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Ágrip 

Skortur á starfsánægju og kulnun í starfi er talin vera ein mesta ógn mönnunar innan  

heilbrigðisþjónustunnar. Báðir þessir þættir eru taldir hafa áhrif á öryggi sjúklinga og gæði 

heilbrigðisþjónustu. Rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja sé mikilvægur forspárþáttur um vellíðan og 

hamingju fólks og hefur áhrif á hollustu starfsmanna.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hversu mikið þættirnir stjórnun, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti hafa áhrif á ánægju og stolt 

starfsmanna á Landspítala, meðal annars ljósmæðra. Enn fremur var tilgangurinn að kanna hvaða 

þættir hafa áhrif á ánægju og stolt að teknu tilliti til bakgrunnsþátta. Markmið rannsóknarinnar er að 

kynna hana fyrir stjórnendum Landspítala og að þeir geti nýtt niðurstöðurnar þegar fjármunum er 

forgangsraðað í þágu mannauðs. 

Rannsóknarspurningar eru fjórar. Í fyrsta lagi hvaða þættir hafa áhrif á ánægju og stolt starfsmanna 

á Landspítala, í öðru lagi hvaða þáttum í starfsumhverfinu er mikilvægast að huga að til að auka 

ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala, í þriðja lagi hvaða þættir hafa áhrif á ánægju og stolt 

fjölmennustu starfsstétta Landspítala, auk ljósmæðra, með tilliti til stéttarfélags og í fjórða lagi hvaða 

bakgrunnsbreytur hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala.  

Greining var gerð af Gallup á gagnasafni úr könnuninni Stofnun ársins 2017 fyrir Landspítala. 

Aðferðafræði var megindleg með lýsandi tölfræði, afturvirku sniði og aðhvarfsgreiningu. Gagnasafnið 

tók til 2896 einstaklinga sem voru starfsmenn Landspítala í marsmánuði 2017. 

Niðurstöður sýndu að þeir þættir sem hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala 

eru stjórnun, starfsandi og ímynd. Stjórnun hafði mest áhrif á ánægju og stolti allra starfsmanna, óháð 

stéttarfélagi, aldri, kyni, starfsaldri og stöðu í skipuriti. 

Í ljósi niðurstaðna ætti að forgangsraða og auka gæði stjórnunar, bæta starfsanda og ímynd 

Landspítala til að halda í vel þjálfaða og hæfa starfsmenn, laða að nýja og gera Landspítala að 

eftirsóknarverðum vinnustað.  

 

Lykilorð: Stofnun ársins, Landspítali, starfsánægja, stolt, stjórnun, ímynd, starfsandi, ljósmæður, 

heilbrigðisstarfsmenn. 
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Abstract 

Lack of job satisfaction and burnout at work are considered to be two of the greatest threats to 

employees in the healthcare sector that are believed to affect patient safety and quality of health care. 

Research has shown that job satisfaction is an important predictor of the well-being and happiness in 

the workplace and affects employees' health. 

The purpose of the study was to investigate to what extent management, morale, salary, working 

conditions, job flexibility, job independence, image and gender equality affect or explain satisfaction 

and employee pride at Landsspitali. Furthermore, the purpose was to investigate which factors explain 

satisfaction and pride, considering various background factors. The purpose of the analysis is to 

introduce it´s findings to the management of Landspitali and help managers utilize the results to 

prioritize human resource spending. 

The research questions are four, what factors explain satisfaction and employee pride, what 

aspects of the working environment are the most important to consider to increase overall satisfaction 

and pride of the employees, what factors explain the satisfaction and pride of the largest occupations, 

as well as midwifes, with regard to their union and which background parameters are most influential 

to satisfaction and employee pride. 

An analysis was made by Gallup of the data set from the survey of the “Government Institution of 

the Year 2017” for Landspitali. Methodology was quantitative with descriptive statistics, retrospective 

format and regression analysis. The data set included the results of 2.896 individuals whoms were 

employees in march 2017. 

The results showed that the factors that have most influence on satisfaction and pride of the 

employees at Landspitali are management style, workplace morale and image. Management 

explained most of the satisfaction and pride of all employees, regardless of union, age, gender, time at 

work(seniority) and position in the organizational chart. 

Because of the results it´s recommended to prioritize to increase the quality of management, 

improve morale and improve image of Landspitali to maintain well-trained and skilled employees, 

attract new ones, and make Landspitali a desirable workplace.  

 

Keywords: Goverment Institution of the year, Landspítali, job satisfaction, pride, management, image, 

moral, midwifes, health care staff. 
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Þakkir 

Gerð meistararitgerðar sem þessarar krefst mikils af höfundi og einnig flestum þeim sem hann 

umgengst. Fjölskylda, vinnufélagar og vinir verða hluti af vinnunni og eru höfundinum mikilvæg 

hvatning og hjálp. Ritgerð þessi er 30 eininga meistararitgerð í ljósmóðurfræði með áherslu á stjórnun 

og er unnin við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Hildi Kristjánsdóttur, fyrir leiðsögn og skemmtilega og 

fróðlega fundi. Mínar bestu þakkir fær Ásta Bjarnadóttir yfirmaður minn fyrir svigrúm, veitta aðstoð og 

stuðning við gerð ritgerðarinnar. Sömuleiðis fá þau Tómas Bjarnason og Sigríður Herdís Bjarkadóttir 

hjá Gallup innilegar þakkir fyrir hjálpina og greiningarnar sem ritgerðin byggir á. Sérstakar þakkir fær 

samstarfskona mín Arabella Martins fyrir hugmynd að verkefninu og yfirlestur. Vinnufélögum mínum, 

Örnu Pálsdóttur, Aldísi Magnúsdóttur og Helgu Sigurðardóttur vil ég þakka fyrir hjálpina og 

hvatninguna. Enn fremur fá Jóhanna Steinunn Snorradóttir íslenskufræðingur og uppáhaldsfrænka, 

Alda Hrönn systir mín og Gestur K. Pálmason mágur minn innilegar þakkir fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. Síðast en alls ekki síst langar mig til að þakka Arnari eiginmanni mínum fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar, hvatningu og þolinmæði sem og börnunum mínum Jóhanni Ægi, Sóleyju Örnu og 

Óla Hrannari, foreldrum mínum og fjölskyldu fyrir ómetanlega hjálp. Það er alls ekki sjálfsagt að eiga 

allt þetta góða fólk að og fyrir það er ég óendanlega þakklát.    
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1 Inngangur 

Val á viðfangsefni í meistararitgerð „Landspítali betri vinnustaður“ tengist meðal annars áskorunum 

stjórnenda við mönnun sólarhringsþjónustu á sjúkrahúsum næstu árin. Höfundur hefur um árabil haft 

brennandi áhuga á því að bæta vinnuumhverfi og líðan starfsmanna á Landspítala og gera 

vinnustaðinn að eftirsóknarverðum valkosti fyrir alla heilbrigðisstarfsmenn. Hér verða skoðaðar 

sérstaklega fagstéttir innan hjúkrunar, ljósmæður, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og aðrar sem sinna 

umönnun sjúklinga. Vinnuumhverfi vaktavinnufólks er höfundi sérstaklega hugleikið sem ljósmóðir og 

hjúkrunarfræðingur í vaktavinnu til margra ára og sem millistjórnandi. Mat höfundar er að margt sé 

hægt að gera betur til að auka ánægju og stolt starfsmanna á vinnustaðnum sem og bæta 

starfsumhverfið og sveigjanleika í starfi. Rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja ljósmæðra sem og 

annarra fagstétta hefur mikil áhrif á líðan þeirra, framlegð, þjónustu við skjólstæðinga og 

starfsmannaveltu (Yoshida og Sandall, 2013; Jepsen, Nohr, Foureur og Sörensen, 2016). Í ljósi þess 

er afar mikilvægt að greina starfsánægju ljósmæðra og annarra fagstétta á Landspítala með það að 

leiðarljósi að greina hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á hana og hægt er að vinna með til að 

bæta líðan, draga úr starfsmannaveltu og auka gæði þjónustu við skjólstæðinga. Stefna Landspítala er 

„sjúklingurinn í öndvegi“. Til þess að svo megi vera þarf starfsmaðurinn að mati höfundar að vera í 

öndvegi. Í ljósi framangreinds er starfsánægja og þættir sem auka líkur á starfsánægju höfundi afar 

hugleiknir.  

Staðan í heilbrigðisþjónustu á Íslandi er að mati höfundar áhyggjuefni. Þörf á heilbrigðisþjónustu, 

bæði almennri og sérhæfðri, er vaxandi samkvæmt ársskýrslu Landspítala 2017. Ástæðan er meðal 

annars hækkandi meðalaldur þjóðarinnar (Landspítali, 2018). Aukin eftirspurn er eftir fagmenntuðum 

heilbrigðisstarfsmönnum í öðrum atvinnugreinum, meðal annars í ferðaþjónustu og flugi (Arnhildur 

Hálfdánardóttir, 2016). Hlutfall þeirra sem eru eldri en 70 ára hefur aldrei verið hærra hér á landi og 

gríðarleg aukning hefur orðið í ferðaþjónustu undanfarin ár. Þetta hefur leitt af sér að þörfin fyrir 

heilbrigðisþjónustu hefur aldrei verið jafn mikil (Landspítali, 2018).  

Að mati heilbrigðisyfirvalda mun ein mesta áskorun íslenskrar heilbrigðisþjónustu næstu árin snúa 

að því að manna hana, sérstaklega með tillit til vinnu utan dagvinnutíma (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Þær kynslóðir sem nú eru að koma í auknum mæli út á vinnumarkaðinn þrá jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs og vilja svigrúm til persónulegra þarfa (Caraher, 2015). Um er að ræða aldamótakynslóðina 

svokölluðu (millennial kynslóðin eða Y kynslóðin), en það er fólk fætt á árunum 1981 til 2000. Það er 

áskorun fyrir stjórnendur ljósmæðra og annarra fagstétta í heilbrigðisþjónustu að samræma og koma til 

móts við þarfir ólíkra kynslóða með það að markmiði að auka samtímis gæði og öryggi þjónustunnar 

og starfsánægju allra starfsmanna (Caraher, 2015). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju, starfsumhverfi, vinnuskilyrðum og 

sveigjanleika í heilbrigðisþjónustu, bæði hérlendis og erlendis  (Birna G. Flygenring og Herdís 

Sveinsdóttir, 2014; Dall´Ora, Griffiths, Ball, Simon og Aiken, 2015; Helga Bragadóttir, Sigrún 

Stefánsdóttir, Sólrún Áslaug Gylfadóttir og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2016; Hlín Kristbergsdóttir, 

Leifur Geir Hafsteinsson og Arney Einarsdóttir, 2008; Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir 
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og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015; O´Keeffe, Corry og Moser, 2015; Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; Sigrún 

Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009; Steinmetz, Vries og Tijdens, 2014).   

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hversu mikið þættirnir stjórnun, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti hafa áhrif á ánægju og stolt og 

starfsánægju starfmanna Landspítala, sérstaklega innan hjúkrunar (ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraliða og annarra í umönnun). Enn fremur var tilgangurinn að kanna hvaða þættir hafa áhrif á 

ánægju og stolt að teknu tilliti til stéttarfélags og bakgrunnsbreytna til að sjá hvort munur er á 

einstökum starfsstéttum. 

Markmið með rannsókninni er tvíþætt. Annars vegar að auka þekkingu og kynna fyrir stjórnendum 

Landspítala, yfirljósmæðrum sem og öðrum, hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju og stolt 

starfsmanna Landspítala og hins vegar að stjórnendur spítalans geti nýtt niðurstöðurnar þegar 

fjármunum er forgangsraðað til að auka líkur á að Landspítali verði eftirsóknarverður vinnustaður fyrir 

heilbrigðismenntaða starfsmenn.  

 

1.1 Heimildir 

Fræðilegra heimilda var fyrst og fremst leitað í gagnagrunnunum Pubmed og Google scholar. 

Sérstaklega var leitað heimilda og rannsókna á starfsánægju og hollustu ljósmæðra og 

hjúkrunarfræðinga og annarra fagstétta í heilbrigðisþjónustu. Einnig var leitað heimilda sem höfðu það 

að markmiði að greina og skýra áhrifaþætti starfsánægju. Gætt var að því að leita bæði íslenskra og 

erlendra heimilda og þeirra sem tengjast á einn eða annan hátt mannauðsmálum. Höfundur lagði 

metnað í að finna greinar sem lýstu vel viðfangsefninu og voru gerðar meðal vestrænna þjóða. 

Fundnar voru lykilheimildir tengdar starfsánægju innan heilbrigðisþjónustunnar og utan hennar og þær 

notaðar sem þráður í gegnum verkefnið. Enn fremur var leitast við að finna heimildir sem voru yngri en 

15 ára og voru úr tímaritum með háan gæðastuðul (e. impact factor).  

Heimildir sem fræðileg umfjöllun byggir á eru fyrst og fremst rannsóknargreinar, bækur tengdar 

mannauðsfræðum og lög eða reglugerðir. Vitnað er til tveggja erinda sem höfundur sótti. Enn fremur 

er vísað í starfsmannastefnu og mannauðsstefnu íslenska ríkisins sem er eingöngu á vefsíðu 

fjármálaráðuneytisins sem og niðurstöður starfsánægjukönnunarinnar Stofnun ársins árin 2017 og 

2018. 

Rannsóknir sem lagðar voru til grundvallar eru flestar yngri en tíu ára. Rannsóknir sem eru eldri en 

tíu ára og er vitnað til eru sígildar kenningar eða hugmyndafræði sem enn er stuðst við ásamt 

íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á 

Íslandi. Flestar eru rannsóknirnar sem vitnað er til frá Íslandi, öðrum norrænum ríkjum, Bretlandi eða 

Bandaríkjunum. Þær rannsóknir sem eru frá öðrum heimshlutum eru rannsóknir sem koma úr 

tímaritum með háan gæðastuðul (e.impact factor) eða hefur verið vitnað í oftar en 200 sinnum 

samkvæmt Google Scholar.   

 



  

13 

Flestar tengjast heimildirnar mannauðsfræðum og heilbrigðisstarfsmönnum á einn eða annan hátt. 

Við heimildaleit fundust aðeins þrjár frumheimildir sem gerðar hafa verið á tengslum starfsánægju og 

áhrifaþátta hennar með þáttagreiningu eða aðhvarfsgreiningu. Tvær þeirra eru íslenskar. Önnur er 

doktorsritgerð Sigrúnar Gunnarsdóttur frá árinu 2005 og hin rannsókn Birnu Flygenring og Herdísar 

Sveinsdóttur sem birtist árið 2014. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Norðurlöndum, í Bretlandi og 

Bandaríkjunum á starfsánægju ljósmæðra sérstaklega. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

hérlendis á starfsánægju ljósmæðra voru einnig gerðar fyrir hjúkrunarfræðinga. Sömuleiðis fundust 

fáar rannsóknir sem greina mun á starfsánægju milli hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og/eða annarra 

heilbrigðisstétta og rannsóknir sem geta varpað ljósi á hvaða þættir það eru sem skýra ánægju og stolt 

eða starfsánægju heilbrigðisstarfsmanna. Einnig getur verið erfitt að átta sig á hvort verið er að tala 

um mun á hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum eða sama heiti notað yfir báða faghópa. Auk þess 

getur verið um menningarmun að ræða milli hópanna, sérstaklega í breskum og bandarískum 

rannsóknum. Engar rannsóknir fundust sem skýra starfsánægju ljósmæðra eingöngu hér á landi. 

Leitarorð sem notuð voru við heimildaleit voru þessi helst; midwifes and job satisfacation, 

starfsánægja og ljósmæður, starfsánægja og heilbrigðisstarfsmenn, job satisfaction and health care 

staff, job satisfaction and regression, stofnun ársins, image in health care survice, pride, management 

and job satisfaction, moral and health care staff, salary and job satisfaction, working conditions and 

health care, flexibility at work, independence at work. Bæði voru leitarorðin notuð ein og sér og 

samsett. Heimildaleit fór fram á tímabilinu mars 2017 til ágúst 2018.  

Styrkleikar heimilda eru fyrst og fremst fjölbreytni þeirra, aldur og reynt var að varpa ljósi á 

áhrifaþætti starfsánægju á heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega ljósmæðra og annarra fagstétta innan 

hjúkrunar. Enn fremur telur höfundur það styrkleika að reynt var að nálgast heimildir bæði hérlendis og 

erlendis og sér í lagi frá þeim löndum sem íslensk þjóð samsamar sig gjarnan við með tilliti til 

menningar. Takmarkanir heimilda eru fyrst og fremst að fáar rannsóknir er að finna á starfsánægju 

ljósmæðra sem og rannsóknir sem bera saman starfsánægju mismunandi hópa innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Einnig skortir heimildir á þáttagreiningu og tengslum ánægju og stolts og 

starfsánægju og áhrifaþátta.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í ritgerðinni verður lýst greiningu á gagnasafni  Gallup varðandi Landspítala, úr 

starfsánægjukönnuninni Stofnun ársins 2017 (hér eftir kölluð Stofnun ársins) sem gerð er árlega fyrir 

hönd fjármála- og efnahagsráðuneytisins í samstarfi við Stéttarfélag í almannaþjónustu (hér eftir kallað 

SFR). Gerð var aðhvarfsgreining á þeim níu þáttum sem könnunin tók til með það að markmiði að 

varpa ljósi á hvaða þættir hafa áhrif á ánægju og stolt starfsmanna Landspítala. Áhersla var lögð á 

stærstu starfsstéttir innan spítalans auk ljósmæðra sérstaklega.    

Aðferðafræðin sem notuð var við greiningu á viðfangsefninu er megindleg aðferðafræði með 

lýsandi tölfræði og afturvirku sniði. Niðurstöðum aðhvarfsgreiningar var komið á framfæri meðal 

annars með ritun þessa verkefnis sem er í formi hefðbundinnar rannsóknarskýrslu (Agreti og Finley, 
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2014; Polit og Beck, 2017) og kynninga á niðurstöðum aðhvarfsgreiningar fyrir helstu stjórnendur og 

hagsmunaaðila.  

Fyrsti kafli er inngangur ritgerðar. Tilgreindar eru fjórar rannsóknarspurningar og þrjár tilgátur sem 

lagðar voru til grundvallar við gerð greiningarinnar auk þess sem fjallað er um val á heimildum. Í öðrum 

kafla er fjallað um íslenska ríkið sem vinnuveitanda, uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Íslandi og 

Landspítala sem vinnustað, hlutverk hans og stefnu. Þriðji kafli er fræðileg umfjöllun og er hann 

byggður á þeim þáttum sem skilgreindir hafa verið í Stofnun ársins. Fræðilegri umfjöllun er skipt upp í 

níu kafla þar sem hver kafli er sjálfstæður og bera þeir heitin ánægja og stolt, stjórnun, starfsandi, 

launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, ímynd, jafnrétti og sjálfstæði í starfi. Heitin eru þau sömu 

og heiti þáttanna í könnuninni Stofnun ársins. Í fræðilegri umfjöllun er fjallað um hvern þátt fyrir sig, 

hugtök skilgreind og fjallað um þau atriði sem einkenna hvern þátt út frá fræðilegum heimildum. Lögð 

er áhersla á að skýra áhrif einstakra þátta á ljósmæður, hjúkrunarfræðinga og aðra hópa innan 

hjúkrunar sérstaklega. Fjórði kafli ritgerðarinnar er aðferðafræðikafli. Þar er lýst þeirri aðferðafræði 

sem notuð var við gerð greiningarinnar, skýrt frá starfsánægjukönnuninni Stofnun ársins, tilgangi 

hennar og markmiðum og greint frá gagnasafninu sem greiningin er byggð á og þátttakendum. Enn 

fremur er fjallað um styrkleika og takmarkanir aðferðafræðinnar og réttmæti. Í fimmta kafla er fjallað 

um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er gerð grein fyrir niðurstöðum aðhvarfsgreininga og 

fylgniprófana sem gerðar voru með tilliti til þess að svara rannsóknarspurningum. Fyrst er fjallað um 

greiningu á þættinum ánægja og stolt, því næst greiningu á spurningunni „Á heildina litið er ég 

ánægð(ur) í starf", í þriðja undirkafla er greint frá niðurstöðum á fylgni ánægju og stolts eftir 

stéttarfélagi og í þeim fjórða áhrifum bakgrunnsbreytnanna kyn, aldur, stéttarfélag, starfsaldur og 

mannaforráð á ánægju og stolt. Sjötti kafli ritgerðarinnar er umræðukafli. Þar er niðurstöðum 

rannsóknarinnar gerð skil og þær fléttaðar saman við rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifaþáttum 

ánægju og stolts og starfsánægju. Umræðukafla er skipt upp í fimm hluta og er rannsóknarspurningum 

og tilgátum gerð skil í fyrstu þremur. Í fyrsta hluta er farið yfir heildarniðurstöður og fjallað sérstaklega 

um þættina sem hafa mestu áhrif á ánægju og stolt og starfsánægju starfsmanna Landspítala. Í öðrum 

hluta eru fjallað um hvað mikilvægast er að huga að til að auka ánægju og stolt ljósmæðra og annarra 

starfsmanna Landspítala og í þeim þriðja áhrif bakgrunnsbreytna á ánægju og stolt starfsmanna. 

