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Útdráttur	

Starfsánægja	er	 víðtækt	og	 flókið	hugtak	 sem	segir	 til	 um	ánægju	einstaklinga	 í	 starfi.	

Hugtakið	er	nátengt	tilfinningalegum	upplifunum	og	viðhorfum	sem	hver	og	einn	hefur	

um	 starfsreynslu	 sína.	 Starfsánægja	 lyfjafræðinga	 hefur	 talsvert	 verið	 rannsökuð	 á	

erlendum	 vettvangi	 og	 áhugi	 verið	 fyrir	 að	 kanna	 hvað	 það	 er	 í	 eðli	 starfs	 og	

starfsumhverfi	 lyfjafræðinga	 sem	 veldur	 ánægju	 og	 óánægju	 í	 starfi.	 Á	 Íslandi	 skortir	

rannsóknir	 á	 starfsánægju	 lyfjafræðinga	 og	 því	 óljóst	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	

starfsánægju	 þeirra.	 Í	 þessari	 rannsókn	 eru	 skoðuð	 tengsl	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	

íslenskum	vinnumarkaði	 sinna	á	ólíkum	starfsvettvangi	 við	 starfsánægju,	 ásamt	því	 að	

greina	 hvaða	 starfstengdu	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 starfsánægju	 þeirra	 með	 tilliti	 til	

starfsvettvangs.	 Þýði	 rannsóknarinnar	 eru	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 lyfjabúðum,	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 og	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	 þar	 sem	 fer	 fram	 að	 minnsta	 kosti	 lyfjaframleiðsla,	 lyfjaþróun,	

lyfjaskráning	og/eða	markaðssetning	lyfja.		

Rannsóknin	byggir	á	megindlegri	rannsóknaraðferð	þar	sem	tölulegra	gagna	var	aflað	

frá	 þátttakendum	 rannsóknarinnar	 á	 formi	 spurningakönnunar.	 Hún	 var	 hönnuð	með	

þrjú	 mælitæki	 starfsánægju	 sem	 fyrirmyndir.	 Fyrst	 ber	 að	 nefna	 aðlagaðan	

starfsánægjuhluta	 könnunar	 Warr-Cook-Wall	 um	 viðhorf	 og	 líðan	 í	 starfi.	 Þá	 var	

starfsánægjukönnun	 Spector	 notuð	 sem	 fyrirmynd	 og	 að	 lokum	 spurningakönnun	

Ómars	H.	Kristmundssonar.	Alls	svöruðu	106	lyfjafræðingar	spurningakönnuninni	af	177	

lyfjafræðingum	 sem	 fengu	 könnunina	 senda.	 Svarhlutfallið	 er	 því	 59,9%.	 Niðurstöður	

sýna	 að	 heildarstarfsánægja	 lyfjafræðinga	mælist	mest	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	

hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum.	Næst	á	eftir	koma	lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	

lyfjafyrirtækjum	en	heildarstarfsánægja	mælist	minnst	hjá	lyfjafræðingum	sem	starfa	hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	Þó	mælist	ekki	marktækur	munur	á	milli	

hópa.	Þegar	skoðuð	eru	áhrif	einstakra	starfstengdra	þátta	á	starfsánægju	lyfjafræðinga	

með	tilliti	til	starfsvettvangs	sýna	niðurstöðurnar	marktækan	mun	á	milli	svarenda	eftir	

starfsvettvangi	 þegar	 kemur	 að	 sveigjanleika	 í	 starfi,	 mikilvægi	 starfs,	 launum,	

vinnuaðstæðum	og	samskiptum	við	viðskiptavini.		



	

6	

Efnisyfirlit	

Myndaskrá	......................................................................................................................	8	
Töfluskrá	.......................................................................................................................	10	
1	 Inngangur	................................................................................................................	12	
2	 Hvað	er	starfsánægja?	.............................................................................................	14	

2.1	 Áhrifaþættir	á	starfsánægju	.............................................................................	15	
2.2	 Tengsl	starfseinkenna	og	starfsumhverfis	við	starfsánægju	............................	17	
2.3	 Tengsl	framlags	og	afraksturs	í	starfi	við	starfsánægju	....................................	22	

3	 Mat	á	starfsánægju	.................................................................................................	24	

3.1	 Könnun	Warr-Cook-Wall	um	viðhorf	og	líðan	í	starfi	.......................................	24	
3.2	 Starfsánægjukönnun	Spector	...........................................................................	26	

4	 Þróun	lyfjamarkaðar	á	Íslandi	.................................................................................	27	

4.1	 Fyrstu	lyfjabúðirnar	..........................................................................................	27	
4.2	 Lyfjalöggjöfin	....................................................................................................	29	

4.2.1	 Lyfjamarkaður	gefinn	frjáls	...................................................................	29	
4.3	 Breytingar	á	lyfjamarkaði	í	kjölfar	aukins	frjálsræðis	.......................................	30	
4.4	 Staða	og	rekstrarform	lyfjabúða	í	dag	..............................................................	31	

4.4.1	 Flokkun	lyfjaafgreiðslustaða	.................................................................	32	
4.5	 Upphaf	og	þróun	lyfjafyrirtækja	.......................................................................	33	

5	 Hvað	felst	í	því	að	starfa	sem	lyfjafræðingur?	.........................................................	36	

5.1	 Réttindi	og	skyldur	...........................................................................................	36	
5.2	 Eðli	starfs,	starfsumhverfi	og	starfsvettvangur	................................................	36	
5.3	 Fyrri	rannsóknir	á	starfsánægju	lyfjafræðinga	.................................................	38	

6	 Aðferð	.....................................................................................................................	41	

6.1	 Þátttakendur	og	framkvæmd	...........................................................................	41	
6.2	 Mælitæki	..........................................................................................................	42	
6.3	 Tölfræðileg	úrvinnsla	........................................................................................	43	

7	 Niðurstöður	.............................................................................................................	44	

7.1	 Persónubundnir	þættir	.....................................................................................	44	
7.1.1	 Kyn....	....................................................................................................	44	
7.1.2	 Aldur..	...................................................................................................	45	
7.1.3	 Starfsaldur	............................................................................................	45	
7.1.4	 Starfshlutfall	.........................................................................................	46	



	

7	

7.1.5	 Starfsvettvangur	...................................................................................	46	
7.1.6	 Staða	innan	vinnustaðar	.......................................................................	47	

7.2	 Heildarstarfsánægja	.........................................................................................	47	
7.3	 Tengsl	starfseinkennaþátta	við	starfsánægju	...................................................	49	

7.3.1	 Sjálfstæði	í	starfi	...................................................................................	50	
7.3.2	 Sveigjanleiki	í	starfi	...............................................................................	51	
7.3.3	 Möguleikar	á	stöðuhækkun	..................................................................	53	
7.3.4	 Endurgjöf	..............................................................................................	54	
7.3.5	 Yfirsýn	...................................................................................................	55	
7.3.6	 Umboð	til	ákvarðanatöku	.....................................................................	56	
7.3.7	 Ábyrgð	í	starfi	.......................................................................................	57	
7.3.8	 Krefjandi	starf	.......................................................................................	58	
7.3.9	 Markmið	í	starfi	....................................................................................	59	
7.3.10	 Þekking	og	færni	...............................................................................	60	
7.3.11	 Fjölbreytileiki	starfs	..........................................................................	61	
7.3.12	 Mikilvægi	starfs	................................................................................	62	

7.4	 Tengsl	starfsumhverfisþátta	við	starfsánægju	.................................................	63	
7.4.1	 Möguleikar	á	starfsþróun	.....................................................................	64	
7.4.2	 Starfshlutfall	.........................................................................................	65	
7.4.3	 Laun..	....................................................................................................	66	
7.4.4	 Samstarfsfólk	........................................................................................	68	
7.4.5	 Vinnuaðstæður	.....................................................................................	69	
7.4.6	 Upplýsingamiðlun	.................................................................................	70	
7.4.7	 Stöðutákn	.............................................................................................	71	
7.4.8	 Vinnuálag	..............................................................................................	72	
7.4.9	 Samskipti	á	vinnustað	...........................................................................	74	
7.4.10	 Samskipti	við	viðskiptavini	................................................................	75	
7.4.11	 Starfsandi	..........................................................................................	76	

7.5	 Röðun,	áreiðanleiki	og	fylgni	á	milli	áhrifaþátta	starfsánægju	.........................	77	

8	 Umræða	og	lokaorð	................................................................................................	81	

Heimildaskrá	.................................................................................................................	89	
Viðauki	1	–	Kynningarbréf	............................................................................................	96	
Viðauki	2	-	Spurningakönnun	.......................................................................................	97	

	



	

8	

Myndaskrá	

Mynd	1.	Kjarninn	í	tveggja	þátta	kenningu	Herzberg	(Herzberg	o.fl.,	1959).	..................	19	

Mynd	2.	Starfseinkennalíkanið	(Hackman	og	Oldham,	1980).	.........................................	20	

Mynd	3.	Skipting	svarenda	eftir	kyni.	..............................................................................	44	

Mynd	4.	Skipting	svarenda	eftir	aldurshópum.	................................................................	45	

Mynd	5.	Skipting	svarenda	eftir	starfsaldri.	.....................................................................	45	

Mynd	6.	Skipting	svarenda	eftir	starfshlutfalli.	................................................................	46	

Mynd	7.	Skipting	svarenda	eftir	starfsvettvangi.	.............................................................	46	

Mynd	8.	Skipting	svarenda	eftir	stöðu	innan	vinnustaðar.	..............................................	47	

Mynd	9.	Skipting	svarenda	(fyrir	utan	lyfsala)	eftir	stöðu	innan	vinnustaðar.	.................	47	

Mynd	10.	Viðhorf	til	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	.......................................	49	

Mynd	11.	Sjálfstæði	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	.............................................................	51	

Mynd	12.	Sveigjanleiki	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	.........................................................	52	

Mynd	13.	Möguleikar	á	stöðuhækkun	eftir	starfsvettvangi.	...........................................	53	

Mynd	14.	Endurgjöf	fyrir	góða	frammistöðu	eftir	starfsvettvangi.	..................................	54	

Mynd	15.	Yfirsýn	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	..................................................................	55	

Mynd	16.	Umboð	til	ákvarðanatöku	eftir	starfsvettvangi.	...............................................	56	

Mynd	17.	Ábyrgð	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	.................................................................	57	

Mynd	18.	Upplifun	svarenda	á	að	starfið	sé	krefjandi	eftir	starfsvettvangi.	....................	58	

Mynd	19.	Skýr	markmið	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	......................................................	59	

Mynd	20.	Nýting	sérþekkingar	og	færni	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	..............................	60	

Mynd	21.	Fjölbreytileiki	starfs	eftir	starfsvettvangi.	........................................................	61	

Mynd	22.	Mikilvægi	starfs	eftir	starfsvettvangi.	..............................................................	62	

Mynd	23.	Möguleikar	á	starfsþróun	eftir	starfsvettvangi.	...............................................	65	

Mynd	24.	Viðhorf	svarenda	til	starfshlutfalls	eftir	starfsvettvangi.	.................................	66	

Mynd	25.	Viðhorf	svarenda	til	launa	eftir	starfsvettvangi.	..............................................	67	



	

9	

Mynd	26.	Viðhorf	svarenda	til	samstarfsfólks	eftir	starfsvettvangi.	................................	68	

Mynd	27.	Viðhorf	svarenda	til	vinnuaðstæðna	eftir	starfsvettvangi.	..............................	70	

Mynd	28.	Viðhorf	svarenda	til	upplýsingamiðlunar	eftir	starfsvettvangi.	.......................	71	

Mynd	29.	Viðhorf	svarenda	til	stöðu	sinnar	innan	vinnustaðar	eftir	

starfsvettvangi.	....................................................................................................	72	

Mynd	30.	Upplifun	svarenda	á	vinnuálagi	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	...........................	73	

Mynd	31.	Viðhorf	svarenda	til	samskipta	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	...................	74	

Mynd	32.	Regluleg	samskipti	svarenda	við	viðskiptavini	eftir	starfsvettvangi.	................	76	

Mynd	33.	Viðhorf	svarenda	til	starfsanda	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	...................	77	



	

10	

Töfluskrá	

Tafla	1.	Skilgreiningar	fræðimanna	á	hugtakinu	starfsánægja.	........................................	15	

Tafla	2.	Áhrifaþættir	á	starfsánægju.	...............................................................................	16	

Tafla	3.	Kenningar	sem	fjalla	um	tengsl	starfseinkennaþátta	og	

starfsumhverfisþátta	við	starfsánægju.	...............................................................	18	

Tafla	4.	Jafngildiskenning	Adams.	....................................................................................	22	

Tafla	5.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	könnun	Warr-Cook-Wall.	........................................	25	

Tafla	6.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	aðlöguðum	spurningalista	Warr-Cook-Wall.	...........	26	

Tafla	7.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	starfsánægjukönnun	Spector.	.................................	26	

Tafla	8.	Þróun	lyfjabúða	á	20.	öldinni.	.............................................................................	28	

Tafla	9.	Þróun	lyfjabúða	síðastliðinn	áratug.	...................................................................	31	

Tafla	10.	Lyfjabúðir	á	Íslandi	árið	2018.	...........................................................................	32	

Tafla	11.	Lyfjaafgreiðslustaðir	á	Íslandi.	...........................................................................	33	

Tafla	12.	Viðvera	og	afrakstur	lyfjafræðinga	í	lyfjabúðum	árið	2007	til	ársins	2017.	.......	37	

Tafla	13.	Skipting	lyfjafræðinga	í	LFÍ	eftir	starfsvettvangi	og	kyni	árið	2018.	..................	38	

Tafla	14.	Meðaltal	raðgilda	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	............................	48	

Tafla	15.	Viðhorf	til	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	........................................	48	

Tafla	16.	Meðaltal	raðgilda	starfseinkennaþátta	eftir	starfsvettvangi.	............................	49	

Tafla	17.	Sjálfstæði	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	..............................................................	51	

Tafla	18.	Sveigjanleiki	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	..........................................................	52	

Tafla	19.	Möguleikar	á	stöðuhækkun	eftir	starfsvettvangi.	.............................................	53	

Tafla	20.	Endurgjöf	fyrir	góða	frammistöðu	eftir	starfsvettvangi.	...................................	54	

Tafla	21.	Yfirsýn	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	...................................................................	55	

Tafla	22.	Umboð	til	ákvarðanatöku	eftir	starfsvettvangi.	................................................	56	

Tafla	23.	Ábyrgð	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	...................................................................	57	

Tafla	24.	Upplifun	svarenda	á	að	starfið	sé	krefjandi	eftir	starfsvettvangi.	.....................	58	



	

11	

Tafla	25.	Skýr	markmið	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	........................................................	59	

Tafla	26.	Nýting	sérþekkingar	og	færni	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	................................	60	

Tafla	27.	Fjölbreytileiki	starfs	eftir	starfsvettvangi.	.........................................................	61	

Tafla	28.	Mikilvægi	starfs	eftir	starfsvettvangi.	................................................................	62	

Tafla	29.	Meðaltal	raðgilda	starfseinkennaþátta	eftir	starfsvettvangi.	............................	63	

Tafla	30.	Möguleikar	á	starfsþróun	eftir	starfsvettvangi.	................................................	64	

Tafla	31.	Viðhorf	svarenda	til	starfshlutfalls	eftir	starfsvettvangi.	...................................	66	

Tafla	32.	Viðhorf	svarenda	til	launa	eftir	starfsvettvangi.	................................................	67	

Tafla	33.	Viðhorf	svarenda	til	samstarfsfólks	eftir	starfsvettvangi.	.................................	68	

Tafla	34.	Viðhorf	svarenda	til	vinnuaðstæðna	eftir	starfsvettvangi.	................................	69	

Tafla	35.	Viðhorf	svarenda	til	upplýsingamiðlunar	eftir	starfsvettvangi.	.........................	71	

Tafla	36.	Viðhorf	svarenda	til	stöðu	sinnar	innan	vinnustaðar	eftir	starfsvettvangi.	.......	72	

Tafla	37.	Upplifun	svarenda	á	vinnuálagi	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	............................	73	

Tafla	38.	Viðhorf	svarenda	til	samskipta	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	.....................	74	

Tafla	39.	Regluleg	samskipti	svarenda	við	viðskiptavini	eftir	starfsvettvangi.	.................	75	

Tafla	40.	Viðhorf	svarenda	til	starfsanda	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	....................	77	

Tafla	41.	Röðun	starfseinkennaþátta	rannsóknarinnar	eftir	starfsvettvangi.	..................	78	

Tafla	42.	Röðun	starfsumhverfisþátta	rannsóknarinnar	eftir	starfsvettvangi.	.................	78	

Tafla	43.	Fylgni	milli	áhrifaþátta	starfsánægju	og	heildarstarfsánægju	svarenda.	..........	79	

Tafla	44.	Fylgni	milli	allra	áhrifaþátta	starfsánægju.	........................................................	80	

	

	

	



	

12	

1 Inngangur	

Starfsánægja	 (e.	 job	 satisfaction)	 er	 víðtækt	og	 flókið	hugtak	 sem	 segir	 til	 um	ánægju	

einstaklinga	í	starfi.	Hugtakið	er	nátengt	tilfinningalegum	upplifunum	og	viðhorfum	sem	

hver	og	einn	hefur	um	starfsreynslu	sína.	Starfsánægja	er	því	mjög	einstaklingsbundin.	

Eftir	því	sem	starfsánægja	mælist	meiri	því	tilbúnara	er	starfsfólk	að	leggja	harðar	að	sér	

í	starfi	og	tryggð	þeirra	við	skipulagsheildina	eykst	(Saari	og	Judge,	2004;	Cranny,	Smith	

og	Stone,	1992).	 Furnham	 (2006)	 skiptir	 áhrifaþáttum	starfsánægju	 í	 þrjá	 flokka.	 Fyrst	

ber	 að	 nefna	 persónubundna	 þætti	 (e.	 personal	 attributes)	 en	 þeir	 eru	 kyn,	 aldur,	

menntun,	 starfsaldur,	 stéttarstaða,	 hæfileikar,	 kynþáttur	 og	 persónuleiki.	 Þá	 eru	

starfseinkennaþættir	 (e.	 job	 characteristics	 factors)	 sem	 tengjast	 eðli	 starfs,	 því	 sem	

starfið	býður	upp	á	og	þeim	starfskröfum	sem	einstaklingur	þarf	að	uppfylla	í	starfi.	Að	

lokum	 eru	 starfsumhverfisþættir	 (e.	 environmental	 factors)	 eða	 ytri	 þættir	 starfs.	

Vinnuaðstæður,	 laun,	 starfsöryggi	 og	 samskipti	 við	 samstarfsfólk,	 stjórnendur	 og	

viðskiptavini	eru	dæmi	um	starfsumhverfisþætti	sem	geta	haft	áhrif	á	starfsánægju.		

Starfsánægja	 lyfjafræðinga	 hefur	 talsvert	 verið	 rannsökuð	 erlendum	 vettvangi	 og	

áhugi	verið	fyrir	að	kanna	hvað	það	er	í	eðli	starfs	og	starfsumhverfi	lyfjafræðinga	sem	

veldur	 ánægju	 og	 óánægju	 í	 starfi.	 Á	 Íslandi	 skortir	 rannsóknir	 á	 starfsánægju	

lyfjafræðinga	 og	 því	 óljóst	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 starfsánægju	 þeirra.	

Starfsvettvangar	 lyfjafræðinga	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	 eru	 fjölbreytilegir.	Meirihluti	

félagsmanna	 í	 Lyfjafræðingafélagi	 Íslands	 eða	 77,1%	 þeirra	 sem	 starfa	 sem	

lyfjafræðingar	 að	 staðaldri,	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 eða	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	

(Lyfjafræðingafélag	Íslands,	2018).		

Meginmarkmið	þessarar	 rannsóknar	er	 að	 kanna	 tengsl	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	

íslenskum	 vinnumarkaði	 sinna	 á	 ólíkum	 starfsvettvangi	 við	 starfsánægju	 þeirra.	 Þýði	

rannsóknarinnar	eru	lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá:	

a. Sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	

b. Lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum		

c. Lyfjafyrirtækjum	 þar	 sem	 fer	 fram	 að	 minnsta	 kosti	 lyfjaþróun,	 lyfjaframleiðsla,	

lyfjaskráning	og/eða	markaðssetning	lyfja.		
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Til	að	ná	fram	markmiðum	rannsóknarinnar	eru	settar	fram	tvær	rannsóknarspurningar:	

1. Hvernig	 má	 lýsa	 tengslum	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	

sinna	á	ólíkum	starfsvettvangi	við	starfsánægju	þeirra?		

2. Hvaða	starfstengda	þætti	má	greina	sem	áhrifavalda	þegar	kemur	að	starfsánægju	

lyfjafræðinga	á	íslenskum	vinnumarkaði	með	tilliti	til	starfsvettvangs?		

Ástæða	höfundar	fyrir	vali	viðfangsefnisins	er	menntun	hans,	starf	og	starfsreynsla	sem	

lyfjafræðingur	og	áhugi	á	að	skoða	hvort	störf	lyfjafræðinga	á	íslenskum	vinnumarkaði	á	

mismunandi	 starfsvettvöngum	 hafi	 áhrif	 á	 starfsánægju	 þeirra.	 Auk	 þess	 hefur	 engin	

sambærileg	 rannsókn	 verið	 framkvæmd	 hérlendis	 þar	 sem	 gerður	 er	 slíkur	

samanburður.	 Í	 rannsókninni	 er	 notast	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 (e.	

quantitative	 research),	 þar	 sem	 tölulegum	 gögnum	 og	 upplýsingum	 er	 aflað	 frá	

þátttakendum	rannsóknarinnar	með	spurningakönnun.				

Ritgerðin	 byrjar	 á	 fræðilegri	 umfjöllun	 um	 starfsánægju,	 skilgreiningar	 hugtaksins,	

áhrifaþætti	starfsánægju,	helstu	kenningar	og	mat	á	starfsánægju.	Þá	verður	fjallað	um	

þróun	 lyfjamarkaðar	á	 Íslandi,	 lyfjalöggjöfina,	breytingar	á	 lyfjamarkaði	 í	 kjölfar	aukins	

frjálsræðis,	stöðu	og	rekstrarform	lyfjabúða	í	dag	ásamt	upphafi	og	þróun	lyfjafyrirtækja	

á	 Íslandi.	 Í	kjölfarið	verður	 fjallað	um	hvað	 felst	 í	því	að	starfa	sem	 lyfjafræðingur,	um	

réttindi	og	skyldur	lyfjafræðinga,	eðli	starfs	og	starfsvettvanga	þeirra	ásamt	því	að	fara	

yfir	 erlendar	 rannsóknir	 tengdar	 viðfangsefninu.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	 aðferðafræði	

rannsóknarinnar,	þátttakendur,	framkvæmd	og	mælitæki	ásamt	tölfræðilegri	úrvinnslu.	

Því	næst	tekur	við	kafli	þar	sem	niðurstöður	rannsóknarinnar	verða	kynntar.	Að	lokum	

verður	greint	frá	túlkun	höfundar	á	helstu	niðurstöðum	þar	sem	rannsóknarspurningum	

verður	svarað,	farið	verður	yfir	helstu	annmarka	og	styrkleika	rannsóknarinnar,	notagildi	

hennar	ásamt	umfjöllun	um	frekari	rannsóknir	á	viðfangsefninu	í	framtíðinni.	
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2 Hvað	er	starfsánægja?	

Uppspretta	 velgengni,	 ímyndar	 og	 samkeppnisforskots	 skipulagsheilda	 felst	 í	

mannauðnum.	Einstaklingar	eyða	meirihluta	ævinnar	í	starfi,	margir	skilgreina	sig	út	frá	

starfi	eða	vinnuheiti	sínu	og	starfið	hefur	áhrif	á	almenna	vellíðan	og	lífshamingju	(Judge	

og	Klinger,	2008;	Dessler,	2012).	Því	hefur	hugtakið	starfsánægja	fengið	talsverða	athygli	

og	verið	áberandi	undanfarna	áratugi	þegar	kemur	að	rannsóknum	á	líðan	starfsfólks	á	

vinnumarkaði.	Byrjað	var	að	 rannsaka	starfsánægju	snemma	á	20.	öld	og	enn	 í	dag	er	

starfsánægja	 vinsælt	 rannsóknarefni	 innan	 skipulags-	 og	 vinnusálfræði.	 Richard	 S.	

Uhrbrock	 var	 fyrsti	 vinnusálfræðingurinn	 til	 að	 rannsaka	 viðhorf	 einstaklinga	 til	 starfs	

síns	með	 því	 að	 leggja	 nafnlausa	 könnun	 fyrir	 starfsfólk	 bandarískrar	 verksmiðju	 árið	

1934.	Árið	síðar	rannsakaði	Robert	Hoppock	starfsánægju	sérstaklega	og	lagði	í	því	skyni	

starfsánægjukönnun	fyrir	kennara	á	Englandi,	þar	sem	skoðuð	voru	annars	vegar	tengsl	

eðli	starfs	við	starfsánægju	og	hins	vegar	tengsl	persónubundinna	þátta	við	starfsánægju	

(Latham	og	Budworth,	2007).		

Síðastliðna	 áratugi	 hafa	 fræðimenn	 sett	 fram	 fjölmargar	 skilgreiningar	 sem	 lýsa	

fræðilegri	 merkingu	 hugtaksins	 starfsánægja.	 Ein	 þekktasta	 skilgreining	 hugtaksins	 er	

skilgreining	bandaríska	sálfræðingsins	Locke	(1976),	sem	síðan	hefur	verið	víkkuð	út	af	

fræðimönnum	 líkt	 og	 kemur	 fram	 í	 töflu	 1.	 Eagly	 og	 Chaiken	 (1993),	 Spector	 (1997),	

Armstrong	 (2003),	Saari	og	 Judge	 (2004),	Riggio	 (2008)	og	Landy	og	Conte	 (2017)	eiga	

það	 sameiginlegt	 að	 skilgreina	 starfsánægju	 sem	 ákveðna	 tilfinningu	 eða	 viðhorf	 sem	

einstaklingur	hefur	til	starfs	síns	og	starfsumhverfis,	þar	sem	viðhorfið	getur	bæði	verið	

jákvætt	og	neikvætt.	Hulin	og	 Judge	 (2003)	skilgreina	starfsánægju	á	svipuðum	nótum	

og	 segja	 að	 starfsánægja	 skiptist	 í	 tilfinningalega	 hegðun	 (e.	 evaluative),	 hugræna	

hegðun	 (e.	 cognitive)	 og	 atferlisfræðilega	 hegðun	 (e.	 behavioral).	 Tilfinningalegi	

þátturinn	 lýsir	 því	 hvaða	 tilfinningar	 starfsmaður	 hefur	 til	 starfs	 síns,	 til	 dæmis	 hvort	

honum	 leiðist	 starfið,	 hvort	 hann	 kvíðir	 því	 eða	 er	 fullur	 eftirvæntingar	 að	 sinna	 því.	

