðigreinum (Unnur Edda Óttarsdóttir, 2013). 

Í grundaðri kenningu er ávallt samspil á milli gagnasöfnunar og greiningar. Eigindlegum 

gögnum er safnað til að finna svarið við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram. Greiningin sem á sér stað fer fram með flokkun, hugtakamyndun, samanburði og 

spurningum. Gagnasöfnunin sem á sér stað í þessari gerð af eigindlegri aðferð getur verið 

margs konar. Hún getur til dæmis farið fram með viðtölum, athugunum, dagbókarskrifum, 

hljóðritunum, skjölum, listum, skrám og kvikmyndum. Minnisblöð eru einnig notuð á 

öllum stigum greiningarinnar. Til að byrja með eru skrifin lauslegar hugmyndir sem færast 

svo yfir í flóknari og skýrari hugmyndir að nákvæmri greiningu (Unnur Edda Óttarsdóttir, 

2013). Við gagnaöflun í þessari rannsókn var notast við viðtöl. 

3.2.1 Kóðun 

Þegar gagnanna hefur verið aflað tekur við kóðun sem snýst um að búta gögnin niður og 

finna þemu. Kóðun skiptist í opna kóðun, öxulkóðun og valkóðun. Opin kóðun snýst um 

að búta gögnin niður og skoða þau vandlega orð fyrir orð eða línu fyrir línu. Í opinni kóðun 

fer mynstur að koma í ljós sem verður svo grundvöllurinn að grundaðri kenningu. 

Öxulkóðun getur bæði farið fram samhliða opinni kóðun en einnig verið næsta skref á 

eftir henni. Í þessu skrefi eru þær upplýsingar sem hafa myndast í fyrra skrefinu teknar og 

skipulagðar, einhverjir flokkar sameinaðir og aðrir flokkar og undirflokkar tengdir. Hér fer 

fram fínni greining á eiginleikum flokkanna sem hafa komið fram. Þriðja skrefið og 
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jafnframt lokaskrefið er svo valkóðun. Í þessu skrefi kemur ákveðinn kjarnaflokkur fram 

sem er miðlægt útskýrandi hugtak (Unnur Edda Óttarsdóttir, 2013). 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu allir það sameiginlegt að vera starfsmenn 

barnaverndar á Íslandi og var það skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Alls voru þátttakendur átta og voru það allt konur á aldrinum 29 – 49. Allar voru þær 

með M.A. gráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf. Allar voru í hundrað prósent starfi en ein 

þeirra sinnti einnig hlutverki félagsmálastjóra. Fimm þátttakendur áttu börn, einn átti 

stjúpbarn og tveir þátttakenda áttu ekki börn. Viðtölin tóku frá 15 mínútum upp í einn 

klukkutíma. Þátttakendur fengur allir dulnefni og eru það því ekki þeirra nöfn sem verða 

notuð hér á eftir. 

Til þess að nálgast þátttakendur hafði rannsakandi samband við yfirmenn 

barnaverndarstarfsmanna í gegnum tölvupóst og óskaði eftir samþykki þeirra fyrir að fá 

að bjóða starfsmönnum að taka þátt í rannsókninni. Því var notast við hentugleikaúrtak 

en slíkt úrtak er notað þegar velja á þátttakendur sem falla best undir þau skilyrði sem 

sett eru í upphafi (Esterberg, 2008). Allir þeir yfirmenn sem rannsakandi hafði samband 

við svöruðu játandi og fór rannsakandi því í þá vinnu að finna tölvupóstfang hjá 

starfsmönnum. Til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar reyndi rannsakandinn að 

dreifa þátttakendunum yfir landið til að fá sem besta mynd af efninu. Misjafnt var hversu 

stórt svæðið var sem þátttakendur sinntu, en það var allt frá einu sveitarfélagi upp í fimm 

sveitarfélög.  

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Vinna við rannsóknina hófst með fræðilegri gagnasöfnun og gerð rannsóknaráætlunar 

vorið 2018. Viðtalsrammi var svo gerður í maí 2018 og voru viðtölin tekin í júní og júlí það 

sama ár. 

Rannsakandi hitti þátttakendur á skrifstofum þeirra víðs vegar um landið. Til þess að 

ná að heyra viðhorf þeirra til styttingar vinnuvikunnar var notast við opnar spurningar í 

viðtalsrammanum en með því gátu þátttakendur svarað og tjáð sig óhindrað. Viðtölin 

voru tekin upp á upptökutæki sem rannsakandi hafði sett upp í símanum sínum. Því næst 
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voru viðtölin afrituð og eitt skjal var haft fyrir hvert viðtal svo rannsakandi hefði rýni fyrir 

athugasemdir sínar. 

Næst voru viðtölin kóðuð með litaþemum þar sem hvert þema fékk ákveðinn lit. Opin 

kóðun var notuð við greiningu á viðtölunum. Slík greining felur í sér að rannsakandi les 

viðtölin mörgum sinnum yfir til að reyna að finna þemu í gegnum viðtölin. Þegar þessi 

aðferð er notuð er reynt að finna út hvaða þættir eru sameiginlegir í viðtölunum og hvaða 

þættir eru það ekki (Esterberg, 2008). 

3.5 Annmarkar rannsóknar 

Til þess að rannsókn geti staðið undir nafni, þarf hún að geta staðist bæði 

aðferðafræðilegar sem og siðferðilegar kröfur. Svo að gæði rannsóknarinnar yrðu sem 

mest, notaðist höfundur við viðtöl, dagbók og fyrri rannsóknir (Padgett, 2008). 

Þegar farið er af stað með rannsókn eins og þessa er nauðsynlegt að upplýsa 

viðmælendur um markmið rannsóknarinnar, svo þeir geti tekið sjálfstæða ákvörðun um 

það hvort þeir óski þess að taka þátt eður ei (Sigurður Kristinsson, 2013). Allir 

þátttakendur voru upplýstir um að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Nöfn þeirra kæmu hvergi 

fram, heldur yrði notast við dulnefni en með því er verið að komast hjá því að 

þátttakendur þekkist. Einnig skal rannsakandi vera hlutlaus við öflun gagna og reyndi 

höfundur að gera það eftir fremsta megni (Padgett, 2008). 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast aðallega í því hversu jákvæðir og viljugir 

viðmælendur voru til að taka þátt og segja opinskátt frá viðhorfum sínum til styttingar 

vinnuvikunnar. Varhugavert er að draga ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

sökum þess hversu fáir viðmælendur voru. Það komu þó fram ýmsir þættir sem svipa til 

niðurstaðna þeirra tilraunaverkefna sem gerð hafa verið hér á landi. Svipaðar rannsóknir 

hafa verið gerðar er snúa að styttingu vinnuvikunnar en þetta er sú fyrsta sem einblínir á 

viðhorf starfsmanna barnaverndar á Íslandi. Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að 

skoða viðhorf þeirra var sú að starf þeirra hefur oft verið gagnrýnt án þekkingar um þá 

ábyrgð, álag og streitu sem fylgir starfinu. Þrátt fyrir að viðhorf viðmælenda 

rannsóknarinnar hafi verið fremur jákvætt til styttingar vinnuvikunnar, þá hefur 

rannsóknin ákveðna annmarka, meðal annars hversu fámennt úrtakið var. Einnig hefur 

úrtaksaðferðin ákveðna galla, þar sem svörin koma einungis frá þeim sem best var að 

nálgast. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður sem fengust við greiningu viðtalanna kynntar. 

Vert er að taka fram að þar sem um er að ræða eigindlega rannsókn og fjöldi þátttakenda 

var aðeins átta manns, verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en þær gefa þó 

vissulega til kynna ákveðna sameiginlega þætti. 

Niðurstöður rannsóknarinnar miða að því að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram í byrjun og uppfylla þannig markmið rannsóknarinnar. Í töflu 2 má sjá 

þau þemu og undirþemu sem komu í ljós við greiningu á viðtölunum. Yfirþemun þrjú eru: 

Stjórnun, áhrif á starf og áhrif á einkalíf. Undirþemun níu eru: Starfsandi, stuðningur, 

tímastjórnun, álag, laun, framleiðni, jafnvægi og andleg líðan. 