Fjórði hluti umræðukafla fjallar um styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar og sá fimmti um 

hagnýtingu og útfærslu. Í lok ritgerðar er ályktað um rannsóknarniðurstöður. 
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1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar eru fjórar: 

1. Hvaða þættir hafa áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala? 

2. Hvaða þáttum í starfsumhverfinu er mikilvægt að huga að til að auka ánægju og stolt 

starfsmanna á Landspítala? 

3. Hvaða þættir hafa áhrif á ánægju og stolt fjölmennustu starfsstétta á Landspítala, auk 

ljósmæðra, með tilliti til stéttarfélags?  

4. Hvaða bakgrunnsbreytur hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala? 

Rannsóknarspurningarnar eru byggðar á PICOT-viðmiðum þar sem P stendur fyrir skilgreiningu 

hóps, I fyrir inngrip eða aðferð, C fyrir samanburð og O fyrir útkomu (JBI, 2011). 

Tilgátur sem settar eru fram eru þrjár talsins:  

1. Stjórnun og starfsandi hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna (H1).  

2. Huga þarf sérstaklega að starfsmönnum innan hjúkrunar (ljósmæðrum, sjúkraliðum, 

hjúkrunarfræðingum og öðrum sem sinna umönnun) þegar unnið er að því að auka ánægju 

og stolt starfsmanna á Landspítala (H2).  

3. Huga þarf sérstaklega að stjórnun og starfsanda til að auka ánægju og stolt starfsmanna á 

Landspítala (H3).  
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2 Íslenska ríkið sem vinnuveitandi og heilbrigðisþjónustan á 
Íslandi 

Íslenska ríkið er stærsti þekkingarvinnustaður landsins (Stjórnarráðið, tölfræði og útgefið efni). Þar 

bjóðast fjölbreytt og krefjandi störf bæði hjá minni og stærri stofnunum. Starfsmenn ríkisins eru um 

21.000 talsins en stöðugildi eru töluvert færri þar sem margir eru í hlutastörfum (rúmlega 16.000 

ársverk) (Stjórnarráðið, tölfræði og útgefið efni). Konur eru 65% ríkisstarfsmanna eða næstum því tveir 

af hverjum þremur starfsmönnum. Mun fleiri konur en karlar eru í hlutastarfi og er því vinnuframlag 

kvenna nokkru minna hlutfallslega en karla. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands störfuðu rúmlega 

190.000 manns á ársgrundvelli á íslenskum vinnumarkaði árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2017) og eru 

ríkisstarfsmenn um 12% allra starfandi í landinu (Stjórnarráðið, tölfræði og útgefið efni). Ljósmæður á 

Íslandi eru hrein kvennastétt. Fjöldi ljósmæðra með virkt starfsleyfi á Íslandi eru 506 talsins (Embætti 

landlæknis, 2018). 

Stofnanir ríkisins eru um 200 talsins (Stjórnarráðið, starfsumhverfi) en hjá um helmingi þeirra starfa 

færri en 20 starfsmenn. Flestar ríkisstofnanir heyra undir velferðarráðuneyti, innanríkisráðuneyti og 

mennta- og menningarmálaráðuneyti. Langfjölmennasti vinnustaður ríkisins er Landspítalinn með um 

5.500 starfsmenn (Stjórnarráðið, tölfræði og útgefið efni). Nýjustu tölur sem finnast á vef 

velferðaráðuneytisins um fjölda starfsmanna í heilbrigðisþjónustu eru frá árinu 2011. Þá voru rúmlega 

6.000 störf í heilbrigðisþjónustu á landinu öllu (Stjórnarráðið, lykiltölur um heilbrigðisumdæmi). 

Hjá ríkinu starfar fólk með þekkingu úr öllum háskólagreinum sem og flestum öðrum starfsgreinum. 

Sérhæfing er gjarnan mikil og fá hæfileikar og þekking starfsmanna að njóta sín. Rúmlega helmingur 

ríkisstarfsmanna er með háskólamenntun og þriðjungur með starfs- og/eða framhaldsmenntun 

(Stjórnarráðið, ríkið sem vinnuveitandi). Samkvæmt upplýsingum á vef Stjórnarráðs Íslands leggja 

ríkisstofnanir áherslu á samvinnu, nýsköpun, samhæfingu, sveigjanleika og gagnsæi og að möguleikar 

á sí- og endurmenntun séu miklir. Sömuleiðis er lögð áhersla á jöfn tækifæri óháð kyni sem og 

starfsframa og starfsþróun. Kynbundin mismunun er með öllu óheimil hjá ríkinu í hvaða formi sem hún 

birtist (Stjórnarráðið, ríkið sem vinnuveitandi). 

Vinnufyrirkomulag er fjölbreytt. Hlutastörf eru ekki óalgeng og sums staðar er boðið upp á 

sveigjanlegan vinnutíma og vinnu fjarri vinnustað þar sem því verður við komið. Víða er unnið 

samkvæmt vaktaskipulagi og á flestum stofnunum er lögð áhersla á að skapa starfsmönnum aðstæður 

til að samræma vinnu og einkalíf (Stjórnarráðið, ríkið sem vinnuveitandi). 

Kjarninn í starfsmannastefnu ríkisins eru aðferðir mannauðsstjórnunar (Stjórnaráðið, 

starfsumhverfi). Ríkisstjórn Íslands samþykkti 12. nóvember 2010 að leggja áherslu á markvissa 

innleiðingu á aðferðum mannauðsstjórnunar hjá stofnunum. Sérstaklega átti að leggja áherslu á að 

stofnanir tileinkuðu sér heildstæða mannauðsstjórnun og uppfylltu lágmarkskröfur, meðal annars með 

tilliti til árlegra starfsmannasamtala, árangursríka starfsþróun starfsmanna, gæði ráðninga og 

starfsloka og virka notkun starfslýsinga (Stjórnarráðið, ríkið sem vinnuveitandi). 
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2.1 Heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu er kveðið á um grunnskipulag heilbrigðisþjónustunnar í landinu. 

Markmið laganna er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á að 

veita á hverjum tíma. Heilbrigðisþjónusta skal samkvæmt lögum veita á viðeigandi þjónustustigi og 

heilsugæslan skal að jafnaði vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007). 

Landinu er skipt upp í heilbrigðisumdæmi samkvæmt reglugerð um heilbrigðisumdæmi (nr. 

763/2016). Í hverju heilbrigðisumdæmi er starfrækt heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir sem 

veita almenna heilbrigðisþjónustu í umdæminu. Þrátt fyrir skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi eiga 

sjúklingar rétt á að leita til þeirrar heilsugæslustöðvar eða heilbrigðisstofnunar sem þeir eiga 

auðveldast með að ná til hverju sinni (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr.763/2016; Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu er Embætti landlæknis starfrækt með það að markmiði 

að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og stuðla að heilbrigði landsmanna. Landlækni er ætlað að hafa 

eftirlit með heilbrigðisþjónustu, vinna að gæðaþróun, safna og vinna upplýsingar um heilsufar og 

heilbrigðisþjónustu og sinna kvörtunum almennings (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Á sjúkrasviði heilbrigðisstofnana á að veita almenna sjúkrahúsþjónustu, meðal annars á göngu- og 

dagdeildum. Þar eiga að vera hjúkrunarrými og fæðingarhjálp að uppfylltum faglegum kröfum og önnur 

heilbrigðisþjónusta sem heilbrigðisstofnuninni er falið að veita eða samið hefur verið um. Sérhæfð 

heilbrigðisþjónusta er veitt á Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og öðrum heilbrigðisstofnunum 

samkvæmt samningum eða ákvörðun heilbrigðisráðherra hverju sinni (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007). Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Samkvæmt lögum veitir 

Landspítali sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, meðal annars á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn 

og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins (Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Útgjöld velferðarráðuneytisins hafa verið um 13–16% af vergri landsframleiðslu á undanförnum 

árum. Árið 2010 voru fjárframlög velferðaráðuneytis mest ef miðað er við árin 2006 til 2015 eða 16%. 

Árið 2015 voru fjárframlög hins vegar næst minnst ef miðað er við sama tíma, eða 12,8% af vergri 

landsframleiðslu (mynd 1). Fjárheimildir velferðarráðuneytisins hafa skipst þannig að hlutdeild 

málaflokka heilbrigðisráðherra var um og yfir 7% af vergri landsframleiðslu á árunum 2006 til 2015 og 

hlutdeild málaflokka félags- og húsnæðismálaráðherra um 5–7% á sama tímabili (Stjórnarráðið, 

útgjöld). 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1084-2014
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Mynd 1. Útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu heilbrigðismála 
(Stjórnarráðið, útgjöld) 

 

Við gerð miðlægra kjarasamninga 17 aðildarfélaga Bandalags háskólamanna (BHM) í febrúar 

síðastliðnum skrifuðu þrír ráðherrar undir yfirlýsingu. Þar er meðal annars kveðið á um að ráðast eigi í 

gerð mannaflaspár fyrir heilbrigðiskerfið fyrir næstu fimm til tíu ár. Að auki eigi að fullvinna 

heilbrigðisstefnu til að skilgreina betur hlutverk einstakra þátta innan heilbrigðisþjónustunnar og 

samspil þeirra. Í yfirlýsingunni er einnig kveðið á um að ráðast eigi í umbætur á starfsumhverfi og 

kjörum heilbrigðisstarfsmanna ríkisins með það að markmiði að heilbrigðisstarfsmenn búi við 

samkeppnishæf kjör (Bandalag háskólamanna, BHM, 2018). 

 

2.2 Landspítalinn 

Landspítali í núverandi mynd varð til við samruna Landspítalans og Sjúkrahúss Reykjavíkur árið 2000 

(Landspítali). Skipurit Landspítala er flatt. Í framkvæmdastjórn eru auk forstjóra 13 framkvæmdastjórar. 

Spítalinn skiptist í sjö klínísk svið auk fimm stoðsviða (Landspítali, 2017).  
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Mynd 2. Starfsmenn Landspítala 2017 eftir starfsheitum (stöðugildi; hlutfall allra) (Landspítali, 
2017)  

 

Á Landspítala starfa um 5.500 starfsmenn í rúmlega 4.100 stöðugildum (sjá mynd 2). 

Hjúkrunarfræðingar eru fjölmennasta starfsstéttin eða um 28% af heildarfjölda starfsmanna. 

Næstfjölmennasta starfsstéttin eru læknar og þar á eftir sjúkraliðar. Árið 2017 voru að jafnaði starfandi 

152 ljósmæður á Landspítala í rúmlega 94 stöðugildum. Hlutfall ljósmæðra á Landspítala af 

heildarfjölda starfsmanna þetta ár var því tæplega 3%. Mynd 2 sýnir fjölda og hlutfall fjölmennustu 

starfshópa á Landspítala. Alls eru um 190 starfsheiti á spítalanum og því tekur myndin ekki til allra 

hópa (Landspítali, e.d.). Stærstu starfseiningar ljósmæðra á Landspítala eru fæðingarvakt, meðgöngu- 

og sængurlegudeild og göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningar (Landspítali, e.d.).  

Launagjöld Landspítala eru um 71% af heildarútgjöldum Landspítala (Landspítali, 2017). Um 

helmingur starfsmanna Landspítala, eða um 2.600 þeirra eru vaktavinnumenn. Hlutfall 

vaktavinnumanna er hæst  á Landspítala ef miðað er við aðrar stofnanir ríkisins. Ljósmæður á 

Landspítala vinna flestar vaktavinnu eða rúmlega 70% þeirra (Landspítali, e.d.). 

Veikindahlutfall starfsmanna á Landspítala hefur haldist nokkuð stöðugt frá árinu 2013. Árið 2017 

var það 6,6 % (Landspítali, 2017). Munur er á veikindatíðni eftir mánuðum og eftir því hvort um er að 

ræða dagvinnumenn eða vaktavinnumenn. Almennt er hæst veikindatíðni í desember, janúar og 
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febrúar. Einnig er um 3% munur milli dagvinnumanna og vaktavinnumanna en veikindahlutfall 

dagvinnumanna er um 3,5% en vaktavinnumanna 7% að meðaltali á mánuði (Landspítali, e.d.).  

 

Mynd 3. Veikindatíðni eftir mánuðum og árum á Landspítala árið 2016 (Landspítali, 2017) 

 

Starfsmannavelta var 12,2% árið 2016 og um 15% árið 2017. Starfsmannavelta er mismunandi 

milli starfsstétta og eftir sviðum. Mest er starfsmannavelta meðal almennra starfsmanna í SFR og 

Eflingu, eða um 30% (Landspítali, e.d.). Markmið Landspítala er að heildar starfsmannavelta sé um 

12% (Landspítali, starfsáæltun).  

Aukin eftirspurn hefur verið eftir þjónustu Landspítala undanfarin ár. Árið 2016 leituðu fleiri á 

spítalann en árin á undan, komur jukust bæði á bráðamóttökum, göngudeildum og dagdeildum. 

Meðalfjöldi inniliggjandi sjúklinga jókst sömuleiðis. Fleiri skurðaðgerðir voru framkvæmdar og gerðar 

voru fleiri rannsóknir árið 2016 en höfðu áður verið gerðar (Landspítali, 2017). Talið er að helstu 

ástæður aukinnar eftirspurnar séu hækkandi aldur Íslendinga og aukinn fjöldi ferðamanna (Páll 

Matthíasson, 2018).  

2.2.1 Stefna Landspítala 

Landspítali hefur þríþætt hlutverk, þ.e. að veita heilbrigðisþjónustu, skapa nýja þekkingu með 

rannsóknum og kenna og þjálfa fólk til starfa. Landspítali er eins og áður sagði þjóðarsjúkrahús og 

eina háskólasjúkrahús landsins (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Landspítali er vettvangur 

starfsnáms og sérmenntunar í heilbrigðisgreinum og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Gildi 

Landspítala eru umhyggja, öryggi, fagmennska og framþróun (Landspítali, 2018).  
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Mynd 4. Stefna Landspítala - stefnuþríhyrningur 2018 (Landspítali, 2018)  

 

Stefna Landspítala var endurskoðuð og sett fram í stefnuþríhyrning árið 2014-2015 (mynd 4) 

(Landspítali, 2018). Samkvæmt stefnu spítalans er sjúklingurinn í öndvegi og hagsmunir og þarfir hans 

leiðarljós í þjónustu, rekstri og skipulagi spítalans. Framtíðarsýn og markmið Landspítala er að vera 

háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn, öryggi hans og gæði þjónustu er ávallt í 

öndvegi. Landspítali leggur áherslu á að nota gagnreynda þekkingu við veitingu þjónustu, í stjórnun og 

menntun. Þar er einnig unnið markvisst að nýsköpun og þróun nýrrar þekkingar til að auka virði 

þjónustunnar (Landspítali, 2018).  

Landspítali er þekkingarmiðstöð með mannauð á heimsmælikvarða. Framtíðarsýn Landspítala er 

að verða einn besti vinnustaður landsins. Áhersla er á að mönnun sé í takt við umfang verkefna og 

sambærileg við sjúkrahús annars staðar á Norðurlöndum og að kjör séu samkeppnishæf miðað við 

sjúkrahús í nágrannalöndunum. Samkvæmt stefnu spítalans hvað varðar mannauð á Landspítali að 

vera eftirsóttur vinnustaður sem er þekktur fyrir gott starfsumhverfi og góð samskipti. Þar á að vera 

markviss þjálfun starfsmanna, hæfni við hæfi verkefna og að allir starfsmenn séu virkir í umbótum og 

gæðastarfi (Landspítali, mannauður, 2018). 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Fræðilegri umfjöllun er skipt upp í kafla sem eru byggðir á þáttum sem skilgreindir hafa verið í 

starfsánægjukönnun ríkisstofnana, Stofnun ársins. Leitast er við að skilgreina hugtökin og fjalla nánar 

um þau atriði sem einkenna hvern þátt fyrir sig samkvæmt fræðilegum heimildum. Að auki er 

sérstaklega leitast við að tengja þættina íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið meðal 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á starfsánægju, meðal annars á Landspítala. Kaflarnir heita eftir 

hverjum og einum þætti könnunarinnar, það er að segja starfsánægja, stjórnun, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjaleiki vinnu, ímynd, jafnrétti og sjálfstæði í starfi.  

Á fyrirmyndarvinnustað er rík áhersla lögð á góð samskipti og upplýsingaflæði er í hávegum haft. 

Þar eru fordómar ekki liðnir og fá hæfileikar starfsmanna að njóta sín. Tekið er á vandamálum sem 

upp koma sem og áreitni hvers konar og einelti. Brugðist er sömuleiðis við óæskilegri hegðun með 

markvissum hætti og leitað er lausna (Goleman, 2011; Caraher, 2015). 

Góðir stjórnendur láta sér annt um starfsmenn og hafa afgerandi áhrif á vinnustaðamenningu. Þeir 

setja skýr markmið, deila ábyrgð og gera starfsmönnum ljóst til hvers er ætlast af þeim (Goleman, 

2011; Caraher, 2015; Mintzberg, 2011). Þeir veita starfsmönnum tækifæri til að hafa áhrif á starf sitt og 

starfsumhverfi og gæta þess einnig að vinnuálag sé hæfilegt (Goleman, 2011). Góðir stjórnendur 

óttast ekki niðurstöður starfsumhverfiskannana og leita ekki að blórabögglum ef niðurstöðurnar valda 

vonbrigðum. Þvert á móti líta þeir á kannanir sem tækifæri til umræðu innan stofnunar og til breytinga 

og umbóta (Ásta Bjarnadóttir, 2018). 

Ein mesta áskorun heilbrigðisþjónustunnar er að halda í vel þjálfaða og hæfa starfsmenn. Víða um 

heim er starfsmannavelta að aukast og kostnaður vegna þjálfunar eykst í samræmi við aukna 

starfsmannaveltu. Rannsóknir hafa sýnt að vel menntað og ungt fólk er líklegast til að hætta störfum 

(Steinmetz o.fl., 2014; Dai, Milkman, Hofmann og Staats, 2014). Aukin starfsmannavelta er einn þeirra 

þátta sem talinn er draga úr öryggi og gæðum heilbrigðisþjónustunnar (Helga Bragadóttir o.fl., 2016; 

Steinmetz o.fl., 2014). Um er að ræða alþjóðlegan vanda þar sem Ísland er ekki undanskilið (Helga 

Bragadóttir o.fl., 2016) og hefur í för með sér minnkuð gæði og stöðugleika í þjónustu við sjúklinga 

sem og hættu á ósamræmi í vinnulagi. Hún hefur einnig í för með sér mikið álag á starfsfólk sem fyrir 

er, getur gert teymi óvirkari og dregið úr starfsánægju (Boamah, Laschinger, Wong og Clarke, 2018; 

Steinmetz o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að hollusta hjúkrunarfræðinga er meiri en lækna og 

annars fagfólks innan heilbrigðisþjónustunnar þar sem hjúkrunarfræðingar eru ólíklegri en aðrir til að 

hætta störfum (Steinmetz o.fl., 2014). Niðurstöður margra rannsókna eru einnig á þá leið að 

minnkuð/lítil starfsánægja, skortur á starfsþróun og stöðugt álag í starfi sé einn helsti valdur þess að 

vel menntaðir heilbrigðisstarfsmenn ákveði að skipta um vinnustað (Steinmetz o.fl., 2014). Með 

rannsóknum hefur verið sýnt fram á að álag á hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn, hefur 

áhrif á gæði faglegra vinnubragða, meðal annars vegna of margra verkefna sem unnin eru samtímis, 

tímapressu, langra vakta, tilfinningalegra krafna og öryggisstaðla (Rafferty, o.fl., 2007; Dai o.fl., 2014). 