Hugræni	 þátturinn	 lýsir	 viðhorfi	 starfsmanns	 til	 starfsins,	 til	 dæmis	 hvort	 starfið	 sé	

krefjandi,	 áhugavert	 eða	 hvetjandi.	 Loks	 lýsir	 atferlisfræðilegi	 þátturinn	 því	 hvernig	

starfsmaður	 nálgast	 starf	 sitt,	 til	 dæmis	 hvort	 hann	 sé	 vinnusamur,	 stundvís	 eða	

óframtakssamur.		
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Tafla	1.	Skilgreiningar	fræðimanna	á	hugtakinu	starfsánægja.	

Fræðimenn	 Skilgreiningar	á	hugtakinu	starfsánægja	

Locke	(1976)	 Starfsánægja	felur	í	sér	jákvæða	afstöðu	
einstaklings	til	starfs	sem	byggð	er	á	eigin	mati	á	
starfi	eða	stafsreynslu	sem	hann	hefur	öðlast.	

Cranny,	Smith	og	Stone	(1992)	 Starfsánægja	felur	í	sér	tilfinningaleg	viðbrögð	
starfsmanna	til	starfsreynslu	sinnar	í	samanburði	
við	væntingar	gagnvart	starfi.	

Eagly	og	Chaiken	(1993)	 Starfsánægja	er	viðhorf	og	þar	með	hugsmíð	sem	
hægt	er	að	mæla.	Viðhorf	eru	safn	tilfinninga,	
skoðana	og	hugsana,	þau	eru	sértæk	og	breytileg	
og	oft	er	hægt	að	sjá	afleiðingar	þeirra.	

Spector	(1997)	 Starfsánægja	er	viðhorf	einstaklings	til	starfs	síns,	
hvernig	hann	upplifir	það	og	hvort	hann	sé	
ánægður	með	ákveðna	þætti	starfsins	eða	ekki.		

Armstrong	(2003)	 Starfsánægja	er	tilfinning	eða	viðhorf	sem	
starfsfólk	hefur	til	starfs	síns.	Ef	starfsmaður	hefur	
jákvætt	viðhorf	þá	er	hann	ánægður	í	starfi	en	ef	
viðhorfið	er	neikvætt	má	ætla	að	hann	sé	
óánægður	í	starfi.	

Saari	og	Judge	(2004)	 Starfsánægja	er	viðhorf	einstaklinga	til	þess	starfs	
sem	þeir	sinna.	

Riggio	(2008)	 Starfsánægja	er	tilfinning	eða	viðhorf	sem	
einstaklingur	hefur	til	starfs	síns.	Allar	hliðar	starfs,	
jákvæðar,	neikvæðar,	góðar	og	slæmar	stuðla	að	
ánægju	eða	óánægju.	

Landy	og	Conte	(2017)	 Starfsánægja	er	jákvætt	viðhorf	eða	tilfinningalegt	
ástand	sem	á	rætur	að	rekja	til	mats	á	eigin	starfi	
eða	þeirrar	reynslu	sem	viðkomandi	nýtur	í	starfi.	

	

2.1 Áhrifaþættir	á	starfsánægju		

Einstaklingar	 leggja	 ólíkar	 áherslur	 á	 hvaða	 þættir	 það	 eru	 sem	 skipta	máli	 í	 starfi	 og	

starfsumhverfi	þeirra	og	því	einstaklingsbundið	hvað	hefur	áhrif	á	starfsánægju	hvers	og	

eins.	Þeir	geta	verið	ánægðir	með	ákveðna	starfstengda	þætti	en	óánægðir	með	aðra.	

Ljóst	 er	 að	 starfið	 þarf	 að	 hafa	 tilgang	 og	 einstaklingur	 vill	 vita	 til	 hvers	 er	 ætlast	 af	

honum	 í	 starfi	 (Eagly	 og	 Chaiken,	 1993;	 Mullins,	 2005).	 Furnham	 (2006)	 fjallar	 um	
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áhrifaþætti	 á	 starfsánægju	 og	 skiptir	 þeim	 í	 þrjá	 flokka	 (sjá	 töflu	 2).	 Það	 eru	

persónubundnir	 þættir,	 starfseinkennaþættir	 og	 starfsumhverfisþættir.	 Því	 betur	 sem	

áhrifaþættirnir	 falla	 að	 viðhorfum	 hvers	 og	 eins	 því	 meiri	 líkur	 eru	 á	 að	 viðkomandi	

upplifi	starfsánægju	(Eagly	og	Chaiken,	1993;	Robbins,	2001).		

Persónubundnir	 þættir	 byggjast	 á	 einstaklingnum	 sjálfum	 og	 bakgrunni	 hans,	 til	

dæmis	 kyni,	 aldri,	 menntun	 og	 starfsaldri	 en	 fræðimenn	 hafa	 deilt	 um	 áhrif	

persónubundinna	 þátta	 á	 starfsánægju.	 Ómar	 H.	 Kristmundsson	 framkvæmdi	 tvær	

rannsóknir	á	 starfsumhverfi	 ríkisstarfsmanna	með	sjö	ára	millibili.	 Fyrri	 rannsóknin	var	

framkvæmd	árið	1999	og	niðurstöður	hennar	sýna	heldur	meiri	starfsánægju	hjá	konum	

en	körlum.	Seinni	rannsóknin	var	framkvæmd	árið	2006	og	þar	kemur	fram	óverulegur	

munur	á	starfsánægju	eftir	kyni,	aldri	og	menntun	þátttakenda	(Ómar	H.	Kristmundsson,	

1999;	Ómar	H.	Kristmundsson,	2007).	Þegar	skoðað	er	samband	starfsánægju	og	aldurs	í	

rannsókn	 Ómars	 H.	 Kristmundssonar	 frá	 árinu	 1999	 kemur	 fram	 svipað	mynstur	 og	 í	

erlendum	rannsóknum,	þar	sem	starfsánægja	mælist	hæst	á	meðal	yngsta	starfsfólksins,	

minnkar	síðan	um	miðbik	starfsævinnar	en	eykst	aftur	þegar	komið	er	yfir	á	seinni	hluta	

hennar	(Zeits,	1990;	Ómar	H.	Kristmundsson,	1999).		

Tafla	2.	Áhrifaþættir	á	starfsánægju.	

Persónubundnir	þættir	 Starfseinkennaþættir	 Starfsumhverfisþættir	

Kyn	 Sjálfstæði	 Laun	

Aldur	 Sveigjanleiki	 Vinnuaðstæður	

Starfsaldur	 Yfirsýn	 Stöðutákn	

Stéttarstaða	 Ábyrgð	 Starfshlutfall	

Menntun	 Þekking	og	færni	 Umbunarkerfi	

Kynþáttur	 Stöðuhækkun	 Upplýsingamiðlun	

Hæfileikar	 Fjölbreytileiki	starfs	 Samskipti	við	samstarfsfólk	

Persónuleiki	 Mikilvægi	starfs	 Samskipti	við	viðskiptavini	

	 Umboð	til	ákvarðanatöku	 Starfsandi	

	 Endurgjöf	 Stjórnendur	

	 	 Starfsþróun	

	 	 Starfsöryggi	
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Þættir	sem	tengjast	eðli	starfs,	því	sem	starfið	býður	upp	á	og	þeim	starfskröfum	sem	

einstaklingur	þarf	að	uppfylla	í	starfi	kallast	starfseinkennaþættir.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

að	sjálfstæði	og	sveigjanleiki	í	starfi	eru	þættir	í	eðli	starfs	sem	spá	hvað	mest	fyrir	um	

starfsánægju	 (Spector,	 1997;	 Sousa-Poza	 og	 Sousa-Poza,	 2000;	 Riggio,	 2008).	

Einstaklingur	sem	upplifir	sjálfstæði	í	starfi	fær	umboð	til	ákvarðanatöku	og	frelsi	til	að	

nýta	þá	þekkingu,	hæfileika	og	færni	sem	hann	býr	yfir.	Það	leiðir	til	jákvæðara	viðhorfs,	

aukins	 vilja	 til	 að	 standa	 sig	 vel	 og	 meiri	 starfsánægju	 (Dodd	 og	 Ganster,	 1996).	 Í	

rannsókn	Sharma	og	Joyti	(2009)	kemur	einnig	fram	að	meiri	starfsánægja	mælist	innan	

skipulagsheilda	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	sveigjanleika	í	starfi.	Aukinn	sveigjanleiki	leiðir	

einnig	af	sér	færri	fjarvistir	og	minni	starfsmannaveltu.	Ábyrgð,	yfirsýn	og	skýrt	hlutverk	

einstaklings	í	starfi	ásamt	fjölbreyttum,	áhugaverðum	og	krefjandi	verkefnum	eru	einnig	

starfseinkennaþættir	 sem	 auka	 starfsánægju.	 Því	 er	 hægt	 að	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	 þau	

viðhorf	 sem	 einstaklingar	 hafa	 til	 starfs	 síns	 með	 því	 að	 tryggja	 að	 eðli	 starfsins	 sé	

áhugavert,	krefjandi	og	fjölbreytilegt	fyrir	einstaklinginn	(Saari	og	Judge,	2004;	Robbins	

og	Judge,	2006;	Sharma	og	Joyti,	2009).		

Starfsumhverfi	 einstaklinga	 tekur	 sífelldum	 breytingum	 og	 er	 í	 stöðugri	 þróun.	

Rannsóknir	hafa	sýnt	jákvætt	samband	á	milli	starfsumhverfisþátta	og	starfsánægju,	þ.e.	

ef	starfsumhverfið	uppfyllir	þarfir	einstaklinga	eru	þeir	ánægðari	í	starfi.	Því	þarf	að	huga	

að	 starfsumhverfisþáttum,	 til	 dæmis	 vinnuaðstæðum,	 starfsöryggi	 og	 samskiptum	 við	

samstarfsfólk	 og	 viðskiptavini	 til	 að	 hámarka	 starfsánægju	 (Kumara	 og	 Koichi,	 1989;	

Raziq	og	Maulabakhsh,	2015).	Niðurstöður	rannsóknar	Dugguh	og	Ayaga	(2014)	sýna	að	

upplýsingamiðlun	 og	 samskipti	 innan	 vinnustaðar	 eru	 tveir	 mikilvægustu	 þættirnir	 í	

starfsumhverfi	 einstaklinga.	 Þá	 leggja	 höfundar	 áherslu	 á	 að	 samskipti	 og	 magn	

upplýsinga	 henti	 einstaklingnum.	 Ef	 um	 of	 lítil	 samskipti	 er	 að	 ræða	 þá	 skynjar	

einstaklingur	að	hann	sé	ekki	að	nýta	færni	sína	til	að	meðtaka	og	vinna	úr	upplýsingum,	

sem	getur	stuðlað	að	óánægju	í	starfi.	Ef	samskiptin	eru	hins	vegar	með	þeim	hætti	að	

einstaklingnum	finnst	magn	upplýsinga	sem	hann	meðtekur	vera	honum	um	megn,	þá	

getur	það	valdið	auknu	vinnuálagi	og	óánægju	í	starfi.	

2.2 Tengsl	starfseinkenna	og	starfsumhverfis	við	starfsánægju	

Vegna	mikils	 áhuga	 fræðimanna	á	 að	 rannsaka	og	 kanna	 starfsánægju	hafa	 kenningar	

sem	 fjalla	 um	 tengsl	 starfseinkennaþátta	 og	 starfsumhverfisþátta	 við	 starfsánægju	
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komið	fram	á	sjónarsviðið.	 Í	töflu	3	má	sjá	tvær	kenningar.	Annars	vegar	tveggja	þátta	

kenningu	 Herzberg,	 Mausner	 og	 Snyderman	 (1959)	 sem	 fjallar	 um	 áhrif	

starfseinkennaþátta	og	starfsumhverfisþátta	á	starfsánægju	og	óánægju	í	starfi	og	hins	

vegar	 starfseinkennalíkan	 Hackman	 og	 Oldham	 (1980)	 sem	 fjallar	 um	 fimm	

starfseinkennaþætti	sem	leiða	til	jákvæðrar	útkomu	starfs.		

Tafla	3.	Kenningar	sem	fjalla	um	tengsl	starfseinkennaþátta	og	starfsumhverfisþátta	við	
starfsánægju.	

Kenning	 Höfundar	 Lykilatriði	kenningar	

Tveggja	þátta	kenning	
Herzberg		
(e.	Herzberg	Motivator-
Hygiene	Theory)	

Herzberg,	Mausner	og	
Snyderman	(1959)	

Starfseinkennaþættir	
(hvatningarþættir)	stuðla	að	
starfsánægju	og	til	að	hægt	sé	
að	uppfylla	þá	þurfa	ákveðnir	
starfsumhverfisþættir	að	vera	
til	staðar.		

Starfseinkennalíkanið		
(e.	Job	Characteristics	
Model)	

Hackman	og	Oldham	
(1980)	

Færnisvið,	starfsvídd,	mikilvægi	
starfs,	sjálfstæði	og	endurgjöf	
eru	fimm	starfseinkennaþættir	
sem	leiða	til	mikillar	
starfshvatningar,	
starfsþróunar,	starfsánægju	og	
árangursríkrar	starfsemi.		

	

Bandaríski	 sálfræðingurinn	 Herzberg	 setti	 fram	 kenningu	 um	 áhrifaþætti	 á	

starfsánægju	(e.	Herzberg	Motivator-Hygiene	Theory)	eftir	að	hafa	tekið	viðtöl	við	203	

verkfræðinga	og	endurskoðendur	 (Herzberg	o.fl.,	 1959).	 Þeir	 greindu	 frá	hvaða	þættir	

auka	ánægju	og	óánægju	þeirra	í	starfi.	Niðurstöður	sýndu	að	ákveðnir	þættir	sem	sneru	

að	innri	þáttum	starfs	eða	einkennum	starfs	voru	þættir	sem	þátttakendur	voru	ánægðir	

með.	 Innri	 þættirnir	 nefnast	 starfseinkennaþættir	 eða	hvatningarþættir	 (e.	motivation	

factors)	 eins	 og	 þeir	 eru	 nefndir	 í	 kenningu	 Herzberg.	 Árangur	 í	 starfi,	 möguleiki	 á	

stöðuhækkun,	 persónulegur	 vöxtur	 í	 starfi,	 ábyrgð	 í	 starfi,	 starfið	 sjálft	 og	 umboð	 til	

ákvarðanatöku	eru	starfseinkennaþættirnir	eða	hvatningaþættirnir	í	kenningu	Herzberg.	

Til	að	hægt	sé	að	uppfylla	þá	þurfa	ákveðnir	starfsumhverfisþættir	eða	ytri	þættir	starfs	

að	vera	til	 staðar.	Stefna	 fyrirtækis,	gæði	stjórnunar,	samskipti	við	samstarfsfólk,	 laun,	

starfsöryggi	 og	 vinnuaðstæður	 eru	 starfsumhverfisþættir	 eða	 ytri	 þættir	 starfs	 (e.	
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hygiene	factors).	Túlka	má	kenningu	Herzberg	á	þann	veg	að	starfsumhverfisþættir	geti	

ekki	stuðlað	að	eða	aukið	ánægju	heldur	fyrst	og	fremst	komið	í	veg	fyrir	óánægju.	Þeir	

geta	skapað	óánægju	ef	þeir	eru	ekki	til	staðar	eða	ef	vantar	upp	á	að	þeir	eru	uppfylltir	

að	fullu.	Ef	öllum	þeim	starfsumhverfisþáttum	sem	stuðla	að	óánægju	starfsfólks	er	eytt	

þá	myndast	 ástand	þar	 sem	hvorki	 ríkir	 ánægja	né	óánægja	 í	 starfi.	 Á	mynd	1	má	 sjá	

starfseinkennaþættina	 sem	hvetja	 til	 aukinnar	 starfsánægju	og	 starfsumhverfisþættina	

sem	koma	í	veg	fyrir	óánægju	í	starfi	(Herzberg	o.fl.,	1959;	Herzberg,	1974).		

	
	
	 	 									Ánægja	í	starfi	 	 	 				Óánægja	í	starfi	
	
	
	
	
	 	 		Starfseinkennaþættir	 											Starfsumhverfisþættir	

	
Árangur	í	starfi	 	 									Stefna	fyrirtækis	

	 											 Stöðuhækkun											 	 									Gæði	stjórnunar	
	 											 Persónulegur	vöxtur		 	 									Laun	
	 											 Ábyrgð	í	starfi		 	 									Starfsöryggi	
	 	 Starfið	sjálft	 	 	 									Samskipti	við	samstarfsfólk	
	 	 Umboð	til	ákvarðanatöku	 									Vinnuaðstæður	

	

Mynd	1.	Kjarninn	í	tveggja	þátta	kenningu	Herzberg	(Herzberg	o.fl.,	1959).	

	

Um	 tveimur	 áratugum	eftir	 að	Herzberg	 setti	 fram	 tveggja	þátta	 kenningu	 sína	um	

áhrifaþætti	 starfsánægju	 settu	 fræðimennirnir	 Hackman	 og	 Oldham	 (1980)	 fram	

starfseinkennalíkanið	(e.	Job	Characteristics	Model)	eftir	að	hafa	rannsakað	hvers	vegna	

einstaklingar	væru	óánægðir	 í	starfi.	Líkanið	byggist	á	fimm	starfseinkennaþáttum	sem	

hafa	áhrif	á	þrjá	sálfræðilega	þætti.	Ef	áhersla	er	lögð	á	að	uppfylla	sálfræðilegu	þættina	

stuðla	 þeir	 að	 jákvæðari	 útkomu	 starfs,	 þar	 á	meðal	mikilli	 starfsánægju.	 Við	 hönnun	

líkansins	byrjuðu	höfundar	á	að	skoða	útkomuþætti	starfs	og	hvað	einstaklingar	villja	fá	

út	úr	vinnusambandi	 sínu.	Á	mynd	2	má	sjá	að	mikil	 starfshvatning,	mikil	 starfsþróun,	

mikil	 starfsánægja	 og	 árangursrík	 starfsemi	 eru	 þeir	 útkomuþættir	 starfs	 sem	 skipta	

starfsfólk	máli.	
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Starfseinkennaþættir		 									Sálfræðilegir	þættir	 	 							Útkoma	starfs	
	
				Færnisvið	
				Starfsvídd	 	 	 	 		Þýðing	starfs	
				Mikilvægi	starfs	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Mikil	starfshvatning	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Mikil	starfsþróun	
						Sjálfstæði	 	 	 	 		Ábyrgð	í	starfi	 	 								 					Mikil	starfsánægja	
	 	 	 	 	 	 	 	 																		Árangursrík	starfsemi	
	
	
	
							Endurgjöf	 	 	 	 					Vitneskja	
	 	 	 	 	 											um	
	 	 	 	 	 				frammistöðu	
	
	
	 	 	 	 							Þekking	og	færni	
	 	 	 	 							Persónulegur	þroski	
	 	 	 	 						Ánægja	með	starfsumhverfi	

	
	

Mynd	2.	Starfseinkennalíkanið	(Hackman	og	Oldham,	1980).	

Ákveðnir	 sálfræðilegir	 þættir	 þurfa	 að	 vera	 til	 staðar	 til	 að	 ná	 fram	 því	 sem	

einstaklingur	vill	fá	út	úr	vinnusambandinu.	Starfið	þarf	að	hafa	þýðingu	eða	tilgang	fyrir	

einstaklinginn,	hann	þarf	að	finna	til	persónulegrar	ábyrgðar	 í	starfi,	hafa	vitneskju	um	

afleiðingar	gjörða	sinna	og	hversu	vel	hann	innir	starfið	af	hendi.	Að	lokum	skilgreindu	

höfundar	fimm	starfseinkennaþætti	sem	móta	sálfræðilegu	þættina.	Fyrst	ber	að	nefna	

færnisvið	 sem	 einstaklingur	 þarf	 að	 hafa	 til	 að	 mæta	 starfskröfum.	 Starfsvídd	 eða	

vitneskja	einstaklings	á	að	verkefni	sem	hann	vinnur	hafi	þýðingu	fyrir	heildina	er	annar	

starfseinkennaþáttur	sem	getur	stuðlað	að	aukinni	hvatningu,	þróun	og	ánægju	í	starfi.	

Þriðji	starfseinkennaþátturinn	er	mikilvægi	starfs	sem	segir	til	um	þau	áhrif	sem	starfið	

hefur	 á	 líf	 einstaklings	 og	 viðskiptavina.	 Störf	 þar	 sem	 einstaklingar	 finna	 að	 þeir	 eru	

metnir	að	verðleikum	veita	þeim	ánægju.	Fjórði	starfseinkennaþátturinn	er	sjálfstæði	 í	

starfi	og	 frelsi	 til	athafna.	Fimmta	og	síðasta	einkenni	starfs	er	endurgjöf	sem	gefur	 til	

kynna	hvort	einstaklingur	fái	upplýsingar	um	frammistöðu	sína	í	starfi.	Þekking	og	færni,	

persónulegur	 þroski	 og	 ánægja	 með	 starfsumhverfisþætti	 koma	 inn	 í	 líkanið	 sem	
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millibreytur	 en	 það	 eru	 þættir	 sem	 eru	 einstaklingsbundnir	 og	 því	 er	 ekki	 hægt	 að	

alhæfa	út	frá	starfseinkennalíkaninu	að	sömu	starfseinkennaþættir	hafi	sama	gildi	fyrir	

alla	 (Hackman	 og	 Oldham,	 1980).	 Það	 sama	 má	 segja	 um	 starfseinkennaþættina	 og	

starfsumhverfisþættina	 í	 tveggja	 þátta	 kenningu	 Herzberg	 því	 viðhorf	 starfsfólks	 er	

einstaklingsbundið	 og	misjafnt	 er	 hversu	mikil	 áhrif	 einstaka	 þættir	 hafa	 á	 starfsfólk.	

Störf	sem	hafa	tilgang,	krefjast	ábyrgðar	og	eru	fjölbreytt	og	krefjandi	fyrir	einstaklinga	

veita	 sumum	 starfsánægju	 á	 meðan	 aðrir	 vilja	 forðast	 ábyrgð	 og	 krefjandi	 verkefni	 í	

starfi.	 Þeir	 meta	 þá	 mögulega	 starfsumhverfisþætti,	 til	 dæmis	 laun,	 vinnuaðstæður,	

starfsöryggi	og	félagsleg	samskipti	sem	þýðingarmeiri	áhrifaþætti	(Watson,	2008;	Landy	

og	Conte,	2017).		

Tveggja	þátta	kenning	Herzberg	og	starfseinkennalíkan	Hackman	og	Oldham	eiga	það	

sameiginlegt	að	fjalla	um	tengsl	starfseinkennaþátta	við	starfsánægju	og	að	leggja	þurfi	

áherslu	 á	 þá	 til	 að	 auka	 ánægju	 einstaklinga	 í	 starfi.	 Auk	 þess	 fjallar	 Herzberg	 um	

starfsumhverfisþætti	 og	 tengsl	 þeirra	 við	óánægju	 í	 starfi.	Hackman	&	Oldham	 (1980)	

telja	 að	 bæting	 á	 starfsumhverfisþáttum,	 til	 dæmis	 vinnuaðstæðum	 hafi	 aðeins	

skammtímaáhrif	 á	 framleiðni	 og	 starfsánægju	 og	 halda	 því	 fram	 að	 starfsfólk	 aðlagist	

fljótlega	slíkum	endurbótum	á	vinnustað.	Svipar	það	til	skoðunar	Herzberg	á	áhrifum	ytri	

þátta	 starfs	 eða	 starfsumhverfisþátta.	 Í	 starfseinkennalíkaninu	 er	 bæði	 komið	 inn	 á	

persónubundna	 þætti	 og	 starfsumhverfisþætti	 sem	 einstaklingsbundnar	 millibreytur	

(Herzberg	o.fl.,	1959;	Hackman	og	Oldham,	1980).	Kenning	Herzberg	er	yfir	hálfrar	aldar	

gömul	og	hefur	fengið	á	sig	talsverða	gagnrýni	í	gegnum	tíðina	þar	sem	ýmsir	veikleikar	

hennar	 hafa	 komið	 í	 ljós.	 Það	 sem	 helst	 hefur	 verið	 gagnrýnt	 er	 að	 samkvæmt	

kenningunni	geta	sömu	þættir	ekki	bæði	haft	áhrif	á	ánægju	og	óánægju	í	starfi	(Locke,	

1976;	 Malik	 og	 Naeem,	 2013).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Spillane	 (1973)	 á	

starfsmannaveltu	 hjá	 millistjórnendum	 og	 framlínustarfsmönnum	 sýndu	 að	

starfseinkennaþættir	 geta	 bæði	 haft	 áhrif	 á	 ánægju	 og	 óánægju	 í	 starfi,	 sem	 er	 í	

mótsögn	við	kenningu	Herzberg.	Einnig	hafa	rannsóknir	sýnt	að	starfsánægja	faglærðra	

stétta	 ræðst	 fremur	 af	 eðli	 starfsins	 og	 starfseinkennaþáttum	 á	 meðan	 starfsánægja	

ófaglærðra	markast	af	ytri	þáttum	starfsins,	til	dæmis	launum	og	starfsöryggi.	Þrátt	fyrir	

gagnrýnina	er	tveggja	þátta	kenning	Herzberg	enn	í	gildi	og	fjallar	hún	á	einfaldan	hátt	

um	þá	þætti	 sem	 skipta	máli	 þegar	 kemur	að	ánægju	og	óánægju	einstaklinga	 í	 starfi	

(Mottaz,	1985;	Jones	og	Lloyd,	2005;	Malik	og	Naeem,	2013).	
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2.3 Tengsl	framlags	og	afraksturs	í	starfi	við	starfsánægju	

Starfsánægja	 er	 háð	 því	 hversu	 vel	 er	 hugað	 að	 þörfum	 og	 væntingum	 einstaklinga	

þegar	kemur	að	eðli	starfs	og	starfsumhverfi.	Þær	væntingar	sem	einstaklingur	hefur	til	

starfsins	og	hver	raunveruleg	skynjun	eða	upplifun	er	getur	því	haft	áhrif	á	starfsánægju.	