Tafla 2. Þemu 

 

4.1 Stjórnun 

Stjórnendur á vinnustöðum gegna mikilvægu hlutverki, ekki aðeins fyrir vinnustaðinn 

heldur einnig fyrir starfsfólkið. Góð stjórnun getur skipt sköpum og ýtt undir jákvæða 

andlega líðan í starfi. Við gerð rannsóknarinnar kom í ljós að nokkrir þátttakendur voru 

ekki ánægðir með þá stjórnun sem átti sér stað á þeirra vinnustað og töldu stjórnendur 

vera afar mikilvæga þegar kæmi að styttingu vinnuvikunnar. Guðrún sagði um framlag 

stjórnenda ef að kæmi að styttingu vinnuvikunnar á hennar vinnustað: 

Já, ég veit ekki svona framlag vinnuveitandans einhvern veginn í manns heilsu 
af því það er náttúrulega helst streita sem fer með okkur 
barnaverndarstarfsmenn, við endumst ekki lengi í starfi globalt … það eru 
svona sex, sjö ár sem við endumst í starfi.  

Birna taldi einnig að stuðningur yfirmanna skipti miklu máli þegar kæmi að styttingu 

vinnuvikunnar en ekki síður stuðningur pólitíska umhverfisins eða eins og hún kemst að 

Stjórnun Áhrif á starf Áhrif á einkalíf

Starfsandi Álag Jafnvægi

Stuðningur Laun Andleg líðan

Tímastjórnun Framleiðni
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orði: „Já og í rauninni pólitíkunnar líka, maður er alltaf að vinna fyrir sveitarfélögin.“ 

Nokkrir viðmælendur sögðu að þeim fyndist stjórnunin á vinnustaðnum þeirra ekki vera 

við hæfi og því þyrfti að breyta. Harpa sagði um stjórnunina á sínum vinnustað: 

Það er bara svona ákveðin stjórnun hérna sem ég er ekki kannski ánægð með 
eða svona hvernig hlutirnir eru gerðir … svolítil pottlokastýring þannig mér 
finnst erfitt að fá framgang í starfi að því leyti að fá að þróast sem einstaklingur 
… ég finn einhvern veginn lítinn farveg til þess hérna þannig það er kannski 
soldið það sem veldur því að ég get hugsað mér til hreyfings. 

Fríða tekur undir viðhorf Hörpu og sagði: „Varðandi stjórnendur og svoleiðis að þá erum 

við ósátt eins og staðan er núna.“ Á hennar vinnustað var álagið mikið og var starfsfólk 

orðið verulega langþreytt. Viðmælendur rannsóknarinnar voru ekki spurðir beint út í 

stjórnendur á þeirra vinnustað en margir þeirra ræddu um stjórnun á vinnustaðnum 

þeirra. Það má því áætla að það skipti starfsfólk miklu máli hvernig stjórnendur sinna 

starfsfólki sínu en einnig hvernig þeir skipuleggja störfin. 

4.1.1 Starfsandi 

Þegar talið barst að því hvernig starfsandinn á vinnustaðnum þeirra væri voru allir 

viðmælendur sammála um það að starfsandinn væri góður og að það væri hann sem í 

raun héldi þeim gangandi. Guðrúnu fannst starfsandinn á hennar vinnustað vera góður. 

Guðrún sagði: „Hann er góður sko, almennt bara mjög góður og hann þarf að vera það til 

þess að maður þrífist í þessu starfi og hérna hann er sérstakur, þú veist ég held hann sé 

sérstakur á öllum svona vinnustöðum … maður finnur fyrir því ef að það er einn að brenna 

yfir um eða hérna eitthvað slíkt að þá finnur maður það strax … það er mjög svona mikil 

jafningjahandleiðsla þannig séð.“ Kristín tók í sama streng og Guðrún og sagði jafnframt 

að mikil vinátta væri á meðal starfsmanna sem hefði jákvæð áhrif á starfið. Kristín sagði: 

„Mjög góður, hann er örugglega það sem heldur manni gangandi, það er alltaf gaman að 

mæta í vinnuna og við erum allar rosalega góðar vinkonur sem vinnum hérna … ef 

starfsandinn væri ekki góður þá veit ég ekki hvernig þetta væri hérna.“ 

Nokkrir viðmælendur sögðu að á þeirra vinnustað héldi fólk hópinn og hugsaði um 

hvert annað. Harpa lýsti starfsandanum á þennan hátt: „Hann er ágætur … við erum svona 

caring myndi ég segja, hugsum um hvor aðra … það er rosalega gott, það eru ekki allir í 

sínu horni heldur er það svona caring á milli okkar sem einstaklinga og mér finnst það 

skipta ótrúlega miklu máli.“ Andrea hafði svipaða sögu að segja „Hann er góður … við 
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erum bara duglegar að vinna saman og tala saman … starfsandinn í heildina myndi ég 

segja að væri bara góður.“ Fríða sagði að innbyrðis væri hópurinn góður en stjórnunin 

mætti vera betri, eins og hún sagði: „Svona okkar á milli þá erum við alveg ánægð með 

hvort annað og okkar á milli erum við góð og erum góðir vinir.“ Birna sagði að mikið væri 

búið að gerast á þeim árum sem hún hefði unnið á vinnustaðnum en eins og staðan væri 

í dag væri andinn góður og starfsfólk farið að finna stuðning frá hvert öðru. Birna sagði: „Í 

dag er hann bara ágætur, það náttúrulega á þessum fjórum árum hefur bara mikið gengið 

á þannig það hefur ekki alltaf verið gott og hérna en í dag bara erum við bara soldið góð 

heild og bara náum að vinna vel saman, svona bara getum óskað eftir stuðningi frá hvort 

öðru … það svona er lítið um uppákomur, en það er samt oft stutt í þríhyrningamyndun 

og maður þarf bara að vera meðvitaður um það sjálfur að dragast ekki inn í það og það 

gerist svona þegar það er mikið álag.“ Hildur vinnur á litlum vinnustað en sagði það ekki 

hafa áhrif á starfsandann, það væri öðruvísi að vera á litlum vinnustað en almennt væri 

starfsandinn góður. 

Þegar talið barst að því hvað viðmælendur héldu að yrði um starfsandann ef vinnuvikan 

þeirra yrði stytt og hvort það myndi hafa einhver áhrif, töldu flestir þeirra að það myndi 

litlu breyta. Ef það myndi breyta einhverju yrði það til hins betra eins og Guðrún sagði: 

„Ég hugsa að það myndi allaveganna ekki vera til hins verra … mínar tilfinningar gagnvart 

því eru allavega jákvæðar.“ Harpa tók í sama streng og Guðrún og sagði: „Ég hugsa að 

það myndi hafa mjög jákvæð áhrif, ég er eiginlega alveg viss um það.“ Andrea taldi að 

það myndi hafa góð áhrif ef staðið yrði rétt að því eða eins og hún sagði: „Ég hugsa að 

það myndi bara alltaf hafa jákvæð áhrif ef að þetta yrði gert rétt, þá hugsa ég að það 

klárlega myndi hafa aukin vellíðanar áhrif allra.“ Fríða var þeirrar skoðunar að stytting 

vinnuvikunnar myndi létta á álaginu á starfsfólki sem myndi hafa jákvæð áhrif á 

starfsandann. Fríða sagði: 

Já, ég held að það myndi muna miklu… bara að fólk myndi sjá svona 
léttleikann í því þú veist fólk er að detta í sumarfrí núna til dæmis og fólk er 
að fara í veikindaleyfi og sumir ættu að vera farnir í veikindaleyfi … en ef 
maður myndi létta aðeins álag á móti þá held ég að það myndi alveg skipta 
máli. 

Birna taldi að stytting vinnuvikunnar myndi ekki hafa mikil áhrif á starfsandann en velti 

fyrir sér hvað starfsfólk myndi nýta „lausa“ tímann í og hvort það myndi nýta hann til þess 
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að styrkja vinnusambandið. Sigrún nefndi að í sumar hefði vinnustaðurinn hennar tekið 

það upp að hætta að vinna klukkan tvö á daginn. Hún var mjög ánægð með það en taldi 

að stytting vinnuvikunnar myndi ekki hafa nein stórkostleg áhrif á starfsandann. Sigrún 

sagði: „Ég á svo sem ekki von á því að það breyti miklu, reyndar finnst mér svona léttara 

yfir fólki kannski á föstudögum eins og staðan er núna, ég held að það verði engar 

stórkostlegar breytingar á vinnuanda, eða það getur alveg verið, ég sé það ekki fyrir mér“. 

Hildur taldi að þetta ynni allt saman og ef fólk hefði meiri tíma fyrir sjálft sig yrði það líka 

ánægðara í starfi sem hefði áhrif á starfsandann. Hildur sagði: 

Það væri kannski léttara á liðinu, já ég hugsa það … bara ef fólk hefur meiri 
tíma fyrir sjálfan sig til að rækta sig og sína fjölskyldu að þá smitarðu út frá þér 
þannig ég myndi halda að það væri svona jákvæð áhrif bara út á við, ef fólk 
hefur meiri tíma af því vinnan er mjög mikilvæg í lífinu manns en hún á ekki 
að vera það sem að á þig þannig að já, það myndi örugglega hafa bara góð 
áhrif held ég á starfsandann inn á vinnustað. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að þrátt fyrir mikið álag virðist starfsandi hjá starfsfólki 

barnaverndar almennt vera góður. Viðmælendur telja flestir að stytting vinnuvikunnar 

myndi ekki hafa mikil áhrif á starfsandann nema til hins góða. 