Þegar álag verður mikið á vinnustað skerðist einnig einbeiting starfsmanna og þeir eiga erfiðara með 

að fara eftir verklagi sem sett hefur verið (Dai o.fl., 2014). 
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Vinna á óreglulegum tímum, þar með talið vaktavinna, hefur sömuleiðis áhrif á hvort fólk ákveði að 

skipta um starf eða starfsvettvang (Jepsen o.fl., 2016; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Steinmetz o.fl.,  

2014). Sérstaklega er talað um að langar vaktir og vaktir um nætur, helgar og á stórhátíðum auki 

hættu á að fólk leiti í önnur störf. Hins vegar virðist sveigjanlegur vinnutími og álag sem hægt er að 

hafa áhrif á hafa jákvæð áhrif (Steinmetz o.fl., 2014). 

Mikið hefur verið skrifað og rannsakað undanfarna áratugi hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á 

starfsánægju og hollustu starfsmanna. Heilbrigðisþjónustan er þar engin undantekning. Flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu viðfangsefni innan heilbrigðisþjónustunnar hafa verið gerðar 

meðal hjúkrunarfræðinga og lækna. Fáar rannsóknir eru til um starfsánægju ljósmæðra sérstaklega og 

uppfylla þau skilyrði sem sett voru við heimildaleit. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið og birtar á 

starfsánægju ljósmæðra hér á landi taka einnig mið af hjúkrunarfræðingum (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2005; Birna G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009).  

Á Landspítala hafa undanfarin ár verið gerðar starfsumhverfiskannanir þar sem starfsánægja hefur 

meðal annars verið greind. Árin 2012, 2013 og 2015 gerði spítalinn sínar eigin kannanir (Landspítali, 

2018). Árið 2017 var tekin ákvörðun um að Landspítali tæki formlega þátt í Stofnun ársins (Landspítali, 

kannanir, 2018). Nú í ár þegar spítalinn tók þátt í annað sinn var gerð frekari flokkun/greining á 

gagnasafni Stofnunar ársins á Landspítala. Niðurstöðurnar voru meðal annars flokkaðar eftir 

stéttarfélagi (Landspítali, kannanir, 2018).  

 

3.1 Ánægja og stolt  

Ánægja í starfi snýst um hvernig starfsmaður metur starf sitt út frá starfsreynslu sinni, væntingum 

sínum til starfsins og samanburði (Hlín Kristbergsdóttir o.fl., 2008). Ánægja og stolt starfsmanna er 

gjarnan metið með könnunum á starfsánægju (Arney Einarsdóttir, 2007; Rafferty og Griffin, 2009). 

Flestar skilgreiningar sem lagðar hafa verið fram undanfarna áratugi eiga það sameiginlegt að 

skilgreina starfsánægju sem tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því starfi sem svarandinn gegnir og að 

þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer fram í huga hans (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Arney 

Einarsdóttir, 2007; Rafferty og Griffin, 2009). Með öðrum orðum er með hugtakinu starfsánægja átt við 

viðhorf starfsfólks til starfa sinna (Arney Einarsdóttir, 2007).  

Skortur á starfsánægju og kulnun í starfi er talin vera ein mesta ógn mönnunar í hjúkrun og 

heilbrigðisþjónustu víðsvegar um heiminn. Báðir þessir þættir eru taldir hafa áhrif á öryggi sjúklinga og 

gæði þeirrar þjónustu sem veitt er í heilbrigðisþjónustu (Dall´Ora o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt að 

starfsánægja sé mikilvægur forspárþáttur um almenna vellíðan og hamingju fólks (Arney Einarsdóttir, 

2007; Hlín Kristbergsdóttir o.fl., 2008). Leiða má líkum að því að starfsánægja feli í sér bæði jákvæð 

og neikvæð viðhorf til starfs og sé háð ýmsum aðstæðum og starfsskilyrðum sem tengjast því auk 

viðbragða sem verða til við samanburð og upplifun væntinga (Arney Einarsdóttir, 2007).  

Rannsóknum á starfsánægju má skipta í tvennt, það er að segja eftir því hvort áhuginn beinist að 

almennri starfsánægju eða að ánægju með sértæka þætti. Sértækir þættir eru t.d. vinnan sjálf, launin, 

stöðuhækkunarmöguleikar, vinnufélagar, stjórnun og fleira. Allir þessir þættir hafa háa fylgni við 

almenna starfsánægju og eru í raun hlutar hennar (Ásta Bjarnadóttir, 2000).  
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Starfsánægja er samsett úr ólíkum áhrifaþáttum og er meðal annars tengd við þætti eins og 

samskipti við næsta stjórnanda, samstarfsfólk og stjórnun, staðsetningu í skipuriti, starfsaðstæður, 

viðurkenningu, jafnræði, væntingar, laun, starfsöryggi, aldur og starfsþróun (Arney Einarsdóttir, 2007; 

Stjórnarráðið, starfsumhverfi).  

Starfsánægja hefur verið rannsökuð hér á Íslandi, bæði í heilbrigðisþjónustu sem og í öðrum 

starfsgreinum. Meðal þeirra sem hafa rannsakað starfsánægju eru dr. Arney Einarsdóttir, dr. Ásta 

Bjarnadóttir og dr. Sigrún Gunnarsdóttir (Arney Einarsdóttir, 2007; Ásta Bjarnadóttir, 2000; Hulda 

Rafnsdóttir o.fl., 2015). Starfsánægja hefur verið vinsælt viðfangsefni rannsókna innan hjúkrunar, 

sérstaklega meðal hjúkrunarfræðinga, bæði hérlendis og erlendis. Helstu rannsakendur á því sviði 

hérlendis undanfarin tíu til fimmtán ár hafa verið dr. Sigrún Gunnarsdóttir, dr. Helga Bragadóttir, dr. 

Birna Flygenring og dr. Herdís Sveinsdóttir. Hérlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal 

hjúkrunarfræðinga sýna að hjúkrunarfræðingar eru almennt ánægðir í starfi (Helga Bragadóttir o.fl., 

2016; Birna G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014). Rannsókn Birnu Flygenring og Herdísar 

Sveinsdóttur sem framkvæmd var í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 á starfsánægju, streitu, heilsu og 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sýndi almennt ánægju í starfi. Þátttakendur voru 

ánægðastir með samstarfsfólk en óánægðastir með laun og hlunnindi. Niðurstöður þeirra sýndu einnig 

að hjúkrunarfræðingar voru marktækt óánægðari með starfsframa og möguleika í stafi en sjúkraliðar 

en ánægðari með jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Birna G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014). 

Helstu áhrifaþættir starfsánægju á Íslandi eru góðir stjórnunarhættir og gott samband við 

stjórnanda, viðurkenning og framgangur í starfi (Arney Einarsdóttir, 2007; Hulda Rafnsdóttir o.fl., 

2015), endurgjöf og stuðningur og skýr markmið og stefna fyrirtækis/stofnunar (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 

2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhrifaþættir starfsánægju séu starf og starfsskilyrði, ímynd 

fyrirtækis og starfsþróun, í þessari mikilvægisröð (Arney Einarsdóttir, 2007). Innan hjúkrunar hefur 

verið sýnt fram á sterk tengsl milli teymisvinnu og ánægju í starfi sem og ánægju með starfsgrein. 

Teymisvinna er talin auka starfsánægju og minnka líkur á að starfsmaður hætti störfum (Helga 

Bragadóttir o.fl., 2016). Enn fremur er einn mikilvægasti eiginleiki hvers starfs samskipti við annað fólk 

og félagsleg tengsl á vinnustað (O´Keeffe o.fl., 2015; Ásta Bjarnadóttir, 2000). Rannsókn á 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Íslandi sem og erlendis hafa sýnt tengsl starfsánægju 

og sjálfstæði í starfi og mikilvægi félagslegra samskipta á vinnustað (O´Keeffe o.fl., 2015; Sigrún 

Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Boamah o.fl., 2018). Sumar rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á bein 

tengsl starfsánægju hjúkrunarfræðinga og frammistöðu í starfi annars vegar og fjölda verkefna og 

álags í starfi hins vegar (Wong og Laschinger, 2012; Rafferty, o.fl., 2007; Giles, Mitchell og Conway, 

2017). Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem framkvæmd var í Danmörku meðal ljósmæðra sýndi 

að vitneskja þeirra um að þær ynnu verðmætt starf sem tekið var eftir og upplifun af að veita hágæða 

þjónustu jók starfsánægju þeirra (Jepsen o.fl., 2016). 

Í rannsókn Arneyjar Einarsdóttur (2007), sem hafði það að markmiði að þýða og prófa 

próffræðilega eiginleika mælitækis og líkans evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (European Employee 

Index /EEI), kom í ljós að áreiðanleiki þáttanna stjórnun og næsti yfirmaður var mjög mikill og var fylgni 

yfir 0,90 (fullkomin fylgni 1,0 og góð fylgni yfir 0,5) og áreiðanleiki þáttanna ímynd, samstarf, 

starfsánægja, hvatning og tryggð var yfir 0,80 (Arney Einarsdóttir, 2007). 
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Greindur hefur verið menningarlegur munur á vægi áhrifaþátta og ánægju starfsfólks milli einstakra 

norrænna ríkja. Ímynd virðist til dæmis hafa meiri áhrif á starfsánægju Finna og Íslendinga en annarra 

Norðurlandabúa og samstarf hefur meiri áhrif á starfsánægju Svía en laun og kjör tiltölulega lítil áhrif 

(Arney Einarsdóttir, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur sem sýna undirmönnum sínum 

umhyggju hafa ánægðari starfsmenn (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Mintzberg, 2011; Boamah, Laschinger, 

Wong og Clarke, 2018). Meðal ytri þátta sem taldir eru hafa áhrif eru virðingarstaða starfsins og 

tækifæri til stöðuhækkunar (Ásta Bjarnadóttir, 2000; O´Keeffe o.fl., 2015). Skiptar skoðanir virðast hins 

vegar vera á áhrifum launa á starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw 

og Rich, 2010). Þeir þættir sem taldir eru draga úr starfsóánægju en stuðla ekki að starfsánægju eru 

starfsskilyrði, launastefna og umbun, stefnumörkun stofnunar, tækifæri til framgangs og starfsöryggi 

(Stjórnarráðið, starfsumhverfi). 

Talið er að ekki sé nægjanlegt að mæla starfsánægju og vinna eingöngu með lýsandi tölfræði. 

Gagnlegra er að horfa á orsakasamhengi og greina vægi áhrifaþátta í samhengi við menningu 

fyrirtækis eða stofnunar. Ef orsakasamhengi er skoðað sýnir það betur hvaða áhrifaþættir skipta máli 

sem aftur geta auðveldað forgangsröðun aðgerða, í kjölfar mælinga (Arney Einarsdóttir, 2007). 

Ánægja og stolt starfsmanna eru þættir sem gjarnan eru metnir með því að spyrja um ánægju með 

starf, líðan í starfi, hvort viðkomandi starfsmaður sé tilbúin(n) að mæla með stofnuninni og hvort hann 

sé stolt(ur) af stofnuninni (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017). 

 

3.2 Stjórnun 

Rannsóknir hafa sýnt að stjórnun og/eða stjórnunarstíll sem einkennir fyrirtæki/stofnun og stjórnendur 

þeirra hafi áhrif á viðhorf starfsmanna til vinnustaðar og starfa (Cogin, Ng og Lee, 2016; Mintzberg, 

2011; Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Meðal annars hefur verið sýnt að aukin áhersla á 

mannauðsstjórnun og stuðningur við stjórnendur á sjúkrahúsum geti haft áhrif á bætta skilvirkni og 

jákvæðara viðhorf starfsmanna (Cogin o.fl., 2016; Boamah o.fl., 2018; Wong og Laschinger, 2012). 

Rannsókn sem gerð var í Englandi á starfsánægju ljósmæðra sýndi að algengasta ástæða þess að 

ljósmæður hættu í starfi væri óviðunandi stjórnun, óskýr ábyrgð og ófullnægjandi mönnun (Yoshida og 

Sandall, 2013). Rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis, meðal hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra, hafa sýnt að stuðningur yfirmanna, samskipti milli starfsstétta og samstarfsfólk á vinnustað 

hefur áhrif á árangur og vellíðan starfsmanna (Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Boamah o.fl., 2018). 

Doktorsrannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur frá árinu 2005 sem gerð var meðal starfsmanna á 

Landspítala sýndi enn fremur að framangreindir þættir hefðu afgerandi áhrif á starfsánægju og gæði 

hjúkrunarþjónustu á Landspítala (Sigrún Gunnarsdóttir, 2005).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað einkennir góðan stjórnanda. Flestum þeirra ber 

saman um að góður stjórnandi búi yfir mikilli sjálfsvitund, þekki eigin tilfinningar, styrkleika og veikleika, 

þarfir og drifkraft, hafi góða stjórn á sjálfum sér og ríka tilfinningagreind. Einnig hvetur hann fólk áfram, 

er auðmjúkur og býr yfir góðum samskiptahæfileikum (Goleman, 2011). Lencioni (2016), virtur 

stjórnendaráðgjafi, telur það vera einkum þrennt sem einkennir hinn fullkomna liðsmann og 

stjórnanda. Þeir eiginleikar eru ástríða, tilfinningagreind og auðmýkt. Hinn fullkomni liðsmaður er 
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einlægur og leggur áherslu á að byggja upp traust. Hann tekur þátt í uppbyggjandi samræðum og 

óttast ekki að taka þátt í hollum ágreiningi við hópinn sem stjórnandinn tilheyrir, hvort sem það eru 

aðrir stjórnendur eða undirmenn. Stjórnandinn fylgir stefnu fyrirtækisins og ákvarðanna sinna 

yfirmanna, jafnvel þótt hann hafi verið ósammála í upphafi og hann gerir aðra ábyrga með það að 

markmiði að auka frammistöðu þeirra. Umfram allt setur hann frammistöðu hópsins sem hann stýrir 

ofar sínum eigin þörfum (Lencioni, 2016).  

 

 

Mynd 5. Einkenni hins fullkomna liðsmanns og stjórnanda (Lencioni, 2016) 

 

Það er hlutverk stjórnandans að skapa öruggt vinnuumhverfi. Hann þarf einnig að þekkja 

starfsmannahópinn og gefa einstaklingum tækifæri til að vaxa og nota hæfileika sína. Hlutverk 

stjórnandans er einnig að mynda gott teymi þar sem allir vinna að sömu markmiðum og skapa 

umhverfi þar sem allir eru þátttakendur (Mintzberg, 2011). Stjórnandinn þarf að vera hvetjandi og góð 

fyrirmynd í starfi, gefa fyrirmæli og sækjast eftir gagnrýni til að byggja sig upp í starfi á jákvæðan hátt. 

Hann þarf að hlusta á starfsfólkið og vera heiðarlegur, setja skýr og góð markmið, fara vel með fjármál 

fyrirtækisins og hugsa um hag þess. Hann þarf að vera bæði óformlegur og formlegur eftir því hver 

verkefnin eru. Sem dæmi þarf stjórnandinn að vera formlegur í samskiptum á fundum og þegar nýjum 

verkefnum er útdeilt en óformlegur í daglegum samskiptum við vinnufélagana (Mintzberg, 2011). 

Niðurstöður rannsókna innan hjúkrunar hafa sýnt að þar sem stjórnendur eru hvetjandi, bera 

virðingu fyrir starfsmannahópnum sínum, leggja sig fram um að þekkja styrkleika og veikleika þeirra, 

setja skýr markmið og stefnu og eru fyrirmyndir skilar það sér í aukinni starfsánægju starfsmanna og 

betri og öruggari þjónustu við skjólstæðinga (Boamah o.fl., 2018; Wong og Laschinger, 2012). 

Mintzberg (2011) bendir á að stjórnun felist meðal annars í því að fá fólk til að vinna með sér og að 

stjórnandinn þurfi að vera til staðar fyrir starfsfólkið til að vinna að sameiginlegum markmiðum. Færni 

stjórnandans hefur mikil áhrif á starfsfólk. Með jákvæðri hvatningu á vinnustað nær stjórnandinn frekari 

árangri sem leiðir til að starfsmaður verður ánægðari í starfi. Enn fremur eykur það starfsánægju að 

stjórnendur þekki styrkleika og veikleika starfsmanna sinna, væntingar og þrár þeirra til starfsins og 

reyni að hafa áhrif með jákvæðum hætti á starfsfólk til að mögulegt sé að hámarka frammistöðu hvers 

og eins. 
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Stjórnendur þurfa að hafa í huga að lengd vinnutíma getur haft áhrif á starfsánægju starfsmanna. 

Bæði ef um lengri vinnudaga en 8 klukkustundir er að ræða og ef krafist er mikillar yfirvinnu af 

starfsmönnum (Dall´Ora o.fl., 2015). 

Hugmyndafræði þjónandi forystu, sem stjórnunaraðferð, hefur verið rannsökuð hér á landi sem og 

erlendis (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Frumkvöðull í hugmyndafræði 

þjónandi forystu var Robert Greenleaf. Samkvæmt hugmyndafræði sem hann setti fram í kringum 

1970 má líta á þjónandi forystu sem samspil þriggja meginþátta, þ.e. einlægur áhugi á högum annarra, 

innri styrkur (sjálfsvitund) og að sjá til framtíðar eða hafa skýra framtíðarsýn (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011). Hugmyndafræði þjónandi forystu hefur meðal annars verið notuð við hjúkrunarstjórnun á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri með góðum árangri (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Þjónandi forysta sem 

hugmyndafræði og stjórnunaraðferð er almennt talin eiga erindi innan hjúkrunar og heilbrigðisþjónustu 

þar sem eiginleikar hennar eiga meðal annars margt sameiginlegt með hugmyndafræði hjúkrunar 

(Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). 

Margir stjórnendur leiða starfsmannahóp sem er á ólíkum aldri og með ólíkar þarfir. 

Aldarmótakynslóðin (millennial kynslóðin/Y kynslóðin) er kynslóðin sem fædd er á árunum 1980 til 

2000 og er að koma á vinnumarkaðinn í auknum mæli. Aldarmótarkynslóðin hefur aðrar þarfir og vill 

aukinn sveigjanleika og áhrif á störf sín miðað við fyrri kynslóðir. Það sem einkennir 

aldarmótakynslóðina er í fyrsta lagi að hún vill hafa áhrif á vinnustað. Hún vill vinna við starf sem 

skiptir máli, vill láta hlusta á sig og tilheyra frábæru teymi starfsmanna. Í öðru lagi vill hún stöðugar 

samræður. Hún vill fá þakklæti og viðurkenningu og mikla endurgjöf. Í þriðja lagi vill hún sveigjanleika í 

starfi og einkalífi og finna fyrir frelsi og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Í fjórða og síðasta lagi leggur 

aldarmótakynslóðin áherslu á að fá tækifæri og hafa aðgang að æðstu stjórnendum, hafa sterka 

leiðbeinendur og sjá fram á starfsþróun (Caraher, 2015). Í ljósi þessa er það stjórnendum mikil 

áskorun að leiða saman ólíkar kynslóðir sem hafa gjarnan ólíkar þarfir og væntingar til starfa og 

vinnustaða. Stjórnendur þurfa að leggja áherslu á að skapa sameiginlega sýn stofnunar eða fyrirtækis 

þannig að yngri kynslóðir sjái sér fært að starfa og líða vel á vinnustaðnum (Caraher, 2015). 

Starfsmannastefna (mannauðsstefna) fyrir ríkisstofnanir á Íslandi er hvergi sett fram á heildstæðan 

hátt. Miðlæg stefna ríkisins birtist í lögum, reglum og stefnu ríkisstjórnarinnar sem og kjarasamningum. 