Ef	 ósamræmi	 verður	 á	milli	 væntinga	 og	 raunverulegrar	 niðurstöðu	 aukast	 líkurnar	 á	

óánægju	 í	 starfi,	afköst	verða	minni	og	starfsmannavelta	eykst	 (Fisher	og	Locke,	1992;	

Luthans,	 2002).	 Adams	 (1965)	 setti	 fram	 jafngildiskenninguna	 (e.	 Equity	 Theory)	 sem	

fjallar	 um	 að	 einstaklingar	 sækjast	 stöðugt	 í	 hugarjafnvægi.	 Forsendur	

jafngildiskenningarinnar	 eru	 að	 ef	 ójafnvægi	 ríkir	 í	 starfsumhverfinu	 þá	 leitast	

einstaklingar	 við	 að	 skapa	 jafnvægi	 á	 ný.	 Ástæða	 þess	 að	 ójafnvægi	 myndast	 er	 að	

einstaklingar	eru	sífellt	að	bera	sig	saman	við	aðra	þegar	kemur	að	framlagi	til	starfs	(e.	

inputs)	 og	 afrakstri	 í	 starfi	 (e.	 outputs)	 og	 meta	 hvort	 hlutföllin	 eru	 einstaklingnum	

hagstæð.	 Dæmi	 um	 þætti	 sem	 flokkast	 til	 framlags	 til	 starfs	 eru	 vinnutími,	 reynsla,	

færni,	skuldbinding,	sveigjanleiki	og	hæfileikar.	Þættir	sem	flokkast	til	afkasta	í	starfi	eru	

til	 dæmis	 laun,	 starfsöryggi,	 starfsþróun	 og	 félagsleg	 samskipti.	 Tafla	 4	 sýnir	 hvernig	

einstaklingur	 getur	 skynjað	 jafnvægi,	 neikvætt	ójafnvægi	og	 jákvætt	ójafnvægi	 í	 starfi.	

Jafnvægi	 ríkir	 ef	 starfsmaður	 og	 starfsmaður	 í	 sambærilegri	 stöðu	 sem	 hann	 ber	 sig	

saman	við	eru	að	leggja	svipað	af	mörkum	og	útkoma	starfs	er	svipuð	hjá	þeim	báðum.	

Þá	upplifir	starfsmaður	starfsánægju	og	er	áhugasamur	í	starfi	(Adams,	1965;	Huseman,	

Hatfield	og	Miles,	1987;	Sousa-Poza	og	Sousa-Poza,	2000).	

Tafla	4.	Jafngildiskenning	Adams.	

 Starfsmaður	  Samanburður	við	aðra	

Jafnvægi	 Afrakstur	/	Framlag	 =	 Afrakstur	/	Framlag	

Neikvætt	ójafnvægi	 Afrakstur	/	Framlag	 <	 Afrakstur	/	Framlag	

Jákvætt	ójafnvægi	 Afrakstur	/	Framlag	 >	 Afrakstur	/	Framlag	
	 					 	

	

Ef	framlag	beggja	starfsmanna	er	svipað	en	sá	sem	starfsmaður	ber	sig	saman	við	er	

að	 fá	meira	 út	 úr	 vinnusamhenginu,	 til	 dæmis	 hærri	 laun	 eða	meira	 lof	 fyrir	 störf	 sín	

myndast	 neikvætt	 ójafnvægi	 og	 starfsmaður	 upplifir	 óánægju	 í	 starfi.	 Til	 að	 leiðrétta	

stöðuna	og	ná	jafnvægi	á	ný	leggur	starfsmaðurinn	sig	minna	fram	og	dregur	þannig	úr	
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afköstum	 sínum.	 Hann	 gæti	 til	 dæmis	 farið	 fram	 á	 launahækkun,	 fundið	 sér	 annan	

starfsmann	til	að	bera	sig	saman	við	eða	hætt	störfum.	Einnig	geta	myndast	aðstæður	

þar	sem	starfsmaður	fær	meira	út	úr	vinnusamhenginu	heldur	en	starfsmaður	sem	hann	

ber	sig	saman	við,	þrátt	fyrir	að	framlag	og	afrakstur	þeirra	beggja	séu	svipuð.	Það	getur	

gerst	ef	starfsmaður	fær	hærri	laun	eða	öðlast	aukin	fríðindi	í	starfi.	Þá	myndast	jákvætt	

ójafnvægi	og	starfsmaður	 réttlætir	það	með	ýmsum	hætti,	 til	dæmis	með	því	að	auka	

framlag	sitt	eða	fullyrða	að	starf	hans	sé	mikilvægara	en	starf	starfsmannsins	sem	hann	

ber	sig	saman	við	(Adams,	1965;	Huseman,	Hatfield	og	Miles,	1987).		
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3 Mat	á	starfsánægju	

Tilgangur	þess	 að	meta	 starfsánægju	er	 að	kanna	hvaða	þættir	 skipta	 starfsfólk	máli	 í	

starfi.	 Skipulagsheildir	 geta	 síðan	 unnið	 út	 frá	 niðurstöðunum	 og	 bætt	 einstaka	 þætti	

starfsins	eða	starfsumhverfisins	og	auka	þar	með	starfsánægju.	Algengasta	aðferðin	til	

að	 meta	 starfsánægju	 er	 að	 leggja	 spurningakönnun	 fyrir	 starfsfólk	 skipulagsheilda.	

Einnig	eru	 tekin	 viðtöl	 við	einstaklinga	eða	hópa	við	mat	 á	 starfsánægju	ásamt	því	 að	

fylgjast	með	 hegðun	 starfsfólks	 (Spector,	 1997).	 Bæði	 er	 hægt	 að	 skoða	 starfsánægju	

almennt	með	því	að	nota	fullyrðinguna	„Á	heildina	litið	er	ég	ánægð/ur	í	starfi	mínu“	(e.	

global	 job	 satisfaction)	 og	 með	 því	 að	 skoða	 áhrif	 einstakra	 þátta	 eða	 atriða	 á	

starfsánægju	 (e.	 facet	 job	 satisfaction).	 Flestar	 starfsánægjukannanir	 mæla	 bæði	

heildarstarfsánægju	og	áhrif	einstakra	þátta	starfsins	á	starfsánægju.	Atriðin	eru	náskyld	

og	 hafa	 jafnframt	 háa	 fylgni	 því	 ánægja	 einstaklings	með	 einstaka	 þætti	 starfsins	 er	 í	

raun	 hluti	 af	 heildarstarfsánægjunni	 (Smith,	 Kendall	 og	 Hulin,	 1969).	 Við	 mat	 á	

heildarstarfsánægju	 þá	 er	 almennt	 kannað	 hversu	 ánægður	 einstaklingur	 er	 í	 starfi	 á	

heildina	 litið	 en	 við	 mat	 á	 einstökum	 þáttum	 starfs	 er	 kannað	 hversu	 ánægður	

einstaklingur	 er	 með	 einstaka	 starfseinkennaþætti	 og	 starfsumhverfisþætti	 (Lawler,	

1983;	Spector,	1997).		

Lykilþættir	 í	 rannsóknum	á	 starfsánægju	er	 réttmæti	 (e.	 validity)	og	áreiðanleiki	 (e.	

reliability)	mælitækja.	Réttmæti	segir	 til	um	hvort	spurningalistinn	er	að	rannsaka	það	

sem	honum	er	ætlað	 að	 rannsaka	og	 skiptist	 í	 innra	og	 ytra	 réttmæti.	 Innra	 réttmæti	

segir	til	um	hvort	spurningalisti	mæli	réttu	breyturnar	og	ytra	réttmæti	segir	til	um	hvort	

hægt	sé	að	alhæfa	niðurstöðurnar	yfir	á	stærri	hóp.	Áreiðanleiki	segir	til	um	samkvæmni	

sambærilegra	mælinga	og	endurspeglar	stöðugleika,	þ.e.	hvort	 rannsakendur	 fái	 sömu	

niðurstöður	aftur	ef	spurningalisti	er	 lagður	aftur	fyrir	sömu	þátttakendur.	Áreiðanleiki	

spurningalista	er	mældur	með	Chronback’s	alfa	stuðli.	Ef	gildi	stuðulsins	mælist	0,7	eða	

hærra	 fyrir	 viðkomandi	 spurningalista	 er	 talað	 um	 viðunandi	 áreiðanleika	 (Spector,	

1997;	Van	Saane,	Sluiter,	Verbeek	og	Frings-Dresen,	2003).	

3.1 Könnun	Warr-Cook-Wall	um	viðhorf	og	líðan	í	starfi	

Árið	1979	birtu	fræðimennirnir	Peter	Warr,	John	Cook	og	Toby	Wall	könnun	sem	ætluð	

er	 að	 meta	 viðhorf	 og	 líðan	 einstaklinga	 í	 starfi	 í	 átta	 hlutum.	 Þar	 af	 er	 einn	 hluti	
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könnunarinnar	 tileinkaður	 mati	 á	 starfsánægju.	 Byrjað	 er	 á	 því	 að	 meta	 15	 einstaka	

áhrifaþætti	starfs	og	að	lokum	svarar	einstaklingur	hversu	ánægður	hann	er	í	starfi	sínu	í	

heildina.	 Við	 svörun	 er	 notaður	 sjö	 punkta	 Likert	 kvarði,	 frá	 því	 að	 vera	 ákaflega	

ósammála	 fullyrðingu	 (e.	 extremely	 dissatisfied)	 yfir	 í	 að	 vera	 ákaflega	 sammála	 (e.	

extremely	satisfied).	Tafla	5	sýnir	áhrifaþætti	starfsánægju	sem	könnun	Warr-Cook-Wall	

metur	(Warr,	Cook	og	Wall,	1979).		

Tafla	5.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	könnun	Warr-Cook-Wall.	

Hversu	ánægð/ur	ertu	með	eftirtalda	áhrifaþætti	á	starfsánægju?	

1.	Vinnuaðstæður	 2.	Frelsi	og	sjálfstæði	í	starfi	

3.	Samstarfsfólk	 4.	Viðurkenning	í	starfi	

5.	Næsti	yfirmaður	 6.	Ábyrgð	í	starfi	

7.	Laun	 8.	Nýting	færni	og	þekkingar	í	starfi	

9.	Samskipti	stjórnenda	og	starfsfólks	 10.	Möguleikar	á	stöðuhækkun	

11.	Stjórnun	 12.	Umboð	til	ákvarðanatöku	

13.	Starfshlutfall	 14.	Fjölbreytileiki	starfs	

15.	Starfsöryggi	 16.	Heildarstarfsánægja	
	

Í	 erlendri	 rannsókn	 Cooper,	 Rout	 og	 Faragher	 (1989)	 á	 andlegri	 heilsu,	 streitu	 og	

starfsánægju	heimilislækna	 í	Bretlandi	 var	notaður	aðlagaður	 spurningalisti	 úr	 könnun	

Warr-Cook-Wall	 til	 að	 meta	 starfsánægju.	 Áreiðanleiki	 spurningalistans	 var	 kannaður	

þar	 sem	 Cronbach’s	 alfa	 stuðullinn	 mældist	 0,84	 (α=0,84).	 Líkindi	 starfsgreina	 og	

áreiðanleiki	 aðlagaðs	 spurningalista	 Warr-Cook-Wall	 voru	 ástæður	 þess	 að	 Hassel,	

Seston	 og	 Shann	 (2007)	 völdu	 lista	 Warr-Cook-Wall	 úr	 rannsókn	 Cooper,	 Rout	 og	

Faragher	(1989)	til	notkunar	þegar	þau	fóru	af	stað	með	rannsókn	sína	á	starfsánægju	

lyfjafræðinga	í	Bretlandi.	Í	rannsókn	þeirra	mældist	áreiðanleiki	spurningalistans	α=0,90.	

Hincapie,	Yandow,	Hines,	Martineau	og	Warholak	(2012)	beittu	sömu	aðferð	og	notuðu	

einnig	 aðlagaðan	 spurningalista	 Warr-Cook-Wall	 í	 rannsókn	 sinni	 á	 starfsánægju	

lyfjafræðinga	 í	 Bandaríkjunum.	 Tafla	 6	 sýnir	 áhrifaþætti	 í	 aðlöguðum	 spurningalista	

Warr-Cook-Wall.	Alls	eru	notaðir	tíu	þættir	úr	upprunalegu	Warr-Cook-Wall	könnuninni	

ásamt	einum	áhrifaþætti	í	viðbót,	sem	er	samskipti	við	viðskiptavini.		
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Tafla	6.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	aðlöguðum	spurningalista	Warr-Cook-Wall.	

Hversu	ánægð/ur	ertu	með	eftirtalda	áhrifaþætti	á	starfsánægju?	

1.	Vinnuaðstæður	 2.	Frelsi	og	sjálfstæði	í	starfi	

3.	Samstarfsfólk	 4.	Viðurkenning	í	starfi	

5.	Ábyrgð	í	starfi	 6.	Laun	

7.	Nýting	færni	og	þekkingar	í	starfi	 8.	Starfshlutfall	

9.	Fjölbreytileiki	starfs	 10.	Samskipti	við	viðskiptavini	

11.	Heildarstarfsánægja	 	
	

3.2 Starfsánægjukönnun	Spector	

Paul	 E.	 Spector,	 prófessor	 í	 vinnusálfræði,	 setti	 fram	 könnun	 um	 starfsánægju	 (e.	 Job	

Satisfaction	Survey)	árið	1985.	Hún	inniheldur	36	atriði	sem	byggjast	á	níu	áhrifaþáttum	

starfsánægju	 auk	 heildarstarfsánægju.	 Fjórar	 fullyrðingar	 tilheyra	 hverjum	 áhrifaþætti	

fyrir	sig	og	þeim	er	svarað	á	sex	punkta	Likert	kvarða	þar	sem	svarmöguleikar	fullyrðinga	

eru	 mjög	 ósammála	 (e.	 disagree	 very	 much),	 hóflega	 ósammála,	 lítillega	 ósammála,	

lítillega	 sammála,	 hóflega	 sammála	 og	mjög	 sammála	 (e.	 agree	 very	 much)	 (Spector,	

1985).	 Í	 töflu	 7	 má	 sjá	 áhrifaþættina	 níu.	 Spector	 (1985)	 kannaði	 áreiðanleika	

könnunarinnar	 og	 mældist	 Cronbach’s	 alfa	 stuðullinn	 0,91	 (α=0,91),	 þar	 sem	 allir	

áhrifaþættirnir	nema	tveir	mældust	yfir	α=0,7.	Þeir	þættir	sem	mældust	undir	α=0,7	og	

eru	 þar	með	minnst	 áreiðanlegir	 til	 að	meta	 starfsánægju	 af	 þeim	 áhrifaþáttum	 sem	

Spector	 byggir	 starfsánægjukönnun	 sína	 á	 eru	 fyrirkomulag	 og	 reglur	 í	 starfi	 og	

samstarfsfólk.		

Tafla	7.	Áhrifaþættir	starfsánægju	í	starfsánægjukönnun	Spector.	

1.	Samstarfsfólk 2.	Gæði	stjórnunar	

3.	Möguleiki	á	stöðuhækkun	 4.	Viðurkenning	í	starfi	

5.	Eðli	starfs	 6.	Laun	

7.	Fríðindi	 8.	Samskipti	

9.	Fyrirkomulag	og	reglur	í	starfi	 	
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4 Þróun	lyfjamarkaðar	á	Íslandi	

Fyrsti	 vísir	 að	 upphafi	 íslenskrar	 lyfjasögu	 kom	 fram	 í	 bréfi	 sem	 ritað	 var	 í	

Kaupmannahöfn	þann	5.	maí	1759	þar	sem	fjallað	var	um	gagnsemi	þess	að	landlæknir	

yrði	 skipaður	 á	 Íslandi.	 Þar	 var	maður	 að	 nafni	 Bjarni	 Pálsson	 sérstaklega	 nefndur	 til	

sögunnar.	Bjarni	hóf	nám	við	Kaupmannahafnarháskóla	árið	1746	þar	 sem	hann	 lærði	

læknisfræði	og	náttúruvísindi.	Hann	lauk	læknanámi	árið	1759,	fyrstur	Íslendinga	og	var	

skipaður	 fyrsti	 landlæknir	 Íslands	 þann	 18.	 mars	 1760.	 Meðal	 þeirra	 verkefna	 sem	

honum	 bar	 að	 sinna	 var	 að	 gegna	 stöðu	 lyfsala	 og	 sjá	 þar	 með	 um	 alla	 lyfjasölu	 og	

lyfjaframleiðslu	á	Íslandi.	Fyrir	tíma	lyfjabúða	höfðu	farandsölumenn	sem	ferðuðust	um	

landið	selt	lyf	ásamt	öðrum	vörum	(dr.	J.	Jónassen,	1890;	Stefán	Thorarensen,	1920).		

Árið	 1768	 hóf	 maður	 að	 nafni	 Björn	 Jónsson	 störf	 í	 lyfjabúð	 Bjarna	 Pálssonar	

landlæknis	í	Nesstofu.	Hann	hafði	komið	til	 Íslands	nokkru	áður	frá	Danmörku	þar	sem	

hann	 hafði	 lært	 lyfjafræði.	 Árið	 1770	 sótti	 hann	 um	 leyfi	 konungs	 til	 að	 aðskilja	

lyfjabúðina	 frá	 landlæknisembættinu	og	 fór	 fram	á	 að	honum	yrði	 veitt	 lyfsalastaðan.	

Það	 gekk	 eftir	 og	 tveimur	 árum	 síðar	 var	 Birni	 veitt	 fyrsta	 lyfsöluleyfið	 á	 Íslandi	

samkvæmt	 konungsúrskurði.	 Hann	 varð	 þar	 með	 fyrsti	 lyfsali	 Íslands	 (Stefán	

Thorarensen,	1920;	„Björn	Jónsson	í	Nesi“,	1972;	Finnbogi	R.	Hálfdánarson,	2012).	Árið	

1833	 fluttist	 lyfjabúðin	 í	Nesstofu	 í	nýtt	hús	sem	Oddur	Thorarensen,	þáverandi	 lyfsali	

Íslands,	 hafði	 byggt	 við	 Thorvaldsensstræti	 6	 í	 Reykjavík	 og	 hlaut	 þá	 formlega	 heitið	

Reykjavíkur	Apótek.	Þar	með	lauk	starfsemi	 lyfjabúðar	 í	Nesstofu	(Hildur	Friðriksdóttir,	

1999).	
	

4.1 Fyrstu	lyfjabúðirnar	

Þegar	 hér	 var	 komið	 við	 sögu	 var	 Reykjavíkur	 Apótek	 eina	 lyfjabúð	 landsins	 en	

Akureyrarapótek	 hafði	 verið	 stofnað	 árið	 1819	 og	 starfaði	 samfleytt	 til	 ársins	 1823.	

Rekstur	hófst	þar	á	ný	árið	1836.	Árið	1835	hafði	 lyfjabúð	opnað	 í	Stykkishólmi	og	þar	

með	 voru	 þrjár	 lyfjabúðir	 starfandi	 á	 Íslandi	 árið	 1836.	 Með	 stofnun	 Seyðisfjarðar	

Apóteks	árið	1883	voru	lyfjabúðir	á	Íslandi	orðnar	fjórar	talsins	en	fjölgun	lyfjabúða	var	

hæg	 til	 að	 byrja	 með.	 Árið	 1919	 fékk	 Stefán	 Thorarensen	 lyfsöluleyfi	 og	 opnaði	

Laugarvegsapótek	 þegar	 spænska	 veikin	 geisaði.	 Þar	 með	 voru	 lyfjabúðir	 staðsettar	 í	

Reykjavík	 orðnar	 tvær	 talsins	 (Axel	 Sigurðsson,	 2004).	 Árið	 1930	 fluttist	 starfsemi	
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Reykjavíkur	 Apóteks	 í	 Austurstræti	 16	 þegar	 Þorsteinn	 Sch.	 Thorsteinsson	 lyfsali	 festi	

kaup	 á	 stórhýsinu	 á	 horni	 Pósthússtrætis	 og	 Austurstrætis.	 Þar	 lagði	 hann	 sérstaka	

áherslu	 á	 að	 breyta	 stofuhæð	 hússins,	 þar	 sem	 lyfjabúðin	 var	 staðsett,	 þannig	 að	

starfsemin	fylgdi	nýjustu	stefnum	og	straumum.	Farið	var	að	geyma	lyfin	í	skúffum	til	að	

auðvelt	væri	að	ná	til	þeirra	en	það	fyrirkomulag	er	enn	notað	í	lyfjabúðum	nú	til	dags.	

Árið	 1932	 voru	 fjórar	 lyfjabúðir	 starfandi	 í	 Reykjavík	 og	 þar	 störfuðu	 um	 tíu	

lyfjafræðingar,	 fyrir	utan	 lyfsalana	en	flestir	þeirra	voru	danskir	að	uppruna.	Lyfjabúðir	

Reykjavíkur	voru	opnar	alla	daga	vikunnar	og	skiptu	með	sér	næturvöktum.	Árið	1982	

eignast	Háskóli	Íslands	Reykjavíkur	Apótek	þegar	sett	var	ákvæði	í	þáverandi	lyfjalög	um	

heimild	 háskólans	 að	 eignast	 lyfjabúð.	 Þann	 31.	 mars	 árið	 1999	 lagði	 Háskóli	 Íslands	

niður	 Reykjavíkur	 Apótek	 og	 í	 framhaldi	 var	 elstu	 lyfjabúð	 landsins	 lokað	 (Hildur	

Friðriksdóttir,	1999;	Finnbogi	R.	Hálfdánarson,	2012).		

Þegar	líða	tók	á	20.	öldina	fór	lyfjabúðum	á	Íslandi	fjölgandi.	Tafla	8	sýnir	mannfjölda	

á	Íslandi,	fjölda	lyfjabúða	og	fjölda	íbúa	á	hverja	lyfjabúð	þann	1.	janúar	við	upphaf	hvers	

áratugar.	 Aðgengi	 landsmanna	 að	 lyfjabúðum	 jókst	 samhliða	 fjölgun	 lyfjabúða	 og	 fór	

fjöldi	íbúa	á	hverja	lyfjabúð	fækkandi	(Hagstofa	Íslands,	2018;	Axel	Sigurðsson,	2004).		

	

Tafla	8.	Þróun	lyfjabúða	á	20.	öldinni.		

	 Mannfjöldi	á	Íslandi	 Fjöldi	lyfjabúða	 Fjöldi	íbúa	á	hverja	lyfjabúð	

1900	 77.967	 4	 19.491	

1910	 84.528	 4	 21.132	

1920	 92.855	 9	 10.317	

1930	 106.350	 13	 8.180	

1940	 120.264	 15	 8.017	

1950	 141.042	 19	 7.423	

1960	 173.855	 23	 7.558	

1970	 204.042	 31	 6.582	

1980	 226.948	 38	 5.972	

1990	 253.785	 43	 5.901	

2000	 279.049	 56	 4.983	
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4.2 Lyfjalöggjöfin	

Lyfsölulög	nr.	30/1963	var	fyrsta	heildarlöggjöfin	um	lyfjamál	hér	á	landi	en	áður	hafði	

verið	 fjallað	 um	 eftirlit	 með	 lyfjabúðum	 í	 ákvæðum	 laga	 nr.	 69/1928.	 Í	 frumvarpi	 til	

lyfsölulaga	 nr.	 30/1963	 kemur	 fram	 að	 forseti	 Íslands	 veiti	 heimild	 til	 stofnunar	

lyfjabúðar	og	ekki	megi	leggja	hana	niður	án	hans	samþykkis.	Einnig	kemur	fram	að	ekki	

megi	stofna	lyfjabúð	nema	á	svæði	þar	sem	líkur	eru	á	að	rekstur	hennar	geti	borið	sig.	

Það	var	í	verkahring	ráðherra	að	ákveða	staðsetningu	lyfjabúða	og	veita	leyfi	til	flutnings	

eftir	því	hvar	þörf	væri	fyrir	rekstur	lyfjabúðar	(Lyfjastofnun,	e.d.-a;	Þingskjal	54,	1962-

1963).	 Árið	 1991	 fór	 af	 stað	 undirbúningur	 frumvarps	 að	 nýjum	 lyfjalögum	 þar	 sem	

sameina	átti	þáverandi	 lyfjalög	 frá	árinu	1984	og	 lög	um	 lyfjadreifingu	 frá	árinu	1982.	

Skoða	 átti	 hugmyndir	 að	 breytingum	 á	 lyfjadreifingu	 með	 aukið	 frjálsræði	 og	 meiri	

samkeppni	 í	 huga.	 Markmiðið	 var	 að	 ná	 fram	 kostnaðarlækkun	 í	 dreifingu	 lyfja	

(Sighvatur	Björgvinsson,	1993-1994).		

4.2.1 Lyfjamarkaður	gefinn	frjáls	

Ný	 lyfjalög	 nr.	 93/1994	 sem	 byggð	 voru	 á	 skuldbindingum	 Íslands	 vegna	 aðildar	 að	

samningnum	um	Evrópska	 efnahagssvæðið	 tóku	 gildi	 þann	 1.	 júlí	 árið	 1994.	Markmið	

nýju	 lyfjalaganna	 var	 að	 tryggja	 landsmönnum	 nægilegt	 framboð	 af	 nauðsynlegum	

lyfjum	 ásamt	 hagkvæmri	 dreifingu	 þeirra.	 Með	 tilkomu	 lyfjalaganna	 varð	 Ísland	 eitt	

fyrsta	Evrópuríkið	 til	að	draga	úr	 ströngu	regluverki	og	aflétta	hömlum	á	 lyfjamarkaði.	