4.1.2 Stuðningur 

Stuðningur stjórnanda skipti viðmælendur miklu máli og sögðu sumir þeirra að þeim 

fyndist vanta stuðning frá stjórnendum. Harpa sagði að það vantaði sterka forystu á sínum 

vinnustað. Harpa sagði: 

Er einhvern veginn ekki stuðningur í að þú veist við erum frekar að fara tvær 
saman í að taka ákvörðun … mér finnst að yfirmaður í barnavernd eigi að vera 
aðili sem að kemur inn í þegar mál þyngjast og maður er að taka stórar 
ákvarðanir og hjálpar manni að leggja málin en ekki að við þurfum að vera 
tvær og yfirmaðurinn lætur mann snúast í fleiri hringi … það vantar svona 
forystuna … eða fá meira svona afgerandi yfirmann inn í þegar maður er að 
rekja mál og taka stórar ákvarðanir sem að ber ábyrgðina með manni soldið 
svona sterkara. 

Fríða sagði að henni fyndist vanta hjá stjórnendum að fylgjast betur með andlegri líðan 

starfsmanna. Hún sagði um það: „Maður væri bara tekinn á tal með yfirmanni, hvernig 

líður þér í alvöru.“ Hún sagði einnig að þegar álagið er mikið sé nauðsynlegt að hafa góðan 

stuðning frá yfirmönnum „Mikið álag, erfið mál sem maður, já, maður svona kannski fær 

ekki alveg nógu góðan stuðning með og þá verður maður eitthvað svo vonlaus.“ 
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Birna talaði einnig um hvað stuðningur yfirmanna sem og sveitarfélaganna væri 

mikilvægur og að það þyrfti að fara að breyta því hvernig hlutirnir séu gerðir. Birna sagði: 

„Fyrir barnavernd er þetta rosalega mikið að vera að vinna svona 40 tíma vinnuviku út af 

því að maður sér náttúrulega að fólk brennur upp endalaust og mikil starfsmannavelta í 

barnavernd að hérna það þyrfti að einhvern veginn að endurhugsa það, hvort sem að 

fækka málum almennt á starfsmenn upp í bara að fjölga starfsfólki inn að sinna málunum 

eða að það sé einhvern veginn dregið úr því þannig að fólk fái svona þá meira rými.“ Birna 

sagði einnig að skilningur í hinu pólitíska umhverfi þyrfti að vera meiri. Birna sagði: „Af því 

að pólitíkin stýrir því og þetta er kannski ekkert vinsæll málaflokkur af því þetta er allt svo 

falið og dulið en kostar mikla peninga þannig það er einhvern veginn ekki vinsælt í neinum 

kosningabaráttum að segja að við ætlum að styðja barnaverndina, að setja meiri pening 

þangað að hérna þannig það þyrfti líka kannski soldið að vera meiri skilningur í pólitíska 

umhverfinu sem sagt svo til þess að sveitarfélögin geti gert meira.“ 

Á öllum vinnustöðum voru viðmælendur einir með sín mál en gátu leitað til 

samstarfsfélaga um ráðleggingar og stuðning. Á vinnustað Hildar voru þær þó alltaf tvær 

saman með öll barnaverndarmál sem veitti ákveðinn stuðning í starfi. Hildur sagði: 

Eins og með barnaverndarmálin þá er rosa stuðningur að við séum saman í 
þeim, af því að við tökum öll viðtöl saman … ég held að það sé rosalegur kostur 
að það dragi kannski úr því að maður finni þessa köfnunartilfinningu sem 
barnaverndarstarfsmenn eiga það stundum til með að finna að því að við 
erum saman að bera ábyrgðina á vinnslu málsins … og það held ég að dragi 
soldið úr þessari álagstilfinningu. 

Stuðningur stjórnenda skiptir miklu máli fyrir líðan fólks í starfi. Niðurstöður gefa til kynna 

að starfsfólk vilji að stjórnendur sýni því áhuga og beri jafnframt virðingu fyrir þeim og 

þeirra líðan. 

4.1.3 Tímastjórnun 

Í barnaverndarstarfi er oft ekki hægt að áætla tímann sem fer í hvert mál og oft fara 

dagarnir ekki eins og þeir voru skipulagðir. Á mörgum vinnustöðum er fyrirkomulag um 

sveigjanlegan vinnutíma en viðmælendur sögðu að álagið væri það mikið að oft ynnu þeir 

lengri vinnudag án þess að taka frí á móti. Guðrún sagðist meðal annars vera gjörn á að 

vinna lengur þegar álagið væri mikið og væri þá að vinna lengur í sínum eigin frítíma. 

Guðrún sagði: 
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Þetta er náttúrulega það að maður beri ábyrgð á vinnutímanum sínum en beri 
samt ábyrgð á því að vera búin með fullt af hlutum fyrir ákveðinn tíma og 
þurfa að svara öllum erindum og hérna bregðast við bráðastöðu, þú veist það 
spyr ekki um tímann manns … maður ber ábyrgð á því sjálfur að fara fyrr heim 
næsta dag eða koma seinna en það, en ef verkefnin eru þannig að maður þarf 
að skila og klára og lagalega séð er maður að brjóta lög ef maður nær ekki að 
klára eitthvað á ákveðnum tíma þannig að pressan er á móti það gefur ekkert, 
gefur ekki einhvern hérna slaka sko. 

Hildur nefndi að barnaverndarstarfsmenn þyrftu að tileinkað sér betri tímastjórnun til 

þess að hægt væri að koma á styttri vinnuviku. Hildur sagði: „Með tímastjórnun sko að 

það kannski svona margt sem að mætti kannski fara minni tími í þannig að þetta væri 

bara kannski soldið skipulagðara handrit sem er hægt að halda í … ég held að það myndi 

alveg þurfa að stokka soldið upp í mörgu til þess að stytta vinnuvikuna þannig að maður 

kæmist yfir það sem maður þarf að gera.“ Hildur nefndi einnig að stytting vinnuvikunnar 

gæti ýtt undir betri tímastjórnun: „Ég held bara að Íslendingar þurfi að tileinka sér betri 

tímastjórnun og ég held að hérna stytting vinnuvikunnar myndi ýta undir það að þú yrðir 

markvissari með tímann.“ Mikið álag er á barnaverndarstarfsfólki og krefst starfið þess að 

starfsfólk sé skipulagt. Andrea talaði um að ef að styttingu vinnuvikunnar yrði þyrfti að 

skipuleggja það vel svo það komi ekki út í auknu álagi. Andrea sagði: 

Sko ef að stytting vinnuvikunnar ætti að fara fram að þá þyrfti náttúrulega að 
undirbúa það og það þyrfti líklega að fjölga jafnvel starfsfólki … verkefnin eru 
náttúrulega bara alltof mörg nú þegar … þannig að ég hugsa að það gæti líka 
haft í för með sér að það myndi auka álag á mann bara bæði stress og annað 
að fara að stytta vinnuvikuna án þess að vera búið að undirbúa það … þannig 
ég hugsa að ef það er ekki alveg vel útfært og undirbúið að þá færi það að 
hafa öfug áhrif. 

Hildur sagði að með styttri tíma til að vinna þau verk sem fyrir lægju yrði fólk að vera 

skipulagðara með tímann sinn. Hildur sagði: „Ef þú ert með þennan tímaramma og það er 

allt soldið svona fast í skorðum að þá verðuru soldið skipulagðari með vinnudaginn þinn 

og þá ertu bara með þennan tíma, þú þarft bara að sinna þessum verkefnum og ég er 

alltaf á því að það sé jákvætt að stytta vinnuvikuna ... en þegar maður hefur alltaf aðeins 

meiri tíma að þá á maður það til að vera aðeins lengur eða bara að koma sér í gírinn“. 