Hvert ráðuneyti hefur áhrif á starfsmannastefnu stofnana sinna með ýmsum hætti. Stefna ríkisins er 

varðar dreifstýringu meðal stofnana og ýmis lagaákvæði gera hverri stofnun nauðsynlegt og skylt að 

móta sér starfsmannastefnu, bæði til að uppfylla miðlæga stefnu og í samræmi við markmið sín 

(Stjórnarráðið, starfsumhverfi). 

Mat á stjórnun byggist gjarnan af þáttum eins og hvort starfsfólk beri traust til stjórnenda, hvort það 

fái stuðning frá yfirmanni og hvort starfsfólk telji stjórnendur koma fram við sig af sanngirni 

(Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017).  

3.3 Starfsandi 

Starfsumhverfi mótast af ferlum og fyrirliggjandi stefnum sem einkenna hverja stofnun eða fyrirtæki 

og endurspegla menningu þeirra og gildi (Mintzberg, 2011; Goleman, 2011). Það samanstendur af 

lykilþáttum sem hafa áhrif á starfshvata, starfsánægju og frammistöðu starfsfólks. Aðrir þættir sem 
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móta starfsumhverfi eru til dæmis hæfnikröfur og framkvæmd starfa, endurgjöf og umbun og viðmið 

um gæði. Stjórnskipulag, starfsumhverfi og ýmsir sálfélagslegir þættir hafi auk þess ráðandi áhrif á 

starfsánægju (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). 

Menning er mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja og stofnana. Hún endurspeglast í 

sameiginlegum gildum, viðhorfum og hegðun og myndar kjarna vinnustaðar. Menningu má líkja við 

stjórntæki sem segir til um viðmið sem gilda á vinnustað og óskrifaðar reglur sem hafa mótast yfir tíma 

og fest sig í sessi. Áhrif menningar eru breytileg milli fyrirtækja og stofnana en hún er öllum 

vinnustöðum mikilvæg þar sem hún skapar viðmið fyrir starfsfólk sem það mátar við og ber saman 

upplifanir, túlkanir og athafnir sínar (Goleman, 2011; Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Menning hefur 

áhrif á stefnu fyrirtækis eða stofnunnar, stjórnunarstíl og stjórnun þekkingar, starfsþróun og með 

hvaða hætti breytingar eru innleiddar svo dæmi séu tekin (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Menning 

vinnustaðar hefur mikil áhrif á þætti eins og starfsánægju, árangur og ímynd, starfsmannaveltu og 

frammistöðu, (Mintzberg, 2011; Stjórnarráðið, starfsumhverfi).  

Stofnun ársins, metur starfsanda meðal starfsmanna ríkisstofnanna með árlegum mælingum. Mat á 

starfsanda byggist gjarnan á spurningum sem lúta að samskiptum og starfsanda. Sem dæmi má nefna 

hvort svaranda komi vel saman við samstarfsfólk sitt og hvort hann telji starfsanda vera afslappaðan 

og óþvingaðan (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017).  

 

3.4 Launakjör 

Launakjör ríkisstarfsmanna stjórnast að mestu leyti af miðlægum kjarasamningum. Flest stéttarfélög 

ríkisstarfsmanna eru einnig með stofnanasamninga við hverja stofnun fyrir sig. Ríkið gerir 

kjarasamninga á grundvelli laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna annars vegar og laga um 

stéttarfélög og vinnudeilur hins vegar. Fjármála- og efnahagsráðherra fer með umboð ríkissjóðs við 

gerð kjarasamninga og skipar samninganefnd til að annast þá fyrir sína hönd. Hann starfar einnig í 

nánum tengslum við kjara- og mannauðssýslu ríkisins sem er í forsvari fyrir ríkið sem vinnuveitanda 

(Stjórnarráðið, kjarasamningar, laun og starfskjör). Hvert stéttarfélag fer með eigið samningsumboð 

nema það kjósi að hafa samflot eða framselja samningsumboðið til heildarsamtaka sinna. Þau 

stéttarfélög sem ríkið gerir kjarasamninga við eru um það bil 130 talsins (Stjórnarráðið, 

kjarasamningar, laun og starfskjör). 

Í miðlægum kjarasamningi er samið um þætti eins og vinnutíma, orlof, veikindarétt og fleira auk 

almennra launahækkana. Í miðlæga kjarasamningnum er ekki gengið frá forsendum launasetningar. 

Stofnanasamningar eru hluti af kjarasamningum og eru sérstakir samningar milli stofnana og 

stéttarfélaga um aðlögun tiltekinna þátta kjarasamninga. Þar er meðal annars samið um grunnröðun 

starfa og hvaða þættir og forsendur skuli ráða röðuninni og mati á persónu- og tímabundnum þáttum 

sem hafa áhrif á laun starfsmanna. Helsta markmið með aðgreiningu á miðlægum kjarasamningum og 

stofnanasamningum er að færa ákvarðanir um launasetningu nær vettvangi. Stofnanir hafa þá 

tækifæri til að umbuna starfsmönnum sínum á grundvelli mats á persónu- og tímabundnum þáttum, 

svo sem menntun, reynslu og frammistöðu (Stjórnarráðið, kjarasamningar, laun og starfskjör). 
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Launakjör segja til um laun starfsmanna, þar með talið hlunnindi. Mat á launakjörum er gjarnan 

byggt upp á spurningum sem lúta að ánægju með laun, sanngirni þeirra og samanburði á eigin launum 

og launum annarra á öðrum sambærilegum vinnustöðum (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017). 

Sérstaklega er rætt um jafnlaunastaðal og jafnrétti til launa og annarra þátta í kaflanum jafnrétti (3.8). 

Könnunin Stofnun ársins kannar ánægju starfsmanna með launakjör. Niðurstöður könnunarinnar 

undanfarin ár hefur sýnt að þátturinn launakjör hefur lægsta skor þáttanna níu sem mældir eru 

(Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017). 

3.4.1 Áhrif og samsetning launa  

Taka þarf tillit til launa og huga að tækifærum til starfsþróunar þegar mannauður í heilbrigðisþjónustu 

er skoðaður. Innan heilbrigðisþjónustunnar er launaferillinn oft langur og ófyriséður. Algengast er að 

laun séu greidd fyrir unnar stundir, það er að segja háð því hvenær sólarhrings vinna er innt af hendi 

(Steinmetz o.fl., 2014). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum launa á starfsánægju heilbrigðisstarfsmanna. 

Niðurstöður þeirra hafa verið á ýmsa vegu, allt frá því að laun skipti öllu máli fyrir starfsánægju og 

vinnustaðamenningu í það að hafa engin áhrif (Steinmetz o.fl., 2014; Judge o.fl., 2010). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfsánægju hjúkrunarfræðinga sýna flestar að laun 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra dragi úr starfsánægju þeirra (Birna G. Flygenring og Herdís 

Sveinsdóttir, 2014; O´Keeffe o.fl., 2015; Curtis og Glacken, 2014). Ekki fundust rannsóknir sem tóku 

sérstaklega til ljósmæðra og áhrifa launa á starfsánægju þeirra. 

Í rannsókn sem Judge og félagar (2010) gerðu með magnbundinni aðferð kom í ljós að áhrif launa 

á starfsánægju voru minni en höfundar höfðu gert ráð fyrir. Niðurstaða magnbundnu rannsóknarinnar 

sýndi að laun eru ekki leiðandi áhrifaþáttur starfsánægju þar sem þeir sem höfðu há laun voru ekki 

ánægðari í starfi en þeir sem höfðu lægri laun (Judge o.fl., 2010).  

Rannsókn Steinmetz og félaga (2014) var gerð meðal 5.323 launþega sem störfuðu í 

heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður hennar sýndu að þeir sem voru með hærri laun voru ánægðari í starfi 

og voru lengur í sama starfi en þeir sem voru með lægri laun og höfðu lakari starfsánægju. 

Starfsánægja hafði mest að segja um hollustu starfsmanna í starfi. Aðrar niðurstöður þeirra félaga 

voru þær helstar að þeir sem voru í fullu starfi voru líklegri en hlutastarfsmenn til að vera hjá sama 

atvinnurekanda og var marktækur munur eftir kyni og menntunarstigi. Þeir hópar sem voru líklegastir til 

að skipta um starf voru konur og einstaklingar með hærra menntunarstig. Jákvæðustu áhrif fyrir 

vinnuveitanda var ef starfsmaður átti félaga á vinnustaðnum (Steinmetz o.fl., 2014). 

Rannsókn Abelsen og Olsen (2015) sem gerð var í Noregi og tók til allra nema í læknisfræði á 

síðasta námsári árið 2010 (samtals 1.562 einstaklingar) sýndi að fæstir nemanna óskuðu eftir 

árangurstengdum launum (laun fyrir árangur eða frammistöðu í starfi) eða launum sem byggðust á 

fjölda tíma unnum utan dagvinnumarka, eins og almennt er gert ráð fyrir innan flestra landa OECD. 

Var það óháð því hvort læknanemarnir ynnu á sjúkrahúsum eða í einkarekstri. Þess má geta að 

núverandi greiðslufyrirkomulag á launum lækna í Noregi er svipað og gerist í öðrum löndum innan 

OECD, það er að segja mánaðarlaun fyrir tiltekinn fjölda vinnustunda og sérstaklega greitt fyrir 

vinnustundir utan dagvinnutíma (Abelsen og Olsen, 2017). 
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Aðrar helstu niðurstöður norsku rannsóknarinnar voru þær að flestir læknanemanna vildu hærra 

hlutfall af föstum tekjum og minni hvata til að vinna utan hefðbundins vinnutíma. Marktækur munur var 

á kynjum og fjölskyldustöðu. Konur og fjölskyldufólk kusu frekar föst laun, voru minna áhættusækin, 

höfðu minni þolmörk vegna mikils vinnumagns og höfðu minni áhyggjur af áliti annarra. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á vilja ungs fólks til 

samsetningar launa (Abelsen og Olsen, 2017). Rannsóknir á launasamsetningu ungs fólks hafa sýnt 

vísbendingar í þá átt að ungt fólk vill frekar auka afköst sín á tilskyldum vinnutíma en vinna yfirvinnu 

(Abelsen og Olsen, 2017). 

 

3.5 Vinnuskilyrði 

Starfsumhverfi stofnana íslenska ríkisins á að taka mið af lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 

á vinnustöðum. Mikilvægt er að starfsaðstæður séu í lagi sem og skipulagning starfsumhverfisins 

(Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Forstöðumönnum ríkisstofnana ber að tryggja að þær geti sýnt fram á 

virkt og árangursríkt vinnuverndarstarf. Skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum er 

einnig á þeirra ábyrgð. Slík áætlun felur í sér gerð áhættumat á vinnuumhverfinu og hvort eitthvað í 

umhverfinu, skipulagningu vinnunnar eða framkvæmd hennar geti hugsanlega leitt til andlegs eða 

líkamlegs tjóns. Lögð er áhersla á að setja skuli fram áætlun um forvarnir og heilsuvernd og tilgreindar 

úrbætur í samræmi við niðurstöður áhættumatsins ef á þarf að halda (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). 

Rannsóknir hafa sýnt að vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á hollustu þeirra í starfi. Gott 

vinnuumhverfi og góð vinnuskilyrði draga úr líkum á starfsmannaveltu. Aðrir þættir tengdir 

vinnuskilyrðum sem hafa áhrif eru gæði verkferla, mönnun, fjöldi verkefna, álag í starfi og óreglulegur 

vinnutími (Rafferty, o.fl., 2007; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknir á vinnuskilyrðum 

hjúkrunarfræðinga hafa enn fremur sýnt að bætt vinnuskilyrði auka starfsánægju sem og gæði 

umönnunar og upplifun sjúklinga (McHugh, Lee, Cimiotti, Sloane og Aiken, 2011). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á vinnuskilyrðum ljósmæðra í Bretlandi hafa sýnt að lengd 

vinnutíma og sveigjanleiki hans hefur áhrif á líðan ljósmæðra. Sveigjanleiki á vinnutíma og styttri 

vinnutími eykur líkur á að hægt sé að samræma vinnu og einkalíf, dregur úr kulnun og 

streitueinkennum og eykur starfsánægju. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt að ljósmæður sem vinna í 

náinni teymisvinnu með öðrum ljósmæðrum í samfelldu þjónustuformi við skjólstæðinga upplifa minni 

streitu og kulnunareinkenni (Yoshida og Sandall, 2013; Jepsen o.fl., 2016).  

Einelti er alvarlegt vandamál. Ef slíkt kemur upp á vinnustöðum ber stjórnendum að taka á því. 

Afleiðingar eineltis eru ekki aðeins slæmar fyrir þolendurna heldur einnig fyrir rekstur stofnana og 

fyrirtækja. Einelti getur haft margvísleg neikvæð áhrif á líðan starfsmanna, starfsánægju, metnað, 

fjarvistir og félagslegt starfsumhverfi. Það getur því valdið vinnuveitanda miklu fjárhagslegu tjóni 

(Glambek, Skogstad og Einarsen, 2018).  

Mat á vinnuskilyrðum byggist gjarnan á spurningum er lúta að vinnuumhverfinu, til dæmis öryggi á 

vinnustað, ánægju með tölvu- og tækjabúnað, matar- og kaffiaðstöðu, lýsingu, vinnurými, hljóðvist og 

loftgæði (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017).  
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3.5.1 Vaktavinna  

Þeir sem vinna óhefðbundinn vinnutíma standa frammi fyrir mörgum áskorunum. Það getur verið erfitt 

að fylgjast með fjölskyldu og vinum. Sumir upplifa að þeir fjarlægjast fólk sem þeim þykir vænt um. 

Vandi getur skapast með að skipuleggja tíma og samræma vinnu og einkalíf. Margir upplifa að flestir 

hlutir eru skipulagðir í kringum dæmigerða dagvinnu og alls ekki allir skilja þarfir vaktavinnumanna eða 

hafa þá sérstaklega í huga (UCLA Health).  

Huga þarf sérstaklega að líkamlegri heilsu starfsmanna sem vinna vaktir. Erfitt getur reynst að fá 

nægilega hvíld og svefn sem aftur getur aukið tíðni veikinda. Svefnleysi og þreyta gerir fólki einnig 

erfitt með að halda einbeitingu og dregur úr viðbragðstíma. Seinn viðbragðstími getur verið hættulegur 

og aukið tíðni vinnuslysa (UCLA Health; Heath, Coates, Sargent og Dorrian, 2016). 

Álag og mikill hraði á vöktum eykur líkur á að starfsmenn upplifi sig uppgefna og fá þeir frekar 

einkenni kulnunar sem aftur dregur úr afkastagetu og hollustu við vinnustað (Dai o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að tíðni vaktavinnu hefur aukist undanfarna áratugi (Heath, 2016). Hlutfall 

starfsmanna í vaktavinnu á Íslandi er um 10% af heildarfjölda einstaklinga starfandi á vinnumarkaði 

(Gunnar Björnsson, 2017). Með vaktavinnu er átt við vinnu sem unnin er utan dagvinnutíma, það er að 

segja frá klukkan sautján síðdegis til klukkan átta að morgni og um helgar og á stórhátíðum 

(Stjórnarráðið, lykiltölur um heilbrigðisumdæmi). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á bæði mildar og alvarlega neikvæðar afleiðingar vaktavinnu. 

Alvarlegar afleiðingar vaktavinnu eru meðal annars hjarta- og æðasjúkdómar, meltingafærasjúkdómar, 

insúlínóháð sykursýki, vandamál tengd innkirtlastarfsemi, hækkaður líkamsþyngdarstuðull (LÞS) og 

offita, sumar tegundir krabbameins og aukin hætta á slysum (Roskoden, 2017; Heath, 2016). Ástæður 

eru taldar margar. Mataræði hefur verið nefnt sem einn stærsti áhættuþáttur fyrir vaktavinnufólk með 

tilliti til langvinnra heilsufarsvandamála (Heath o.fl., 2016). 

Lengd vakta hefur áhrif á heilsu, líðan og öryggi starfsmanna samanber framangreint. Vaktir með 

stuttu millibili (minna en 11 klukkustundir milli vakta) rýra gæði svefns, auka þreytu og hækka jafnvel 

dánartíðni vegna bílslysa. Þessu til staðfestingar hafa gögn frá Evrópusambandinu sýnt að ein helsta 

ástæða bílslysa er stutt hvíld milli vakta hjá heilbrigðisstarfsmönnum og bílstjórum/lestarstjórum 

(Akerstedt og Kecklund, 2016). 

Mikilvægt er að vinnuveitendur íhugi vel mismunandi lengd vakta með tilliti til álags og að 

skipuleggja vaktir starfsmanna á þann hátt að vaktaskrá miði við lög og reglugerðir og sé heilsusamleg 

(Burnett, 2011; Gogel, 2015). Almennar ráðleggingar eru að líkamlega eða andlega krefjandi vinna sé 

unnin á styttri vöktum (Burnett, 2011; Dai o.fl., 2014) og að vaktir séu skipulagðar réttsælis vegna 

líkamsklukku. Vaktir réttsælis eru dagvaktir-kvöldvaktir-næturvaktir-dagvaktir og svo framvegis (Gogel, 

2015; UCLA Health). Sömuleiðis er ráðlagt að hafa skipti á tegund vakta á tveggja eða þriggja daga 

fresti í stað fimm til sjö daga (af sömu vaktategund) af sömu ástæðum. Rannsóknir sýna að ef vaktir 

eru skipulagðar í samræmi við fyrrgreindar ráðleggingar, eru starfsmenn ánægðari og afkastameiri og 

slysatíðni lækkar (UCLA Health; Gogel, 2015). Viðamikil rannsókn á faglegum vinnubrögðum, þar sem 

skoðaðar voru 13,7 milljónir myndbanda, sýndi marktækan mun á faglegum vinnubrögðum eftir lengd 

vaktar. Að meðaltali dró hver klukkustund á vakt úr faglegum vinnubrögðum sem nemur um 8,7% 
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miðað við 12 klukkustunda vakt. Mest var lækkunin eftir eina klukkustund á vakt og eftir níu 

klukkustundir. Álag á vakt hafði einnig neikvæð áhrif á fagleg vinnubrögð og að auki ef starfsmaður 

vann fleiri vaktir í röð (Dai o.fl., 2014). 

Þreyttur starfsmaður er mun líklegri til að gera mistök þar sem hann getur síður brugðist við 

hættum sem að steðja. Rannsóknir hafa sýnt að síðasti hluti 12 klukkustunda vakta hefur tilhneigingu 

til að vera sá hluti vaktar þar sem flest mistök eiga sér stað. Vegna þessa ráðleggja sérfræðingar í 

mannauðsstjórnun átta klukkustunda vaktir ef öryggi er mikilvægt fyrir starfsemi fyrirtækis/stofnunar 

(Gogel, 2015). Bjargráð einstaklinga sem vinna vaktavinnu eru misjöfn. Horfa þarf á hvern einstakling 

og bregðast við með þeim ráðum sem henta hverjum og einum (UCLA Health). Ef nauðsyn er að 

skipuleggja 12 klukkustunda vaktir er ráðlagt að gera ráð fyrir meiri tíma í menntun, þjálfun og hafa 

aukið eftirlit með öryggi (Gogel, 2015). 

3.5.2 Svefn og þreyta 

Almennt hafa rannsóknir sýnt að starfsmenn sem vinna vaktavinnu fá minni svefn en þeir sem vinna 

dagvinnu (Heath o.fl., 2016; UCLA Health). Sömuleiðis eru þeir viðkvæmari fyrir hávaða og umgangi 

og sofa þar af leiðandi ekki jafn vel (UCLA Health). Svo virðist einnig sem lengd vakta hafi áhrif á 

lengd svefns milli vakta (Heath o.fl., 2016). 

Akstur eftir næturvakt er talinn sérlega hættulegur. Syfja við akstur er talin vera orsök að minnsta 

kosti 100.000 bílslysa í heiminum á hverju ári. Almennt finnst eldra fólk erfiðara að vinna næturvaktir 

eða snúa við sólahringnum eftir næturvaktir (UCLA Health). Einstaklingsbundir þættir hafa þó einnig 

áhrif (Heath o.fl., 2016). 