Ekki	 var	 lengur	 krafist	þess	 að	eigendur	 lyfjabúða	væru	 lyfjafræðingar	 að	mennt.	Hins	

vegar	 var	 aðeins	 lyfjafræðingum	 veitt	 lyfsöluleyfi	 og	 þeir	 áfram	 ábyrgir	 fyrir	 rekstri	

lyfjabúða.	Einnig	var	verðlagning	lausasölulyfja	gefin	frjáls.	Það	þýddi	að	ekki	var	lengur	

gefin	út	verðskrá	sem	gaf	 til	 kynna	hámarks-	og	smásöluverð	 lausasölulyfja	heldur	var	

verðlagning	 þeirra	 ákveðin	 af	 hverri	 lyfjabúð	 fyrir	 sig.	 Hins	 vegar	 voru	 ákvarðanir	 um	

verðlagningu	 lyfseðilsskyldra	 lyfja	 og	 niðurgreiðslu	 þeirra	 í	 höndum	 sérstakrar	

Lyfjagreiðslunefndar	sem	skipuð	var	af	ráðherra	(Lyfjalög	nr.	93/1994;	Anell,	2005).		

Þrátt	 fyrir	að	 lyfjalögin	 tækju	gildi	árið	1994	kom	ákvæði	VII	 í	 lögunum	um	stofnun	

lyfjabúða,	 lyfsöluleyfi	 og	 lyfjaverð	 ekki	 til	 framkvæmda	 fyrr	 en	 15.	 mars	 árið	 1996.	

Ástæðan	 fyrir	 frestun	 ákvæðis	 VII	 var	 að	meta	 þurfti	 áhrif	 laganna	 á	 lyfjadreifingu	 og	

lyfjaneyslu	 í	 landinu.	Mikil	 tímamót	 urðu	 því	 á	 íslenskum	 lyfjamarkaði	 þegar	 ákvæðið	

kom	loks	til	framkvæmda	og	gekk	í	gildi.	Sérleyfin	sem	áður	þurfti	til	að	reka	lyfjabúð	og	
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úthlutuð	voru	af	yfirvöldum	féllu	niður	og	hver	sem	er	gat	stofnað	til	reksturs	lyfjabúðar.	

Lyfjamarkaðurinn	 var	 þar	með	 orðinn	 frjáls.	 Gríðarleg	 fjölgun	 varð	 í	 kjölfarið	 á	 fjölda	

lyfjabúða	á	 Íslandi,	 samkeppni	og	vöruúrval	 jókst	 til	muna,	aðgengi	að	 lyfjum	batnaði,	

þjónustustig	hækkaði	og	lyfjaverð	lækkaði	(„Allir	vissu	að	gildistökunni“,	1995).		

4.3 Breytingar	á	lyfjamarkaði	í	kjölfar	aukins	frjálsræðis	

Í	 kjölfar	 gildistöku	 nýju	 lyfjalaganna	 var	 fjárfestum	 orðið	 heimilt	 að	 kaupa	 rekstur	

lyfjabúða	og	gera	þær	að	hlutafélögum.	Undir	þeim	kringumstæðum	tóku	apótekskeðjur	

að	 myndast.	 Apótekskeðjan	 Lyfja	 hf.	 var	 stofnuð	 þann	 11.	 apríl	 árið	 1996,	 tæplega	

mánuði	eftir	gildistöku	ákvæðis	VII.	Fyrsta	lyfjabúð	þeirra	opnaði	í	Lágmúla	5	og	var	frá	

upphafi	 rekin	 með	 öðru	 sniði	 en	 áður	 hafði	 tíðkast	 í	 íslenskum	 lyfjabúðum.	

Opnunartíminn	 var	 lengri,	 mælingar	 og	 ráðgjöf	 hjúkrunarvara	 var	 veitt	 á	 staðnum	 af	

hjúkrunarfræðingi	og	aðgengi	viðskiptavina	að	lyfjafræðingum	varðandi	ráðgjöf	á	vali	og	

notkun	lyfja	jókst	(„Nýtt	apótek	Lyfju	hf.“,	1996).	Apótek	Suðurnesja	var	fyrsta	sjálfstætt	

einkarekna	 lyfjabúðin	 sem	 hóf	 starfsemi	 eftir	 samþykkt	 ákvæðis	 VII	 en	 alls	 voru	 sex	

sjálfstætt	 einkareknar	 lyfjabúðir	 stofnaðar	 árið	 1996.	 Það	 voru	 Engihjalla	 Apótek,	

Skipholts	 Apótek,	 Apótekið	 Skeifan,	 Hringbrautar	 Apótek,	 Rima	 Apótek	 og	 Apótek	

Suðurnesja	 en	 það	 síðastnefnda	 var	 eina	 lyfjabúðin	 sem	 staðsett	 var	 utan	

höfuðborgarsvæðisins	(Axel	Sigurðsson,	2004).		

Nýju	lyfjabúðirnar	náðu	fljótt	töluverðri	markaðshlutdeild	á	kostnað	þeirra	lyfjabúða	

sem	 fyrir	 voru.	 Fyrir	 lagasetninguna	 var	 Ingólfsapótek	 stærsta	 lyfjabúð	 landsins	 með	

stærstu	markaðshlutdeildina	 en	 nýja	 lagasetningin	 leiddi	 til	 þess	 að	 það	missti	 stöðu	

sína	 á	 markaði	 og	 lyfjabúðir	 apótekskeðjanna	 tóku	 yfir.	 Margir	 lyfsalar	 sem	 höfðu	

lyfsöluleyfi	 fyrir	 lagasetningu	 brugðust	 við	 með	 því	 að	 stofna	 félagið	 Apótek	 ehf.	

(„Keðjurnar	herja	á“,	1998;	Axel	Sigurðsson,	2004).	Hagræði	hf.,	rekstraraðili	Lyf	&	heilsu	

hf.,	 var	 stofnað	 árið	 1999	 með	 sameiningu	 11	 sjálfstætt	 einkarekinna	 lyfjabúða	

víðsvegar	um	landið.	Markmiðið	með	sameiningunni	var	að	nýta	þá	kosti	sem	fólust	í	því	

að	vera	hluti	af	apótekskeðju,	til	dæmis	aukinn	sýnileiki	og	hagstæðari	 innkaup.	Einnig	

var	lögð	áhersla	á	gott	aðgengi,	hátt	þjónustustig	og	að	viðhalda	persónulegu	sambandi	

við	 viðskiptavini.	 Fyrrum	 eigendur	 sjálfstætt	 einkareknu	 lyfjabúðanna	 urðu	 hluthafar	 í	

apótekskeðjunni	 en	 ljóst	 er	 að	þarna	 lauk	 sögu	margra	 rótgróinna	 lyfjabúða	 á	 Íslandi.	

Næstu	árin	hélt	sameining	lyfjabúða	áfram	undir	merkjum	Lyf	&	heilsu.	Árið	2000	voru	
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lyfjabúðir	 Lyf	 &	 heilsu	 orðnar	 14	 talsins,	 ásamt	 einu	 útibúi	 með	 lyfsöluheimild	 í	

Þorlákshöfn.	Í	nóvember	árið	2000	var	keðjan	orðin	stærsta	samstæða	landsins	á	lyfja-	

og	heilsumarkaði	(„Stærsta	samstæða“,	1999;	„Sama	verð“,	2000).		

Þróunin	 á	 lyfjamarkaði	 á	 fyrsta	 áratug	 21.	 aldar	 hélt	 áfram	 á	 svipuðum	 nótum.	

Apótekskeðjurnar	tvær,	Lyfja	hf.	og	Lyf	&	heilsa	hf.,	héldu	áfram	að	færa	út	kvíarnar	og	

náðu	 sífellt	 stærri	 hlutdeild	 á	 markaði.	 Árið	 2003	 kaupir	 Lyfja	 hf.	 sex	 einkareknar	

lyfjabúðir	 og	 árið	 2004	 kaupir	 Lyf	 &	 heilsa	 hf.	 Skipholtsapótek.	 Í	 lok	 árs	 2006	 voru	

lyfjabúðir	 landsins	 alls	 55	 talsins	 og	 þar	 af	 voru	 sjö	 sjálfstætt	 einkareknar	 lyfjabúðir.	

Fjórar	 þeirra	 opnuðu	 fyrir	 samþykkt	 ákvæðis	 VII	 árið	 1996	 og	 þrjár	 eftir	 að	 lyfjalögin	

höfðu	að	 fullu	gengið	 í	 gegn.	Reykjavíkur	Apótek	opnaði	 í	Héðinshúsinu	árið	2009,	 tíu	

árum	eftir	að	starfsemi	gamla	Reykjavíkur	Apóteks	við	Austurstræti	í	Reykjavík	var	lögð	

niður	(Axel	Sigurðsson,	2004;	„Saga	lyfjafræðinnar“,	2007).		

4.4 Staða	og	rekstrarform	lyfjabúða	í	dag	

Samkvæmt	 ársskýrslum	 Lyfjastofnunar	 hefur	 orðið	 fjölgun	 á	 lyfjabúðum	 á	 Íslandi	

síðastliðinn	áratug.	Tafla	9	 sýnir	mannfjölda	á	 Íslandi,	 fjölda	 lyfjabúða	og	 fjölda	 íbúa	á	

hverja	 lyfjabúð	 frá	árinu	2010	til	ársins	2017.	Frá	árinu	2010	hefur	 fjöldi	 íbúa	á	hverja	

lyfjabúð	fækkað	nánast	á	hverju	ári,	með	undantekningu	árið	2012	þegar	fjöldi	lyfjabúða	

stóð	í	stað	á	meðan	mannfjöldi	á	Íslandi	jókst	um	tæplega	1000	íbúa	(Hagstofa	Íslands,	

2018;	Lyfjastofnun,	e.d.-c).	

	

Tafla	9.	Þróun	lyfjabúða	síðastliðinn	áratug.	

	 Mannfjöldi	á	Íslandi	 Fjöldi	lyfjabúða	 Fjöldi	íbúa	á	hverja	lyfjabúð	

2010	 317.630	 57	 5.572	

2011	 318.452	 59	 5.397	

2012	 319.575	 59	 5.416	

2013	 321.857	 64	 5.029	

2014	 325.671	 66	 4.934	

2015	 329.100	 68	 4.839	

2016	 332.529	 70	 4.750	

2017	 338.349	 72	 4.699	
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Árið	2018	eru	19	sjálfstætt	einkareknar	lyfjabúðir	á	Íslandi.	Apótekskeðjurnar	Lyfja	hf.	

og	Lyf	&	heilsa	hf.	reka	samtals	46	lyfjabúðir,	þar	af	rekur	Lyfja	hf.	20	lyfjabúðir	og	Lyf	&	

heilsa	26	lyfjabúðir.	Lyfjaval	ehf.	rekur	þrjár	lyfjabúðir	og	Costco	Wholesale	Iceland	ehf.	

rekur	eina	 lyfjabúð.	Tafla	10	sýnir	 lyfjabúðir	á	 Íslandi	árið	2018	eftir	 rekstraraðilum	og	

staðsetningu.	 46	 lyfjabúðir	 eru	 staðsettar	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 eða	 66,7%	 af	

heildarfjölda	 lyfjabúða.	 23	 lyfjabúðir	 eru	 staðsettar	 á	 landsbyggðinni	 eða	 33,3%	 af	

heildarfjölda	lyfjabúða	(Lyfjastofnun,	e.d.-b).	

	

Tafla	10.	Lyfjabúðir	á	Íslandi	árið	2018.	

	

4.4.1 Flokkun	lyfjaafgreiðslustaða	

Lyfjaafgreiðslustöðum	 á	 Íslandi	 er	 skipt	 niður	 í	 flokka	 eftir	 þjónustustigi	 og	 heimild	 til	

sölu	og	afhendingar	lyfja.	Um	er	að	ræða	lyfjabúðir,	lyfjaútibú	og	lyfsölur.	Tafla	11	sýnir	

lyfjaafgreiðslustaði	og	hvernig	þeir	skiptast	niður	eftir	fyrirkomulagi.	Lyfjabúðir	eru	hinar	

eiginlegu	lyfjaverslanir	og	eiga	að	vera	reknar	sem	sérverslanir.	Starfsemi	lyfjabúða	á	að	

vera	 aðskilin	 allri	 annarri	 starfsemi	 fyrirtækja	 eða	 verslana.	 Lyfjabúðum	 er	 heimilt	 að	

reka	 lyfjaútibú	 sem	 starfa	 samkvæmt	 lyfsöluleyfi	 lyfjabúðarinnar	 og	 er	 á	 ábyrgð	

lyfsöluleyfishafans.	 Lyfjaútibúum	 er	 skipt	 niður	 í	 fjóra	 flokka	 eftir	 þjónustustigi.	

Auðkenna	þarf	lyfjaútibú	sem	tilheyra	flokkum	eitt	og	tvö	þannig	að	greinilegt	er	að	um	

lyfjaútibú	er	að	ræða.	Sama	á	við	um	 lyfjaútibú	 í	 flokki	þrjú	að	því	gefnu	að	afgreiðsla	

lausasölulyfja	fari	þar	fram.	Lyfsölur	eru	starfræktar	af	heilsugæslu	eða	sveitarfélögum	í	

þeim	 umdæmum	 þar	 sem	 engin	 lyfjabúð	 eða	 lyfjaútibú	 eru	 starfandi	 (Reglugerð	 um	

lyfsöluleyfi	og	lyfjabúðir	nr.	426/1997).			

Árið	2018	eru	29	lyfjaútibú	starfandi	út	frá	11	lyfjabúðum	á	Íslandi	og	eru	öll	staðsett	

á	 landsbyggðinni.	 Þar	 af	 eru	 þrjú	 lyfjaútibú	 í	 flokki	 1,	 13	 lyfjaútibú	 í	 flokki	 2	 og	 13	

	 Höfuðborgarsvæðið	 Landsbyggðin	

Sjálfstæður	einkarekstur	 14	 5	
Lyfja	hf.	 11	 9	
Lyf	&	heilsa	hf.	 18	 8	
Lyfjaval	ehf.	 2	 1	
Costco	Wholesale	Iceland	ehf.	 1	 0	
Samtals	 46	 23	
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lyfjaútibú	 í	 flokki	 3.	 Í	 dag	 eru	 engin	 lyfjaútibú	 starfandi	 sem	 tilheyra	 flokki	 4.	 Fjórar	

lyfsölur	 eru	 starfræktar	 á	 landsbyggðinni.	 Lyfsalan	 Hólmavík	 er	 rekin	 af	

Heilbrigðisstofnun	Vesturlands,	Lyfsalan	Vík	og	Lyfsalan	Kirkjubæjarklaustri	eru	reknar	af	

Heilbrigðisstofnun	 Suðurlands	 og	 Lyfsalan	 Vopnafirði	 er	 rekin	 af	 Vopnafjarðarhrepp	

(Lyfjastofnun,	e.d.-b).	

	

Tafla	11.	Lyfjaafgreiðslustaðir	á	Íslandi.	

	

4.5 Upphaf	og	þróun	lyfjafyrirtækja	

Í	kringum	árið	1930	hófst	framleiðsla	 lyfja	á	 Íslandi,	bæði	framleiðsla	á	töfluformi	og	á	

formi	stungulyfja.	Frá	upphafi	var	töfluframleiðsla	mikil	 í	Reykjavíkur	Apóteki,	meiri	en	

tíðkaðist	 í	 öðrum	 lyfjabúðum	 á	 þessum	 árum.	 Um	 svipað	 leyti	 hófst	 framleiðsla	

stungulyfja	og	talið	er	að	framleiðslan	hafi	farið	fram	í	mörgum	lyfjabúðum	á	Íslandi	en	

ekki	 er	 vitað	 nákvæmlega	 hvar	 framleiðslan	 átti	 sér	 stað.	 Árið	 1944	 stofnaði	 Stefán	

Thorarensen	heildverslun	þar	sem	framleidd	voru	lyf,	þar	á	meðal	lyf	á	töfluformi,	ásamt	

innflutningi	á	erlendum	sérlyfjum.	Þremur	árum	síðar	fjárfesti	Stefán	í	öflugri	fjölstimpla	

töfluvél	og	braut	þar	með	blað	í	sögu	töflugerðar	á	Íslandi	(Jóhannes	F.	Skaftason,	Jakob	

Kristinsson	 og	 Þorkell	 Jóhannesson,	 2011;	 Jóhannes	 F.	 Skaftason	 og	 Þorkell	

Jóhannesson,	2013).	Lyfjaverslun	ríkisins	var	stofnuð	árið	1921	sem	sérstök	starfseining	

innan	 Áfengisverslunar	 ríkisins.	 Árið	 1947	 hóf	 Lyfjaverslun	 ríkisins	 eigin	 framleiðslu	 á	

Lyfjabúð	 Hin	eiginlega	lyfjaverslun.	Lyfjafræðingur	sér	um	reksturinn.	

Lyfjaútibú	1	 Starfandi	lyfjafræðingur	sem	sér	um	afgreiðslu	lyfseðla.	

Lyfjaútibú	2	 Ekki	starfandi	lyfjafræðingur	og	langt	eða	torsótt	í	lyfjabúð.	Lyfjatækni	
eða	sérþjálfuðum	starfsmanni	er	heimilt	að	afgreiða	lyf	gegn	lyfseðli	og	
lausasölulyf.		

Lyfjaútibú	3	 Afhending	lyfja	sem	hafa	verið	afgreidd	í	lyfjabúð.	Lyfjatækni	eða	
sérþjálfuðum	starfsmanni	er	heimilt	að	afgreiða	lausasölulyf.	Heimilt	er	
að	hafa	neyðarforða	nauðsynlegra	lyfja,	sem	starfsmaður	má	afgreiða	
samkvæmt	fyrirmælum	lyfsöluleyfishafa.		

Lyfjaútibú	4	 Heimilt	er	að	hafa	neyðarforða	nauðsynlegra	lyfja	á	vegum	lyfjabúðar.	

Lyfsölur	 Ef	ekki	er	starfrækt	lyfjabúð	eða	lyfjaútibú	í	viðkomandi	sveitarfélagi	má	
fela	heilsugæslustöð	að	reka	lyfjasölu	í	umdæminu.	
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töflum	 og	 stungulyfjum	 og	 árið	 1954	 hóf	 stofnunin	 framleiðslu	 innrennslislyfja.	 Árið	

1957	 varð	 aðskilnaður	 á	 rekstri	 Lyfjaverslunar	 ríkisins	 og	Áfengisverslunar	 ríkisins	 og	 í	

framhaldinu	 var	 Lyfjaverslunin	 rekin	 sem	 sjálfstæð	 eining.	 Lyfjaframleiðslan	 hélt	 þó	

áfram	og	afkastagetan	 jókst	 (Friðrik	Már	Baldursson	og	Guðmundur	Sigfinnsson,	2003;	

Þorkell	Jóhannesson,	2006).		

Árið	 1981	 var	 lyfjafyrirtækið	 Delta	 hf.	 stofnað	 þegar	 stjórn	 Pharmaco	 hf.,	 sem	 var	

innkaupasamband	 lyfsala	 á	 tímum	 innflutningshafta	 og	 síðar	 lyfjaheildsala	 og	

lyfjaframleiðandi,	ákvað	að	stofna	 íslenskt	hlutafélag	til	halda	utan	um	lyfjaframleiðslu	

Pharmaco	hf.	Starfsemi	Delta	hf.	hófst	tveimur	árum	síðar	þegar	lyfjaverksmiðja	þess	við	

Reykjavíkurveg	í	Hafnarfirði	tók	til	starfa.	Þar	voru	framleidd	lyf	bæði	fyrir	innlendan	og	

erlendan	markað.	 Árið	 1992	 seldi	 Pharmaco	 hf.	 hlut	 sinn	 í	 Delta	 hf.	 en	 hélt	 áfram	að	

flytja	 inn	 lyf	 og	 dreifa	 lyfjum	 fyrir	 Delta	 hf.	 („Sóknarfæri	 íslensks	 lyfjaiðnaðar“,	 1998;	

„Skorið	 á	 tengsl“,	 1992).	 Árið	 1998	 keypti	 Delta	 hf.	 framleiðslu-	 og	 þróunardeild	

Lyfjaverslunar	 Íslands	hf.,	 áður	 Lyfjaverslun	 ríkisins,	 en	 Lyfjaverslun	 Íslands	hf.	 hélt	 þó	

áfram	 dreifingu	 á	 öllum	 framleiðsluvörum	 Delta	 hf.	 innanlands.	 Árið	 2002	 lagðist	

framleiðsla	 sterílla	 innrennslislyfja	af	og	 sama	ár	 sameinaðist	Delta	hf.	 lyfjafyrirtækinu	

Omega	Farma	ehf.	undir	nafni	Delta	hf.	Með	sameiningunni	varð	til	stærsta	lyfjafyrirtæki	

landsins.	 Markmið	 sameinaðs	 félags	 var	 að	 styrkja	 stöðu	 sína	 í	 lyfjaþróun	 og	 sölu	 á	

samheitalyfjum	bæði	innanlands	og	erlendis.	Stuttu	síðar	keypti	Pharmaco	hf.	51%	hlut	í	

Delta	hf.	í	næst	stærsta	samruna	Íslandssögunnar.	Fyrirtækin	voru	sameinuð	undir	heiti	

Pharmaco	 hf.	 og	 með	 sameiningunni	 varð	 til	 eitt	 verðmætasta	 fyrirtæki	 landsins	 á	

þessum	 tíma	 („Delta	 hf.	 og	 Lyfjaverslun	 Íslands	 hf.“,	 1999;	 „Delta	 og	 Omega	 Farma“,	

2002;	„Delta	og	Pharmaco“,	2002;	„Bæta	hvort	annað“,	2002).		

Þann	 12.	maí	 árið	 2004	 var	 heiti	 Pharmaco	 samstæðunnar	 breytt	 í	 Actavis	 og	 nýja	

heitið	 kynnt	 með	 samræmdu	 kynningarstarfi	 á	 öllum	 markaðssvæðum	 Actavis.	

Nafnabreytingin	tók	til	flestra	dótturfélaga	samstæðunnar,	þar	á	meðal	dótturfélagsins	

Medis	 sem	 sá	 um	 sölu	 lyfja	 og	 lyfjahugvits	 til	 annarra	 lyfjafyrirtækja	 („Verðlaunuð	

umbreyting“,	2004).	Á	þessum	tíma	náði	starfsemi	Actavis	til	25	landa,	starfsmenn	voru	

um	 7.000	 talsins	 og	 var	 fyrirtækið	 eitt	 það	 verðmætasta	 í	 Kauphöll	 Íslands.	 Þann	 23.	

desember	2004	var	Actavis	fyrst	á	markað	með	nýtt	samheitalyf	í	Þýskalandi	og	varð	þar	

með	 fyrsta	 samheitalyfjafyrirtæki	 í	 heiminum	 til	 að	 setja	 samheitalyf	 viðkomandi	
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frumlyfs	 á	 markað.	 Einnig	 var	 samheitalyfið	 selt	 til	 annarra	 lyfjafyrirtækja	 sem	

markaðssettu	lyfið	og	seldu	undir	eigin	vörumerki.	Næstu	ár	einkenndust	af	mikilli	útrás	

Actavis	og	 fyrirtækið	óx	hratt	með	kaupum	þess	á	erlendum	samheitalyfjafyrirtækjum	

um	allan	heim.	Bandaríska	samheitalyfjafyrirtækið	Watson	Pharmaceuticals	festi	kaup	á	

Actavis	Group	árið	2012.	Þremur	árum	síðar	tók	móðurfélag	Actavis	á	Íslandi	upp	heitið	

Allergan	 eftir	 að	 Actavis	 hafði	 keypt	 bandaríska	 frumlyfjafyrirtækið	 Allergan.	 Við	 það	

breyttist	 starfsemi	 Actavis	 úr	 því	 að	 vera	 samheitalyfjafyrirtæki	 yfir	 í	 að	 vera	 alhliða	

lyfjafyrirtæki	 sem	 sér	 um	 þróun,	 framleiðslu	 og	 markaðssetningu	 bæði	 frumlyfja	 og	

samheitalyfja	(„Actavis	fyrst	á“,	2004;	„Actavis	sameinast	Watson“,	2012;	„Sviptingar	á	

samheitalyfjamarkaði“,	2015).		

Lyfjafyrirtækið	 Alvogen	 var	 stofnað	 árið	 2009	 og	 hóf	 starfsemi	 sína	 á	 Íslandi	 árið	

2010.	 Það	 sérhæfir	 sig	 í	 þróun	og	 framleiðslu	 samheitalyfja	 sem	eru	 flókin	 í	 þróun	og	

framleiðslu,	til	dæmis	líftæknilyf,	innrennslislyf	og	lyfjaplástra.	Árið	2014	keypti	Alvogen	

íslenska	 lyfjafyrirtækið	 Portfarma,	 sem	 hafði	 sérhæft	 sig	 í	 sölu,	 dreifingu	 og	

markaðssetningu	 lyfja	 frá	 árinu	 2005.	 Í	 kjölfarið	 voru	 samheitalyf	 Alvogen	 skráð	 og	

markaðssett	 á	 Íslandi.	 Starfsemi	 Alvogen	 á	 Íslandi	 er	 skipt	 niður	 í	 evrópskar	

höfuðstöðvar	 Alvogen,	 innlenda	 markaðssetningu	 og	 skráningu	 lyfja	 og	 hátæknisetur	

systurfyrirtækisins	Alvotech	í	Vatnsmýrinni	þar	sem	þróun	og	framleiðsla	líftæknilyfja	fer	

fram.	 Innan	 hátæknisetursins	 eru	 í	 þróun	 og	 framleiðslu	 líftæknilyf	 sem	 renna	 af	

einkaleyfi	á	næstu	árum	og	þá	mun	Alvogen	selja	líftæknilyf	Alvotech	á	markaðssvæðum	

sínum	í	35	löndum.	Í	ársbyrjun	2018	var	Alvogen	annað	stærsta	samheitalyfjafyrirtækið	

á	 Íslandi	 og	 er	 í	 hröðum	 vexti.	 Um	 200	 sérfræðingar	 og	 vísindamenn	 starfa	 hjá	

systurfyrirtækjunum	Alvogen	og	Alvotech	á	Íslandi,	þar	af	um	helmingur	konur	(Alvogen,	

e.d.-a;	Alvogen,	e.d.-b;	 „Alvogen	kaupir	Portfarma“,	2014;	 „Konur	 leiða	uppbyggingu“,	

2017;	„Sterk	staða	kvenna“,	2018).		
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5 Hvað	felst	í	því	að	starfa	sem	lyfjafræðingur?	