Hildur nefndi einnig að það þyrfti einnig að skoða fyrirkomulag funda. Oft tækju fundir 

miklu lengri tíma en þyrfti. Hildur sagði: 
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Ég hef oft pælt í því eins og með fundi … af hverju erum við ekki betri í að nýta 
tímann betur skiluru … ég held að ef að það yrði komið til þess að það væri 
farið að stytta meira vinnuvikuna hjá barnaverndarstarfsmönnum … það yrði 
soldið gott stundum að hafa bara svona skýrari ramma yfir alla svona fundi af 
því að þú veist þú ert kannski í klukkutíma og það er engin niðurstaða, það eru 
allir bara að masa eitthvað út í loftið. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að starfsfólk yrði að tileinka sér góða tímastjórnun 

ef til þess kæmi að vinnuvikan yrði stytt á vinnustað þeirra. Ef fólk myndi ekki skipuleggja 

tímann sinn betur myndi styttingin falla um sjálfa sig og jafnvel yrði um aukið álag að ræða 

þegar starfsfólk sæi ekki fram á að ná að ljúka verkefnum innan tímamarka vinnudagsins. 

4.2 Áhrif á starf 

Þegar samtalið við viðmælendur barst að því hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar myndi 

hafa á störf þeirra, voru flestir sammála um að það myndi hafa jákvæð áhrif ef að það yrði 

skipulagt vel. Fríða sagði hver hún teldi að yrðu áhrifin á sitt starf: 

Það væri alveg léttara yfir manni allavega … ef maður hefur allavega einn dag 
í smá svigrúm þá myndi það muna mjög miklu og svo eins og ég var að tala við 
kollega mína sem voru að vinna hér og fóru yfir í sama starf í Reykjavík sem er 
með þetta og þær voru bara ókei starfið er kannski svipað og málin eru ekkert 
léttari … en bara þetta að geta hlakkað til að mæta á föstudögum og vita að 
þú ert bara nánast komin í helgarfrí það er já talsverður léttir. 

Sigrún var ánægð með að fá að hætta klukkan tvö á föstudögum og sagði: „Ég held að það 

yrði til hins góða á meðan það er ekki farið yfir strikið, fattaru?“ Það er augljóst að stytting 

vinnuvikunnar myndi hafa áhrif á hvaða starf sem er. Spurningin er hins vegar sú hvort 

áhrifin yrðu af hinu góða eða hinu slæma. Viðmælendur voru allir sammála um það að 

með góðu skipulagi gæti stytting vinnuvikunnar haft jákvæð áhrif á störf þeirra. 

4.2.1 Álag 

Tilkynningar til barnaverndar voru tæplega 10 þúsund árið 2017. Fjöldi starfsmanna voru 

147 sem gerir í kringum 68 tilkynningar á hvern starfsmann á ári eða í kringum 5-6 

tilkynningar á hvern starfsmann á mánuði. Gríðarlega mikil vinna fer í hverja tilkynningu 

og því er ljóst að starfi í barnavernd fylgir oft mikið álag og streita. Þegar viðmælendur 

voru spurðir út í álag í starfi voru flestir sammála um að starfi þeirra fylgdi mikið álag og 

streita. Einum viðmælanda fannst álagið þó ekki vera mikið en tók fram að hann væri 

tiltölulega nýr í sínu starfi og hefði ekki nægilega mikla reynslu til að geta metið það strax. 
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Sigrún sagði: „Ég upplifi ekki mikið álag en ég er reyndar nýbyrjuð … mér finnst meira talað 

um það heldur en ég hef upplifað … maður hefur séð fólk fara mjög illa.“ Öðrum 

viðmælanda fannst álagið vera misjafnt. Hildur sagði: „Það er rosa misjafnt sko hérna 

álagið ... getur verið álag þegar að maður er kannski með fullt af málum sem þurfa 

einhvern veginn að fara í farveg en svo kemur eitt bara svona akút inn sem bara tíminn 

fer allur í og þá svona bíða hin og þá stressastu kannski soldið.“ 

Aðrir viðmælendur töldu að starfi sínu fylgdi gríðarlega mikið álag og oft fyndist þeim 

þeir ekki ná nægilega vel utan um öll málin sín vegna fjölda og þyngdar mála. Andrea 

sagði: „Þetta er búið að vera bara síðasti vetur búinn að vera eiginlega ómannúðlegur í 

álagi … málin einhvern veginn bara þyngjast og verða fleiri.“ Birna taldi álagið verulegt og 

að hún væri örmagna á hverjum degi. Birna sagði um álagið: 

Ég er örmagna á hverjum einasta degi … ég á oft mjög erfitt með að hugsa um 
börnin mín út af vinnunni minni og það hafa oft komið tímabil sem að ég bara 
verð að liggja út af ég get ekki hjálpað þeim að læra, ég get ekki setið við 
hliðina á þeim, ég þarf helst bara að liggja fyrir … ég fer í búð eftir vinnu ef ég 
þarf að fara í búðina því ég vil helst ekki þurfa að fara aftur út af því að ég þarf 
að vera heima og hvíla mig … mjög lengi í mörg ár er ég bara búin að vera 
örmagna. 

Þegar Guðrún er spurð út í álagið í starfinu nefnir hún að hún hafi áður unnið á 

álagsmiklum vinnustað en álagið á þeim stað hafi ekki haft tærnar þar sem 

barnaverndarstarfið er með hælana. Guðrún segir um álagið: 

Ég vann á buglinu og það er mikið álag en það er ekki í hálfkvisti við álagið hér 
og þar var oft talað um mikið álag en hérna ég hef bara aldrei kynnst neinu 
eins og hér... rosalegt álag, aðgengi er mikið að okkur, það er mikil reiði oft, 
mikil tilætlunarsemi af fólki sem tengist ekki málunum og maður getur ekki 
rætt einstaka mál en þarf samt einhvern veginn að vera kurteis að svara og 
reyna einhvern veginn að vinna í sátt við alla … alltof alltof alltof mörg mál á 
haus þannig að já. 

Á vinnustað Fríðu er álagið mikið og fólk þegar farið að bugast undan álaginu. Hún segir 

að henni líði vel í vinnunni en segir að hún sé í raun bara að vinna færibandavinnu þar 

sem álagið leyfi ekki neitt annað. Fríða sagði um álagið: „Það er mjög mikið álag og það 

er svona soldið krísu álag á vinnustaðnum þannig andrúmsloftið er svona soldið 

niðurdrepandi og fólk er að bugast, fólk er að hætta, fólk er í veikindaleyfi, það er ekki 

búið að samþykkja fleiri inn, það er alltaf verið að traina allar ráðningar … þannig maður 
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er bara svona rúllandi þú veist maður er ekki skapandi maður er bara sona pínu á 

færibandi.“ Allir viðmælendur töluðu um að þeim liði vel í vinnunni þrátt fyrir álag en það 

sem hjálpi þeim sé að þeir hafi hver annan til þess að leita til og það skipti þá miklu máli. 

Harpa sagði að álagið væri búið að vera nánast óyfirstíganlegt þennan veturinn. Harpa 

sagði: „Mér finnst verkefnin alveg búin að vera óviðráðanleg í vetur bara út af álagi … við 

endum á því að brenna út ef við pössum okkur ekki miðað við álagið er alltof mikið… ég 

er búin að vera með helmingi fleiri mál í vetur en ráðlagt er.“  

Allir viðmælendur fyrir utan einn töluðu um að vera á bakvakt. Þeir ræddu um það 

hversu mikið álag fylgdi því að vera á bakvaktinni. Þeir voru sammála um að það væri 

frekar bindingin við það að vera á bakvakt sem ylli álagi og streitu frekar en útköllin sjálf. 

Þegar þeir eru á bakvakt þurfa þeir að vera tilbúnar til þess að stökkva út á hvaða tíma 

sólarhringsins sem er. Misjafnt var hvernig bakvaktir voru borgaðar og á einum stað var 

viðmælandinn á bakvakt alla daga vikunnar en hafði ekkert fengið greitt fyrir það. Hann 

sagðist vera að berjast fyrir því að fá það greitt, þó svo að hann vissi að það yrði samt 

alltaf undir kjarasamningum hans. Kristínu fannst álagið af bakvaktarsímanum vera mikið. 