Vaktir sem eru 12 klukkustundir eða lengri eru áhyggjuefni með tilliti til skorts á svefni og þreytu. 

Svefnleysið og þreytan hefur neikvæð áhrif á afköst og öryggi, bæði í starfi og heima fyrir (Gogel, 

2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að fólk sem vinnur langar lotur getur glímt við alvarlegt svefnleysi. 

Sérstaklega eru læknar, hjúkrunarfræðingar, hermenn, slökkviliðsmenn og lögreglumenn nefndir í 

þessu samhengi (UCLA Health). 

Almennt er starfsmönnum sem vinna næturvaktir ráðlagt að leggja sig áður en farið er á næturvakt. 

Það gerir einstaklingnum auðveldara fyrir að vera vakandi á vinnutíma. Rannsóknir sýna að best sé að 

svefninn/hvíldin sé um 90 mínútur. Stutt hvíld á næturvöktum (e. power nap) hefur einnig sýnt sig að 

sé hjálpleg, meðal annars með tilliti til aukinna afkasta og ánægju. Um það bil 15 til 20 mínútur ættu að 

nægja (UCLA Health). Einnig er ráðlagt að hafa fjölda næturvakta í röð ekki fleiri en tvær til fjórar. 

Ástæða þess er að svefnleysi sem verður á því tímabili virðist ekki hafa truflandi áhrif á lífsklukkuna 

nema að litlu leyti. Truflun á lífsklukku er mun meiri ef næturvaktir eru fleiri en fjórar í röð. Æskilegur 

tími til að snúa eftir næturvakt er talinn vera að minnsta kosti 24 klukkustundir (Burnett, 2011). Innan 

heilbrigðisþjónustunnar eru starfsmenn sammála því að góður svefn sé eitt það mikilvægasta til að 

viðhalda góðri heilsu starfsmanna og auka/viðhalda gæðum og öryggi í þjónustunni (Gogel, 2015). 

3.5.3 Mataræði og líkamsþyngd 

Rannsóknir á síðustu árum hafa bent til þess að einstaklingar sem vinna vaktavinnu hafa hærri 

líkamsþyngdarstuðul en þeir sem vinna eingöngu dagvinnu. Ein helsta ástæða þessa er sögð vera 
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hærri inntaka á hitaeiningum hjá einstaklingum sem vinnur vaktavinnu. Það er meðal annars talið 

tengjast fæðunni sem einstaklingar innbyrða á næturvöktum (Heath o.fl., 2016). 

Langtímarannsóknir hafa sýnt að mataræði einstaklinga sem vinna vaktavinnu er ólíkt eftir því 

hversu mörg ár þeir hafa unnið vaktavinnu. Einstaklingar sem hafa unnið að minnsta kosti tíu ár á 

vöktum innbyrða fleiri hitaeiningar daglega en þeir sem vinna eingöngu dagvinnu, hafa hætt á vöktum 

eftir stuttan tíma eða hafa unnið skemur en tíu ár á vöktum. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

einstaklingar innbyrða fleiri hitaeiningar við það að byrja í vaktavinnu (Heath o.fl., 2016). 

Áfengisneysla hefur einnig verið rannsökuð hjá einstaklingum sem vinna vaktavinnu samanborið 

við þá sem eingöngu vinna dagvinnu. Vísbendingar eru um að vaktavinna og lengd vakta (vaktir lengri 

en 8 klukkustundir) auki magn alkóhóls sem einstaklingar innbyrða (Heath o.fl., 2016).  

Vaktavinnufólki er ráðlagt að borða þrjár reglulegar máltíðir með jöfnu millibili yfir daginn. Ekki er 

ráðlagt að borða stærstu máltíð dagsins innan þriggja klukkustunda fyrir svefn og sömuleiðis ætti að 

forðast að drekka áfengi þremur klukkustundum fyrir svefn. Einnig er mikilvægt að forðastu sætindi og 

skyndibita. Best er að hafa jafnvægi í fæðuflokkum, borða mikið af ávöxtum, grænmeti og kornvörum 

og hafa magn fitu innan ráðlags dagskammts (UCLA Health). 

 

3.6  Sveigjanleiki vinnu 

Upplifun starfsmanna á sveigjanleika í starfi er talin hafa ýmiss jákvæð áhrif í för með sér. Nefna má 

þætti eins og vinnutíma, bæði samsetningu og lengd hans, samræmingu vinnu og einkalífs, góða 

aðlögun í starfi, hafa stjórn á vinnutíma, hægt sé að skipta um vaktir og vita vaktskrá með fyrirvara 

(Hammer, o.fl., 2015; Steinmetz o.fl., 2014; Akerstedt og Kecklund, 2016). 

Stofnunum ríkisins er gert að gera starfsmönnum sínum kleift að samræma störf sín og ábyrgð 

gagnvart fjölskyldu, óháð kyni, með hlutastörfum, sveigjanlegum vinnutíma eða annarri 

vinnuhagræðingu eftir því sem við verður komið (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Óheimilt er á 

opinberum vinnumarkaði hér á landi að láta fæðingar- og foreldraorlof, eða aðrar aðstæður tengdar 

meðgöngu og barnsburði, hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir um framgang í starfi, uppsögn, 

vinnuaðstæður, endurmenntun og aðra þá þætti sem fram koma í jafnréttislögum. Að auki skal leitast 

við að halda yfirvinnu starfsmanna innan eðlilegra marka (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). 

Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að ef togstreita verður milli vinnu 

og einkalífs hefur það neikvætt samband við lífs- og starfsánægju (Hlín Kristbergsdóttir o.fl., 2008; 

Jepsen o.fl., 2016). Vinna á óreglulegum tímum og erfiðleikar við að samræma vinnu og einkalíf hefur 

áhrif á hvort fólk ákveði að skipta um starf eða starfsvettvang (Hammer, o.fl., 2015; Steinmetz o.fl., 

2014; Thomson, Schneider og Duke, 2017). Konur, starfsmenn í fullu starfi og einstaklingar með 

hærra menntunarstig eru líklegri til að skipta oftar um starfsvettvang. Jákvæð áhrif hefur hins vegar 

sveigjanlegur vinnutími og álag sem hægt er að hafa áhrif á sem og að eiga félaga á vinnustaðnum 

(Steinmetz o.fl., 2014).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að fólk sem upplifir erfiðleika við samræmingu vinnu og einkalífs 

verður frekar fyrir vinnuslysum vegna lægri þröskulds á öryggishegðun. Félagslegur stuðningur og 
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tilfinning um að hafa stjórn á eigin vinnutíma dregur úr vandkvæðum við að samræma vinnu og 

einkalífi. Að sama skapi hafa nýlegar rannsóknir sýnt að þeir sem telja sig hafa betri stjórn á eigin 

vinnutíma með sveigjanlegum vinnutíma sýna jákvæðari heilsuhegðun og upplifa betra fjölskyldulíf 

(Hammer, o.fl., 2015). Þeir þættir sem taldir eru hafa mikil áhrif á upplifun starfsmanna á að stjórna 

sínum eigin vinnutíma eru að koma til móts við þá sem eru með börn í barnagæslu, skipta um vaktir án 

þess að vera litnir hornauga, vita vaktaskrá með fyrirvara og fá góða aðlögun í starf (Hammer, o.fl., 

2015). 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að aldarmótakynslóðin (e. millennials) metur félagslíf utan vinnu 

meira en fyrri kynslóðir. Sömuleiðis kýs hún að hafa sveigjanlegan vinnutíma og hafa enn betra 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs en fyrri kynslóðir (Caraher, 2015). Enn fremur sýna sumar rannsóknir 

að aldarmótakynslóðin vill fá meira greitt fyrir færri vinnustundir og vinna hjá fyrirtæki sem hefur 

sveigjanlegri stefnu og jafnara álag (Caraher, 2015). Auk þess hafa nýlegar rannsóknir sýnt að ungt 

fólk metur félagslíf meira en heilsufarsleg áhrif vakta og vaktavinnu (Akerstedt og Kecklund, 2016). 

Sveigjanleiki vinnu er gjarnan metinn með spurningum eins og hvort fólk eigi auðvelt með að 

samræma vinnu og einkalíf, hvort fólk hafi svigrúm til að útrétta á vinnutíma, hvort fólk geti farið úr 

vinnu með litlum fyrirvara og hvort það geti tekið sumarfrí á þeim tíma sem því hentar (Stéttarfélag í 

almannaþjónustu, SFR, 2017). 

3.6.1 Vaktavinna og sveigjanleiki 

Rannsóknir hafa sýnt ýmis vandkvæði og neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga sem vinna vaktavinnu 

(Akerstedt og Kecklund, 2016). Vaktavinna er meðal annars talin hafa mikil áhrif á vellíðan og 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga sem og annarra vaktavinnustarfsmanna (Dall´Ora o.fl., 2015). Sýnt 

hefur verið að vandkvæði eru hvað mest þegar um langar vinnuvikur er að ræða (fleiri en fimm 

vinnudagar í röð), stuttar vaktir sem hafa verið brotnar niður (til dæmis hlé um miðjan dag), útkall með 

stuttum fyrirvara, stöðugar breytingar á vaktaskrá og áhrif á félagslíf (Akerstedt og Kecklund, 2016).  

Í alþjóðlegri evrópskri rannsókn Dall´Ora og félaga (2015) á rúmlega 30.000 hjúkrunarfræðingum 

frá tíu Evrópulöndum kom fram að um 81% þeirra vinna að jafnaði vaktir sem eru styttri en tíu 

klukkustundir. Um helmingur (50%) hjúkrunarfræðinganna vann átta klukkustundir eða skemmri vaktir. 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman starfsánægju, kulnun, streitu og hollustu eftir lengd 

vakta. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hjúkrunarfræðingar sem vinna 12 klukkustunda vaktir 

hafa marktækt meiri einkenni kulnunar, eru óánægðari í starfi, eru óánægðari með sveigjanleika vinnu 

og líklegri til að skipta um vinnustað. Að sama skapi sýndu niðurstöður þeirra að starfsánægja var 

marktækt hærri hjá þeim sem unnu átta klukkustundir eða styttri vaktir og fór starfsánægja dalandi eftir 

því sem vaktir lengdust (Dall´Ora o.fl., 2015).  

Starfsmenn sem kjósa að vinna 12 klukkustunda vaktir telja stærsta ávinninginn vera langan frítíma 

milli vakta. Þess konar vaktir gefa starfsmönnum tækifæri til að vinna annað starf eða vera í skóla milli 

vakta. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að 12 klukkustunda vaktir hafa marga ókosti í för með sér. Þar 

má nefna truflun á fjölskyldulífi og neikvæð áhrif á heilsu vegna langtíma streitu (Gogel, 2015; Dall´Ora 

o.fl., 2015). Streitan er ekki eingöngu vegna vinnutímans heldur einnig vegna þess tíma sem 

einstaklingur hefur til að sinna öðrum skyldum milli vakta. Eðli málsins samkvæmt hefur sá sem vinnur 
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átta klukkustundir, 16 klukkustundir til að sinna öðrum skyldum á sólarhring en sá sem vinnur 12 

klukkustundir hefur einungis 12 klukkustundir (Burnett, 2011). 

 

3.7 Ímynd  

Hugtakið ímynd hefur verið skilgreint á ýmsan hátt. Ein skilgreiningin felur í sér að ímynd sé 

samansafn skoðana, álits og reynslu sem einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnu viðfangsefni eða 

hlut. Getur verið um að ræða stofnun, fyrirtæki, persónu, stað eða vöru. Reynslan sem ímyndin byggist 

á getur verið sönn, röng, raunveruleg eða ímynduð (Barich og Kotler, 1991). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna að ímynd fyrirtækisins skiptir starfsfólk töluverðu 

máli og mun meira máli en í Svíþjóð til að mynda. Það er því afar mikilvægt fyrir fyrirtæki að skapa sér 

sterka ímynd og vinna markvisst í ímyndarsköpun til að laða til sín hæft starfsfólk og hafa áhrif inn á 

við á meðal starfsmanna (Arney Einarsdóttir, 2007; Lemmink, Schuijf og Streukens, 2003). Jákvæð 

ímynd fyrirtækis getur haft áhrif og gert vinnustaðinn eftirsóttan (Lemmink o.fl., 2003).  

Því er gjarnan haldið fram að auglýsingar og herferðir skipti raunverulega ekki máli þar sem að 

samfélagið myndar skoðun á ákveðnum starfsstéttum sem byggist á eigin reynslu og viðhorfum. Til að 

svara því bendir allt til þess að fjölmiðlaumfjöllun hafi áhrif á ímynd, bæði ákveðinna vinnustaða og 

starfsstétta. Það skiptir því raunverulega máli hvernig fólk lítur á stéttir innan hjúkrunar og 

heilbrigðisþjónustu (Summer, 2010).  

Undanfarna áratugi hafa samfélagsmiðlar (e.social media) verið að ryðja sér til rúms. 

Samfélagsmiðlar sem nú eru vinsælir eru til dæmis Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. 

Samfélagsmiðlar eru byggðir á markaðslögmálum þar sem framboð og eftirspurn eru ráðandi gildi og 

ein helsta tekjuöflun þeirra er í gegnum lesandann og auglýsingar. Rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á síðasta áratug hafa sýnt að áhrifamáttur samfélagsmiðla er mikill og notkun í formi smella og lesturs 

fer vaxandi ár frá ári. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að viðhorf sem koma fram í samfélagsmiðlum 

hafa áhrifamátt og geta haft áhrif á skoðanir og gildi fólks (Fuchs, 2017). 

Almenn skynsemi, hegðun og rannsóknir benda til þess að það sem við sjáum og heyrum hafi áhrif 

á það sem við hugsum. Það sem meira er þá hefur það líka áhrif á hvað við gerum. Grundvallarreglan 

er að auglýsingar og aðrar skipulagðar auglýsingaherferðir hafa áhrif á fólk (Summer, 2010). 

Rannsóknir hafa verið gerðar víðs vegar um heiminn með það að markmiði að sýna fram á og skilja 

áhrif fjölmiðla á heilbrigðisþjónustuna. Þær hafa margar sýnt að fjölmiðlar hafi áhrif á upplifun og 

viðhorf einstaklinga til þjónustunnar. Í ljósi þess hafa margar ríkisstofnanir, háskólar og einkahópar í 

Bandaríkjunum nú varið umtalsverðri orku í að læra og hafa áhrif á umfjöllun fjölmiðla hvað varðar 

heilsu og heilbrigðisþjónustu (Summer, 2010). Ekki fundust rannsóknir sem gerðar hafa verið 

hérlendis á áhrifum ímyndar í heilbrigðisþjónustu eða á starfsmenn hennar sérstaklega. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að jákvæð lífssýn og viðhorf til starfa skilar árangri. Jákvætt viðhorf 

einstaklings hefur jákvæð áhrif á feril hans og árangur í starfi. Jákvætt viðhorf starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu eykur líkur á góðum árangri, að markmiðum sé náð og hefur jákvæð áhrif á 

skjólstæðinga til að finna lækningu og viðhalda heilbrigðum lífsstíl (Swanson, 2016). Jákvætt viðhorf 
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þeirra dregur einnig úr slysum og fækkar alvarlegum atvikum. Einstaklingar með jákvætt viðhorf eru 

einnig færari um að takast á við vinnuálag og eru lausnamiðaðir þegar erfiðar aðstæður koma upp. 

Jákvætt viðhorf starfsmanna og almennings skiptir heilbrigðisþjónustu miklu máli (Swanson, 2016). 

Mat á ímynd byggist gjarnan á spurningum um jákvæða afstöðu viðskiptavina, hvort umræða um 

fyrirtæki eða stofnun sé jákvæð og hvort fyrirtæki eða stofnunin sé traust (Stéttarfélag í 

almannaþjónustu, SFR, 2017). 

 

3.8 Jafnrétti 

Samkvæmt íslenskum lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er öll kynbundin mismunun 

óheimil (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). Í lögum er kveðið svo á um að 

konur og karlar sem starfa hjá sama atvinnurekanda eigi að fá sömu laun og kjör fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf. Sama gildir um stöðubreytingar, símenntun, uppsagnir og önnur starfsskilyrði. Ef 

einstaklingur telur á sér brotið getur hann leitað til Jafnréttisstofu og fengið ráðgjöf. Einnig er starfrækt 

kærunefnd jafnréttismála, en þangað geta einstaklingar leitað ef þeir telja ákvæði jafnréttislaga vera 

brotin (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). 

Markmið með lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er fyrst og fremst að vinna gegn 

launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði ásamt því að gera bæði konum 

og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr.10/2008). 

Fyrirtæki og stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn eiga samkvæmt jafnréttislögum að setja sér 

jafnréttisáætlanir eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína og starfa eftir þeim. 

Einnig er atvinnurekendum og stéttarfélögum gert að vinna að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Sérstakalega ber að leggja áherslu á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og 

áhrifastöðum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). Atvinnurekendum ber 

einnig að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur 

sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, meðal annars með auknum sveigjanleika í skipulagningu á vinnu 

og vinnutíma (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). 

Jafnlaunavottun var lögfest í júní 2017 með breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla. Lögin komu í kjölfar vinnu sem átt hafði sér stað milli ráðherra og aðila vinnumarkaðarins frá 

því árið 2008 og fólst í að þróað yrði sérstakt vottunarkerfi á framkvæmd stefnu um launajafnrétti og 

framkvæmd stefnu um jafnrétti við ráðningar og uppsagnir (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun)). 

Samkvæmt lögunum á jafnlaunavottun að byggjast á jafnlaunastaðlinum ÍST 85 (Staðlaráð Íslands, 

2017). Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti 

kynjanna á vinnumarkaði. Jafnlaunastaðallinn á að tryggja fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja beina og 

óbeina mismunun vegna kyns (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun)). Með innleiðingu staðalsins ÍST 85 þurfa 

fyrirtæki og stofnanir að setja á laggirnar stjórnunarkerfi sem tryggir að umfjöllun og ákvarðanir í 
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launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun (Staðlaráð 

Íslands, 2017).  

Sérstaða ljósmæðra er að ljósmæður eru allt konur (Embætti landlæknis, 2018) og eru þær eina 

starfsstéttin á Landspítala og innan heilbrigðisþjónustunnar sem er hrein kvennastétt (Landspítali, 

mannauður, 2018). Markmið laganna um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er eins og áður 

segir fyrst og fremst að vinna gegn launamisrétti og mismunun á grundvelli kyns. Lögin með síðari 

breytingum eiga því betur við kynhreinar stéttir þar sem þau lög fela í sér vottunarkerfi þar sem meðal 

annars þarf að setja á laggirnar stjórnunarkerfi sem tryggir umfjöllun og ákvarðanir í launamálum og 

að þær byggi meðal annars á málefnalegum sjónarmiðum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr.10/2008; Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun)).  

Jafnrétti er gjarnan metið með spurningum sem snúa að jafnrétti kynjanna og almennt sem og  

fjölbreytni starfsmannahópsins. Sem dæmi um fjölbreytni má nefna tækifæri kvenna og karla og hvort 

jafnræði ríki óháð aldri, kyni, uppruna, kynhneigð og trú (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017).  

 

3.9 Sjálfstæði í starfi 

Sjálfstæði í starfi vísar til þess að starfsmenn geti tekið ákvarðanir um atriði á þeirra verksviði, hafi 

næga þekkingu og reynslu til að sinna starfi sínu og geti stjórnað því hvernig vinnu þeirra er háttað 

(Pisanti, Doef, Maes, Lazzari og Bertini, 2011; Naqvi, Ishtiaq, Kanwal og Ali, 2013).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum sjálfstæðis í starfi meðal annars með tilliti til árangurs. Þær 

hafa sýnt að sjálfstæði í starfi bæti árangur og hafi jákvæð áhrif á sjálfsímynd starfsmanna þar sem 

þeir upplifa traust. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að skilvirkni vinnunnar eykst sem og 

starfsánægja (Naqvi o.fl., 2013). Aðrir áhrifaþættir sjálfstæði í starfi sem nefndir hafa verið eru 

streitueinkenni og kulnun (Pisanti o.fl., 2011). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum sjálfstæðis í starfi og starfsánægju innan hjúkrunar 

hafa sýna sterk milli þessara þátta (O´Keeffe o.fl., 2015; Giles o.fl., 2017). Sömu niðurstöður sýndu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum þessara þátta meðal ljósmæðra (Jepsen o.fl., 2016; 

Yoshida og Sandall, 2013). 