Fræðigreinin	 lyfjafræði	 fjallar	 um	 lyf	 á	 víðtækan	 hátt,	 allt	 frá	 þróun	 lyfjaefna	 og	

lyfjaforma	til	framleiðslu,	verkunar	og	notkunar.	Hér	á	landi	er	lyfjafræðinám	fimm	ára	

háskólanám	 við	 lyfjafræðideild	 heilbrigðisvísindasviðs	 Háskóla	 Íslands.	 Til	 að	 öðlast	

starfsréttindi	 lyfjafræðings	hér	á	 landi	og	 fá	 starfsleyfi	 frá	Embætti	 landlæknis	þarf	 að	

ljúka	 meistaraprófi	 í	 lyfjafræði	 (embættisprófi	 til	 lyfjafræði)	 ásamt	 9	 mánaða	

starfsþjálfun,	 þar	 sem	 krafist	 er	 að	 minnsta	 kosti	 6	 mánaða	 þjálfunar	 í	 lyfjabúð	 eða	

sjúkrahúsapóteki.	 Skipulag	 lyfjafræðinámsins	 við	 Háskóla	 Íslands	 tekur	 mið	 af	

lyfjafræðinámi	 á	 Norðurlöndunum	 og	 í	 Evrópu.	 Námið	 uppfyllir	 kröfur	

Evrópusambandsins	 um	 menntun	 lyfjafræðinga	 og	 því	 hljóta	 lyfjafræðingar	 sem	

útskrifast	 á	 Íslandi	 gagnkvæm	 atvinnuréttindi	 í	 aðildarlöndum	 sambandsins	 (Háskóli	

Íslands,	e.d.;	Reglugerð	um	menntun,	réttindi	og	skyldur	lyfjafræðinga	og	skilyrði	til	að	

hljóta	starfsleyfi	og	sérfræðileyfi	nr.	1090/2012).	

5.1 Réttindi	og	skyldur	

Lyfjafræðingar	 þurfa	 að	 fylgja	 faglegum	 kröfum,	 skyldum,	 trúnaði	 og	 þagnarskyldu	 í	

starfi.	Þeir	bera	ábyrgð	á	afhendingu	lyfja,	ráðgjöf,	greiningu	og	lausnum	á	lyfjatengdum	

vandamálum	 skjólstæðinga	 sinna	 og	 þurfa	 að	 þekkja	 lög	 og	 reglugerðir	 sem	 gilda	 um	

heilbrigðisstarfsmenn.	Einnig	er	krafa	um	að	lyfjafræðingar	virði	siðareglur	stéttarinnar.	

Núverandi	 siðareglur	 lyfjafræðinga	 voru	 samþykktar	 á	 aðalfundi	 Lyfjafræðingafélags	

Íslands	 árið	 2010	 og	 þar	 segir	 að	 lyfjafræðingar	 eigi	 að	 tryggja	 öryggi	 og	 velferð	

skjólstæðinga	og	að	hagsmunir	þeirra	séu	í	fyrirrúmi.	Einnig	ber	lyfjafræðingi	að	viðhalda	

faglegri	 þekkingu	 sinni	 og	 á	 ekki	 taka	 að	 sér	 verkefni	 sem	 skerðir	 sjálfstæði	hans	 sem	

lyfjafræðings	 í	 starfi	 (Reglugerð	 um	 menntun,	 réttindi	 og	 skyldur	 lyfjafræðinga	 og	

skilyrði	til	að	hljóta	starfsleyfi	og	sérfræðileyfi	nr.	1090/2012;	Embætti	landlæknis,	e.d.).		

5.2 Eðli	starfs,	starfsumhverfi	og	starfsvettvangur	

Í	 lyfjalögum	nr.	93/1994	segir	að	 lyfjafræðingar	beri	ábyrgð	á	afgreiðslu	 lyfseðils	og	að	

afgreiðslan	 sé	 rétt	 samkvæmt	 lyfjaávísun.	 Í	 lyfjabúð	 eiga	 að	 vera	 minnsta	 kosti	 tveir	

lyfjafræðingar	 við	 störf	 á	 almennum	 afgreiðslutímum	 og	 á	 álagstímum.	 Þó	 er	

Lyfjastofnun	heimilt	að	veita	undanþágu	frá	þessu	ákvæði	laganna	og	heimila	að	aðeins	

einn	 lyfjafræðingur	starfi	 í	 lyfjabúð	ef	umfang	hennar	er	 lítið	og	annað	starfsfólk	er	 til	
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staðar	ef	þörf	er	á	aðstoð.	Lyfjafræðingar	geta	sótt	um	lyfsöluleyfi	að	því	gefnu	að	vera	

með	 gilt	 starfsleyfi	 frá	 Embætti	 landlæknis	 og	 staðfestingu	 á	 því	 að	 viðkomandi	 hafi	

starfað	sem	lyfjafræðingur	 í	að	minnsta	kosti	þrjú	ár	frá	útgáfu	starfsleyfis.	Lyfsöluleyfi	

veitir	lyfsöluleyfishafa	rétt	til	þess	að	kaupa	lyf	í	heildsölu	og	afhenda	lyf	gegn	lyfseðli	og	

í	 lausasölu	 í	 nafni	 lyfjabúðarinnar.	 Í	 töflu	 12	 má	 sjá	 meðal	 stöðugildi	 lyfjafræðinga	 á	

afgreiðslutíma,	meðaltal	afgreiddra	lyfjaávísana	á	viku	og	meðal	opnunartíma	lyfjabúða	

á	 viku	 árið	 2007	 til	 ársins	 2017.	 Stöðugildi	 lyfjafræðinga	 á	 afgreiðslutíma	 fer	 úr	 1,3	

stöðugildi	 árið	 2007	 í	 1,6	 stöðugildi	 árið	 2017,	 sem	 er	 í	 takt	 við	 fjölgun	 á	 meðaltali	

afgreiddra	lyfjaávísana	á	viku	(Lyfjalög	nr.	93/1994;	Lyfjastofnun,	e.d.-c).		

	

Tafla	12.	Viðvera	og	afrakstur	lyfjafræðinga	í	lyfjabúðum	árið	2007	til	ársins	2017.		

	 Meðal	stöðugildi	

lyfjafræðinga	á	
afgreiðslutíma	

Meðaltal	afgreiddra	

lyfjaávísana	á	viku	

Meðal	opnunartími	

lyfjabúða	(klst	á	viku)	

2007	 1,3	 39.595	 54	

2008	 1,5	 43.649	 52,5	

2009	 1,5	 42.224	 52,1	

2010	 1,5	 40.114	 53,3	

2011	 1,4	 39.337	 53,6	

2012	 1,4	 48.990	 52,7	

2013	 1,4	 49.202	 52,3	

2014	 1,4	 48.383	 52	

2015	 1,4	 50.155	 52,2	

2016	 1,4	 52.191	 52,6	

2017	 1,6	 53.379	 52,6	
	

Leyfi	 Lyfjastofnunar	þarf	 til	 framleiðslu	 lyfja.	 Skilyrði	 þess	 að	 fá	 lyfjaframleiðsluleyfi	

eru	 að	 lyfjafræðingur	 þarf	 að	 veita	 framleiðslunni	 faglega	 forstöðu	 og	 þarf	 að	 hafa	

starfsleyfi	 hér	 á	 landi.	 Húsnæði	 og	 tækjabúnaður	 þarf	 einnig	 að	 fullnægja	 kröfum	um	

framleiðslu,	 geymslu	 og	meðferð	 lyfja.	 Handhafar	 framleiðsluleyfis	 eru	 þeir	 einu	 sem	

mega	 framleiða	 lyf	 og	 nauðsynlegt	 er	 að	 öll	 framleiðsla	 lyfja	 fyrir	 menn	 og	 dýr	 fylgi	

reglum	 um	 góða	 framleiðsluhætti	 í	 lyfjafræði	 (Lyfjalög	 nr.	 93/1994;	 Reglugerð	 um	

framleiðslu	lyfja	nr.	893/2004).		
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Starfsvettvangar	 lyfjafræðinga	 á	 Íslandi	 eru	 fjölbreytilegir	 og	 taka	 sífelldum	

breytingum.	 Í	 töflu	 13	 má	 sjá	 að	 árið	 2018	 starfa	 alls	 66,4%	 lyfjafræðinga	 og	

félagsmanna	í	Lyfjafræðingafélagsi	Íslands	(LFÍ)	hjá	lyfjabúðum	eða	hjá	lyfjafyrirtækjum.	

Þá	 starfa	 8%	 lyfjafræðinga	 á	 sjúkrahúsum,	 4%	 lyfjafræðinga	 í	 Háskóla	 Íslands	 og	 8%	

lyfjafræðinga	 í	opinberri	 stjórnsýslu.	14%	 lyfjafræðinga	starfa	við	annað	eða	eru	ekki	 í	

starfi.	 Félagar	 í	 LFÍ	 eru	 alls	 435,	 þar	 af	 298	 konur	 (68,5%)	 og	 137	 karlar	 (31,5%)	

(Lyfjafræðingafélag	Íslands,	2018).	

	

Tafla	13.	Skipting	lyfjafræðinga	í	LFÍ	eftir	starfsvettvangi	og	kyni	árið	2018.	

	 Alls	 %	Hlutfall	alls	 %	Hlutfall	karlar	 %	Hlutfall	konur	

Lyfjabúðir/apótek	 136	 31	 34,6	 64,4	

Lyfjafyrirtæki	 153	 35	 28,1	 71,9	

Sjúkrahús	 35	 8	 17,1	 82,9	

Háskóli	Íslands	 19	 4	 26,3	 73,7	

Opinber	stjórnsýsla	 32	 8	 34,4	 65,6	

Önnur	störf/ekki	í	starfi	 60	 14	 41,7	 58,3	
	

5.3 Fyrri	rannsóknir	á	starfsánægju	lyfjafræðinga	

Starfsánægja	 lyfjafræðinga	 hefur	 talsvert	 verið	 rannsökuð	 á	 erlendum	 vettvangi	 og	

áhugi	hefur	verið	fyrir	að	kanna	hvað	það	er	í	eðli	starfs	og	starfsumhverfi	lyfjafræðinga	

sem	 veldur	 ánægju	 og	 óánægju	 í	 starfi.	 Árið	 2017	 var	 birt	 könnun	 á	 vegum	 sænska	

lyfjafræðingafélagsins	á	starfsumhverfi	og	líðan	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	

í	 Svíþjóð.	Niðurstöður	hennar	 sýna	meðal	 annars	 að	72,7%	þátttakenda	upplifa	 frekar	

mikið	 eða	 mikið	 vinnuálag	 í	 starfi,	 72%	 upplifa	 takmarkaða	 eða	 mjög	 takmarkaða	

möguleika	 að	 hafa	 áhrif	 á	 vinnuaðstæður	 sínar,	 53,7%	 þátttakenda	 ráða	 ekki	 eigin	

vinnutíma,	20,3%	þátttakenda	finnast	þeir	ekki	geta	sinnt	ábyrgð	og	skyldum	sínum	sem	

lyfjafræðingar	í	starfi,	38,1%	óttast	frekar	mikið	að	gera	mistök	við	afgreiðslu	lyfja	vegna	

vinnuálags	og	11%	þátttakenda	óttast	það	mikið	(Sveriges	Farmaceuter,	2017).	

Boardman,	Blenkinsopp,	Jesson	og	Wilson	(2001)	framkvæmdu	rannsókn	í	Bretlandi	á	

starfsánægju	 lyfjafræðinga	á	ólíkum	starfsvettvangi.	Niðurstöður	sýna	að	 í	heildina	eru	

lyfjafræðingar	almennt	ánægðir	í	starfi.	Eldri	þátttakendur	mældust	ánægðari	í	starfi	en	
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þeir	sem	yngri	voru	og	einnig	mældust	konur	almennt	ánægðari	í	starfi	en	karlar.	Þegar	

skoðað	var	eðli	starfs	og	starfsumhverfi	sýna	niðurstöður	að	lyfjafræðingar	sem	starfa	í	

lyfjabúðum	voru	ánægðari	í	starfi	en	lyfjafræðingar	sem	starfa	á	sjúkrahúsum.		

Niðurstöður	 bandarískrar	 rannsóknar	 Gaither	 (1999)	 á	 viðhorfum	 lyfjafræðinga	 í	

starfi	sýna	samband	á	milli	starfsánægju	lyfjafræðinga	og	starfsmannaveltu,	þ.e.	eftir	því	

sem	 starfsánægja	 þeirra	 mælist	 hærri	 því	 minni	 er	 starfsmannaveltan.	 Þegar	 skoðuð	

voru	tengsl	starfsánægju	við	eðli	starfs	og	starfsumhverfi	eftir	starfsvettvangi	kom	í	ljós	

að	lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	mældust	

óánægðari	 í	 starfi	 en	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 á	 öðrum	 starfsvettvangi,	 til	 dæmis	hjá	

sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eða	 á	 sjúkrahúsum.	 Lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	höfðu	einnig	jákvæðara	viðhorf	gagnvart	starfi	sínu.		

Sambærilegar	niðurstöður	komu	fram	í	rannsókn	Maio,	Goldfarb	og	Hartmann	(2004)	

á	 starfsánægju	 lyfjafræðinga	 í	 Bandaríkjunum.	 Niðurstöður	 sýna	 almenna	 ánægju	

lyfjafræðinga	 í	 starfi,	 þar	 sem	68%	allra	 þátttakenda	 í	 rannsókninni	 voru	 ánægðir	 eða	

mjög	 ánægðir	 í	 starfi.	 80%	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	og	78%	lyfjafræðinga	sem	starfa	á	sjúkrahúsum	mældust	ánægðir	í	starfi	en	

aðeins	53%	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	

Einnig	voru	þeir	66%	ólíklegri	 til	 að	vera	ánægðir	 í	 starfi	heldur	en	 lyfjafræðingar	 sem	

starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum.		

Í	 rannsókn	 Hincapie	 o.fl.	 (2012)	 var	 aðeins	 skoðuð	 starfsánægja	 lyfjafræðinga	 sem	

starfa	 í	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 Niðurstöður	 sýna	 að	 17%	

þátttakenda	 voru	 ekki	 nýta	 þekkingu	 og	 færni	 í	 starfi	 og	 25%	 þátttakenda	 fengu	 ekki	

hrós	 eða	 viðurkenningu	 fyrir	 góð	 störf.	 Einnig	 sýna	niðurstöður	 að	 lyfjafræðingar	 sem	

hafa	starfað	áður	á	öðrum	starfsvettvangi	mældust	óánægðari	í	núverandi	starfi	heldur	

en	 lyfjafræðingar	 sem	 hafa	 einungis	 starfsreynslu	 úr	 í	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum.		

Hassel,	 Seston	 og	 Shann	 (2007)	 rannsökuðu	 starfsánægju	 á	 meðal	 lyfjafræðinga	 í	

Bretlandi.	Af	þeim	áhrifaþáttum	starfsánægju	sem	kannaðir	voru	í	rannsókninni	mældist	

mesta	ánægjan	með	samstarfsfólkið.	Þar	á	eftir	komu	ábyrgð	í	starfi,	sjálfstæði	í	starfi	og	

samskipti	 við	 skjólstæðinga	 eða	 viðskiptavini.	 Sá	 áhrifaþáttur	 sem	 mældist	 minnsta	

ánægjan	 með	 var	 viðurkenning	 fyrir	 góð	 störf.	 Höfundar	 rannsóknarinnar	 skoðuðu	



	

40	

einnig	mun	á	starfsánægju	kynjanna	og	kom	í	ljós	að	kvenkyns	lyfjafræðingar	mældust	í	

heildina	 marktækt	 ánægðari	 í	 starfi	 en	 karlkyns	 lyfjafræðingar	 ásamt	 því	 að	 vera	

ánægðari	 með	 starfshlutfall,	 fjölbreytileika	 starfs	 og	 samskipti	 við	 skjólstæðinga	 eða	

viðskiptavini.		
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6 Aðferð	

Þessari	 rannsókn	 er	 ætlað	 að	 varpa	 ljósi	 á	 eðli	 eða	 einkenni	 starfs	 og	 starfsumhverfi	

lyfjafræðinga	og	skoða	hvaða	starfstengdu	þættir	hafa	áhrif	á	starfsánægju	þeirra	með	

tilliti	 til	 starfsvettvangs.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 því	 að	 kanna	 hvort	 störf	 sem	

lyfjafræðingar	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	 sinna	 á	 ólíkum	 starfsvettvangi	 hafi	 áhrif	 á	

starfsánægju	 þeirra.	 Frumbreyta	 rannsóknarinnar	 er	 starfsvettvangur	 lyfjafræðinga	 og	

fylgibreyta	er	starfsánægja	lyfjafræðinga.	Lagt	var	upp	með	tvær	rannsóknarspurningar:	

1. Hvernig	 má	 lýsa	 tengslum	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	

sinna	á	ólíkum	starfsvettvangi	við	starfsánægju	þeirra?	

2. Hvaða	starfstengda	þætti	má	greina	sem	áhrifavalda	þegar	kemur	að	starfsánægju	

lyfjafræðinga	á	íslenskum	vinnumarkaði	með	tilliti	til	starfsvettvangs?		

Til	 að	 svara	 rannsóknarspurningunum	 varð	 megindleg	 rannsóknaraðferð	 fyrir	 valinu.	

Hún	 byggir	 á	 því	 að	 afla	 tölulegra	 gagna	 og	 upplýsinga	 frá	 þátttakendum	

rannsóknarinnar	 á	 formi	 spurningakönnunar.	 Með	 megindlegri	 rannsóknaraðferð	 er	

hægt	 að	 sjá	 hvort	 marktækur	 munur	 mælist	 á	 milli	 hópa	 rannsóknarinnar	 (Neuman,	

2011).		

6.1 Þátttakendur	og	framkvæmd	

Til	 að	 ná	 til	 þátttakenda	byrjaði	 höfundur	 á	 því	 að	 senda	 kynningarbréf	 í	 tölvupósti	 á	

lyfsala/eigendur	 allra	 sjálfstætt	 einkarekinna	 lyfjabúða	 á	 Íslandi.	 Einnig	 var	

kynningarbréf	 sent	 til	 yfirmanna	 allra	 apótekskeðja	 og	 fyrirtækja	 þar	 sem	 fer	 fram	að	

minnsta	 kosti	 lyfjaþróun,	 lyfjaframleiðsla,	 lyfjaskráning	 og/eða	markaðssetning	 lyfja.	 Í	

kynningarbréfinu	 var	 óskað	 eftir	 leyfi	 til	 að	 leggja	 rannsóknina	 fyrir	 lyfjafræðinga	 sem	

þar	starfa.	Kynningarbréfið	má	sjá	í	heild	sinni	í	viðauka	1.	Greint	var	skýrt	frá	markmiði	

rannsóknar,	 hvers	 vegna	 áhugi	 væri	 fyrir	 að	 rannsaka	 viðfangsefnið,	 upplýsingar	 um	

nafnleynd	 og	 framkvæmd	 spurningakönnunar	 og	 boð	 um	 að	 kynna	 niðurstöðurnar	 ef	

þess	væri	óskað.	Viðmið	við	val	á	þátttakendum	var	að	þeir	hefðu	að	minnsta	kosti	lokið	

meistaraprófi	 í	 lyfjafræði	 og	 væru	 með	 gilt	 starfsleyfi	 frá	 Embætti	 landlæknis.	 Ef	

viðkomandi	 lyfsali	eða	yfirmaður	gaf	 leyfi	 til	að	 leggja	 rannsóknina	 fyrir	 fékk	höfundur	

send	 netföng	 eða	 netfangalista	 lyfjafræðinga	 lyfjabúðarinnar	 eða	 fyrirtækisins.	

Tölvupóstur	var	sendur	á	 lyfjafræðinga	þar	sem	rannsóknin	var	kynnt	á	sama	hátt	og	 í	
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kynningarbréfi	til	lyfsala	og	yfirmanna.	Einnig	fylgdi	hlekkur	á	rafræna	spurningakönnun	

rannsóknarinnar.	Þátttakendur	svöruðu	könnuninni	á	tímabilinu	8.	júní	–	22.	ágúst	2018.	

Áður	 en	 könnunin	 var	 opnuð	 voru	 spurningarnar	 forprófaðar	 en	 slíkt	 gaf	 færi	 á	

leiðréttingu	og	endurbótum.	

Kynningarbréf	rannsóknarinnar	var	sent	á	samtals	22	sjálfstætt	einkareknar	lyfjabúðir	

þar	sem	óskað	var	eftir	þátttöku	í	rannsókninni.	Lyfsalar	11	lyfjabúða	staðfestu	þátttöku	

eða	50%	af	heildarfjölda.	Báðar	apótekskeðjur	landsins	staðfestu	einnig	þátttöku.	Þá	var	

óskað	eftir	þátttöku	 fimm	 lyfjafyrirtækja	og	þrjú	þeirra	 staðfestu	þátttöku	eða	60%	af	

heildarfjölda.	Alls	svöruðu	106	lyfjafræðingar	spurningakönnun	rannsóknarinnar	af	þeim	

177	 lyfjafræðingum	 sem	 fengu	 könnunina	 senda.	 Svarhlutfallið	 er	 því	 59,9%.	 Alls	

svöruðu	 35	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum,	 47	

lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	reknum	af	apótekskeðjum	og	24	lyfjafræðingar	

sem	 starfa	 hjá	 fyrirtækjum	 þar	 sem	 fer	 fram	 að	 minnsta	 kosti	 lyfjaþróun,	

lyfjaframleiðsla,	lyfjaskráning	og/eða	markaðssetning	lyfja.		

6.2 Mælitæki	

Mælitæki	 rannsóknarinnar	 er	 spurningakönnun	 en	 um	 er	 að	 ræða	 vefkönnun	 á	

vefsíðunni	 Question	 Pro	 (www.questionpro.com).	 Spurningakönnun	 rannsóknarinnar	

var	 hönnuð	 með	 þrjú	 mælitæki	 starfsánægju	 sem	 fyrirmyndir.	 Fyrst	 ber	 að	 nefna	

aðlagaðan	 starfsánægjuhluta	 könnunar	 Warr-Cook-Wall	 um	 viðhorf	 og	 líðan	 í	 starfi	

(1979)	 úr	 rannsókn	 Cooper,	 Rout	 og	 Faragher	 (1989).	 Þá	 var	 starfsánægjukönnun	

Spector	 (1985)	 notuð	 sem	 fyrirmynd	 og	 að	 lokum	 notaði	 höfundur	 tvö	 atriði	 úr	

spurningakönnun	Ómars	H.	Kristmundssonar	(1999).	Þau	voru	umboð	til	ákvarðanatöku	

og	ánægja	með	stöðu	innan	vinnustaðar.	Spurningarnar	voru	flokkaðar	og	skipt	niður	 í	

þemu.	 Höfundur	 aðlagaði	 spurningalistann	 og	 bætti	 við	 þremur	 atriðum	 sem	 ekki	 er	

prófað	 fyrir	 í	 fyrrgreindum	 mælitækjum	 starfsánægju.	 Þau	 voru	 sveigjanleiki	 í	 starfi,	

yfirsýn	 í	 starfi	 og	 starfsandi.	 Sveigjanleiki	 í	 starfi	 og	 starfsandi	 eru	 áhrifaþættir	

starfsánægju	 sem	 mælast	 hæstir	 samkvæmt	 niðurstöðum	 könnunar	 VR	 á	 Fyrirtæki	

ársins	 árið	 2018	 (VR,	 e.d.)	 og	 því	 valdi	 höfundur	 að	 bæta	 þeim	 í	 spurningakönnun	

rannsóknarinnar.	Auk	þeirra	er	yfirsýn	í	starfi	áhrifaþáttur	sem	er	nátengdur	sjálfstæði	í	

starfi	 og	 tengist	 inn	 á	 starfseinkennalíkan	Hackman	og	Oldham.	 Ef	 einstaklingur	 hefur	
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yfirsýn	 og	 þekkir	 hlutverk	 sitt	 innan	 skipulagsheildarinnar	 getur	 hann	 upplifað	 meiri	

starfsánægju.		

Spurningakönnun	 rannsóknarinnar	 í	 heild	 sinni	má	 sjá	 í	 í	 viðauka	 2.	 Byrjað	 er	 á	 að	

kanna	 bakgrunn	 þátttakenda	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 spurt	 er	 um	 kyn,	 aldur,	

starfsaldur,	starfshlutfall,	stöðu	innan	vinnustaðar	og	starfsvettvang.	Spurt	er	um	stöðu	

þátttakenda	 innan	 starfsvettvangs	 í	 tveimur	 spurningum.	 Fyrri	 spurningin	 (spurning	5)	

kannar	 hvort	 þátttakandi	 gegni	 stöðu	 lyfsala/eiganda.	 Seinni	 spurningin	 (spurning	 6)	

kannar	 hvort	 viðkomandi	 gegni	 stöðu	 lyfsöluleyfishafa	 og/eða	 yfirmanns.	 Ef	 fyrri	

spurningunni	er	 svarað	 játandi,	þ.e.	að	viðkomandi	gegni	 stöðu	 lyfsala,	er	 spurningu	6	

sleppt	og	farið	er	yfir	á	b)	hluta	spurningar	8.	Það	er	gert	þar	sem	a)	hluti	spurningar	8	

nær	 yfir	 níu	 starfsánægjuþætti	 sem	 eiga	 síður	 við	 starf	 lyfsala.	 Dæmi	 um	

starfsánægjuþætti	 sem	 eiga	 síður	 við	 starf	 lyfsala	 eru	 laun,	 umboð	 til	 ákvarðanatöku,	

ánægja	með	stöðu	innan	vinnustaðar	og	möguleiki	á	starfsþróun	og	stöðuhækkun.	Þeir	

þátttakendur	 rannsóknarinnar	 sem	 svöruðu	 öllum	 spurningunum	 svöruðu	 alls	 24	

lokuðum	 spurningum	 á	 jafnbilakvarða	 og	 sjö	 opnum	 spurningum	 á	 nafnkvarða	 og	

raðkvarða.	Áhrifaþáttum	starfsánægju	er	svarað	á	fimm	punkta	Likert	kvarða,	þ.e.	mjög	

ósammála,	 frekar	ósammála,	hvorki	ósammála	né	sammála,	 frekar	 sammála	eða	mjög	

sammála.	 Meðaltal	 raðgilda	 áhrifaþátta	 segir	 til	 um	 hversu	 ósammála	 eða	 sammála	

þátttakendur	 eru	 hverri	 fullyrðingu	 fyrir	 sig.	 Spurningakönnunin	 var	 nafnlaus	 og	

órekjanleg.	