Kristín sagði: „Það er mjög mikið og hérna já kannski extra mikið af því að maður er alltaf 

á þessari bakvakt … það er náttúrulega alveg pakkað í viðtölum og þannig á daginn en 

hérna þetta kemur rosalega mikið svona upp og niður, þúst ef það eru þung 

barnaverndarmál geta dagarnir og vikurnar verið mjög erfiðar en svo rosalega rólegur 

tími inn á milli.“ 

Af þessum svörum að dæma er álagið mikið í þessu starfi, óháð því hvar á landinu það 

er. Viðmælendur ná oft ekki nægilega vel utan um öll málin sín eins og þeir myndu helst 

vilja en álagið hreinlega leyfir það ekki. Starf barnaverndar er mikilvægt og nauðsynlegt 

að öll mál séu unnin vel og af mikilli nærgætni. Það má því velta því fyrir sér hvort 

sveitarfélög þurfi ekki að fara að skoða það nánar að fjölga starfsmönnum eða stytta 

vinnuvikuna. Þegar viðmælendur eru spurðir út í það hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar 

gæti haft á störf þeirra, eru þeir flestir jákvæðir fyrir því en telja að ef til þess kæmi þyrfti 

að skipuleggja það vel. Harpa segist alltaf vera í kappi við tímann þar sem hún vinni 

hundrað prósent vinnu en þurfi líka að geta skutlað börnunum sínum og sótt á réttum 

tíma í leikskólann. Harpa sagði eftirfarandi um áhrif styttingu vinnuvikunnar á sitt starf: 

„Ég held að það myndi hafa bara mjög jákvæð áhrif, ég er alltaf í kappi við tímann að 
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komast á leikskólann … ég held að það sé mjög gott að maður sé ekki í jafnmiklum span 

alltaf.“ Andrea sagði að hún teldi að stytting vinnuvikunnar myndi hafa jákvæð áhrif en 

það þyrfti þó að undirbúa það vel. Andrea sagði: 

Ég hugsa að það hefði rosalega góð áhrif af því að í svona starfi þar sem áreiti 
er mikið og þú ert með heimili og fjölskyldu líka og lítil börn og annað að þá 
vantar manni oft pínu tíma þar sem það er ekkert áreiti … ég hugsa klárlega 
að það myndi alltaf hafa mjög góð áhrif … ef að stytting vinnuvikunnar ætti að 
fara fram að þá þyrfti náttúrulega að undirbúa það og það þyrfti líklega að 
fjölga jafnvel starfsfólki … ég hugsa að ef það er ekki alveg vel útfært og 
undirbúið að þá færi það bara að hafa öfug áhrif. 

Birna hafði áður prufað að minnka við sig vinnuna en verkefnum hennar fækkaði ekki, 

heldur þurfti hún að sinna jafn mörgum verkefnum á minni tíma sem olli því að á stuttum 

tíma var hún komin aftur í hundrað prósent starf undir miklu álagi. Birna sagði um 

styttingu vinnuvikunnar og starf sitt: „Maður sér að maður kemst illa yfir verkefnin eins 

og staðan er í dag þannig maður er að hugsa myndi maður þurfa að fá færri verkefni til 

þess að ná að stytta eða yrði maður með meiri vinnuframleiðni og myndi bara halda sama 

dampi maður veit það ekki alveg … ég veit ekki hvernig, hvort þetta yrði auðveldara ef 

maður er með skerta vinnuviku að þá væri maður kannski úthvíldari heldur en þegar 

maður er á hlaupum allan tímann sko.“ Kristín tekur í sama streng og Birna og segist ekki 

vera viss um það hvernig það færi með starfið hennar ef vinnuvikan yrði stytt. Kristín segir: 

Sko af því að við erum svo undirmönnuð hérna þá gæti ég eiginlega ekki 
hugsað mér að það væri verið að fara að taka af okkur tíma, miðað við hvað 
ég vinn mikið fram yfir að þá sé ég ekki að það myndi ganga, það myndi 
örugglega bara koma öðru álagi á mann af því að það eru alltaf einhver 
verkefni sem bíða þannig að það yrði örugglega bara aukið andlegt álag þótt 
svo að ég sé mjög með því að stytta vinnuvikuna bara upp á að fólk geti sinnt 
fjölskyldu sinni og þess háttar. 

Kristín segir einnig að hún sé jákvæð fyrir styttingu vinnuvikunnar og telur það jákvætt 

fyrir starfsfólk en á hennar vinnustað vanti annað stöðugildi til þess að það myndi ganga 

upp. Kristín sagði: „Ég held þegar maður er í barnaverndarvinnu … þú ert alltaf með 

einhver ókláruð verkefni og ætli þetta yrði ekki bara þannig að maður myndi bara nýta 

það að við erum ekki að fara klára verkefnin á undir vinnuviku þannig að það þyrfti að 

bæta við stöðugildi til að þetta myndi ganga hérna … eins og vinnan gengur núna að þá 

myndi það alveg ganga ef að við værum með auka fólk.“ 
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Allir viðmælendur nema einn sögðu mikið álag fylgja störfum sínum. Mikið væri um að 

starfsfólk tæki einnig bakvakt sem væri aukið álag á starfið. Þrátt fyrir að þeir hafi ekki 

tekið verkefni með sér heim, þá væri vinnan alltaf í huganum, þar sem þeir væru að hugsa 

út í næstu skref, væru kvíðnir fyrir málum eða hefðu áhyggjur af skjólstæðingum sínum.  

4.2.2 Laun 

Barnaverndarstarfsmenn eru starfsmenn sveitarfélaganna og fá greitt eftir því. Skiptar 

skoðanir voru um það hvað viðmælendum fannst um launin sín, þegar þeir voru spurðir 

að því hvort að þeir teldu sig vera að fá rétt laun fyrir það starf sem þeir sinntu. Einnig fór 

það eftir því hvernig þeir litu á launagreiðslurnar sínar hvað þeim fannst um launin. 

Viðmælendur voru þó flestir sammála um það að launin væru ekki í samræmi við þá 

ábyrgð sem fylgdi starfinu. Andreu svar var hreint og beint „nei“ en Guðrún sagði að ef að 

til þess kæmi að vinnuvikan hennar yrði stytt, myndi hún meta launin meira. Guðrún 

sagði: 

Nei, mér finnst það ekki, ég held að það sé gífurlega vanmetið hvað við gerum 
og alvarleiki og þyngsl málanna … ég held að það sé ekki nægilega mikið inn í 
launum ábyrgð … maður er ekkert með eitthvað það há laun þú veist við erum 
alveg með allt í lagi laun en þau eru ekki í samræmi við ábyrgð og álag og 
streitu og hvernig þetta fer með okkur og þú veist ég hugsa að maður tæki 
það jákvætt að það væri metið þannig að þú veist það væri stytt á móti því að 
halda launum. 

Harpa sagði að henni fyndist grunnlaunin sín of lág samanborið við þá ábyrgð sem fylgdi 

starfi hennar. Hún myndi jafnframt meta styttingu vinnuvikunnar til launa. Harpa sagði: 

„Nei, mér finnst það ekki, ekki miðað við alla þessa gríðarlegu ábyrgð, þá í rauninni finnst 

mér grunnlaunin alltof lág … Ég myndi alveg meta þetta líka inn til launa að því leyti að 

þú veist ég er að fá ákveðinn slaka í vinnunni þó svo maður sé ekki á eins háum launum 

og maður hefði viljað.“ Tveir viðmælendur voru nokkuð sáttir við þau laun sem þeir fengu. 

Hildur er tiltölulega ný í starfi og fannst launin sín vera í samræmi við það starf sem hún 

sinnir. Vinnustaður Hildar er úti á landi og fær hún dagpeninga sem og aksturspeninga 

ofan á launin sín þegar svo ber við. Hildur sagði: „Já, ég myndi segja það … við fáum 

dagpening ef við erum að fara eins og ef við þurfum að fara kannski, um daginn þurftum 

við að fara á Selfoss og þá skráðum við það bara hjá okkur, við erum með börn í fóstri fyrir 

norðan og þá fáum við dagpeninga greidda á það, svo fæ ég líka ef ég fer á mínum bíl og 

ég skrái allt hjá mér og þá fæ ég ökupening … já, ég er nokkuð sátt við launin mín svona 
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að öllu jafna sko.“ Fríða tók í svipaðan streng og Hildur og sagði að hún yrði að taka með 

í reikninginn að hún ynni dagvinnu en fannst hún samt oft þurfa að taka bakvaktir með 

tilheyrandi álagi til þess að hífa upp launaseðilinn sinn. Fríða sagði: „Ég veit ekkert hvað 

rétt laun eru … maður verður alveg að horfa á að ég er bara að vinna dagvinnutíma og ég 

er að vinna fyrir sveitarfélag og það er fullt af fólki í samfélaginu með mikið hærri laun en 

ég held að miðað við grunntaxta að þá er ég alveg ágætlega sátt, þúst ég er ekkert að 

nenna að fara í stærri kjarabaráttu … það er alveg margt sem spilar inn í en mér finnst ég 

alveg þurfa oft bakvaktir líka til að auka tekjurnar … það skiptir alveg máli fyrir 

launaseðilinn.“ Þrír viðmælendur voru ósáttir við launin sín og töldu þeir sig ekki vera að 

fá borgað fyrir þá ábyrgð sem fylgdi störfum þeirra. Tveir viðmælendur voru nokkuð sáttir 

við launin sín eins og staðan er í dag. Þrír höfðu ekki skoðun á þessu efni. 