Við mat á sjálfstæði í starfi eru starfsmenn gjarnan spurðir hversu góð tök þeir hafa á starfi sínu, 

hversu góða yfirsýn þeir telja sig hafa yfir verkefnin og hver þau áhrif eru sem fólk hefur í starfi sínu 

(Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017). 
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð greiningar á gagnasafni 

rannsóknarinnar. Notað var gagnasafn úr könnuninni Stofnun ársins 2017 og gögn Landspítala greind 

samkvæmt megindlegri aðferðafræði með lýsandi tölfræði og afturvirku sniði. Við frekari greiningu 

gagnanna gerði Gallup aðhvarfsgreiningu (e. hierarchical regression) á gagnasafni Landspítala úr 

Stofnun ársins 2017 til að skoðað hversu mikið þættirnir stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, 

sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti hafa áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á 

Landspítala annars vegar og ánægju í starfi hins vegar.  

Beiðni um aðgang að gögnum var send siðanefnd stjórnsýslurannsókna þann 31. janúar 

síðastliðinn (sjá fylgiskjal 1). Beiðnin var samþykkt af formanni siðanefndar þann 8. febrúar 2017 (sjá 

fylgiskjal 2). 

 

4.1 Þátttakendur 

Úrtakið tók til 5.494 starfsmanna Landspítala í virku starfi í janúar 2017. Karlar voru 1.035 og konur 

4.459 talsins og var meðalaldur starfsmanna um 45 ár. Hlutfall starfsmanna 30 ára og yngri var um 

20% af heildarfjölda starfsmanna. Þegar tölvupóstur var sendur með vefslóð á könnunina kom í ljós að 

um 300 starfsmenn voru ekki með netfang í eigu spítalans. Vefslóðina fengu því 5.016 starfsmenn. 

Gagnasafnið tók til 2.896 einstaklinga sem allir voru starfsmenn Landspítala við úttekt úrtaks í janúar 

2017. Könnunin Stofnun ársins var gerð í marsmánuði 2017. Meðalsvarhlutfall var 54% þegar búið var 

að gera leiðréttingar vegna starfsmanna sem voru með langtímafjarvistir (fæðingarorlof, launalaust 

leyfi í meira en sex mánuði og veikindi í meira en átta vikur samfellt). Þátttakendur voru úr 24 

stéttarfélögum. Alls voru 2374 starfsmenn sem gáfu upp stéttarfélag sitt í svörum könnunarinnar og 

skiptast þeir þannig: 259 læknar, 717 hjúkrunarfræðingar, 120 sjúkraliðar, 432 félagsmenn SFR, 502 í 

BHM og 344 starfsmenn í öðrum stéttarfélögum. Ljósmæður sem tóku þátt í könnuninni voru færri en 

60 og var svörun þeirra því tæplega 35%. Vegna áreiðanleika gagna og marktækni reyndist ekki unnt 

að flokka sérstaklega gögn tengd ljósmæðrum eða Ljósmæðrafélagi Íslands. Gögn tengd ljósmæðrum 

eða Ljósmæðrafélagi Íslands voru flokkuð með öðrum BHM félögum. 

 

4.2 Gagnasöfnun 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur í könnuninni Stofnun ársins árið 2017 á Landspítala 25. 

febrúar til 31. mars 2017. Spurningalisti (mælitæki) könnunarinnar kemur frá Bandaríkjunum og er 

byggður á spurningalista Great Place to work en hefur þróast mikið og verið aðlagaður að íslenskum 

aðstæðum. Spurningalistinn var fyrst notaður hér á landi í könnuninni Fyrirtæki ársins sem 

Verslunarmannafélag Reykjavíkur hefur veg og vanda af (Ásta Bjarnadóttir, munnleg heimild, 31. 

ágúst 2018). Send var vefslóð á könnunina í tölvupósti á Landspítalanetfang hvers starfsmanns. 

Spurningar könnunarinnar voru 45 talsins fyrir utan spurningar er varða bakgrunn hvers svaranda. 

Kvarði hverrar spurningar var á bilinu einn til fimm. Gildið fimm gaf til kynna mestu ánægju eða 
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jákvæðustu afstöðu starfsmanns með viðkomandi þátt/atriði í starfsumhverfi stofnunnar en gildið einn 

gaf til kynna mestu óánægju eða neikvæðustu afstöðuna. Gildið þrír gaf til kynna að starfsmenn væru 

að meðaltali hvorki ánægðir né óánægðir með viðkomandi þátt/atriði (Sjá fylgiskjal 3) (Stéttarfélag í 

almannaþjónustu, SFR, 2017).  

Eins og áður sagði var Stofnun ársins flokkuð með tilliti til níu mismunandi þátta í starfsumhverfi 

hverrar stofnunar. Þáttagreining var notuð til að greina undirliggjandi þætti sem og vægi þeirra. 

Þættirnir eru: stjórnun (15%), starfsandi (12%), launakjör (10%), vinnuskilyrði (12%), sveigjanleiki í 

vinnu (9%), sjálfstæði í starfi (8%), ímynd (10%), ánægja og stolt (11%) og jafnrétti (13%).  

Hver þáttur innihélt þrjár til tíu spurningar eins og greint var frá áður. Flestar spurningar í einstökum 

þætti voru spurðar í þættinum stjórnun og fæstar í þáttunum starfsandi, launakjör og ímynd. Fylgiskjal 

þrjú sýnir allar spurningar könnunarinnar. Þátturinn ánægja og stolt byggðist á fjórum 

spurningum/fullyrðingum, en þær voru:  

 Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu, á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu  

 Ég get mælt með vinnustaðnum sem góðum vinnustað við vini mína 

 Ég er stolt(ur) af stofnuninni sem ég starfa hjá.  

Til þess að stofnun fengi greiningu á niðurstöðum þurfti svarhlutfall að vera að lágmarki 35%. 

Svarhlutfall á Landspítala 2017 var 58% (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017).  

 

4.3 Stofnun ársins 

Eins og áður hefur komið fram var unnið með gagnasafn úr könnuninni Stofnun ársins 2017 en hún er 

starfsánægjukönnun sem hefur verið lögð fyrir starfsmenn ríkisstofnanna undanfarin ár, stofnunum að 

kostnaðarlausu (Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Stofnun ársins er ein stærsta vinnumarkaðskönnun 

sem unnin er hér á landi (Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017) og er unnin af Gallup fyrir hönd 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins í samstarfi við Stéttarfélag í almannaþjónustu (SFR) 

(Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Árið 2017 tók Landspítali sem ríkisstofnun í fyrsta sinn þátt í 

könnuninni. Hún var lögð fyrir alla starfsmenn í virku starfi 1. janúar 2017, eða alls 5.016 starfsmenn 

(Ásta Bjarnadóttir, munnleg heimild, 13. febrúar 2017). 

Hugmyndin á bak við könnunina var að kanna og greina þau atriði sem gefa heildarmynd af 

starfsumhverfi stofnanna og starfsánægju starfsmanna. Markmið hennar var meðal annars að veita 

stjórnendum upplýsingar um stöðu stofnunar sinnar í samanburði við aðrar stofnanir og fyrirtæki og 

tækifæri til að vinna með markvissum hætti að umbótum í stjórnun og starfsumhverfi (Stjórnarráðið, 

starfsumhverfi; Stéttarfélag í almannaþjónustu, SFR, 2017). 

Niðurstöður úr Stofnun ársins mæla tiltekna þróun í stjórnun ríkisstofnana og ánægju starfsmanna. 

Þær eiga að vera forstöðumönnum mikilvægt tæki til að meta hvað má betur fara og hvað hægt er að 

gera til að viðhalda góðum árangri (Stjórnarráðið, starfsumhverfi).  

Gagnasöfnun fór þannig fram að lagður var fyrir starfsmenn um 200 stofnana spurningalisti þar 

sem spurt var um mat á innra starfsumhverfi viðkomandi stofnunar (Stéttarfélag í almannaþjónustu, 

SFR, 2017). Gagnasöfnun á Landspítala fór fram frá 25. febrúar til 31. mars 2017. Úrtakið voru allir 
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starfsmenn Landspítala í virku starfi 1. janúar 2017. Hlekkur á könnunina var sendur í tölvupósti til 

5.016 starfsmanna Landspítala 25. til 27. febrúar 2017. Ítrekanir voru sendar vikulega til þeirra 

þátttakenda sem ekki höfðu svarað, að hámarki fjórum sinnum. Fjöldi svarenda var 2.895 einstaklingar 

og var svarhlutfall 58% (tafla 1). 

Tafla 1. Úrtak, fjöldi svarenda og svarhlutfall í Stofnun ársins 2017 á Landspítala 

 

 

Alls eru níu þættir metnir í könnuninni Stofnun ársins. Misjafn fjöldi spurninga er að baki hverjum 

þætti eins og tafla 2 sýnir. Flestar eru spurningarnar að baki þættinum stjórnun eða alls tíu talsins. 

Næstflestar spurningar eru að baki þættinum vinnuskilyrði eða sjö talsins og þar á eftir kemur jafnrétti 

með sex spurningar, sveigjanleiki vinnu með fimm spurningar og sjálfstæði í starfi og ánægja og stolt 

með fjórar spurningar hver þáttur. Fæstar spurningar eða þrjár talsins eru í þáttunum starfsandi, 

launakjör og ímynd (tafla 2). 

Tafla 2. Þættir í könnuninni Stofnun ársins, fjöldi spurninga að baki hverjum þætti og vægi 
þeirra af heildarmati 

 

 

Úrtak, fjöldi svarenda og svarhlutfall

Úrtak og svörun Fjöldi

Úrtak 5016

Svörun 2895

Svarhlutfall 58%

Fjöldi spurninga að baki hverjum þætti og vægi í heildarmati

Þættir Fjöldi spurninga Vægi í heildarmati

Stjórnun 10 15%

Starfsandi 3 12%

Launakjör 3 10%

Vinnuskilyrði 7 12%

Sveigjanleiki vinnu 5 9%

Sjálfstæði í starfi 4 8%

Ímynd stofnunar 3 10%

Ánægja og stolt 4 11%

Jafnrétti 6 13%
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4.4 Aðferð og tölfræðileg greining 

Aðferðafræðin sem notuð var við greiningu á viðfangsefninu var megindleg aðferðafræði með lýsandi 

tölfræði og afturvirku sniði. Algengt er að sú aðferðafræði sé notuð þegar um kannanir eða greiningar 

á gagnasafni er að ræða. Tilgangur vísindarannsókna með megindlegri aðferðafræði er að lýsa (e. 

descriptive), kanna (e. exploration), útskýra, spá fyrir um, uppgötva fyrirbæri og þróa hugtök (Polit og 

Beck, 2017). Einkenni megindlegra rannsókna er að þær reiða sig á reynsluþekkingu (e. empirical 

evidence) sem finnst í hlutlægum raunveruleika og er aflað frá þátttakendum. Hún á sér upphaf og 

endi og skrefin eru í rökréttu samhengi við skilgreindan tilgang rannsóknarinnar. Stjórn er á 

rannsóknaraðstæðum og þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á rannsóknarniðurstöður og dregnar 

eru almennar ályktanir af niðurstöðum rannsókna. Lokaafurð rannsókna er kenning sem lýsir tengslum 

þeirra breytna/hugtaka sem rannsóknin beinist að (Polit og Beck, 2017). 

Lýsandi tölfræði sem notuð var sýndi meðal annars meðaltöl og fylgni á milli breytna sem notaðar 

voru. Með lýsandi tölfræði er niðurstöðum úrtaksins sem verið er að vinna með lýst til að gefa 

upplýsingar um dreifingu gagnanna (Agreti og Finley, 2014). 

Við frekari greiningu gagna gerði fyrirtækið Gallup bæði aðhvarfsgreiningu og stigskipta 

aðhvarfsgreiningu (e. hierarchical regression) að beiðni höfundar á gangasafni Landspítala úr Stofnun 

ársins 2017. Aðhvarfsgreining var framkvæmd til að skoða hversu mikil áhrif þættirnir stjórnun, 

starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar og jafnrétti 

hafa á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala annars vegar og hins vegar hvort sömu þættir hafi 

áhrif á ánægju í starfi eða starfsánægju (spurningin, á heildina litið er ég ánægð (ur) í starfi mínu). 

Notast var við tölvuforritið IBM SPSS fyrir Windows útgáfa 25 við gerð aðhvarfsgreininga. 

Eðli breytna er lykilatriði þegar verið er að velja úrvinnsluaðferð rannsókna. Breytur flokkast í 

nafnbreytur, raðbreytur og jafnbilabreytur (Agreti og Finley, 2014). Háða breytan/frumbreytan er 

þátturinn ánægja og stolt og spurningin „Á heildina litið er ég ánægð (ur) í starfi mínu“ og óháðu 

breyturnar/fylgibreyturnar eru: stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, 

sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti. Að auki var stýrt fyrir bakgrunnsbreytum sem eru kyn, aldur, 

stéttarfélag, starfsaldur og hvort viðkomandi hafi mannaforráð. Sérstaklega var stýrt fyrir 

bakgrunnsbreytum til þess að geta sagt fyrir um hvort fylgnin sem finnst sé raunverulega komin til 

vegna þáttanna. 

Með aðhvarfsgreiningu var metið hversu mikið stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, 

sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti hafa áhrif á ánægju og stolt eða ánægju í starfi. 

Aðhvarfsgreining byggist meðal annars á þeirri forsendu að fylgibreyta sé líkindadreifð (normaldreifð) 

(Agreti og Finley, 2014; Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2016). 

Metin voru tengsl milli breyta með svokölluðum fylgnistuðlum. Fylgnistuðlar sýna að hve miklu 

marki tvær breytur tengjast, það er að segja að hve miklu leyti gildi annarrar breytunnar fara eftir 

gildum hinnar breytunnar (Agreti og Finley, 2014). Fylgni er hægt að skoða fyrir allar gerðir breyta en 

mismunandi er hvaða fylgnistuðull er notaður. Fer það eftir því um hvers konar breytur er að ræða 

(Agresti og Finlay, 2014). Notast var við fylgnistuðulinn Pearson r þar sem um jafnbilabreytur var að 

ræða (Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2016). Fylgnistuðullinn Pearson r segir til 
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um styrk tengsla milli tveggja breytna og í hvaða átt tengslin eru. Fylgni getur annaðhvort verið jákvæð 

eða neikvæð. Fylgni upp á sömu tölu með mismunandi formerkjum er jafnsterk (+ eða – 0,5) (Agresti 

og Finlay, 2014). Stuðullinn tekur gildi á bilinu -1 í gegnum 0 og upp í +1. Ef fylgnin er sett í 2. veldi 

sýnir hún skýrða dreifingu, það er að segja hve mikið af dreifingu annarar breytunnar má skýra með 

dreifingu hinnar (Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2016). Til að meta styrkleika 

fylgni hafa verið settar fram ýmsar reglur. Dæmi um reglu sem gjarnan er notuð er r=+/-0,1 er veik 

fylgni, r=+/-0,3 er miðlungs fylgni og r=+/-0,5 er sterk fylgni (Kristjana Stella Blöndal og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2016). Í niðurstöðum var notast við framangreinda reglu um styrkleika fylgni.  

Alls voru gerðar fimm aðhvarfsgreiningar: 

 Fyrsta aðhvarfsgreiningin var framkvæmd fyrir þáttinn ánægja og stolt sem háða breytu og 

stjórnun, starfsanda, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleika vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd 

og jafnrétti sem óháðu breyturnar.  

 Önnur aðhvarfsgreining var gerð fyrir spurninguna „Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi 

mínu“ sem háða breytu og stjórnun, starfsanda, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleika 

vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti sem óháðu breyturnar.  

 Þriðja aðhvarfsgreiningin var stigskipt og var framkvæmd fyrir þáttinn ánægja og stolt sem 

háða breytu og bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar, það er að segja kyn, aldur, stéttarfélag, 

starfsaldur og hefur þú mannaforráð, sem óháðar breytur. Stýrt var sérstaklega fyrir 

stéttarfélagi/félögum og þau flokkuð í Læknafélag Íslands, Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM. Innan BHM eru þau stéttarfélög 

sem tilheyra því bandalagi á Landspítala (Ljósmæðrafélag Íslands, Félag geislafræðinga, 

Félag lífeindafræðinga, Fræðagarður, Sálfræðingafélag Íslands, Iðjuþjálfafélag Íslands, 

Þroskaþjálfafélag Íslands, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Félagsráðgjafafélag 

Íslands, Félag sjúkraþjálfara og Félag íslenskra náttúrufræðinga). Framangreind félög eru 

stærstu einstöku stéttarfélögin innan Landspítala að frátöldu BHM sem er eins og áður 

sagði bandalag. Bandalag BHM var notað sem samheiti yfir stéttarfélög sem því tilheyra 

vegna mismunandi fjölda og ónógrar svörunar félagsmanna innan hvers stéttarfélags. Við 

aðhvarfsgreiningu gagna var ekki hægt að taka stéttarfélag ljósmæðra (Ljósmæðrafélag 

Íslands) út sérstaklega vegna áreiðanleika gagna og marktækni. Ljósmæðrafélag Íslands 

var því flokkað með öðrum BHM félögum við greiningu gagnanna. 

 Fjórða aðhvarfsgreiningin var framkvæmd með aðhvarfsgreiningu á þáttinn ánægja og stolt 

sem háða breytu og bakgrunnsbreyturnar kyn (konur 1 og karlar 0), aldur (óflokkaður), 

Læknafélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR, 

BHM, starfsaldur og hefur þú mannaforráð sem óháðu breyturnar.  

Við túlkun aðhvarfsgreiningar er fyrsta skrefið að skoða skýrða dreifingu eða R² (R square). Skýrða 

dreifingin segir til um hve mikið af dreifingu fylgibreytunnar má skýra með frumbreytunni. Skref tvö er 

að skoða niðurstöður F-prófsins til að svara því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöðuna í úrtakinu 

yfir á þýðið. F-próf er reiknað til að kanna hvort marktækur munur sé á meðaltölum hópa (Agreti og 

Finley, 2014). Miðað var við marktæknimörk p<0,05. Þriðja og síðasta skrefið er svo að skoða 

skurðpunktinn (contant), hallatöluna og hvort hún sé marktæk. Algengast er að miðað sé við 

marktæknimörk p<0,05 (Agreti og Finley, 2014; Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 

2016).  

http://www.gba.is/cpadf/kefni/smj/s3.html
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Það sem einkennir vandaðar rannsóknir er að fáar rannsóknarskekkjur (e. bias) eru til staðar, 

nákvæmni er mikil sem og styrkur/næmni. Nákvæmni vísar til þess að aðrar breytur hafa ekki mikil 

áhrif á háðu breytuna þar sem stjórn er á ytri og innri þáttum, úrtakið er nákvæmt og vel skilgreint 

miðað við viðfangsefni, mælingar eru endurteknar og tölfræðileg stjórnun er á úrvinnslu gagnanna 

(Polit og Beck, 2017). Tölfræðilegur styrkur/næmni felst í líkum á að marktæk sambönd greinist milli 

breytna þegar þær eru í raun til staðar eða að núll tilgátunni er hafnað þegar hún er röng. Þeir þættir 

sem hafa áhrif á styrk eru t.d. stærð úrtaks, áhrif óháðu breytunnar og næmni mælitækja (Polit og 

Beck, 2017). Þær rannsóknarskekkjur sem geta haft áhrif á greiningu gagnasafns eru meðal annars 

tengdar þátttakendum sem svarað hafa könnun þar sem þá skortir þekkingu til að meta viðfangsefni, 

þættir sem tengjast rannsóknaraðilanum, ójafnvægi í úrtaki, gallað gagnasafn, ófullnægjandi 

rannsóknaráætlun og galli í framkvæmd rannsóknar ( (Polit og Beck, 2017). 