6.3 Tölfræðileg	úrvinnsla	

Öll	 gögn	 voru	 sameinuð	 í	 Microsoft	 Excel	 þar	 sem	 sett	 voru	 upp	 gröf	 og	 myndir.	

Tölfræðileg	úrvinnsla	gagna	var	unnin	í	tölfræðiforritinu	Statistical	Package	for	the	Social	

Sciences	(SPSS).	Reiknuð	var	lýsandi	tölfræði	(e.	descriptive	statistics)	fyrir	meðtaltöl	og	

tíðni,	framkvæmd	var	greining	á	Pearson	R	fylgnistuðli	ásamt	einhliða	dreifigreiningu	(e.	

one	way	ANOVA)	á	niðurstöðunum.	Marktektarmörk	voru	sett	við	p	<	0,05.	
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7 Niðurstöður	

Í	 kaflanum	 verður	 farið	 yfir	 lýsandi	 tölfræði	 rannsóknarinnar	 og	 greint	 verður	 frá	

niðurstöðum	með	 það	 að	markmiði	 að	 svara	 þeim	 rannsóknarspurningum	 sem	 settar	

voru	 fram	 í	 upphafi.	 Fullyrðingum	 um	 áhrifaþætti	 starfsánægju	 í	 spurningakönnun	

rannsóknarinnar	var	svarað	á	 fimm	punkta	Likert	kvarða	og	því	 fær	hvert	svar	 raðgildi	

frá	 einum	 upp	 í	 fimm	 eftir	 því	 hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 svarendur	 eru.	 Ef	

einstaklingur	 er	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 fær	 hún	 raðgildið	 1.	 Á	 sama	 hátt	 fær	

fullyrðingin	raðgildið	5	ef	einstaklingur	er	mjög	sammála.	Með	þeim	hætti	er	fundið	út	

meðaltal	raðgilda	fyrir	hvern	áhrifaþátt	með	tilliti	til	starfsvettvangs.		

7.1 Persónubundnir	þættir		

Í	 uppphafi	 spurningakönnunar	 rannsóknarinnar	 var	 spurt	 um	 bakgrunn	 svarenda,	 þ.e.	

kyn,	aldur,	starfsaldur,	starfshlutfall,	starfsvettvang	og	stöðu	innan	vinnustaðar.	

7.1.1 Kyn	

Alls	 tóku	 30	 karlar	 og	 75	 konur	 þátt	 í	 rannsókninni.	 Einn	þátttakandi	 rannsóknarinnar	

svaraði	 annað.	 Mynd	 3	 sýnir	 hlutföll	 svarenda	 eftir	 kyni.	 Konur	 eru	 í	 meirihluta	 eða	

70,8%	 af	 heildarfjölda	 svarenda	 á	 meðan	 karlar	 eru	 28,3%	 svarenda.	 0,9%	 svöruðu	

annað.		

	

Mynd	3.	Skipting	svarenda	eftir	kyni.	
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7.1.2 Aldur	

Meðalaldur	þátttakenda	rannsóknarinnar	er	41	ár,	þar	sem	yngsti	þátttakandi	er	24	ára	

og	 elsti	 72	 ára.	 Mynd	 4	 sýnir	 skiptingu	 svarenda	 eftir	 aldurshópum.	 Fjölmennasti	

aldurshópurinn	er	30-39	ára	eða	34,0%	svarenda.	Næst	kemur	aldurshópurinn	50-59	ára	

eða	19,4%	svarenda.	Þar	á	eftir	koma	aldurshóparnir	20-29	ára	og	40-49	ára	með	18,4%	

svarenda	hvor	um	sig.	Næst	fámennasti	aldurshópurinn	er	60-69	ára	eða	8,7%	svarenda	

og	sá	fámennasti	er	70-79	ára	eða	1,0%	svarenda.	

	

Mynd	4.	Skipting	svarenda	eftir	aldurshópum.	

7.1.3 Starfsaldur	

28,3%	svarenda	hafa	styttri	en	5	ára	starfsreynslu	sem	lyfjafræðingar	og	22,6%	svarenda	

hafa	 yfir	 25	 ára	 starfsreynslu.	 Þriðji	 stærsti	 hópurinn	 eru	 svarendur	 með	 5-10	 ára	

starfsreynslu	 eða	 21,7%.	 11,3%	 svarenda	 hafa	 11-15	 ára	 starfsreynslu,	 8,5%	 svarenda	

hafa	16-20	ára	starfsreynslu	og	7,5%	svarenda	hafa	21-25	ára	starfsreynslu.	Á	mynd	5	

má	sjá	skiptingu	svarenda	eftir	starfsaldri.	

	

Mynd	5.	Skipting	svarenda	eftir	starfsaldri.	
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7.1.4 Starfshlutfall	

65,1%	svarenda	eru	í	fullu	starfi	(100%	starfi)	og	24,5%	svarenda	eru	í	hlutastarfi	en	það	

er	skilgreint	sem	allt	undir	100%	starf.	10,4%	svarenda	eru	í	yfir	100%	starfi.	Á	mynd	6	

má	sjá	skiptingu	svarenda	eftir	starfshlutfalli.	

	

Mynd	6.	Skipting	svarenda	eftir	starfshlutfalli.	

7.1.5 Starfsvettvangur	

Þriðjungur	 svarenda	 rannsóknarinnar	 eða	 33,0%	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum.	44,4%	svarenda	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	og	

22,6%	svarenda	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	þar	sem	fer	fram	að	minnsta	kosti	lyfjaþróun,	

lyfjaframleiðsla,	 lyfjaskráning	 og/eða	 markaðssetning	 lyfja.	 Mynd	 7	 sýnir	 skiptingu	

svarenda	eftir	starfsvettvangi.	

	

Mynd	7.	Skipting	svarenda	eftir	starfsvettvangi.	
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7.1.6 Staða	innan	vinnustaðar	

Mynd	 8	 sýnir	 að	 21,7%	 svarenda	 gegna	 stöðu	 lyfsala	 en	 78,3%	 svara	 spurningunni	

neitandi.	 Mynd	 9	 sýnir	 að	 af	 þeim	 sem	 gegna	 ekki	 stöðu	 lyfsala,	 svöruðu	 28,3%	 því	

játandi	að	gegna	stöðu	lyfsöluleyfishafa	og/eða	yfirmanns	á	vinnustað	en	71,7%	svöruðu	

spurningunni	neitandi.	
	

	

Mynd	8.	Skipting	svarenda	eftir	stöðu	innan	vinnustaðar.	

	

Mynd	9.	Skipting	svarenda	(fyrir	utan	lyfsala)	eftir	stöðu	innan	vinnustaðar.		

7.2 Heildarstarfsánægja	

Viðhorf	 þátttakenda	 rannsóknarinnar	 til	 heildarstarfsánægju	 var	 kannað	 með	

fullyrðingunni	 „Í	 heildina	 litið	 er	 ég	 ánægð/ur	 í	 starfi“.	 Líkt	 og	 fjallað	 er	 um	 í	 upphafi	

kaflans	 fær	 hvert	 svar	 raðgildi	 frá	 einum	 upp	 í	 fimm	 eftir	 því	 hversu	 ósammála	 eða	

sammála	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 eru.	 Ef	 einstaklingur	 er	 mjög	 ósammála	

fullyrðingunni	 fær	 hún	 raðgildið	 1.	 Á	 sama	 hátt	 fær	 fullyrðingin	 raðgildið	 5	 ef	

einstaklingur	er	mjög	sammála.		

Tafla	 14	 sýnir	 meðaltal	 raðgilda	 eftir	 starfsvettvangi	 þegar	 skoðuð	 var	

heildarstarfsánægja	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 Niðurstöður	 sýna	 að	 lyfjafræðingar	

sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	í	heildina	ánægðastir	í	starfi	með	

meðaltal	 raðgilda	 4,23	 af	 5.	 Næst	 á	 eftir	 koma	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	
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lyfjafyrirtækjum	með	meðaltal	 raðgilda	3,96	af	5	og	 loks	 lyfjafræðingar	 sem	starfa	hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	með	meðaltal	raðgilda	3,87	af	5.	

Tafla	14.	Meðaltal	raðgilda	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	

Starfsvettvangur	 Meðaltal	raðgilda	

Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	 4,23	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	 3,87	

Lyfjafyrirtæki	 3,96	
	

Tafla	 15	 og	 mynd	 10	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	

þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 88,5%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	því	að	vera	á	heildina	litið	ánægðir	í	

starfi.	 79,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	

sammála	 fullyrðingunni	og	74,5%	svarenda	 sem	starfa	 í	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	

apótekskeðjum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	sammála	 fullyrðingunni.	10,6%	svarenda	

sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	því	að	

vera	 á	 heildina	 litið	 ánægðir	 í	 starfi.	 2,9%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	 4,2%	 svarenda	 sem	

starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 einnig	 frekar	 ósammála	 henni.	 Enginn	 þátttakandi	

rannsóknarinnar	er	mjög	ósammála	því	að	vera	á	heildina	litið	ánægð/ur	í	starfi.	

	

Tafla	15.	Viðhorf	til	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 37,1%	 23,4%	 20,8%	

Frekar	sammála	 51,4%	 51,1%	 58,3%	

Hvorki	né	 8,6%	 14,9%	 16,7%	

Frekar	ósammála	 2,9%	 10,6%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
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Mynd	10.	Viðhorf	til	heildarstarfsánægju	eftir	starfsvettvangi.	
	

7.3 Tengsl	starfseinkennaþátta	við	starfsánægju	

Í	 spurningakönnun	 rannsóknarinnar	 var	 viðhorf	 svarenda	 kannað	 til	 12	 einstakra	

starfseinkennaþátta.	 Tafla	 16	 sýnir	 niðurstöður	 meðaltals	 raðgilda	 fyrir	 hvern	

starfseinkennaþátt	 eftir	 starfsvettvangi	 svarenda.	Marktækur	munur	 kom	 fram	 á	milli	

svarenda	 eftir	 starfsvettvangi	 þegar	 skoðuð	 var	 upplifun	 á	 sveigjanleika	 í	 starfi	 og	

mikilvægi	 starfs.	 Þeir	 þættir	 eru	 stjörnumerktir	 í	 töflu	 16.	 Fjallað	 verður	 nánar	 um	

niðurstöður	 áhrifa	 starfseinkennaþátta	 á	 starfsánægju	 með	 tilliti	 til	 starfsvettvangs	 í	

næstu	undirköflum.	

	

Tafla	16.	Meðaltal	raðgilda	starfseinkennaþátta	eftir	starfsvettvangi.	

Starfseinkennaþættir	 Starfsvettvangur	 Meðaltal	raðgilda	

Sjálfstæði	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,33	

3,85	

4,21	

Sveigjanleiki*	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,08	

3,19	

4,17	

Stöðuhækkun	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

2,33	

3,02	

2,79	
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Endurgjöf	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,42	

3,06	

3,63	

Yfirsýn	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,33	

4,34	

4,08	

Umboð	til	ákvarðanatöku	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,67	

3,61	

3,52	

Ábyrgð	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,31	

4,06	

3,88	

Krefjandi	starf	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,38	

4,09	

4,08	

Markmið	í	starfi	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,18	

4,17	

3,83	

Nýting	sérþekkingar		

og	færni	

Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,34	

4,11	

4,13	

Fjölbreytileiki	starfs	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,97	

3,79	

4,04	

Mikilvægi	starfs*	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,77	

4,53	

4,38	

	

7.3.1 Sjálfstæði	í	starfi	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	upplifi	sjálfstæði	í	starfi“.	Tafla	17	og	mynd	11	sýna	hvernig	

svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 91,7%	 svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 og	 87,5%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	því	að	upplifa	sjálfstæði	í	starfi.	

Af	 þeim	 svarendum	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	

80,8%	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	fullyrðingunni	en	10,7%	eru	frekar	ósammála	

eða	 mjög	 ósammála	 henni.	 Enginn	 þátttakandi	 rannsóknarinnar	 sem	 starfar	 hjá	



	

51	

sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eða	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 er	 frekar	 ósammála	 eða	

mjög	ósammála	því	að	upplifa	sjálfstæði	í	starfi.	

Tafla	17.	Sjálfstæði	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 41,7%	 19,1%	 33,3%	

Frekar	sammála	 50,0%	 61,7%	 54,2%	

Hvorki	né	 8,3%	 8,5%	 12,5%	

Frekar	ósammála	 0,0%	 6,4%	 0,0%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 4,3%	 0,0%	
	

	

Mynd	11.	Sjálfstæði	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

7.3.2 Sveigjanleiki	í	starfi	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Ég	 upplifi	 sveigjanleika	 í	 starfi“.	 Tafla	 18	 og	 mynd	 12	 sýna	

hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 87,5%	

svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	því	að	

upplifa	 sveigjanleika	 í	 starfi	 og	 83,3%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	fullyrðingunni.	55,3%	svarenda	sem	

starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	

sammála	 því	 að	 upplifa	 sveigjanleika	 í	 starfi	 en	 36,2%	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	mjög	

ósammála	 fullyrðingunni.	 8,3%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	
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lyfjabúðum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 ásamt	 4,2%	

svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum.			

Marktækur	munur	 kom	 fram	 á	 upplifun	 á	 sveigjanleika	 í	 starfi	 eftir	 starfsvettvangi	

svarenda.	Annars	 vegar	 á	milli	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	og	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	 lyfjabúðum	og	hins	

vegar	á	milli	svarenda	sem	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	

og	svarenda	sem	starfa	hjá	 lyfjafyrirtækjum.	 Í	báðum	tilfellum	eru	það	svarendur	sem	

starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	sem	hafa	marktækt	neikvæðara	

viðhorf	til	upplifunar	á	sveigjanleika	í	starfi	miðað	við	fyrirfram	gefin	marktektarmörk	α	

=	0,05,	F(2,80)	=	7,489;	p	<	0,05.		

Tafla	18.	Sveigjanleiki	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 33,3%	 8,5%	 37,5%	

Frekar	sammála	 50,0%	 46,8%	 50,0%	

Hvorki	né	 8,3%	 8,5%	 8,3%	

Frekar	ósammála	 8,3%	 27,7%	 0,0%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 8,5%	 4,2%	
	

	

Mynd	12.	Sveigjanleiki	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.3 Möguleikar	á	stöðuhækkun	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Möguleikar	 á	 stöðuhækkun	 innan	 vinnustaðarins	 eru	 góðir“.	

Tafla	19	og	mynd	13	sýna	hvernig	svarhlutfall	 skiptist	eftir	starfsvettvangi	þátttakenda	

rannsóknarinnar.	 34%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 möguleikar	 þeirra	 á	

stöðuhækkun	innan	vinnustaðarins	eru	góðir.	33,3%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	

einkareknum	lyfjabúðum	eru	frekar	sammála	sammála	fullyrðingunni	og	25%	svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 henni.	 58,4%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	

mjög	ósammála	því	að	eiga	góða	möguleika	á	stöðuhækkun,	33,3%	svarenda	sem	starfa	

hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 ásamt	

29,7%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	

Tafla	19.	Möguleikar	á	stöðuhækkun	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 0,0%	 8,5%	 8,3%	

Frekar	sammála	 33,3%	 25,5%	 16,7%	

Hvorki	né	 8,3%	 36,2%	 41,7%	

Frekar	ósammála	 16,7%	 19,1%	 12,5%	

Mjög	ósammála	 41,7%	 10,6%	 20,8%	
	

	

Mynd	13.	Möguleikar	á	stöðuhækkun	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.4 Endurgjöf	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	fæ	hrós/viðurkenningu	fyrir	góða	frammistöðu	í	starfi“.	Tafla	

20	 og	 mynd	 14	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	 Helmingur	 svarenda	 eða	 50%	 þeirra	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 fá	

hrós/viðurkenningu	 fyrir	 góða	 frammistöðu	 í	 starfi.	 42,5%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	 og	 38,3%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 34%	 svarenda	

sem	starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	eða	

mjög	 ósammála	 fullyrðingunni,	 25%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 og	 8,4%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni.			

Tafla	20.	Endurgjöf	fyrir	góða	frammistöðu	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 25,0%	 12,8%	 12,5%	

Frekar	sammála	 25,0%	 25,5%	 50,0%	

Hvorki	né	 25,0%	 27,7%	 29,2%	

Frekar	ósammála	 16,7%	 23,4%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 8,3%	 10,6%	 4,2%	
	

	

Mynd	14.	Endurgjöf	fyrir	góða	frammistöðu	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.5 Yfirsýn	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	hef	yfirsýn	yfir	þá	þætti	sem	ætlast	er	af	mér	í	starfi“.	Tafla	

21	 og	 mynd	 15	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	 95,8%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	sammála	því	að	 finnast	þeir	hafa	yfirsýn	

yfir	 þá	 þætti	 sem	 ætlast	 er	 af	 þeim	 í	 starfi	 og	 87,5%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	fullyrðingunni.	83,3%	svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	

sammála	því	að	finnast	þeir	hafa	yfirsýn	yfir	þætti	sem	ætlast	er	af	þeim	í	starfi	en	8,3%	

þeirra	 eru	 frekar	 ósammála.	 8,4%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	eru	 frekar	

ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	 2,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	21.	Yfirsýn	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 58,3%	 42,6%	 33,3%	

Frekar	sammála	 25,0%	 53,2%	 54,2%	

Hvorki	né	 8,3%	 2,1%	 4,2%	

Frekar	ósammála	 8,3%	 0,0%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 2,1%	 4,2%	
	

	

Mynd	15.	Yfirsýn	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.6 Umboð	til	ákvarðanatöku	

Skoðuð	var	 fullyrðingin	„Ég	hef	áhrif	á	ákvarðanatökur	 innan	vinnustaðarins“.	Tafla	22	

og	 mynd	 16	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	75,0%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	

frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 hafa	 áhrif	 á	 ákvarðanatökur	 innan	

vinnustaðarins.	Jafnt	hlutfall	eða	65,2%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	

eru	af	apótekskeðjum	og	65,2%	svarenda	sem	starfa	hjá	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	

sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 21,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	 15,2%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðju	 eru	 frekar	

ósammála	 eða	 mjög	 ósammála.	 Þá	 eru	 16,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	apótekum	eru	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	22.	Umboð	til	ákvarðanatöku	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 25,0%	 17,4%	 13,0%	

Frekar	sammála	 50,0%	 47,8%	 52,2%	

Hvorki	né	 8,3%	 19,6%	 13,0%	

Frekar	ósammála	 0,0%	 8,7%	 17,4%	

Mjög	ósammála	 16,7%	 6,5%	 4,3%	
	

	

Mynd	16.	Umboð	til	ákvarðanatöku	eftir	starfsvettvangi.	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Mjög	
sammála	

Frekar	
sammála	

Hvorki	né	 Frekar	
ósammála	

Mjög	
ósammála	

Ég	hef	áhrif	á	ákvarðanatökur	innan	vinnustaðarins	

SjálfstæÇ	einkarekin	
lyÉabúð	

LyÉabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

LyÉafyrirtæki	



	

57	

7.3.7 Ábyrgð	í	starfi	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	er	ánægð/ur	með	þá	ábyrgð	sem	felst	í	starfi	mínu“.	Tafla	23	

og	 mynd	 17	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	85,7%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	

frekar	sammála	eða	mjög	sammála	því	að	vera	ánægðir	með	þá	ábyrgð	sem	felst	í	starfi	

þeirra	og	83%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	

frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 70,8%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 vera	 ánægðir	með	 þá	

ábyrgð	sem	felst	 í	starfinu	en	4,2%	eru	frekar	ósammála	fullyrðingunni.	2,9%	svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 frekar	 ósammála	 fullyrðingunni.	

Enginn	þátttakandi	 rannsóknarinnar	er	mjög	ósammála	því	 að	 vera	ánægð/ur	með	þá	

ábyrgð	sem	felst	í	starfi	þeirra.	

Tafla	23.	Ábyrgð	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 48,6%	 23,4%	 20,8%	

Frekar	sammála	 37,1%	 59,6%	 50,0%	

Hvorki	né	 11,4%	 17,0%	 25,0%	

Frekar	ósammála	 2,9%	 0,0%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	17.	Ábyrgð	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.8 Krefjandi	starf	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Ég	 upplifi	 starfið	 mitt	 krefjandi“.	 Tafla	 24	 og	 mynd	 18	 sýna	

hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 94,1%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	

mjög	sammála	því	að	upplifa	starfið	krefjandi	og	enginn	þeirra	er	frekar	ósammála	eða	

mjög	ósammála	fullyrðingunni.	87,5%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	og	85,1%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	

sammála	eða	mjög	sammála	því	að	upplifa	starfið	krefjandi.	12,5%	svarenda	sem	starfa	

hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	 4,3%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	

ósammála	henni.	

Tafla	24.	Upplifun	svarenda	á	að	starfið	sé	krefjandi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 44,1%	 27,7%	 37,5%	

Frekar	sammála	 50,0%	 57,4%	 50,0%	

Hvorki	né	 5,9%	 10,6%	 0,0%	

Frekar	ósammála	 0,0%	 4,3%	 8,3%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 4,2%	
	

	

Mynd	18.	Upplifun	svarenda	á	að	starfið	sé	krefjandi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.9 Markmið	í	starfi	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Markmiðin	 í	 starfi	mínu	eru	 skýr“.	 Tafla	 25	og	mynd	19	 sýna	

hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 85,3%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	

mjög	sammála	því	að	markmið	 í	starfi	þeirra	eru	skýr.	Nánast	sama	hlutfall	eða	85,1%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	

sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 79,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	eru	 frekar	 sammála	eða	mjög	 sammála	því	 að	markmið	 í	 starfi	 þeirra	

eru	 skýr	 en	 12,5%	 eru	 frekar	 ósammála	 fullyrðingunni.	 5,8%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	

fullyrðingunni	 og	 2,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	25.	Skýr	markmið	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 41,2%	 34,0%	 16,7%	

Frekar	sammála	 44,1%	 51,1%	 62,5%	

Hvorki	né	 8,8%	 12,8%	 8,3%	

Frekar	ósammála	 2,9%	 2,1%	 12,5%	

Mjög	ósammála	 2,9%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	19.	Skýr	markmið	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.10 Þekking	og	færni	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	nýti	reglulega	sérþekkingu	mína	og	færni	í	starfi“.	Tafla	26	og	

mynd	 20	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	 91,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	

eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 nýta	 reglulega	 sérþekkingu	 sína	 og	 færni	 í	 starfi.	 88,5%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	

mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 ásamt	 85,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	

reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 5,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum,	4,3%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	

og	4,2%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	ósammála	fullyrðingunni.	Þá	

er	enginn	þátttakandi	rannsóknarinnar	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	26.	Nýting	sérþekkingar	og	færni	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 51,4%	 29,8%	 25,0%	

Frekar	sammála	 37,1%	 55,3%	 66,7%	

Hvorki	né	 5,7%	 10,6%	 4,2%	

Frekar	ósammála	 5,7%	 4,3%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	20.	Nýting	sérþekkingar	og	færni	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.11 Fjölbreytileiki	starfs	
Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Starfið	mitt	 er	 fjölbreytt“.	 Tafla	 27	 og	mynd	 21	 sýna	 hvernig	

svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 83,3%	 svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 starfið	

þeirra	sé	fjölbreytt	og	77,2%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	

eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 70,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðju	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	

fullyrðingunni	en	12,7%	þeirra	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	því	að	starfið	

þeirra	 sé	 fjölbreytt.	 Einnig	 eru	 8,6%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	 frekar	 ósammála	 fullyrðingunni.	 Enginn	 þátttakandi	 rannsóknarinnar	 sem	

starfar	hjá	lyfjafyrirtækjum	er	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	27.	Fjölbreytileiki	starfs	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 28,6%	 23,4%	 20,8%	

Frekar	sammála	 48,6%	 46,8%	 62,5%	

Hvorki	né	 14,3%	 17,0%	 16,7%	

Frekar	ósammála	 8,6%	 10,6%	 0,0%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 2,1%	 0,0%	
	

	

Mynd	21.	Fjölbreytileiki	starfs	eftir	starfsvettvangi.	
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7.3.12 Mikilvægi	starfs	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Starfið	mitt	 skiptir	 máli“.	 Tafla	 28	 og	mynd	 22	 sýna	 hvernig	

svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	 100%	 svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 starfið	

skiptir	 máli.	 97,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	

frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 og	 95,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	2,9%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	

einkareknum	lyfjabúðum	eru	frekar	ósammála	fullyrðingunni.	

Marktækur	 munur	 kom	 fram	 á	 viðhorfi	 til	 mikilvægi	 starfs	 eftir	 starfsvettvangi	

svarenda,	 þ.e.	 á	 milli	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 og	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum.	 Svarendur	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 apótekum	 hafa	 marktækt	 jákvæðara	 viðhorf	 til	 mikilvægis	 starfs	 síns	

miðað	við	fyrirfram	gefin	marktektarmörk	α	=	0,05,	F(2,103)	=	3,686;	p	<	0,05.		