4.2.3 Framleiðni 

Flestir viðmælenda töldu að stytting vinnuvikunnar þyrfti ekki að hafa áhrif á framleiðni 

þeirra, enda hafi tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar sýnt fram á annað. Á einum 

vinnustaðnum hafði verið lokað alla föstudaga klukkan 14 í sumar og um það sagði Sigrún: 

„Það er bara þú ert ánægðari í starfi og meiri orku og þú kemur alveg jafn miklu í verk er 

mitt mat.“ Andrea kom einnig að orði og sagði: „Ég hef oft hugsað þetta ef maður myndi 

labba hérna út um hádegi á föstudegi að maður er örugglega jafn afkastamikill.“ Þegar 

Kristín ræddi um áhrif styttingar vinnuvikunnar á sitt starf sagði hún að hún héldi að „Í 

einhverjum tilfellum að það auki afköst starfsfólks“. Guðrún tók í svipaðan streng og sagði 

framleiðni ekki þurfa að minnka þó að vinnuvikan hennar yrði stytt. Guðrún sagði: „Ég 

hugsa að maður kæmist yfir það sama á færri stundum … það tekur mjög mikið af manni 

að vera átta tíma og maður nær ekki að vinna alla þessa átta tíma streitulaust … ég hugsa 

að það þurfi ekki að hafa mikil áhrif á framleiðni.“ Hildur tekur undir þetta og sagði: 

maður veit aldrei nákvæmlega hvernig vinnudagurinn manns verður en samt 
sem áður að þá held ég að það sé í rauninni alltaf kostur, ég held að fólk verði 
skilvirkara með því að stytta vinnudaginn og bara einhvern veginn að þá 
hefuru ekki tíma til að taka hálftíma kaffi. 

Viðmælendur höfðu allir fylgst með tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar á styttingu 

vinnuvikunnar og töldu að styttingin myndi ekki hafa neikvæð áhrif á þeirra störf. Flestir 

þeirra töldu að vinnuafköst myndu jafnvel aukast þar sem fólk yrði alla jafna skilvirkara í 

starfi þegar vinnuvikan er stytt. 
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4.3 Áhrif á einkalíf 

Það er hægt að fullyrða að óháð því hvert starfið er, þá hefur vinnan alltaf einhver áhrif á 

einkalífið. Það er hins vegar misjafnt hversu mikil þau áhrif eru. Í starfi eins og barnavernd 

getur vinnan oft læðst með starfsfólki heim og getur komið upp í hugann á hvaða tíma 

dags sem er. Eins og fram hefur komið er álag á barnaverndarstarfsfólk mikið og bætir 

það ekki ástandið ef starfsfólk nær ekki að hvílast nægilega mikið. Allir viðmælendur nema 

einn sögðu að starf þeirra hefði mikil áhrif á einkalíf þeirra og töldu að stytting 

vinnuvikunnar myndi hugsanlega geta komið betra jafnvægi á milli vinnunnar og 

einkalífsins. 

4.3.1 Jafnvægi 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig jafnvægið væri á milli vinnunnar og einkalífsins, 

eins og vinnuvika þeirra er núna, sögðu flestir að jafnvægið væri ekki gott og að vinnan 

ætti það til að fara mikið inn í einkalífið. Þegar Andrea var spurð hvort hún næði góðu 

jafnvægi á milli vinnunnar og einkalífsins sagði hún að oftast næði hún ágætu jafnvægi en 

væri samt alltaf í kappi við tímann: 

Já, yfirleitt geri ég það en svo fer það bara eftir hvað er að gera hverju sinni 
og það er auðvitað líka bara okkar að stjórna þessu og passa upp á þetta að 
vera ekki í vinnunni heima, þó að sum mál rata alveg með manni á koddann 
sko, það er alveg þannig … Þetta er alltaf einhvern veginn allaf pínu sprettur, 
einmitt sækja á leikskóla, fara heim, maður nær aldrei kannski að lenda 
almennilega … oft nær maður kannski ekki að slaka á fyrr en kannski klukkan 
níu á kvöldin og þá langar manni helst bara að fara að sofa. 

Þegar Birna var spurð út í jafnvægið á milli einkalífs og vinnu sagði hún að jafnvægið væri 

ekki gott og að starfið ætti það til að fara mikið inn í einkalífið en ekki öfugt. Birna sagði: 

„Það er ekki gott jafnvægi, vinnan er rosalega plássfrek og tekur á vogaskálarnar mjög 

þungt á móti einkalífinu … vinnudagurinn fer mjög mikið inn í einkalífið … Það koma 

margir dagar að maður gleymir að panta lækni fyrir sjálfan sig eða barnið sitt af því að 

hérna þegar maður er kominn í vinnunna að þá er maður bara í vinnunni og bara 

heimilislífið er ekki lengur til … það er einhvern veginn svona og það er líka mjög slítandi 

og oft að fá samviskubit yfir því að vera ekki til staðar kannski heima fyrir, fyrir hérna 

börnin sín eða fjölskylduna sína af því að maður er að hugsa um einhverjar aðrar 

fjölskyldur.“ Kristín hafði svipaða sögu að segja og Birna og sagði að oft væri það þannig 

að hún ætti erfitt með að ná jafnvægi. Birna sagði: „Ég tek mjög oft verkefni með mér 
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heim … maður nær ekki alltaf að slíta sig frá vinnunni og það dregur mann stundum soldið 

niður … maður þarf að hugsa um sjálfan sig til að geta fúnkerað rétt í þessari vinnu.“ 

Þegar samtalið barst að því hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar myndi hafa á jafnvægið 

á milli vinnu og einkalífs, voru þær flestar sammála því að áhrifin yrðu jákvæð, þar sem að 

þó að verkefnum þeirra myndi hugsanlega ekki fækka, þá væri tíminn sem þær eyddu í 

vinnunni ekki eins mikill sem gæfi þeim tíma til að hugsa um sig sjálfar. Harpa sagði meðal 

annars að hún teldi að það myndi hafa jákvæð áhrif á bæði sig og fjölskylduna sína: 

Ég held að það yrði mjög gott … það er minni streita, þú veist ég get ímyndað 
mér minni streita þó ég komi hérna tíu mínútur yfir átta, það gerir ekkert til 
þá fer ég bara tíu mínútur yfir þrjú, þú veist það er ekki þessi streita og það 
myndast ákveðið rými, ég myndi ekki minnka leikskólann, ég myndi njóta þess 
að sækja þau klukkan þrjú en ég myndi samt hafa tímann til þess að geta sinnt 
sjálfri mér og heimilinu … ég held að það myndi hafa mjög góð áhrif bæði á 
mig sem einstakling og inn í fjölskylduna. 

Guðrún sagði að stytting vinnuvikunnar kæmi ekki í veg fyrir það verkefnaálag sem væri 

á henni en hún teldi að það myndi ýta undir það að hún gæti hvílst meira og hugsað þannig 

betur um sjálfa sig sem myndi koma út í betra jafnvægi. Guðrún sagði: „Ég hugsa að 

verkefnin yrðu ekki færri en tíminn sem að maður er í vinnunni væri styttri og hérna bara 

einhvern veginn bara það að hugsa til þess að maður gæti verið eftir hádegi á föstudegi 

eða einhvern dag í vikunni að hérna bæði bara að sinna einhverjum verkefnum sem maður 

er að gera í streitunni eftir vinnu, sinna fjölskyldunni meira, þú veist ná aðeins að hvíla sig, 

þú veist ég hugsa að það myndi alveg stuðla að því að það væri betra jafnvægi.“ Fríða sá 

tækifæri í því að vinna styttri vinnudag til að koma meira til móts við sambýlismann sinn. 

Fríða sagði: „Ég held að maður myndi horfa meira á þú veist jafnara hlutfall á frítíma og 

vinnu … alla þá daga sem að ég aðeins fyrr það léttir á manninum mínum og þá getur 

hann kannski gert eitthvað fyrir sjálfan sig … þannig að já það myndi létta talsvert … líka 

þegar hann fer að vinna aftur að ég geti verið meira til taks.“ Birna talaði um að mikið 

álag og streita væri í starfi hennar. Hún var ekki viss hvað stytting vinnuvikunnar myndi 

gera fyrir hennar starf eða hvort það myndi yfir höfuð hafa jákvæð áhrif. Það yrði að 

skipuleggja vel. Hún var heldur ekki viss um það að þó að vinnuvikan hennar yrði stytt að 

hún myndi vinna færri tíma:  

Ég átta mig ekki á því af því að ég hugsa sko ef það er þannig að maður er með 
verkefni og maður nær kannski ekki að sinna þeim í dag að þá hvort ég myndi 
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ná því á skemmri tíma og þá veit ég ekki hvort að maður fengi ekki bara meiri 
móral yfir því af því að ég held líka að af því að oft er ég hér kannski að fara út 
klukkan fimm hálf sex og ef maður hættir klukkan þrjú að fara þá út klukkan 
fjögur og þá er maður samt að vinna lengur … þannig ég veit ekki hvaða áhrif 
það myndi hafa. 