 

4.5 Styrkleikar og takmarkanir (kostir og gallar) aðferðafræðinnar  

Almennar takmarkanir eru þekktar í megindlegum rannsóknum. Engin rannsókn er fullkomin og góðar 

rannsóknir eru almennt tímafrekar og kostnaðarsamar. Enn fremur geta þær aldrei sannað neitt til 

fullnustu heldur einungis bætt við það sem áður hefur verið vitað (Polit og Beck, 2017). Takmarkanir 

geta sömuleiðis verið siðferðilegar þar sem mannveran er flókið fyrirbæri og margt er erfitt að mæla. 

Að auki getur orðið skortur á stjórnun við framkvæmd rannsóknar, sérstaklega ef þær eru stórar og 

yfirgripsmiklar (Polit og Beck, 2017). 

Kostir þess að skoða og greina gögn sem liggja fyrir eru til dæmis tímasparnaður, 

kostnaðarhagkvæmni og áreiðanleiki upplýsinganna. Kostur aðhvarfsgreiningar er meðal annars sá að 

slík aðferð spáir fyrir um hvort frumbreytan spái fyrir um dreifingu fylgibreytu. Er það sérstaklega 

gagnleg aðferð þegar verið er að skoða tengsl einstakra breytna eða einnar frumbreytu á margar 

fylgibreytur (Polit og Beck, 2017). 

Gallar þess að greina gögn sem eru til eru meðal annars þau að rannsakandi er háður þeim 

gögnum sem eru til staðar og hefur því ekki tækifæri til að hafa áhrif á þau né þau mælitæki sem notuð 

eru (Polit og Beck, 2017).  

 

4.6 Réttmæti  

Réttmæti vísar til þekkingar og er á nokkrum stigum. Stig réttmætis gefur til kynna að hve miklu leyti 

rannsóknarniðurstöður eru marktækar. Réttmæti er flokkað í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti 

vísar til þess hversu réttar niðurstöður stakra rannsókna eru og ganga fyrir ytra réttmæti (gengur fyrir). 

Ytra réttmæti vísar til alhæfingagildis (e. generalizability) niðurstaðna á þýði. Rannsóknir sem áður 

hafa verið framkvæmdar á viðfangsefninu styðja ytra réttmæti (Polit og Beck, 2017). 

Innra réttmæti skiptist í innra raunverulegt réttmæti annars vegar og innra fræðilegt réttmæti hins 

vegar. Innra raunverulegt réttmæti tengist rannsóknarsniði, úrtaki, aðferðum, inngripum, 

gagnagreiningum, tölfræði, túlkunum á niðurstöðum annars vegar og samræmis og stöðugleika 

mæliaðferða hins vegar. Innra raunverulegt réttmæti vísar til samræmi milli tilgangs rannsóknar og 
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stöðu þekkingar og rannsóknarspurninga og tilgátna (Polit og Beck, 2017). Mikilvægt er að meta 

tengsl á milli innra raunverulegs og innra fræðilegs réttmætis þegar ályktanir eru dregnar af 

niðurstöðum (Polit og Beck, 2017). 
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5 Niðurstöður  

Í þessum hluta rannsóknarinnar er gerð grein fyrir lýsandi tölfræði sjálfstæðra breytna og háðrar 

breytu sem og niðurstöðum aðhvarfsgreininga. Alls voru gerðar fimm aðhvarfsgreiningar. Lögð var 

áhersla á að greiningarnar svöruðu rannsóknarspurningum sem settar voru fram í kafla 1.3. Tafla 3 er 

yfirlitstafla yfir þær breytur sem aðhvarfsgreiningin tók tillit til og sýnir lýsandi tölfræði og fylgni allra 

breytna í einni mynd. 

Við túlkun niðurstaðna er fyrst sýnd lýsandi tölfræði ef við á, því næst skoðuð skýrð dreifing 

aðhvarfsgreiningar eða R² (R square), svo eru niðurstöður F-prófsins skoðaðar til að svara því hvort 

hægt sé að alhæfa um niðurstöðu úrtaksins yfir á þýðið. Þar er miðað við marktæknimörk p<0.05. 

Síðasta skrefið er svo að skoða skurðpunktinn (e. contant), hallatöluna og hvort hún sé marktæk 

(miðað við marktæknimörk p<0.05).  
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Tafla 3. Áhrifaþættir ánægju og stolts, - lýsandi tölfræði og fylgni 

 

 

Áhrifaþættir ánægju og stolts - lýsandi tölfræði og fylgni
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Kyn - Konur 1 Karlar 0Aldur - ÓflokkaðurLæknafélag ÍslandsFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaSjúkraliðafélag ÍslandsSFR BHM StarfsaldurHefur þú mannaforráð?
N Fylgni Marktækni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stjórnun 2374 .665 .000***

Starfsandi 2374 .534 .000*** .000***

Launakjör 2374 .372 .000*** .000***.000***

Vinnuskilyrði 2374 .448 .000*** .000*** .000*** .000***

Sveigjanleiki vinnu 2374 .436 .000*** .000*** .000*** .000*** .000***

Sjálfstæði í starfi 2374 .522 .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000***

Ímynd stofnunar 2374 .523 .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000***

Jafnrétti 2374 .467 .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .000***

Kyn - Konur 1 - Karlar 0 2371 .025 .219 .389 .8 .000*** .000*** .826 .031* .002** .000***

Aldur - óflokkaður 2371 .052 .011* .002* .592 .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .169 .013*

Læknafélag Íslands 2124  -.09 .000*** .009* .788 .000*** .731 .000*** .000*** .04* .006** .000*** .859

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 2124 .003 .888 .001** .204 .127 .000*** .000*** .894 .008** .000*** .000*** .691 .000***

Sjúkraliðafélag Íslands 2124 .048 .027* .013* .760 .029* .83 .408. .532 .572 .381 .000*** .314 .000*** .000***

SFR 2124 .049 .023* .611 .442 .909 .000*** .000*** .021* .067 .044* .000*** .236 .000*** .000*** .000***

BHM 2124  -.03 .166 .028* .294 .000*** .012* .000*** .093 .209 .438 .000*** .117 .000*** .000*** .000*** .000***

Starfsaldur 2363  -.025 .232 .000*** .860 .017* .179 .157 .000*** .000*** .053 .490 .000*** .070 .000*** .019* .000*** .864

Hefur þú mannaforráð? 2223 .092 .000*** .015* .006* .000*** .000*** .635 .210 .000*** .000*** .000*** .000*** .000*** .117 .003** .010** .074 .000***

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

***Fylgni er marktæk við marktæknimörk .001 (tvíhliða)
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5.1 Ánægja og stolt starfsmanna á Landspítala 

Fylgni milli þáttarins ánægju og stolts sem háðrar breytu og stjórnunar, starfsanda, launakjara, 

vinnuskilyrða, sveigjanleika vinnu, sjálfstæðis í starfi, ímyndar og jafnréttis sem óháðra breytna voru 

marktækar þegar horft er á niðurstöður Landspítala í heild (p<0.05) (tafla 4). Sterkust var fylgni milli 

ánægju og stolts annars vegar og stjórnunar hins vegar (r=.665, n=2374, p<.05). Fylgni milli þáttanna 

ánægju og stolts annars vegar og starfsanda (r=.534, n=2374, p<.05), ímyndar (r=.523, n=2374, 

p<.05) og sjálfstæðis í starfi (r=.522, n=2374, p<.05) hins vegar var einnig jákvæð og sterk (r>0,5) 

(tafla 4). Aðrir þættir, það er að segja  jafnrétti (r=.467, n=2374, p<.05), vinnuskilyrði (r=.448, n=2374, 

p<.05), sveigjanleiki vinnu (r=.436, n=2374, p<.05) og launakjör (r=.372, n=2374, p<.05) höfðu 

miðlungssterka fylgni við ánægju og stolt (r>0,3). Lægst var fylgni ánægju og stolts og launakjara 

(r=.372, n=2374, p<.05) (tafla 4).  

Tafla 4. Lýsandi tölfræði ánægju og stolts starfsmanna og allra þátta  

 

Niðurstöður fylgni milli ánægju og stolts og stjórnunar sýndi að því meiri ánægja sem er með 

stjórnun því meiri var ánægja og stolt starfsmanna. Ef við setjum fylgnina í annað veldi (r²=0,44) sýndi 

það að dreifing á ánægju með stjórnun skýrði 44% af dreifingu ánægju og stolts starfsmanna og öfugt.  

Niðurstöður fyrir Landspítala í heild (R²=0,639) sýndi að við getum skýrt 63,9% af ánægju og stolti 

starfsmanna með þáttunum launakjör, starfsandi, jafnrétti, ímynd, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, 

vinnuskilyrði og stjórnun (tafla 5). 

  

N Fylgni Marktækni

Stjórnun 2374 ,665 .000***

Starfsandi 2374 ,534 .000***

Ímynd stofnunar 2374 ,523 .000***

Sjálfstæði í starfi 2374 ,522 .000***

Jafnrétti 2374 ,467 .000***

Vinnuskilyrði 2374 ,448 .000***

Sveigjanleiki vinnu 2374 ,436 .000***

Launakjör 2374 ,372 .000***

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

***Fylgni er marktæk við marktæknimörk .001 (tvíhliða)

Áhrifaþættir ánægju og stolts - lýsandi tölfræði og fylgni
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Tafla 5. Skýrð dreifing ánægju og stolts starfsmanna á Landspítala og annarra þátta 

 

Niðurstöður F-prófsins fyrir fylgni ánægju og stolts starfsmanna við aðra þætti könnunarinnar sýndi 

marktækni (F(9,2151)=423 og p<0,05) (tafla 5). Niðurstöður F-prófsins segir til um að hægt er að 

alhæfa um niðurstöðu úrtaksins yfir á þýðið. 

Skurðpunkturinn er A = -0,418. Skurðpunkturinn sýnir hversu stoltir og ánægðir starfsmenn eru að 

meðaltali þegar tekið er tillit til þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki 

vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti, p<0.05. Þar sem skurðpunkturinn er neikvæð tala (-0,418) 

segir hún okkur til um að ánægja og stolt starfsmanna er lakari eftir því sem þættirnir hafa neikvæðari 

skor/lægra gildi. Skurðpunkturinn sýnir okkur gildi á y-ás þegar x=0 (tafla 5).  

Hallatalan B segir til um hversu mikil áhrif (e. individual contribute) einstaka þáttur hefur á stolt og 

ánægju starfsmanna. Hallatalan var marktæk meðal þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, 

sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti (p<0.05). Hallatala fyrir þáttinn vinnuskilyrði var 

hins vegar ekki marktæk (p>0.05) (tafla 5).  

Mest áhrif hafði þátturinn stjórnun á ánægju og stolt (B=0,318), því næst ímynd (B=0,209) og þar á 

eftir var starfsandi (B=0,164). Minnst áhrif á ánægju og stolt höfðu þættirnir vinnuskilyrði (B=0,028), 

sveigjanleiki vinnu (B=0,055), jafnrétti (B=0,064) og launakjör (B=0,096) (tafla 5). Þátturinn vinnuskilyði 

var ekki marktækur þar sem p>0.05. 

 

5.2 Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu   

Fylgni spurningarinnar „Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu“ (ánægja í starfi) sem háðrar 

breytu og þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, 

ímynd og jafnrétti sem óháðra breytna voru marktækar þegar horft er á niðurstöður Landspítala í heild 

(p<.05) (tafla 6). Sterkust var fylgni ánægju í starfi annars vegar og stjórnunar hins vegar (r=0,588, 

n=2279, p<.05). Fylgni milli ánægju í starfi og starfsanda (r=0,504, n=2279, p<.05) var einnig sterk. 

Breytur B SE B β Marktækni

Skurðpunktur (e. Constant)  -.418 .082 .000***

Stjórnun .318 .017 .336 .000***

Starfsandi .164 .018 .146 .000***

Launakjör .096 .014 .101 .000***

Vinnuskilyrði .028 .015 .030 .066

Sveigjanleiki vinnu .055 .015 .059 .000***

Sjálfstæði í starfi .136 .019 .116 .000***

Ímynd stofnunar .209 .015 .213 .000***

Jafnrétti .064 .018 .056 .000***

R² .639 .136

F fyrir R² 423.052***

Athuga *p<.05, **p<.01, ***p<.000

Yfirlit yfir aðhvarfsgreiningu á áhrifum þátta á ánægju og stolt starfsmanna 

(N = 2374)
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Fylgni milli ánægju í starfi og sjálfstæðis í starfi (r=0,481, n=2279, p<.05), jafnrétti (r=0,386, n=2279, 

p<.05), ímyndar (r=0,358, n=2279, p<.05), sveigjanleika vinnu (r=0,346, n=2279, p<.05) og 

vinnuskilyrða (r=0,337, n=2279, p<.05) var einnig jákvæð en miðlungssterk (r>0,3). Lægst var fylgni 

milli ánægju í starfi og launakjara (r=0,273, n=2279, p<.05) (tafla 6).  

Tafla 6. Lýsandi tölfræði milli ánægju í starfi og annarra þátta í Stofnun ársins 2017 

 

Niðurstöður á fylgni ánægju í starfi (Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu) og stjórnunar 

sýndu að starfsánægja verður meiri þegar ánægja með stjórnun er mikil. Ef við setjum fylgnina í annað 

veldi (r²=0,35) sýnir það að dreifing á ánægju með stjórnun skýrði 35% af dreifingu ánægju í starfi 

(starfsánægju) og öfugt.  

Niðurstöður fyrir Landspítala í heild (R²=0,484) sýndu að við gætum skýrt 48,4% af ánægju í starfi 

starfsmanna með þáttunum launakjör, starfsandi, jafnrétti, ímynd, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, 

vinnuskilyrði og stjórnun (tafla 7). 

  

N Fylgni Marktækni

Stjórnun 2279 ,588 .000***

Starfsandi 2279 ,504 .000***

Sjálfstæði í starfi 2279 ,481 .000***

Jafnrétti 2279 ,386 .000***

Ímynd stofnunar 2279 ,358 .000***

Sveigjanleiki vinnu 2279 ,346 .000***

Vinnuskilyrði 2279 ,337 .000***

Launakjör 2279 ,273 .000***

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

***Fylgni er marktæk við marktæknimörk .001 (tvíhliða)

Áhrifaþættir ánægju í starfi (á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi 

mínu) - lýsandi tölfræði og fylgni
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Tafla 7. Skýrð dreifing ánægju í starfi og annarra þátta 

 

Niðurstöður F-prófsins sýndu maktækni (F(9,2142)=222,9 og p<0.05) (tafla 7). Niðurstöður F-

prófsins segja til um að hægt sé að alhæfa um niðurstöðu úrtaksins yfir á þýðið. 

Skurðpunkturinn er A = -0,105. Skurðpunkturinn segir til um hversu ánægðir starfsmenn eru í starfi 

að meðaltali þegar tekið er tillit til þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki 

vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti, p<0.05. Þar sem skurðpunkturinn er neikvæð tala (-0,105) 

segir hún okkur að ánægja starfsmanna í starfi er lakari eftir því sem þættirnir hafa neikvæðara skor 

eða lægra gildi. Skurðpunkturinn sýnir okkur gildi á y-ás þegar x=0 (tafla 7).  

Hallatalan B segir til um hversu mikil áhrif einstaka þáttur hafði á spurninguna ánægju í starfi. Hún 

var marktæk meðal þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, sjálfstæði í starfi og ímyndar (p<0.05). 

Hallatala fyrir þættina vinnuskilyrði, sveigjanleiki í starfi og jafnrétti var hins vegar ekki marktæk 

(p>0.05) (tafla 7).  

Mest áhrif hafði þátturinn stjórnun á ánægju í starfi (B=0,322), því næst starfsandi (B=0,227) og þar 

á eftir sjálfstæði í starfi (B=0,194). Minnst áhrif á ánægju í starfi hafði þátturinn sveigjanleiki í vinnu (B= 

0,005), næstminnst vinnuskilyrði (B= -0,013) og þriðja neðst jafnrétti (B= 0,045) (tafla 7). Þættirnir 

sveigjanleiki í vinnu, vinnuskilyrði og jafnrétti voru ekki marktækir þar sem p>.05. 

 

5.3 Ánægja og stolt eftir stéttarfélagi 

Gerð var aðhvarfsgreining og stýrt fyrir breytunni stéttarfélag (Læknafélag Íslands, Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM). Var það gert til að sjá hvort stéttarfélag hafi 

fylgni við ánægju og stolt starfsmanna. Niðurstöður sýndu að fylgni milli stéttarfélaga og ánægju og 

stolts er veik þar sem fylgni er <+/-0,1.  

Breytur B SE B β Marktækni

Skurðpunktur (e. Constant)  -.105 .109 .336

Stjórnun .322 .022 .336 .000***

Starfsandi .227 .024 .146 .000***

Sjálfstæði í starfi .194 .018 .116 .000***

Ímynd stofnunar .075 .020 .213 .000***

Launakjör .072 .020 .101 .000***

Jafnrétti .045 .025 .056 .06

Vinnuskilyrði  -.013 .020 .030 .540

Sveigjanleiki vinnu .005 .024 .059 .813

R² .484 .136

F fyrir R² 222.856***

Athuga *p<.05, **p<.01, ***p<.000

Yfirlit yfir aðhvarfsgreiningu á áhrifum ánægju í starfi og annarra þátta (N = 2151)
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Fylgni milli ánægju og stolts og Læknafélags Íslands var hæst ef borin er saman fylgni þáttarins og 

einstaka stéttarfélög (r=0,09, n=259, p<.000). Minnst var fylgni milli ánægju og stolts og Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (r=0,003, n=717, p>.888) (tafla 8). 

Tafla 8. Lýsandi tölfræði ánægju og stolts starfsmanna og stéttarfélags 

 

Þegar fylgni var skoðuð milli allra þátta könnunarinnar og ánægju og stolts og stýrt fyrir stéttarfélagi 

kom í ljós að fylgni við þáttinn stjórnun var sterkust meðal allra stéttarfélaganna að undanskildu 

Læknafélagi Íslands þar sem ímynd hafði mest áhrif og stjórnun næstmest. Fylgni stjórnunar og 

ánægju og stolts var sterkust meðal Sjúkraliðafélags Íslands (r=0,712, n=120, p<.000) og SFR 

(r=0,728, n=432, p<.000) (tafla 9).  

Fylgni ánægju og stolts og starfsanda var einnig sterk meðal allra stéttarfélaga að undanskildu 

BHM (r=0,467, n=502, p<.000) (tafla 9). Sterkust var fylgni ánægju og stolts og starfsanda meðal 

Sjúkraliðafélags Íslands (r=0,652, n=120, p<.000) og SFR (r=0,626, n=432, p<.000). Fylgni ánægju og 

stolts og ímyndar var einnig sterk meðal allra stéttarfélaga að undanskildu SFR (r=0,477, n=432, 

p<.000). Sterkust var fylgni ánægju og stolts og ímyndar meðal Læknafélags Íslands (r=0,665, n=259, 

p<.000) og Sjúkraliðafélags Íslands (r=0,57, n=120, p<.000) (tafla 9). 

N Fylgni Marktækni

Læknafélag Íslands 259  -.09 .000***

SFR 432 .049 .023*

Sjúkraliðafélag Íslands 120 .048 .027*

BHM 502  -.03 .166

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 717 .003 .888

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

***Fylgni er marktæk við marktæknimörk .001 (tvíhliða)

Áhrifaþættir ánægju og stolts og stýrt fyrir stéttarfélagi: lýsandi 

tölfræði og fylgni
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Tafla 9. Lýsandi tölfræði milli ánægju og stolts og annarra þátta og stýrt fyrir stéttarfélagi 

 

 

Þættir Fylgni Marktækni Fylgni Marktækni Fylgni Marktækni Fylgni Marktækni Fylgni Marktækni Fylgni Marktækni

Stjórnun .665 .000*** .642 .000*** .630 .000*** .712 .000*** .728 .000*** .708 .000***

Starfsandi .534 .000*** .558 .000*** .523 .000*** .652 .000*** .626 .000*** .467 .000***

Launakjör .372 .000*** .496 .000*** .400 .000*** .331 .000*** .379 .000*** .418 .000***

Vinnuskilyrði .448 .000*** .501 .000*** .462 .000*** .430 .000*** .458 .000*** .420 .000***

Sveigjanleiki vinnu .436 .000*** .458 .000*** .43 .000*** .402 .000*** .400 .000*** .458 .000***

Sjálfstæði í starfi .523 .000*** .620 .000*** .441 .000*** .549 .000*** .555 .000*** .493 .000***

Ímynd stofnunar .523 .000*** .665 .000*** .515 .000*** .570 .000*** .477 .000*** .505 .000***

Jafnrétti .467 .000*** .429 .000*** .452 .000*** .480 .000*** .522 .000*** .520 .000***

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

***Fylgni er marktæk við marktæknimörk .001 (tvíhliða)

BHM

Áhrifaþættir ánægju og stolts og einstakra þátta þegar stýrt var fyrir stéttarfélagi - lýsandi tölfræði og fylgni

Allir Læknafélag Íslands
Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga

Sjúkraliðafélag 

Íslands

SFR stéttarfélag í 

almannaþjónustu
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Niðurstöður úr fylgniprófunum á ánægju og stolti sem háðri breytu og þáttunum stjórnun, starfsandi, 

launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti sem óháðum breytum 

þegar stýrt var fyrir stéttarfélagi voru marktækar (p<0.05).  