Tafla	28.	Mikilvægi	starfs	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 82,9%	 57,4%	 37,5%	

Frekar	sammála	 14,3%	 38,3%	 62,5%	

Hvorki	né	 0,0%	 4,3%	 0,0%	

Frekar	ósammála	 2,9%	 0,0%	 0,0%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	22.	Mikilvægi	starfs	eftir	starfsvettvangi.	
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7.4 Tengsl	starfsumhverfisþátta	við	starfsánægju	

Í	 spurningakönnun	 rannsóknarinnar	 er	 viðhorf	 svarenda	 kannað	 til	 11	 einstakra	

starfsumhverfisþátta.	Tafla	29	sýnir	niðurstöður	meðaltals	raðgilda	starfsumhverfisþátta	

rannsóknarinnar	 með	 tilliti	 til	 starfsvettvangs.	 Marktækur	 munur	 kom	 fram	 á	 milli	

svarenda	eftir	starfsvettvangi	þegar	skoðuð	voru	 laun,	vinnuaðstæður	og	samskipti	við	

viðskiptavini.	 Þeir	 þættir	 eru	 stjörnumerktir	 í	 töflu	 29.	 Fjallað	 verður	 nánar	 um	

niðurstöður	 áhrifa	 starfsumhverfisþátta	 á	 starfsánægju	 með	 tilliti	 til	 starfsvettvangs	 í	

næstu	undirköflum.	

	

Tafla	29.	Meðaltal	raðgilda	starfseinkennaþátta	eftir	starfsvettvangi.	

Starfsumhverfisþættir	 Starfsvettvangur	 Meðaltal	raðgilda	

Starfsþróun	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

2,92	

3,06	

3,25	

Starfshlutfall	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,33	

3,89	

3,74	

Laun*	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,25	

2,91	

3,04	

Samstarfsfólk	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,29	

4,04	

4,29	

Vinnuaðstæður*	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,80	

3,40	

4,17	

Upplýsingamiðlun	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,54	

3,28	

3,46	

Staða	innan	vinnustaðar	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,26	

3,96	

3,92	

Vinnuálag	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,14	

3,98	

4,08	
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Samskipti	innan	vinnustaðar	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

3,89	

3,81	

4,00	

Samskipti	við	viðskiptavini*	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,50	

4,36	

3,67	

Starfsandi	 Sjálfstætt	einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

4,06	

3,80	

3,71	

	

7.4.1 Möguleikar	á	starfsþróun	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Möguleikar	mínir	á	starfsþróun	eru	góðir“.	Tafla	30	og	mynd	23	

sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	

46,8%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	frekar	

sammála	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 eiga	möguleika	 á	 starfsþróun	 og	 37,5%	 svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	

33,3%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	 frekar	sammála	

því	að	eiga	möguleika	á	starfsþróun	en	33,3%	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	

fullyrðingunni.	34%	svarenda	sem	starfa	hjá	 lyfjabúðum	reknum	af	apótekskeðjum	eru	

frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni	og	16,7%	svarenda	sem	starfa	hjá	

lyfjafyrirtækjum.		

Tafla	30.	Möguleikar	á	starfsþróun	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 0,0%	 2,1%	 8,3%	

Frekar	sammála	 33,3%	 44,7%	 29,2%	

Hvorki	né	 33,3%	 19,1%	 45,8%	

Frekar	ósammála	 25,0%	 25,5%	 12,5%	

Mjög	ósammála	 8,3%	 8,5%	 4,2%	
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Mynd	23.	Möguleikar	á	starfsþróun	eftir	starfsvettvangi.	

	

7.4.2 Starfshlutfall	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	er	ánægð/ur	með	núverandi	vinnuhlutfall“.	Tafla	31	og	mynd	

24	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	

83,3%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	 frekar	sammála	

eða	mjög	sammála	því	að	vera	ánægð/ur	með	starfshlutfall	sitt	og	78,7%	svarenda	sem	

starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	

sammála	 fullyrðingunni.	 65,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	

sammála	 eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 vera	 ánægð/ur	 með	 starfshlutfall	 sitt	 en	 17,3%	

þeirra	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála.	 15,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	

fullyrðingunni	og	8,3%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	

frekar	 ósammála.	 Enginn	 þátttakandi	 rannsóknarinnar	 sem	 starfar	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	lyfjabúðum	er	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	
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Tafla	31.	Viðhorf	svarenda	til	starfshlutfalls	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 58,3%	 29,8%	 30,4%	

Frekar	sammála	 25,0%	 48,9%	 34,8%	

Hvorki	né	 8,3%	 4,3%	 17,4%	

Frekar	ósammála	 8,3%	 13,0%	 13,0%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 2,1%	 4,3%	
	

	

Mynd	24.	Viðhorf	svarenda	til	starfshlutfalls	eftir	starfsvettvangi.	
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af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	 19,2%	

þátttakenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum.			

Marktækur	munur	kom	fram	á	viðhorfi	til	launa	á	milli	svarenda	eftir	starfsvettvangi.	

Annars	 vegar	 á	 milli	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 og	

svarenda	sem	starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	og	hins	vegar	á	

milli	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	og	svarenda	sem	starfa	

hjá	 lyfjafyrirtækjum.	 Í	 báðum	 tilfellum	 eru	 það	 svarendur	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 lyfjabúðum	 sem	 hafa	 marktækt	 jákvæðara	 viðhorf	 til	 launa	 miðað	 við	

fyrirfram	gefin	marktektarmörk	α	=	0,05,	F(2,79)	=	7,554;	p	<	0,05.		

Tafla	32.	Viðhorf	svarenda	til	launa	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 41,7%	 2,1%	 6,4%	

Frekar	sammála	 41,7%	 31,9%	 14,9%	

Hvorki	né	 16,7%	 29,8%	 8,5%	

Frekar	ósammála	 0,0%	 27,7%	 12,8%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 8,5%	 6,4%	
	

	

Mynd	25.	Viðhorf	svarenda	til	launa	eftir	starfsvettvangi.	
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7.4.4 Samstarfsfólk	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	er	ánægð/ur	með	samstarfsfólk	mitt“.	Tafla	33	og	mynd	26	

sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	

91,7%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	sammála	eða	mjög	sammála	

að	 vera	 ánægðir	 með	 samstarfsfólk	 sitt	 og	 82,8%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	lyfjabúðum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	sammála	 fullyrðingunni.	80,9%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	

sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 en	 6,4%	 þeirra	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	

mjög	 ósammála	 henni.	 4,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	

ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni.	Enginn	þátttakandi	rannsóknarinnar	sem	

starfar	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	er	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	

því	að	vera	ánægð/ur	með	samstarfsfólk	sitt.			

Tafla	33.	Viðhorf	svarenda	til	samstarfsfólks	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 45,7%	 29,8%	 41,7%	

Frekar	sammála	 37,1%	 51,1%	 50,0%	

Hvorki	né	 17,1%	 12,8%	 4,2%	

Frekar	ósammála	 0,0%	 6,4%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	26.	Viðhorf	svarenda	til	samstarfsfólks	eftir	starfsvettvangi.	
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7.4.5 Vinnuaðstæður	

Skoðuð	var	fullyrðingin	„Ég	er	ánægð/ur	með	vinnuaðstæður	mínar“.	Tafla	34	og	mynd	

27	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	 rannsóknarinnar.	

87,5%	 þátttakenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	

sammála	 því	 að	 vera	 ánægð/ur	með	 vinnuaðstæður	 sínar	 og	 74,3%	 þátttakenda	 sem	

starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	

fullyrðingunni.	 57,4%	 þátttakenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 en	 27,7%	 eru	

frekar	 ósammála	 henni.	 17,1%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	eru	frekar	ósammála	því	að	vera	ánægðir	með	vinnuaðstæður	sínar	og	8,4%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	

fullyrðingunni.			

Marktækur	 munur	 kom	 fram	 á	 viðhorfi	 svarenda	 til	 vinnuaðstæðna	 eftir	

starfsvettvangi,	 þ.e.	 á	milli	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	og	 svarenda	 sem	

starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	Þeir	svarendur	sem	starfa	hjá	

lyfjafyrirtækjum	 hafa	 marktækt	 jákvæðara	 viðhorf	 til	 vinnuaðstæðna	 miðað	 við	

fyrirfram	gefin	marktektarmörk	α	=	0,05,	F(2,103)	=	4,783;	p	<	0,05.		

Tafla	34.	Viðhorf	svarenda	til	vinnuaðstæðna	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 22,9%	 10,6%	 41,7%	

Frekar	sammála	 51,4%	 46,8%	 45,8%	

Hvorki	né	 8,6%	 14,9%	 4,2%	

Frekar	ósammála	 17,1%	 27,7%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 4,2%	
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Mynd	27.	Viðhorf	svarenda	til	vinnuaðstæðna	eftir	starfsvettvangi.	
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Tafla	35.	Viðhorf	svarenda	til	upplýsingamiðlunar	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 20,0%	 8,5%	 12,5%	

Frekar	sammála	 40,0%	 42,6%	 54,2%	

Hvorki	né	 17,1%	 25,5%	 8,3%	

Frekar	ósammála	 20,0%	 14,9%	 16,7%	

Mjög	ósammála	 2,9%	 8,5%	 8,3%	
	

	

Mynd	28.	Viðhorf	svarenda	til	upplýsingamiðlunar	eftir	starfsvettvangi.	

	

7.4.7 Stöðutákn	

Skoðuð	var	 fullyrðingin	„Ég	er	ánægð/ur	með	stöðu	mína	 innan	vinnustaðarins“.	Tafla	

36	 og	 mynd	 29	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	82,9%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	
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8,3%	þeirra	eru	frekar	ósammála.	5,7%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	

lyfjabúðum	 eru	 frekar	 ósammála	 því	 að	 vera	 ánægðir	 með	 stöðu	 þeirra	 innan	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Mjög	
sammála	

Frekar	
sammála	

Hvorki	né	 Frekar	
ósammála	

Mjög	
ósammála	

Ég	er	ánægð/ur	með	upplýsingamiðlun	innan	
vinnustaðarins	

SjálfstæÇ	
einkarekin	lyÉabúð	

LyÉabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

LyÉafyrirtæki	



	

72	

vinnustaðar	og	2,1%	sem	starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	 reknar	eru	af	 apótekskeðjum	eru	

frekar	ósammála	fullyrðingunni.	Enginn	þátttakandi	rannsóknarinnar	er	mjög	ósammála	

því	að	vera	ánægð/ur	með	stöðu	sína	innan	vinnustaðarins.	

Tafla	36.	Viðhorf	svarenda	til	stöðu	sinnar	innan	vinnustaðar	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 48,6%	 19,1%	 29,2%	

Frekar	sammála	 34,3%	 59,6%	 41,7%	

Hvorki	né	 11,4%	 19,1%	 20,8%	

Frekar	ósammála	 5,7%	 2,1%	 8,3%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 0,0%	
	

	

Mynd	29.	Viðhorf	svarenda	til	stöðu	sinnar	innan	vinnustaðar	eftir	starfsvettvangi.	
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lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	eru	 frekar	 sammála	 eða	mjög	 sammála	

fullyrðingunni.	8,4%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	ósammála	eða	

mjög	 ósammála	 því	 að	 upplifa	 vinnuálag	 í	 starfi.	 6,4%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	 ósammála	 fullyrðingunni	 og	

2,9%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 eru	 einnig	 frekar	

ósammála	fullyrðingunni.	

Tafla	37.	Upplifun	svarenda	á	vinnuálagi	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 34,3%	 29,8%	 37,5%	

Frekar	sammála	 48,6%	 44,7%	 45,8%	

Hvorki	né	 14,3%	 19,1%	 8,3%	

Frekar	ósammála	 2,9%	 6,4%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 0,0%	 4,2%	
	

	

Mynd	30.	Upplifun	svarenda	á	vinnuálagi	í	starfi	eftir	starfsvettvangi.	
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7.4.9 Samskipti	á	vinnustað	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Ég	 upplifi	 góð	 samskipti	 innan	 vinnustaðarins“.	 Tafla	 38	 og	

mynd	 31	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	 78,3%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	

eða	mjög	sammála	því	að	upplifa	góð	samskipti	innan	vinnustaðarins	og	72,3%	svarenda	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	eru	 frekar	 sammála	 eða	

mjög	 sammála	 fullyrðingunni.	 71,4%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	

lyfjabúðum	eru	 frekar	 sammála	eða	mjög	sammála	 fullyrðingunni	en	11,5%	þeirra	eru	

frekar	 ósammála	 eða	mjög	 ósammála.	 6,4%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	

reknar	eru	af	apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni	og	

8,6%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 einnig	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	

ósammála.	

Tafla	38.	Viðhorf	svarenda	til	samskipta	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	
einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	
apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 31,4%	 17,0%	 34,8%	

Frekar	sammála	 40,0%	 55,3%	 43,5%	

Hvorki	né	 17,1%	 21,3%	 13,0%	

Frekar	ósammála	 8,6%	 4,3%	 4,3%	

Mjög	ósammála	 2,9%	 2,1%	 4,3%	
	

	

Mynd	31.	Viðhorf	svarenda	til	samskipta	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	
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7.4.10 Samskipti	við	viðskiptavini	

Skoðuð	 var	 fullyrðingin	 „Ég	 á	 í	 reglulegum	 samskiptum	 við	 viðskiptavini“.	 Tafla	 39	 og	

mynd	 32	 sýna	 hvernig	 svarhlutfall	 skiptist	 eftir	 starfsvettvangi	 þátttakenda	

rannsóknarinnar.	91,1%	þátttakenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	

eru	 frekar	 sammála	 og	 mjög	 sammála	 því	 að	 eiga	 í	 reglulegum	 samskiptum	 við	

viðskiptavini	 og	 87,2%	 þátttakenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	eru	 frekar	sammála	eða	mjög	sammála.	70,8%	þátttakenda	sem	starfa	

hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 en	 16,7%	

þeirra	 eru	 frekar	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni.	 5,8%	 svarenda	 sem	

starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	

fullyrðingunni	 og	 4,2%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	eru	frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	fullyrðingunni.		

Marktækur	 munur	 kom	 fram	 á	 reglulegum	 samskiptum	 svarenda	 við	 viðskiptavini	

eftir	 starfsvettvangi.	 Annars	 vegar	 á	milli	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 og	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 og	 hins	 vegar	 á	 milli	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 og	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	

reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 Í	 báðum	 tilfellum	 eru	 það	 svarendur	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	sem	eiga	marktækt	minni	regluleg	samskipti	við	viðskiptavini	miðað	við	

fyrirfram	gefin	marktektarmörk	α	=	0,05,	F(2,102)	=	5,403;	p	<	0,05.		

Tafla	39.	Regluleg	samskipti	svarenda	við	viðskiptavini	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 67,6%	 55,3%	 25,0%	

Sammála	 23,5%	 31,9%	 45,8%	

Hvorki	né	 2,9%	 8,5%	 12,5%	

Ósammála	 2,9%	 2,1%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 2,9%	 2,1%	 12,%	
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Mynd	32.	Regluleg	samskipti	svarenda	við	viðskiptavini	eftir	starfsvettvangi.	

	

7.4.11 Starfsandi	
Skoðuð	var	fullyrðingin	„Mér	finnst	starfsandinn	vera	afslappaður	á	mínum	vinnustað“.	
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71,4%	svarenda	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	 frekar	sammála	

eða	mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 og	 69,6%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	

reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 einnig	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	

fullyrðingunni.	12,5%	svarenda	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eru	frekar	ósammála	eða	

mjög	ósammála	því	að	finnast	starfsandinn	vera	afslappaður	á	þeirra	vinnustað	og	6,5%	

svarenda	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eru	 frekar	

ósammála	 eða	 mjög	 ósammála	 fullyrðingunni.	 Þá	 eru	 5,7%	 svarenda	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	eru	frekar	ósammála	fullyrðingunni	og	enginn	þeirra	
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Tafla	40.	Viðhorf	svarenda	til	starfsanda	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	

	 Sjálfstætt	

einkarekin	lyfjabúð	

Lyfjabúð	rekin	af	

apótekskeðju	

Lyfjafyrirtæki	

Mjög	sammála	 40,0%	 19,6%	 16,7%	

Frekar	sammála	 31,4%	 50,0%	 58,3%	

Hvorki	né	 22,9%	 23,9%	 12,5%	

Frekar	ósammála	 5,7%	 4,3%	 4,2%	

Mjög	ósammála	 0,0%	 2,2%	 8,3%	
	

	

Mynd	33.	Viðhorf	svarenda	til	starfsanda	á	vinnustað	eftir	starfsvettvangi.	
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Tafla	41.	Röðun	starfseinkennaþátta	rannsóknarinnar	eftir	starfsvettvangi.	

Sjálfstætt	einkareknar	lyfjabúðir	 Lyfjabúðir	apótekskeðja	 Lyfjafyrirtæki	

Mikilvægi	starfs	 4,77	 Mikilvægi	starfs	 4,53	 Mikilvægi	starfs	 4,38	

Krefjandi	starf	 4,38	 Yfirsýn	 4,34	 Sjálfstæði	 4,21	

Sérþekking	og	færni	 4,34	 Markmið	í	starfi	 4,17	 Sveigjanleiki	 4,17	

Sjálfstæði	 4,33	 Sérþekking	og	
færni	

4,11	 Sérþekking	og	
færni	

4,13	

Yfirsýn	 4,33	 Krefjandi	starf	 4,09	 Yfirsýn	 4,08	

Ábyrgð	 4,31	 Ábyrgð	 4,06	 Krefjandi	starf	 4,08	

Markmið	í	starfi	 4,18	 Sjálfstæði	 3,85	 Fjölbreytt	starf	 4,04	

Sveigjanleiki	 4,08	 Fjölbreytt	starf	 3,79	 Ábyrgð	 3,88	

Fjölbreytt	starf	 3,97	 Umboð	til	
ákvarðanatöku	

3,61	 Markmið	í	starfi	 3,83	

Umboð	til	ákvarðanatöku	 3,67	 Sveigjanleiki	 3,19	 Endurgjöf	 3,63	

Endurgjöf	 3,42	 Endurgjöf	 3,06	 Umboð	til	
ákvarðanatöku	

3,52	

Stöðuhækkun	 2,33	 Stöðuhækkun	 3,02	 Stöðuhækkun	 2,79	

	 4,01	 	 3,82	 	 3,90	

	

Tafla	42.	Röðun	starfsumhverfisþátta	rannsóknarinnar	eftir	starfsvettvangi.	

Sjálfstætt	einkareknar	lyfjabúðir	 Lyfjabúðir	apótekskeðja	 Lyfjafyrirtæki	

Samskipti	við	viðskiptavini	 4,50	 Samskipti	við	
viðskiptavini	

4,36	 Samstarfsfólk	 4,29	

Starfshlutfall	 4,33	 Samstarfsfólk	 4,04	 Vinnuaðstæður	 4,17	

Samstarfsfólk	 4,29	 Vinnuálag	 (3,98)	 Vinnuálag	 (4,08)	

Staða	innan	vinnustaðar	 4,26	 Staða	innan	
vinnustaðar	

3,96	 Samskipti	 4,00	

Laun	 4,25	 Starfshlutfall	 3,89	 Staða	innan	
vinnustaðar	

3,92	

Vinnuálag	 (4,14)	 Samskipti	 3,81	 Starfshlutfall	 3,74	

Starfsandi	 4,06	 Starfsandi	 3,80	 Starfsandi	 3,71	

Samskipti	 3,89	 Vinnuaðstæður	 3,40	 Samskipti	við	
viðskiptavini	

3,67	

Vinnuaðstæður	 3,80	 Upplýsingamiðlun	 3,28	 Upplýsingamiðlun	 3,46	

Upplýsingamiðlun		 3,54	 Starfsþróun	 3,06	 Starfsþróun	 3,25	

Starfsþróun	 2,92	 Laun	 2,91	 Laun	 3,04	

	 3,98		 	 3,65	 	 3,73	
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Tafla	43.	Fylgni	milli	áhrifaþátta	starfsánægju	og	heildarstarfsánægju	svarenda.	

Starfseinkennaþættir	 Heildarstarfsánægja	 Starfsumhverfisþættir	 Heildarstarfsánægja	

Sjálfstæði	 0,31	 Starfsþróun	 0,39	

Sveigjanleiki	 0,30	 Starfshlutfall	 0,43	

Stöðuhækkun	 0,24	 Laun	 0,31	

Endurgjöf	 0,46	 Samstarfsfólk	 0,32	

Yfirsýn	 0,29	 Vinnuaðstæður	 0,43	

Ákvarðanataka	 0,37	 Upplýsingamiðlun	 0,30	

Ábyrgð	 0,65	 Staða	innan	vinnustaðar	 0,62	

Krefjandi	starf	 0,20	 Vinnuálag	 -0,107	

Markmið	í	starfi	 0,41	 Samskipti	innan	vinnustaðar	 0,38	

Sérþekking	og	færni	 0,30	 Samskipti	við	viðskiptavini	 0,22	

Fjölbreytileiki	 0,33	 Starfsandi	 0,37	

Mikilvægi	starfs	 0,33	 	 0,28	
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8 Umræða	og	lokaorð	

Starfsánægja	 lyfjafræðinga	 hefur	 talsvert	 verið	 rannsökuð	 á	 erlendum	 vettvangi,	 þar	

sem	 áhugi	 hefur	 verið	 fyrir	 að	 kanna	 hvað	 það	 er	 í	 eðli	 starfs	 og	 starfsumhverfi	

lyfjafræðinga	 sem	 veldur	 ánægju	 og	 óánægju	 í	 starfi.	 Á	 Íslandi	 skortir	 rannsóknir	 á	

starfsánægju	 lyfjafræðinga	og	því	óljóst	hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	 starfsánægju	þeirra.	

Íslenskur	lyfjamarkaður	og	þróun	starfa	og	starfsvettvanga	innan	hans	eiga	sér	langa	og	

mjög	áhugaverða	sögu.	Í	upphafi	var	sagan	að	miklu	leyti	samofin	sögu	læknisfræðinnar	

þar	sem	landlæknir	sinnti	starfi	og	hlutverki	lyfsala	til	að	byrja	með.	Í	fjöldamörg	ár	eftir	

stofnun	fyrstu	lyfjabúðar	á	Íslandi	takmarkaðist	starfsvettvangur	lyfjafræðinga	við	störf	í	

lyfjabúðum.	 Í	 kjölfar	 mikilla	 tækniframfara	 og	 nýjunga	 í	 lyfjaiðnaði	 tóku	 störf	 og	

starfsvettvangar	 lyfjafræðinga	 á	 Íslandi	 að	 þróast	 hratt	 og	 árið	 2018	 eru	 störf	

lyfjafræðinga	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	 mjög	 fjölbreytileg.	 Meirihluti	 félagsmanna	 í	

Lyfjafræðingafélagi	Íslands	eða	77,1%	þeirra	sem	sinna	starfi	lyfjafræðings	að	staðaldri,	

starfa	 á	 þremur	 starfsvettvöngum,	 þ.e.	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum,	 hjá	

lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 eða	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 sem	 sjá	 um	

lyfjaþróun,	lyfjaframleiðslu,	lyfjaskráningu	og/eða	markaðssetningu	lyfja.		

Meginmarkmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 tengsl	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	

íslenskum	 vinnumarkaði	 sinna	 á	 ólíkum	 starfsvettvangi	 við	 starfsánægju	 þeirra.	 Með	

hliðsjón	af	markmiði	rannsóknarinnar,	skorti	á	íslenskum	rannsóknum	á	viðfangsefninu	

og	þar	með	ákveðnu	gapi	 í	fræðunum	voru	rannsóknarspurningar	ritgerðarinnar	settar	

fram.		

Fyrri	 rannsóknarspurningin	 fjallar	 um	 tengsl	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	 íslenskum	

vinnumarkaði	sinna	á	ólíkum	starfsvettvangi	við	starfsánægju	þeirra.	Þegar	skoðaðar	eru	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 á	 viðhorfi	 svarenda	 til	 heildarstarfsánægju	 eftir	

starfsvettvangi	 sýna	 þær	 að	 meðaltal	 raðgilda	 heildarstarfsánægju	 mælist	 hæst	 hjá	

lyfjafræðingum	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	(sjá	töflu	14).	Þeir	eru	

því	 sá	 hópur	 rannsóknarinnar	 sem	 mælist	 almennt	 ánægðastur	 í	 starfi.	 Næst	 á	 eftir	

koma	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 og	 að	 lokum	 mælist	 meðaltal	

raðgilda	 heildarstarfsánægju	 lægst	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	

reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 Þeir	 eru	 því	 sá	 hópur	 rannsóknarinnar	 sem	 mælist	

almennt	óánægðastur	 í	 starfi.	Capacent	Gallup	 skiptir	meðaltali	 raðgilda	 í	þrennt.	Það	
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getur	verið	á	styrkleikabili	(4,20-5,00),	starfhæfu	bili	(3,70-4,19)	eða	á	aðgerðabili	(1,00-

3,69)	(Auður	Hermannsdóttir	og	Sif	Cortes,	2012).	Í	töflu	14	má	sjá	að	meðaltal	raðgilda	

heildarstarfsánægju	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	

mælist	 á	 styrkleikabili.	 Það	 gefur	 vísbendingar	um	að	 staðan	 sé	 í	 góðu	 lagi	 og	 ekki	 sé	

þörf	á	úrbótum.	Hins	vegar	mælist	meðaltal	raðgilda	heildarstarfsánægju	lyfjafræðinga	

sem	starfa	hjá	 lyfjafyrirtækjum	og	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	á	

starfhæfu	bili.	Það	telst	ásættanleg	staða.		