Sigrún var ekki viss um hvort að stytting vinnuvikunnar myndi hafa mikil áhrif á jafnvægið 

á milli vinnunnar og einkalífsins hjá sér og leit á það meira sem lúxus frekar en þörf. Sigrún 

sagði: „Ég er náttúrulega ekki með lítil börn skiluru og er bara sjálfs míns herra … mér 

finnst eins og þegar við hættum klukkan tvö á föstudögum … það lengja helgina og mér 

finnst það bara svona pínu lúxus, það breytir samt ekki öllu fyrir mig … maður er ánægðari 

með það en það hefur engar svakalegar breytingar í för með sér.“ 

Sex viðmælendur töldu að stytting vinnuvikunnar hefði jákvæð áhrif á jafnvægi á milli 

vinnu og einkalífs. Tveir viðmælendur töldu þó að stytting vinnuvikunnar myndi valda 

auknu andlegu álagi þar sem erfitt yrði að ná að sinna öllum verkefnum. Til þess að ekki 

kæmi til þess yrði að skipuleggja vinnuna mjög vel. 

4.3.2 Andleg líðan 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim liði eftir vinnudaginn sögðu þeir allir að á 

einhverjum tímapunkti væru þeir búnir á því andlega. Það væri þó misjafnt og færi oftast 

eftir því hvernig málum þeir væru að sinna. Guðrún sagði mikið álag vera í vinnunni og því 

væri andlegi kvótinn oft ansi takmarkaður eftir vinnudaginn: 

Ég er yfirleitt mjög fegin að komast í burtu og ég er yfirleitt mjög þreytt … það 
koma alveg tímar þar sem að maður treystir sér ekki í neitt og þarf bara að 
leggja sig eða getur ekki verið í samskiptum maður er bara búinn með kvótann 
… stundum er ég kvíðin yfir því hvað gerist í málunum mínum þangað til að ég 
mæti daginn eftir, stundum fylgja þau manni heim og maður er með áhyggjur 
yfir þeim … það eru alveg líka góðir hlutir að gerast en hún reynir það mikið á 
að það er rosa gott að klára vinnudaginn. 

Fríða sagði að oftast liði henni vel eftir daginn, þó að starfið hennar felist í því að taka 

mikið af stórum og erfiðum ákvörðunum sem geti reynt mikið á andlega líðan. Fríða sagði: 

„Oftast bara vel, stundum er ég soldið búin á því andlega … oftast vil ég bara fara heim 

og setjast upp í sófa og bara nánast gera ekki neitt annað … maður er bara búinn að vera 

að taka fullt af erfiðum ákvörðunum með fólk og einhvern veginn heilinn er búinn.“ 

Skiptar skoðanir voru á því hvað stytting vinnuvikunnar myndi hafa í för með sér þegar 

kæmi að þeirra einkalífi. Harpa taldi að stytting vinnuvikunnar myndi ávallt hafa jákvæð 
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áhrif á hana sem einstakling. Harpa sagði: „Ég held að það myndi bæta bara mína vellíðan, 

það er mikil streita þegar maður er í þetta streitumikilli vinnu alveg hundrað prósent … ég 

held að það myndi hafa bara mjög jákvæð áhrif á mig sem einstakling og stundum hefði 

maður þá smá andrými fyrir sjálfan sig.“ Á meðan að Kristín taldi að stytting 

vinnuvikunnar væri alltaf til bóta, þá var hún samt ekki viss um hvort það myndi hafa 

jákvæð áhrif á starf hennar eins og það er í dag: 

Af því að það er svo mikil pressa að þá held ég að þetta myndi bara eins og 
staðan er núna bara valda auknu álagi … ég sé mig ekki kúpla mig út á þessum 
tíma … ég tel að þetta sé jákvætt af því að þú veist ef að fólk getur hugsað 
betur um sjálfan sig eða sjálft sig þá er það náttúrulega betur í stakk búið til 
að sinna þessari vinnu. 

Í barnaverndarstarfi sem og öðrum álagsmiklum störfum getur verið erfitt að finna 

andlegt jafnvægi. Starfið getur verið svo streituvaldandi að starfsfólk nær ekki að hugsa 

um eigin vellíðan en til þess að geta hjálpað öðrum þarf fólk að vera í góðu andlegu 

jafnvægi sjálft. Viðmælendur töldu því flestir að með styttingu vinnuvikunnar ættu þeir 

frekar kost á því að hugsa betur um sína andlegu hlið. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar ályktanir af þeim niðurstöðum sem greindar hafa verið og 

þær tengdar við fræðilega umfjöllun þessa verkefnis. Jafnframt verður leitast við að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun en þær voru eftirfarandi: Hver 

eru viðhorf barnaverndarstarfsmanna á Íslandi til styttingar vinnuvikunnar? Og: Hvaða 

áhrif telja þeir að stytting vinnuvikunnar geti haft á þeirra störf? Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við átta viðmælendur sem allir áttu það 

sameiginlegt að vera starfsmenn barnaverndarnefnda víðs vegar um landið. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að samskipti þeirra á milli væru góð. 

Riyanto, Sutrisno og Hapzi (2017) sögðu að gott starfsumhverfi hvetti starfsfólk til þess að 

sinna starfi sínu vel og þannig ykist framleiðni þeirra. Einnig að góð samskipti starfsmanna 

geti verið vísbending um það að vinnuumhverfið sé gott (Riyanto, Sutrisno og Hapzi, 

2017). Slæmt vinnuumhverfi getur hins vegar ýtt undir neikvæða frammistöðu 

starfsmanna ásamt neikvæðum viðhorfum gagnvart bæði samstarfsmönnum sem og 

skjólstæðingum (Røssberg, Eiring og Friis, 2004). 

Þegar kemur að velgengni fyrirtækja og stofnana, þá skiptir starfsánægja starfsfólks 

miklu máli og vísar hugtakið til þeirra tilfinninga sem einstaklingurinn ber til starfsins 

(Chou, Fu, Kröger og Ru-yan, 2011; Illiopoulos og Priporas, 2011). Það hefur einnig sýnt 

sig að þar sem er hærri starfsánægja er minni starfsmannavelta. Einnig að starfsánægja 

geti haft áhrif á gæði þjónustunnar (Chou o.fl., 2011; Spector, 1985; Dessler, 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við þetta, þar sem viðmælendur hennar 

sögðu að mikil starfsmannavelta væri hjá starfsmönnum barnaverndar og tengdu þeir það 

við mikið álag í starfi. Viðmælendur töluðu einnig um hvað stuðningur stjórnenda og 

yfirmanna skipti miklu máli fyrir ánægju í starfi. Sardzoska og Tang (2012) fjölluðu einmitt 

um það í grein sinni að fyrirtæki sem stuðla að góðu vinnuumhverfi og stuðningi til 

starfsmanna, geti haft jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna. Viðmælendur töldu 

flestir að ef að til styttingar vinnuvikunnar kæmi, gæti það jafnvel aukið vinnuafköst. 

Stjórnendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um þarfir og langanir starfsmanna sinna til 

að auka líkur á ánægju í starfi (Kovach, 1987). Einn viðmælandi komst einmitt þannig að 

orði að stjórnendur þyrftu að vera meira meðvitaðir um líðan og þarfir starfsmanna sinna. 

Vinnuumhverfi og samskipti ásamt stuðningi frá yfirmönnum getur einnig skipt máli fyrir 
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starfsanda (Luthans, 2002). Tveir viðmælendur nefndu að þeir væru ánægðir með fólkið 

sem þeir ynnu með, en væru frekar óánægðir með stjórnendur sem hefði svo áhrif á 

ánægju þeirra í starfi. Gott vinnuumhverfi hefur hvetjandi áhrif á starfsfólk og getur 

þannig aukið framleiðni þess (Riyanto, Sutrisno og Hapzi, 2017). Að þessu sögðu var 

viðhorf viðmælenda til styttingu vinnuvikunnar almennt jákvætt, en þó með þeim 

fyrirvara að styttingu yrði að koma á með skipulögðum hætti, annars væri hætta á að 

styttingin yki álagið eins og þrír viðmælendur töluðu um. 

Viðmælendur sögðu allir nema einn að þeir ynnu undir miklu álagi og streitu en 

jafnframt sögðust þeir allir hafa ánægju af því starfi sem þeir sinntu. Það hvernig 

vinnuumhverfið er skipulagt er ein helsta orsök vinnutengdrar streitu. Þættir eins og 

óútreiknanlegir vinnutímar, ósamræmi á milli vinnu og einkalífs og of mörg verkefni eru 

allt áhættuþættir sem geta valdið streitu í starfi (Leka o.fl., 2004; Vinnuverndarstofnun 

Evrópu, 2002). Fimm viðmælendur töluðu um að vinnutíminn þeirra væri oftast lengri en 

starfshlutfall þeirra segði til um bæði sökum álags og vegna bakvaktar sem þeir taka 

samhliða vinnu. 

Samkvæmt upplýsingum frá Eurostat (2017) kemur í ljós að Íslendingar vinna að 

meðaltali 4,95 klukkustundum lengur en aðrir Norðurlandabúar en að sama skapi eru 

launin lægri hér á landi, séu þau reiknuð á hverja vinnustund og borin saman við 

Norðurlöndin og því þurfa Íslendingar að vinna lengri vinnuviku til þess að ná 

sambærilegum lífskjörum og aðrir Norðurlandabúar (Alþýðusamband Ísland, 2013). Tveir 

viðmælendur sögðu að þeir væru ekki ánægðir með laun sín en myndu meta það með ef 

til styttingar vinnuvikunnar kæmi. Fjórir viðmælendur sögðu að ef að vinnuvika þeirra yrði 

stytt teldu þeir að það myndi síður en svo hafa áhrif á afköst þeirra í starfi, það myndi 

frekar leiða til meiri afkasta ef eitthvað væri. Skýrslur OECD hafa meðal annar sýnt fram á 

að þrátt fyrir langar vinnustundir Íslendinga sé landið samt undir meðaltali í framleiðni 

(Þingskjal 284, 2015 – 2016). Þegar skoðaðar voru niðurstöður úr tilraunaverkefni 

Reykjavíkurborgar á styttingu vinnuvikunnar, kom í ljós að starfsánægja jókst, álag 

minnkaði og afköst urðu meiri frekar en minni (Reykjavíkurborg, 2016). Niðurstöður úr 

könnunum hjá hinu opinbera sýna einnig að þátttakendum fannst auðveldara að 

samræma vinnu og einkalíf og starfsánægja hefur aukist (Ásmundur Einar Daðason, 

2018). Koma þessar niðurstöður heim og saman við svör viðmælenda þessarar 
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rannsóknar þegar þeir eru spurðir um hvaða áhrif þeir telji að stytting vinnuvikunnar gæti 

haft á þeirra störf. Almennt voru viðmælendur rannsóknarinnar jákvæðir fyrir styttingu 

vinnuvikunnar og töldu að slík stytting gæti haft jákvæð áhrif á sín störf ef það yrði staðið 

rétt að því. Jafnframt töluðu þeir um að þeir ættu erfitt með að samræma vinnu og einkalíf 

og að starfið væri plássfrekt í þeirra lífi, en að með styttingu vinnuvikunnar hafi þeir trú á 

því að þeir geti frekar náð betra jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

Þrátt fyrir áhugaverðar niðurstöður þarf að hafa í huga að niðurstöðurnar koma 

einungis frá átta viðmælendum og geta því ekki endurspeglað viðhorf allra 

barnaverndarstarfsmanna. Einnig voru sum viðtölin stutt og gefa því ekki nægilega 

ítarlegar niðurstöður. Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina með það að markmiði 

að athuga viðhorf starfsmanna hjá öllum barnaverndarnefndum Íslands. Höfundur telur 

að áhugavert væri að gera rannsóknina aftur með megindlegri aðferð, þar sem sendir 

yrðu spurningalistar á alla 147 starfsmenn barnaverndar. Þá væri hægt að skoða hvort 

einhver munur yrði á svörum viðmælenda. Einnig væri áhugavert að skoða viðhorf 

stjórnenda barnaverndar og bera saman niðurstöður. 
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6 Lokaorð 

Það er ljóst að Íslendingar vinna lengri vinnudag á lægri launum með minni framleiðni en 

aðrir Norðurlandabúar og er starf barnaverndar þar ekki undanskilið. Starfið er 

ábyrgðarmikið og jafnframt krefjandi og eru starfsmenn undir miklu álagi og streitu. Í 

verstu tilfellum leiðir álagið og streitan til kulnunar í starfi.  

Starfsmenn barnaverndar á Íslandi voru 147 talsins árið 2017. Þrátt fyrir lítið úrtak í 

rannsókninni, þá geta niðurstöður hennar gefið sýn inn í viðhorf starfsmanna til styttingar 

vinnuvikunnar. Það er mat höfundar að í ljósi niðurstaðna um álag, streitu og ójafnvægi á 

milli vinnu og einkalífs er nauðsynlegt að skoða hvort hægt sé að stytta vinnuviku 

starfsmanna barnaverndar á Íslandi. Þó yrði að skipuleggja það vel svo það leiði ekki til 

aukins álags og ójafnvægis á milli vinnu og einkalífs. 

Það er von höfundar að stjórnendur sem og samfélagið allt fari að líta það alvarlegum 

augum hversu álagsmikið og streituvaldandi starf barnaverndar getur verið og fari að 

skoða það hvort stytting vinnuvikunnar sé ljósið í myrkrinu í því máli.
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Viðauki 1– Tölvupóstur til yfirmanna 

Sæl/Sæll 

 

Inga Jara Jónsdóttir heiti ég og er meistaranemi í Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna að meistaraverkefni mínu þar sem ég er að skoða viðhorf starfsmanna 

barnaverndar á Íslandi til styttingar vinnuvikunnar og hvaða áhrif þeir telji að sú stytting 

gæti haft á þeirra störf. Stefnan hjá mér er að taka 8 viðtöl. Með þessu bréfi óska ég eftir 

þínu samþykki til að hafa samband við starfsmenn þína sem sinna störfum barnaverndar.  

 

Kærar kveðjur 

Inga Jara Jónsdóttir 

  



 

64 

Viðauki 2 – Bréf til viðmælenda 

Inga Jara Jónsdóttir heiti ég og er meistaranemi í Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna að meistaraverkefni mínu þar sem ég er að skoða viðhorf starfsmanna 

barnaverndar á Íslandi til styttingar vinnuvikunnar og hvaða áhrif þeir telji að sú stytting 

gæti haft á þeirra störf. Stefnan hjá mér er að taka 8 viðtöl við starfsmenn barnaverndar.  

 

Hvert viðtal tekur í kringum 30 – 40 mínútur. Viðtölin verða tekin upp en fullum trúnaði 

er heitið og þér er frjálst að svara ekki einstökum spurningum. 

 

Mig langar til þess að bjóða þér að taka þátt í þessu verkefni og vera einn af mínum 

viðmælendum – vonandi lýst þér vel á það. 

 

Ef þú vilt vera með þá vil ég gjarnan finna tíma með þér sem hentar. 

 

Hlakka til að heyra frá þér. 

Bestu kveðjur 

Inga Jara Jónsdóttir 

 

 



 

65 

Viðauki 3 – Viðtalsrammi 

1. Hver er fjölskyldu-hjúskaparstaða þín? 

2. Hvað ertu gömul/gamall? 

3. Hver er menntun þín? 

4. Hvert er starfshlutfall þitt sem barnaverndarstarfsmaður? 

5. Hvað vinnur þú að jafnaði margar klukkustundir á dag? 

6. Telur þú að þú vinnir fleiri klukkustundir yfir vikuna en starfshlutfall þitt segir til 

um? 

a. Ef já/ Hvers vegna telur þú að svo sé? 

7. Hvaða áhrif telur þú að það myndi hafa á starf þitt ef vinnuvikan þín yrði stytt? 

8. Hver telur þú vera æskileg lengd vinnuvikunnar? 

9. Hvað eru margir sem sinna störfum barnaverndar í þínu umdæmi? 

10. Hvernig líður þér í vinnunni? 

11. Hvernig er álagið í starfinu þínu?  

12. Hvernig er starfsandinn á vinnustaðnum þínum? 

13. Hvernig heldurðu að starfsandinn yrði ef vinnuvikan yrði stytt? 

14. Hvernig líður þér þegar vinnudegi þínum lýkur? 

15. Hvernig er jafnvægið á milli vinnunnar þinnar og einkalífsins? 

16. Hefur þú upplifað að langa ekki í vinnuna næsta dag? 

a. Hvers vegna? 

17. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist styttingu vinnuvikunnar? 
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