Samkvæmt	 Smith,	 Kendall	 og	 Hulin	 (1969)	 er	 algengt	 í	 starfsánægjukönnunum	 að	

meta	 bæði	 heildarstarfsánægju	 og	 áhrif	 einstakra	 starfstengdra	 þátta	 á	 starfsánægju,	

því	ánægja	með	starfstengda	þætti	er	í	raun	hluti	af	heildarstarfsánægjunni.	Áhugavert	

er	 því	 að	 bera	 saman	 meðaltal	 raðgilda	 heildarstarfsánægju	 eftir	 starfsvettvangi	 (sjá	

töflu	 14)	 og	 meðaltal	 raðgilda	 allra	 starfseinkennaþátta	 og	 starfsumhverfisþátta	 eftir	

starfsvettvangi	(sjá	neðst	í	töflum	41	og	42).	Niðurstöður	sýna	að	meðaltöl	raðgilda	allra	

starfseinkennaþátta	 og	 starfsumhverfisþátta	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	mælast	á	starfhæfu	bili	og	eru	því	lægri	en	meðaltal	

raðgilda	 heildarstarfsánægju	 hjá	 sama	 hópi.	 Einnig	 eru	 meðaltöl	 raðgilda	 allra	

starfseinkennaþátta	 og	 starfsumhverfisþátta	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjafyrirtækjum	 og	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	

apótekskeðjum	lægri	en	meðaltal	raðgilda	heildarstarfsánægju	hjá	báðum	hópum.	Þau	

mælast	 þó	 á	 starfhæfu	 bili	 nema	 meðaltal	 raðgilda	 allra	 starfsumhverfisþátta	 hjá	

lyfjafræðingum	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	Það	mælist	

á	 aðgerðabili,	 sem	 gefur	 tilefni	 til	 umbóta.	 Áhugavert	 er	 að	 sjá	 að	 starfsánægja	

lyfjafræðinga	raðast	eins	eftir	starfsvettvöngum,	hvort	sem	skoðað	er	meðaltal	raðgilda	

heildarstarfsánægju	 eða	 meðaltal	 raðgilda	 allra	 starfseinkennaþátta	 og	

starfsumhverfisþátta	 rannsóknarinnar.	 Í	 báðum	 tilfellum	eru	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	

hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 almennt	 ánægðastir	 í	 starfi,	 þá	 koma	

lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	og	að	lokum	lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	

lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	Þó	mælist	ekki	marktækur	munur	á	milli	

hópa.		

Þegar	 niðurstöður	 á	 heildarstarfsánægju	 eru	 skoðaðar	 í	 samanburði	 við	 erlendar	

rannsóknir	 kemur	 í	 ljós	 ákveðið	 samræmi	 við	 niðurstöður	 bandarískrar	 rannsóknar	
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Gaither	 (1999)	 á	 viðhorfi	 lyfjafræðinga	 í	 starfi.	 Í	 rannsókn	 Gaither	 (1999)	 mældust	

lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	ánægðari	í	starfi	heldur	

en	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	

Niðurstöðurnar	 eru	 einnig	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 bandarískrar	 rannsóknar	Maio,	

Goldfarb	 og	 Hartmann	 (2004)	 þar	 sem	 80%	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	

einkareknum	 lyfjabúðum	 mældust	 ánægðir	 í	 starfi	 en	 aðeins	 53%	 lyfjafræðinga	 sem	

starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 Hlutföll	 ánægðra	 eru	 þó	

töluvert	 hærri	 í	 þessari	 rannsókn,	 sem	 sýnir	 að	 88,5%	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 mælast	 almennt	 ánægðir	 í	 starfi	 og	 74,5%	

lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	(sjá	töflu	15).	

Seinni	 rannsóknarspurningin	 snýr	 að	 áhrifum	 einstakra	 starfstengdra	 þátta	 á	

starfsánægju	 lyfjafræðinga	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	 með	 tilliti	 til	 starfsvettvangs.	

Niðurstöður	sýna	marktækan	mun	á	milli	svarenda	eftir	starfsvettvangi	þegar	kemur	að	

sveigjanleika	 í	 starfi,	 mikilvægi	 starfs,	 launum,	 vinnuaðstæðum	 og	 samskiptum	 við	

viðskiptavini.		

Í	 niðurstöðum	 þessarar	 rannsóknar	 má	 sjá	 að	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	

lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 hafa	 marktækt	 neikvæðara	 viðhorf	 til	

upplifunar	á	sveigjanleika	í	starfi	í	samanburði	við	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	sjálfstætt	

einkareknum	lyfjabúðum	og	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	(sjá	töflu	16).	

Mögulega	 eru	 ákveðin	 tengsl	 á	 milli	 sveigjanleika	 í	 starfi	 og	 heildarstarfsánægju	

lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum,	 því	

heildarstarfsánægja	 þeirra	 mælist	 minnst	 í	 samanburði	 við	 svarendur	 annarra	

starfsvettvanga	rannsóknarinnar.	Það	er	í	samræmi	við	niðurstöður	erlendra	rannsókna	

á	 starfsánægju	 sem	 sýna	 að	 sveigjanleiki	 í	 starfi	 er	 sá	 starfseinkennaþáttur	 sem	 spáir	

hvað	mest	fyrir	um	starfsánægju	(Sharma	og	Joyti,	2009;	VR,	e.d.).		

Einnig	 sýna	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 að	 lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	

sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	hafa	marktækt	jákvæðara	viðhorf	til	mikilvægi	starfs	

síns	 í	 samanburði	við	 lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	 lyfjafyrirtækjum	(sjá	 töflu	16).	Aftur	

má	 sjá	 möguleg	 tengsl	 við	 heildarstarfsánægju	 lyfjafræðinga,	 þar	 sem	

heildarstarfsánægja	 mælist	 mest	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	
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einkareknum	 lyfjabúðum	 í	 samanburði	 við	 svarendur	 annarra	 starfsvettvanga	

rannsóknarinnar.	

Viðhorf	til	launa	er	einn	af	starfsumhverfisþáttum	rannsóknarinnar	þar	sem	mældist	

marktækur	munur	á	milli	svarenda	eftir	starfsvettvöngum	(sjá	töflu	29).	Lyfjafræðingar	

sem	starfa	hjá	sjálfstætt	einkareknum	lyfjabúðum	hafa	marktækt	 jákvæðara	viðhorf	til	

launa	en	lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	og	

lyfjafræðingar	sem	starfa	hjá	 lyfjafyrirtækjum.	Enn	og	aftur	koma	í	 ljós	möguleg	tengsl	

við	 heildarstarfsánægju	 lyfjafræðinga,	 þar	 sem	 heildarstarfsánægja	 mælist	 mest	 hjá	

lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 í	 samanburði	 við	

svarendur	 annarra	 starfsvettvanga	 rannsóknarinnar.	 Umdeilt	 hefur	 verið	 í	 fyrri	

rannsóknum	 á	 starfsánægju	 hvort	 launatengdi	 þátturinn	 hafi	 áhrif	 á	 starfsánægju.	 Í	

tveggja	 þátta	 kenningu	 Herzberg	 eru	 laun	 talin	 einn	 af	 þeim	 þáttum	 sem	 geti	 ekki	

stuðlað	að	starfsánægju	heldur	aðeins	dregið	úr	óánægju	í	starfi.	Aðrir	fræðimenn	halda	

því	 fram	 að	 einstaklingsbundið	 er	 hversu	 mikils	 metin	 launin	 eru	 þegar	 kemur	 að	

starfsánægju	(Watson,	2008).		

Vinnuaðstæður	 er	 annar	 starfsumhverfisþáttur	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 mælist	

marktækur	munur	á	milli	svarenda	eftir	starfsvettvöngum	(sjá	töflu	29).	Lyfjafræðingar	

sem	 starfa	 hjá	 lyfjafyrirtækjum	 eru	marktækt	 ánægðari	 með	 vinnuaðstæður	 sínar	 en	

lyfjafræðingar	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum.	 Þegar	

niðurstöðurnar	 eru	 skoðaðar	 í	 samhengi	 við	 heildarstarfsánægju	 gætu	 verið	 tengsl	 til	

staðar,	þar	sem	heildarstarfsánægja	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	mælist	

meiri	en	heildarstarfsánægja	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	

apótekskeðjum.	 Vinnuaðstæður	 er	 starfsumhverfisþáttur	 sem	 er	 yfirleitt	 stjórnað	 af	

öðrum	en	starfsmanninum	sjálfum.	Könnun	á	vegum	sænska	 lyfjafræðingafélagsins	frá	

árinu	 2017	 sýnir	 að	 72%	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 í	 lyfjabúðum	 upplifa	 að	 þeir	 hafi	

takmarkaða	 eða	 mjög	 takmarkaða	 möguleika	 á	 að	 hafa	 áhrif	 á	 vinnuaðstæður	 sínar.	

Aðrar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 einstaklingsbundið	 er	 hversu	mikil	 áhrif	 vinnuaðstæður	

hafa	 á	 starfsánægju.	 Þá	 flokka	 Hackman	 og	 Oldham	 starfsumhverfisþætti	 sem	

einstaklingsbundnar	breytur	í	starfseinkennalíkani	þeirra	(sjá	mynd	2).	

Samskipti	 við	 viðskiptavini	 er	 þriðji	 starfsumhverfisþátturinn	 þar	 sem	 mælist	

marktækur	munur	á	milli	svarenda	eftir	starfsvettvöngum	(sjá	töflu	29).	Lyfjafræðingar	
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sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	eiga	marktækt	minni	regluleg	samskipti	við	viðskiptavini	í	

samanburði	 við	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum	 og	

lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum.	Hafa	verður	í	

huga	við	túlkun	niðurstaðna	að	hluti	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum	sinna	

starfi	 sem	 er	 þess	 eðlis	 að	 það	 krefst	 ekki	 reglulegra	 samskipta	 við	 viðskiptavini.	 Sú	

staðreynd	 getur	 skýrt	 þann	 marktæka	 mun	 sem	 mælist	 á	 milli	 svarenda	 ólíkra	

starfsvettvanga	 rannsóknarinnar.	 Í	 töflu	 42	má	 sjá	 að	 samskipti	 við	 viðskiptavini	 er	 sá	

starfsumhverfisþáttur	 rannsóknarinnar	 sem	 mælist	 hæstur	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	

starfa	í	 lyfjabúðum	almennt.	Niðurstöður	rannsóknar	Hassel,	Seston	og	Shann	(2007)	á	

starfsánægju	 lyfjafræðinga	 í	 Bretlandi	 sýndu	 að	 fjórði	 stærsti	 áhrifaþáttur	 á	

starfsánægju	var	samskipti	við	viðskiptavini.		

Þegar	 skoðuð	 eru	 áhrif	 einstakra	 starfseinkennaþátta	 á	 starfsánægju	 má	 sjá	 að	

viðhorf	svarenda	til	mikilvægi	starfs	er	sá	þáttur	sem	mælist	á	styrkleikabili	 innan	allra	

starfsvettvanga	 rannsóknarinnar	 (sjá	 töflu	 41).	 Þá	 mælist	 viðhorf	 svarenda	 til	

endurgjafar,	 umboðs	 til	 ákvarðanatöku	 og	 möguleika	 á	 stöðuhækkun	 á	 aðgerðabili	

innan	 allra	 starfsvettvanganna,	 sem	þýðir	 að	 þættirnir	 geti	 leitt	 til	 óánægju	 í	 starfi	 ef	

ekkert	er	að	gert.	Þessar	niðurstöður	kallast	á	við	niðurstöður	rannsóknar	Hassel,	Seston	

og	 Shann	 (2007)	 á	 starfsánægju	 lyfjafræðinga	 í	 Bretlandi	 þar	 sem	 endurgjöf	 og	

viðurkenning	 fyrir	 góð	 störf	 var	 sá	 áhrifaþáttur	 starfsánægju	 sem	 mældist	 minnsta	

ánægjan	með.	Einnig	sýndu	niðurstöður	rannsóknar	Hincapie	o.fl.	(2012)	á	starfsánægju	

lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 að	 25%	

lyfjafræðinga	fá	ekki	hrós	eða	viðurkenningu	fyrir	góð	störf.		

Niðurstöður	á	áhrifum	einstakra	starfsumhverfisþátta	á	starfsánægju	sýna	að	viðhorf	

svarenda	 til	 reglubundinna	 samskipta	 við	 viðskiptavini	 er	 þáttur	 sem	 mælist	 á	

styrkleikabili	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfajbúðum	og	

lyfjafræðingum	sem	starfa	hjá	 lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	 (sjá	 töflu	

42).	Þá	mælist	viðhorf	svarenda	til	upplýsingamiðlunar	innan	vinnustaðar	og	möguleika	

á	starfsþróun	á	aðgerðabili	innan	allra	starfsvettvanga	rannsóknarinnar.	Áhugavert	er	að	

sjá	 að	 launatengdi	 þátturinn	 er	 sá	 þáttur	 sem	 mælist	 lægstur	 og	 á	 aðgerðabili	 hjá	

lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 lyfjabúðum	 sem	 reknar	 eru	 af	 apótekskeðjum	 og	 hjá	

lyfjafræðingum	sem	starfa	hjá	lyfjafyrirtækjum.	Hins	vegar	mælist	launatengdi	þátturinn	
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á	 styrkleikabili	 hjá	 lyfjafræðingum	 sem	 starfa	 hjá	 sjálfstætt	 einkareknum	 lyfjabúðum,	

sem	skýrir	þann	marktæka	mun	sem	mælist	á	viðhorfi	svarenda	á	milli	starfsvettvanga	

þegar	kemur	að	launum.		

Þegar	 skoðuð	 er	 upplifun	 svarenda	 á	 vinnuálagi	 í	 starfi	 kemur	 í	 ljós	 að	 yfir	 75%	

svarenda	 innan	 allra	 starfsvettvanga	 rannsóknarinnar	 eru	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	

sammála	því	að	upplifa	vinnuálag	 í	starfi.	Þessar	niðurstöður	samræmast	niðurstöðum	

könnunar	sænska	 lyfjafræðingafélagsins	en	þar	kemur	fram	að	72,7%	svarenda	upplifa	

frekar	mikið	eða	mikið	vinnuálag	í	starfi.	Í	töflu	42	má	sjá	meðaltöl	raðgilda	vinnuálags	

innan	sviga	þar	sem	þau	voru	ekki	tekin	með	í	útreikninga	á	heildarmeðaltali,	því	ekki	er	

hægt	að	túlka	hærra	meðaltal	raðgilda	vinnuálags	sem	jákvætt	viðhorf	til	starfsánægju.		

Áreiðanleiki	 allra	 áhrifaþátta	 starfánægju	 í	 spurningakönnun	 rannsóknarinnar	

mældist	α=0,85,	sem	telst	viðunandi.	Niðurstöðurnar	eru	í	samræmi	við	þau	Cronbach’s	

alfa	gildi	sem	mælst	hafa	í	erlendum	rannsóknum	á	starfsánægju	lyfjafræðinga,	þar	sem	

aðlagaður	spurningalisti	úr	könnun	Warr-Cook-Wall	hefur	verið	notaður	(Hassel,	Seston	

og	 Shann,	 2007).	 Athyglisvert	 er	 að	 þrír	 áhrifaþættir	 draga	 úr	 áreiðanleika	

spurningakönnunar	 rannsóknarinnar.	 Þeir	 eru	 möguleikar	 á	 stöðuhækkun	 innan	

vinnustaðarins,	launatengdi	þátturinn	og	upplifun	á	vinnuálagi	í	starfi.	Aðrir	áhrifaþættir	

annað	hvort	styrkja	áreiðanleika	könnunarinnar	eða	hafa	engin	áhrif.		

Skoðuð	 var	 fylgni	 á	milli	 heildarstarfsánægju	 svarenda	 og	 áhrifaþátta	 starfsánægju	

(tafla	 43).	 Niðurstöður	 sýna	 sterkt	 jákvætt	 samband	 á	 milli	 heildarstarfsánægju	 og	

ábyrgðar	í	starfi,	þar	sem	fylgnistuðull	er	0,65.	Tveggja	þátta	kenning	Herzberg	fjallar	um	

ábyrgð	í	starfi	sem	einn	af	starfseinkennaþáttum	sem	hvetur	til	aukinnar	starfsánægju.	

Hackman	 og	 Oldham	 (1980)	 fjalla	 einnig	 um	 persónulega	 ábyrgð	 sem	 einn	 af	

sálfræðilegu	 þáttunum	og	 getur	 leitt	 til	mikillar	 starfsánægju.	 Einnig	 sýna	 niðurstöður	

sterkt	 jákvætt	 samband	 á	 milli	 heildarstarfsánægju	 og	 ánægju	 með	 stöðu	 innan	

vinnustaðar,	þar	sem	fylgnistuðull	er	0,62.		

Fylgni	var	skoðuð	á	milli	allra	áhrifaþátta	rannsóknarinnar	(sjá	töflu	44).	Niðurstöður	

sýna	sterkt	jákvætt	samband	á	milli	upplifunar	á	góðum	samskiptum	innan	vinnustaðar	

og	 ánægju	með	 upplýsingamiðlun,	 þ.e.	 ef	 ánægja	með	 annan	 þáttinn	 eykst	 þá	 eykst	

ánægja	með	hinn,	þar	sem	fylgnistuðull	er	0,63.	Það	segir	þó	ekki	til	um	orsakasamband	

á	 milli	 þáttanna.	 Kallast	 þessar	 niðurstöður	 á	 við	 niðurstöður	 í	 rannsókn	 Dugguh	 og	
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Ayaga	 (2014)	 þar	 sem	 höfundar	 leggja	 áherslu	 á	 að	 samskipti	 á	 vinnustað	 og	 magn	

upplýsinga	henti	einstaklingnum	þannig	að	hann	nái	að	meðtaka	þær	og	vinna	úr	þeim.	

Þá	 sýna	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 jákvætt	 fylgnisamband	 á	milli	 viðhorfs	 til	

fjölbreytileika	starfs	og	möguleika	á	starfsþróun,	þar	sem	fylgnistuðull	er	0,58	(sjá	töflu	

44).	Tengslin	eru	þó	aðeins	miðlungs	sterk.	Áhugavert	er	að	sjá	neikvætt	fylgnisamband	

á	 milli	 launatengda	 þáttarins	 og	 ýmissa	 áhrifaþátta	 starfsánægju,	 til	 dæmis	

samstarfsfólks,	samskipta	á	vinnustað	og	upplýsingamiðlunar.	Neikvæðasta	sambandið	

er	á	milli	launa	og	upplifunar	á	góðum	starfsanda	á	vinnustað,	þar	sem	fylgnistuðull	er	-

0,23.	Það	þýðir	að	ef	ánægja	svarenda	með	laun	eykst,	þá	getur	upplifun	þeirra	á	góðum	

starfsanda	á	vinnustað	versnað	og	öfugt.	Tengslin	mælast	þó	veik.		

Annmarkar	 rannsóknarinnar	 felast	 í	 fjölda	 einstaklinga	 í	 úrtaki	 og	 þeirri	 leið	 sem	

höfundur	 þurfti	 að	 fara	 til	 að	 ná	 til	 þátttakenda.	 Þar	 sem	 ákveðið	 var	 að	 skoða	

starfsánægju	 eftir	 starfsvettvangi	 þurfti	 höfundur	 að	 leita	 til	 yfirmanna	 lyfjabúða	 og	

fyrirtækja,	 treysta	 á	 jákvæð	 svör	 og	 fá	 hjá	 þeim	 netfangalista	 lyfjafræðinga	 í	 þeim	

tilgangi	 að	 senda	 út	 spurningakönnun	 rannsóknarinnar.	 Í	 sumum	 tilfellum	 gekk	 ferlið	

hratt	 og	 vel	 fyrir	 sig	 en	 í	 öðrum	 var	 ferlið	 nokkuð	 tímafrekt.	 Stundum	 bar	 það	 ekki	

árangur.	Því	hefði	verið	ákjósanlegra	að	geta	nálgast	lyfjafræðingana	á	auðveldari	hátt.	

Einnig	 er	mögulegt	 að	 svarhlutfallið	 hefði	 orðið	 hærra.	 Þá	 voru	 ákveðnir	 áhrifaþættir	

starfsánægju	 í	 spurningakönnun	rannsóknarinnar	sem	áttu	ekki	við	starf	 lyfsala	og	þar	

með	 fengust	 færri	 svör	 við	þeim	áhrifaþáttum.	 Eftir	 á	 að	hyggja	hefði	 höfundur	 kosið	

breyta	orðalagi	og	útskýra	nánar	fullyrðingarnar	sem	spurt	er	um	í	könnuninni.	Í	töflu	43	

má	 sjá	 neikvæða	 fylgni	 á	 milli	 heildarstarfsánægju	 svarenda	 og	 vinnuálags	 í	 starfi.	

Neikvæða	fylgnin	er	tilkomin	vegna	orðalags	fullyrðingarinnar	í	könnuninni,	sem	var	„Ég	

upplifi	vinnuálag	í	starfi“,	þar	sem	hærra	meðaltal	raðgilda	hefur	í	raun	neikvæð	áhrif	á	

starfsánægju.	„Ég	upplifi	lítið	vinnuálag	í	starfi“	hefði	verið	hentugra	orðalag.	

Helstu	 styrkleikar	 rannsóknarinnar	 felast	 í	 niðurstöðum	 hennar.	 Engin	 sambærileg	

rannsókn	hefur	verið	framkvæmd	áður	hér	á	 landi	og	því	eru	niðurstöðurnar	mikilvæg	

innsýn	á	líðan	og	ánægju	lyfjafræðinga	í	starfi.	Einnig	gefa	niðurstöðurnar	stjórnendum	

og	yfirmönnum	tækifæri	á	að	nýta	þær	í	því	skyni	að	auka	ánægju	lyfjafræðinga	í	starfi.	

Þá	 má	 sjá	 töluvert	 samræmi	 milli	 niðurstaðna	 þessarar	 rannsóknar	 og	 niðurstaðna	

erlendra	 rannsókna	 þegar	 kemur	 að	 áhrifum	 starfstengdra	 þátta	 á	 starfsánægju.	
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Mælitæki	 rannsóknarinnar	 er	 byggt	 á	mælitæki	 starfsánægju	 sem	 notað	 hefur	 verið	 í	

sambærilegum	 rannsóknum	 erlendis,	 þar	 sem	 Cronbach’s	 alfa	 stuðull	 hefur	 mælst	

viðunandi.	Mikill	styrkleiki	felst	í	því	að	geta	notað	viðurkennt	mælitæki	sem	fyrirmynd.	

Að	lokum	að	vert	að	nefna	að	báðar	apótekskeðjurnar	tóku	þátt	í	rannsókninni	og	því	er	

um	þýði	allra	lyfjafræðinga	sem	starfa	hjá	lyfjabúðum	sem	reknar	eru	af	apótekskeðjum	

að	ræða.	Styrkir	það	alhæfingargildi	rannsóknarinnar.	

Í	 framhaldi	af	þessari	rannsókn	væri	áhugavert	að	kanna	starfsánægju	lyfjafræðinga	

reglulega	 til	 að	 fá	 samanburð	 og	 fylgjast	með	 starfsánægju	 þeirra	 þróast	 yfir	 ákveðin	

tímabil.	 Þá	 væri	 hægt	 að	 rannsaka	 starfsánægju	 allra	 lyfjafræðinga	 á	 íslenskum	

vinnumarkaði,	 þ.e.	 skoða	 einnig	 lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 á	 sjúkrahúsum,	 í	 Háskóla	

Íslands	og	í	opinberri	stjórnsýslu.	Einnig	væri	áhugavert	að	skoða	niðurstöður	með	tilliti	

til	 bakgrunnsbreyta,	 til	 dæmis	kyns,	 aldur,	 starfsaldurs,	 starfshlutfalls	eða	 stöðu	 innan	

vinnustaðar.	Að	lokum	væri	virkilega	gagnlegt	og	athyglisvert	að	framkvæma	eigindlega	

rannsókn	 í	 þeim	 tilgangi	 að	öðlast	dýpri	 skilning	á	þeim	þáttum	sem	valda	ánægju	og	

óánægju	lyfjafræðinga	í	starfi.		

Fyrst	 og	 fremst	 hafa	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 varpað	 ljósi	 á	 viðfangsefnið	 og	

aukið	 almennt	 skilning	 á	 starfsánægju	 lyfjafræðinga	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	 eftir	

starfsvettvangi	 og	 hvaða	 starfstengdu	 þættir	 hafa	 áhrif	 þegar	 kemur	 að	 starfsánægju	

lyfjafræðinga.	 Von	 er	 til	 þess	 að	 niðurstöðurnar	muni	 hafa	 fræðandi	 og	 hagnýtt	 gildi,	

bæði	fyrir	lyfjafræðinga	og	þá	aðila	sem	koma	að	og	tengjast	störfum	og	starfsvettvangi	

lyfjafræðinga	á	íslenskum	vinnumarkaði.	
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Viðauki	1	–	Kynningarbréf	

Ágæti	lyfsöluleyfishafi	/	[nafn	yfirmanns]	

Ég	er	nemandi	í	meistaranámi	í	mannauðsstjórnun	við	Háskóla	Íslands	og	er	að	vinna	að	

meistararitgerð	 minni	 þar	 sem	 markmiðið	 er	 að	 skoða	 starfsánægju	 lyfjafræðinga	 á	

Íslandi.	Ég	 lauk	sjálf	 lyfjafræðinámi	vorið	2014	og	hef	því	mikinn	áhuga	á	að	kanna	og	

bera	 saman	 hvað	 það	 er	 í	 eðli	 þeirra	 starfa	 sem	 lyfjafræðingar	 á	 Íslandi	 sinna	 í	 ólíku	

starfsumhverfi	sem	getur	skýrt	starfsánægju	þeirra.	Þess	má	geta	að	engin	sambærileg	

rannsókn	 hefur	 áður	 verið	 framkvæmd	 á	 Íslandi	 og	 því	 verða	 niðurstöður	 hennar	

áhugaverð	 innsýn	 inn	 í	 líðan	 lyfjafræðinga	 í	 starfi.	 Ef	 áhugi	 væri	 fyrir	 því	 að	 kynna	

niðurstöður	rannsóknarinnar	þegar	þær	liggja	fyrir	þá	er	það	sjálfsagt.	

Mér	 þætti	 mjög	 vænt	 um	 að	 fá	 þitt	 leyfi	 til	 að	 leggja	 stutta	 vefkönnun	 fyrir	 þá	

lyfjafræðinga	 sem	 starfa	 í	 þinni	 lyfjabúð/hjá	 [nafn	 fyrirtækis].	 Það	 ætti	 ekki	 að	 taka	

meira	 en	 10-15	 mínútur	 að	 ljúka	 könnuninni	 og	 verður	 hún	 eingöngu	 aðgengileg	 á	

netinu.	Öll	svör	eru	nafnlaus	og	ekki	hægt	að	rekja	þau	til	þátttakenda.	

Ég	 yrði	 virkilega	 þakklát	 með	 þátttöku	 og	 vonast	 til	 að	 heyra	 tilbaka	 frá	 þér	 með	

framhaldið.	

Bestu	kveðjur,		

Sandra	Júlía	Bernburg	

sjb6@hi.is	/	695-8639	
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Viðauki	2	-	Spurningakönnun	
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