Niðurstöður sýndu að við getum skýrt á bilinu 69,2% (Læknafélag Íslands var hæst) niður í 62,7% 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga var lægst) af ánægju og stolti starfsmanna með þáttunum 

launakjör, starfsandi, jafnrétti, ímynd, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, vinnuskilyrði og stjórnun 

þegar stýrt er fyrir stéttarfélögunum Læknafélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM (tafla 10).  
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Tafla 10. Skýrð dreifing ánægju og stolts starfsmanna Landspítala og annarra þátta þegar stýrt var fyrir stéttarfélögum 
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Niðurstöður F-prófsins fyrir öll stéttarfélögin voru marktækar (p<0,05). Allir F(9,2151)=423 og 

p<0.05, Læknafélag Íslands F(9,248)=17,2 og p<0.05, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 

F(9,702)=28,9 og p<0.05, Sjúkraliðafélag Íslands F(9,108)=24,1 og p<0.05, SFR F(9,360)=88,3 og 

p<0.05, BHM F(9,488)=106,3 og p<0.05). Niðurstöður F-prófsins segja til um að hægt er að alhæfa 

um niðurstöðu úrtaksins yfir á þýðið (Tafla 10). 

Skurðpunktur allra stéttarfélaganna var neikvæð tala. Skurðpunktur fyrir Læknafélag Íslands var A= 

-0,569. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga A= -0,559 og BHM A= -0,507. Skurðpunktur fyrir SFR var 

lægri eða A= -0,37 og Sjúkraliðafélags Íslands A= -0,083. Skurðpunkturinn segir okkur hversu ánægðir 

starfsmenn voru í starfi að meðaltali þegar tekið var tillit til þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti (p<0.05) og stýrt fyrir stéttarfélagi. 

Þar sem skurðpunkturinn var neikvæð tala segir hann okkur til um að ánægja starfsmanna í starfi er 

lakari eftir því sem þættirnir hafa neikvæðara skor eða lægra gildi fyrir öll stéttarfélög. Skurðpunkturinn 

sýnir okkur gildi á y-ás þegar x=0 (tafla 10).  

Hallatalan B segir til um hversu mikil áhrif einstaka þáttur hefur á ánægju og stolt eftir stéttarfélagi. 

Þegar stýrt var fyrir Læknafélagi Íslands voru hallatölur þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, 

sjálfstæði í starfi, ímynd og sveigjanleiki vinnu marktækar (p<0.05). Hallatölur fyrir þættina 

vinnuskilyrði og jafnrétti voru hins vegar ekki marktækar (p>0.05). Hallatölur allra þáttanna voru 

marktækar (p<0.05) þegar stýrt var fyrir Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga. Þegar stýrt var fyrir 

Sjúkraliðafélagi Íslands voru hallatölur fyrir þættina stjórnun og ímynd marktækar (p<0.05). Hallatala 

fyrir þættina starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi og jafnrétti voru 

ekki marktækar (p>0.05). Hallatala fyrir þættina stjórnun, starfsandi, launakjör, sjálfstæði í starfi, ímynd 

og jafnrétti var marktæk (p<0.05) þegar stýrt var fyrir SFR en hallatala þáttanna vinnuskilyrði og 

sveigjanleiki vinnu ekki marktækar (p>0.05). Þegar stýrt var fyrir BHM sýndu niðurstöður að hallatala 

þáttanna stjórnun, starfsandi, launakjör, sjálfstæði í starfi, ímynd og jafnrétti var marktæk (p<0.05). 

Hallatölur þáttanna vinnuskilyrði og sveigjanleiki vinnu voru hins vegar ekki marktækar (p>0.05) (tafla 

10). 

Þátturinn stjórnun hefur mest áhrif á ánægju og stolt allra stéttarfélaga. Næstmest áhrif á ánægju 

og stolt hefur þátturinn ímynd hjá öllum stéttarfélögunum (Læknafélagi Íslands, Félagi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélagi Íslands og BHM) utan SFR þar sem ímynd var í þriðja sæti á eftir 

starfsanda. Starfsandi var í öðru til fjórða sæti meðal allra stéttarfélaganna (tafla 10). 

5.4 Bakgrunnsbreytur 

Fylgnipróf var gert á bakgrunnsbreytunum kyn, aldur, stéttarfélag (Læknafélag Íslands, Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM), starfsaldur og hefur þú mannaforráð sem 

óháðar breytur og þátta könnunarinnar (stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki 

vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd, ánægju og stolts og jafnrétti) sem háðar breytur. Niðurstöður sýndu að 

engin sterk (r>0,5) eða miðlungs (r>0,3) fylgni mældist milli bakgrunnsbreytna og einstakra þátta 

könnunarinnar. Veik fylgni var á milli launakjara og Læknafélags Íslands (r=0,260, n=2124, p<.000), 

sveigjanleika vinnu og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (r=-0,224, n=2124, p<.000) og ímyndar og 

aldurs (r=0,219, n=2371, p<.000) (tafla 11). 
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Tafla 11. Lýsandi tölfræði milli ánægju og stolts og annarra þátta og stýrt fyrir bakgrunnsbreytum 

 

 

N Stjórnun Starfsandi Launakjör
Vinnu-

skilyrði

Sveigjanleiki 

vinnu

Sjálfstæði í 

starfi

Ímynd 

stofnunar
Jafnrétti

Kyn - konur 1 2371 .018 .005  -.178***  -.101*** .005 .044*  -.065**  -.179***

Aldur 2371  -.062** .011 .093*** .141*** .157*** .198*** .219*** .028

Læknafélag Íslands 2124  -.057** .006 .260***  -.007  -.180***  -.127***  -.045* .060**

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 2124 .074** .028  -.033  -.182***  -.224*** .003  -.058**  -.091***

Sjúkraliðafélag Íslands 2124 .054 .007  -.04* .005 .018 .014 .012 .019

SFR 2124  -.011  -.017  -.002 .125*** .191*** .05* .04 .044*

BHM 2124  -.048*  -.023  -.138*** .055* .153*** .036 .027  -.017

Starfsaldur 2363  -.087***  -.004 .049* .028 .029 .142*** .093***  -.04

Hefur þú mannaforráð 2223 .052* .059** .198*** .101***  -.01 .027 .104*** .095***

Ath. breytur í þessari töflu hafa verið endurkóðaðar

*Fylgni er marktæk við marktæknimörk .05 (tvíhliða)

**Fylgni er marktæk við marktæknimörk .01 (tvíhliða)

Áhrifaþættir ánægju og stolts þegar stýrt var fyrir bakgrunnsbreytum - lýsandi tölfræði og fylgni
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Niðurstöður fyrir Landspítala að teknu tilliti til bakgrunnsbreytna (Hefur þú mannaforráð, Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, aldur, Sjúkraliðafélag Íslands, Læknafélag Íslands, kyn, SFR, starfsaldur 

og BHM) og ánægju og stolts sýndi að við getum skýrt 3,2% af ánægju og stolti starfsmanna með 

bakgrunnsbreytum (R²=0,032) (tafla 12). 

Tafla 12. Skýrð dreifing ánægju og stolts þegar stýrt var fyrir bakgrunnsbreytum 

 

Niðurstöður F-prófsins voru marktækar fyrir bakgrunnsbreytur og þætti könnunarinnar 

(F(9,1990)=7,3 og p<0.05) (tafla 12). Niðurstöður F-prófsins segja til um að við getum alhæft 

niðurstöður úrtaksins yfir á þýðið. 

Skurðpunkturinn var A= 3,756. Skurðpunkturinn segir til um ánægju og stolt starfsmanna að 

meðaltali þegar tekið er tillit til bakgrunnsbreytnanna kyns, aldurs, stéttarfélags (Læknafélag Íslands, 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM), starfsaldurs og hefur þú 

mannaforráð, p<0.05. Þar sem skurðpunkturinn var jákvæð tala (3,756) segir hún okkur til um að 

ánægja og stolt starfsmanna er meira að teknu tilliti til allra bakgrunnsbreytna. Ef tekið er tillit til 

einstakra bakgrunnsbreytna segir skurðpunkturinn okkur að karlmenn (kyn= 0,4), hærri lífaldur (aldur= 

0,006) og þeir sem hafa mannaforráð (hefur þú mannaforráð= 0,235) hafa jákvæðara skor en konur, 

þeir sem hafa lægri lífaldur og þeir sem hafa ekki mannaforráð að meðaltali. Skurðpunktur starfsaldurs 

(starfsaldur= -0,013) segir okkur hins vegar til um að nýráðnir starfsmenn eru síður ánægðir og stoltir 

en þeir sem hafa hærri starfsaldur að meðaltali. Skurðpunkturinn sýnir okkur gildi á y-ás þegar x=0 

(tafla 12).  

Hallatalan B segir til um hversu mikil áhrif einstaka bakgrunnsbreyta hefur á ánægju og stolt 

starfsmanna. Hallatalan var marktæk fyrir bakgrunnsbreyturnar aldur, Læknafélag Íslands, BHM, 

starfsaldur og hefur þú mannaforráð (p<0.05). Hallatala fyrir bakgrunnsbreyturnar kyn, Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands og SFR var hins vegar ekki marktæk (p>0.05) (tafla 12).  

Breytur B SE B β Marktækni

Skurðpunktur (e. Constant) 3,756 .130 .000***

Kyn - Konur 1 - Karlar 0 .043 .052 .02 .415

Aldur - óflokkaður .006 .002 .1 .000***

Læknafélag Íslands  -.380 .103  -.155 .000***

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga  -.160 .095  -.094 .091

Sjúkraliðafélag Íslands .016 .118 .005 .893

SFR  -.07 .096  -.035 .468

BHM  .205 .09  -.108 .034*

Starfsaldur  -.013 .004  -.094 .001**

Hefur þú mannaforráð? .234 .05 .106 .000***

R² .032

F fyrir R² 6.573***

Athuga *p<.05, **p<.01, ***p<.000

Yfirlit yfir aðhvarfsgreiningu á áhrifum þátta á ánægju og stolt starfsmanna þegar 

stýrt var fyrir bakgrunnsbreytum (N = 2374)
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Mest áhrif hafði bakgrunnsbreytan Læknafélag Íslands á ánægju og stolt (B= -0,38), því næst hefur 

þú mannaforráð (B= 0,234) og þar á eftir BHM (B= -0,205). Minnst áhrif á ánægju og stolt höfðu 

bakgrunnsbreyturnar aldur (B= -0,006) og starfsaldur (B= -0,013) (tafla 12). 
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6 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar á ánægju og stolti og starfsánægju starfsmanna á Landspítala, þegar 

gagnasafn úr Stofnun ársins 2017 var greint, gefa skýrar vísbendingar um hvað þættir hafa áhrif á 

ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala. Niðurstöðurnar eru í meginatriðum í samræmi við aðrar 

hérlendar og erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfsánægju starfsmanna, bæði í 

heilbrigðisþjónustu og utan hennar sem og innan hjúkrunar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; Hlín 

Kristbergsdóttir o.fl., 2008; Boamah o.fl., 2018; Jepsen o.fl., 2016; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009; 

Helga Bragadóttir o.fl., 2016; Dall´Ora o.fl., 2015; Steinmetz o.fl., 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í kafla 1.3. 

Niðurstöður sýndu að þeir þættir sem hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala eru 

í mikilvægisröð stjórnun, ímynd og starfsandi. Stjórnun hefur mest allra þátta áhrif á ánægju og stolti 

starfsmanna til starfsins og vinnustaðarins, óháð stéttarfélagi starfsmanna. Ímynd er í öðru sæti yfir 

áhrifaþætti að undanskildu stéttarfélaginu SFR þar sem ímynd var í þriðja sæti á eftir starfsanda. 

Fylgni milli einstakra þátta á ánægju og stolt þegar stýrt var fyrir bakgrunnsbreytunum kyn, aldur, 

stéttarfélag (Læknafélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og 

BHM), starfsaldur og hefur þú mannaforráð sýndi einungis veika eða enga fylgni einstakra breytna. 

Niðurstöðurnar svöruðu einnig þeim tilgátum sem settar voru fram í upphafi ritgerðar. Tilgátan að 

stjórnun og starfsandi hafi mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna (H1) er studd. Tilgátan tók hins 

vegar ekki til ímyndar. Ímynd var einn þriggja þátta, ásamt stjórnun og starfsanda, sem hafði mest áhrif 

á ánægju og stolt starfsmanna. Tilgátan að huga þurfi sérstaklega að starfsmönnum innan hjúkrunar 

(ljósmæðrum, sjúkraliðum, hjúkrunarfræðingum og öðrum sem sinna umönnun) þegar unnið er að því 

að auka ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala (H2) er hrakin. Ekki var marktækur munur á 

ánægju og stolti út frá stéttarfélögum. Þriðja tilgátan var að huga þurfi sérstaklega að stjórnun og 

starfsanda til að auka ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala (H3). Þriðja tilgáta var studd. 

Tilgátan tók ekki til ímyndar Landspítala. Ímynd var einn af þremur þáttum sem skoraði hæst þegar 

skoðuð var fylgni ánægju og stolts og einstakra þátta í niðurstöðum greiningarinnar.  

Til þess að sjúklingurinn sé í öndvegi, eins og stefna Landspítala kveður á um, þarf starfsmaðurinn 

að vera í öndvegi. Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar þarf því sérstaklega að huga að því að auka 

gæði stjórnunar, bæta ímynd og starfsanda til að auka starfsánægju og stolt starfsmanna á 

Landspítala, þar með talið ljósmæðra, óháð aldri þeirra, starfsaldri, stéttarfélagi, kyni og stöðu í 

skipuriti.  

 

6.1 Þættir sem hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á 
Landspítala 

Þeir þættir sem hafa mest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala eru stjórnun, ímynd og 

starfsandi. Niðurstöður Stofnunar ársins 2017 fyrir Landspítala í heild styðja niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarinnar þar sem að ekki var mikill munur á skori þáttarins ánægja og stolt eftir 

einingum og sviðum. Sama má segja um þættina ímynd og stafsanda (Gallup, 2017). Nýbirtar 
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niðurstöður Stofnunar ársins 2018 á Landspítala þar sem að skor þáttanna var greint niður á 

stéttarfélög styðja niðurstöðurnar enn frekar. Þar kemur fram að þátturinn stjórnun hefur skor á bilinu 

3,87-4,0, starfsandi 3,91-4,43 og ímynd 3,25-3,62 (Gallup, 2018). 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar komu um margt á óvart. Sérstaklega má nefna sterka fylgni 

ímyndar og ánægju og stolts og að þátturinn launakjör sé í fimmta sæti af þeim níu sem hafa mest 

áhrif (e. individual contributes) á starfsánægju og stolt starfsmanna. Niðurstöður rannsóknarinnar á 

áhrifaþáttum á ánægju og stolti og starfsánægju starfsmanna á Landspítala eru nýjar upplýsingar fyrir 

stjórnendur Landspítala og gefa sterka vísbendingu um hvaða þættir skipta starfsmenn Landspítala, 

þar með talið ljósmæður, mestu máli með tilliti til starfsánægju og stolts. Í ljósi niðurstaðna 

rannsóknarinnar er mikilvægt fyrir stjórnendur og starfsmenn að horfa ekki eingöngu á skor einstakra 

þátta heldur greina áhrif þeirra sérstaklega á starfsánægju með aðhvarfsgreiningu. Þátturinn launakjör 

er skýrt dæmi þess efnis þar sem hann hefur undanfarin ár haft lægsta skorið en þegar áhrif allra þátta 

á starfsánægju eru metin eru launakjör í fimmta sæti af níu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar fyrir Landspítala í heild sýndi að við getum skýrt 48,4% af 

spurningunni „Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi“ og 63,9% af ánægju og stolti starfsmanna með 

þáttunum launakjör, starfsandi, jafnrétti, ímynd, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, vinnuskilyrði og 

stjórnun. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið hér 

á landi og sýnt að þættir eins og vinnan sjálf, launin, stöðuhækkunarmöguleikar, vinnufélagar, 

stjórnun, jafnræði, starfsþróun, staða í skipuriti og fleiri hafi háa fylgni við almenna starfsánægju  

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; Arney Einarsdóttir, 2007; Ásta Bjarnadóttir, 2000; Birna G. Flygenring og 

Herdís Sveinsdóttir, 2014). 

Þeir þættir í rannsókninni sem höfðu, auk stjórnunar, sterka fylgni við ánægju og stolt starfsmanna 

eru starfsandi, ímynd og sjálfstæði í starfi. Þær niðurstöður samræmast öðrum rannsóknum sem hafa 

sýnt að áhrifaþættir starfsánægju séu meðal annars starf og starfsskilyrði, ímynd fyrirtækis og 

starfsþróun, í þessari mikilvægisröð (Arney Einarsdóttir, 2007). Enn fremur hafa rannsóknir bæði 

meðal ljósmæðra og annarra starfsstétta sýnt að einn mikilvægasti eiginleiki hvers starfs sé samskipti 

við annað fólk eða félagsleg tengsl á vinnustað (O´Keeffe o.fl., 2015; Ásta Bjarnadóttir, 2000; Boamah 

o.fl., 2018). 

Þátturinn launakjör hafði lægsta fylgni allra níu þáttanna við ánægju og stolt starfsmanna á 

Landspítala sem og starfsánægju (ánægju í starfi). Ef horft var á áhrif allra þátta á ánægju og stolt 

voru launakjör í fjórða neðsta sæti á eftir vinnuskilyrðum, sveigjanleika vinnu og jafnrétti. Komu þær 

niðurstöður mest á óvart í ljósi þess að umræða á meðal stjórnenda á Landspítala er gjarnan á þann 

veg að hækkun launa sé einn mesti áhrifaþáttur á starfsánægju starfsmanna á Landspítala og sá 

þáttur sem þeir telji skipta starfsmenn mestu máli. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum launa á 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæður hérlendis og erlendis sýna sömuleiðis að laun eru áhrifaþáttur 

starfsánægju hjá þessum hópum (Birna G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014; O´Keeffe o.fl., 

2015; Curtis og Glacken, 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja hins vegar sumar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

starfsánægju, bæði hérlendis og erlendis (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Steinmetz o.fl., 2014). Niðurstöður 

rannsókna á áhrifum launa á starfsánægju eru ólíkar og eru skiptar skoðanir á hvort laun hafi áhrif á 



  

61 

starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Steinmetz o.fl., 2014). Rannsókn Judge og félaga (2010) sem 

framkvæmd var með magnbundinni aðferð styður niðurstöður rannsóknarinnar þar sem niðurstaða 

þeirra var að laun væru ekki leiðandi áhrifaþáttur starfsánægju þar sem þeir sem hefðu há laun væru 

ekki ánægðari í starfi en þeir sem höfðu lægri laun (Judge o.fl., 2010).  

Niðurstöður hafa sýnt að menningarlegur munur er á áhrifum launa og kjara á milli norrænu 

ríkjanna þegar kemur að starfsánægju. Kjör virðast til dæmis hafa lítil áhrif á Svía (Arney Einarsdóttir, 

2007) og svo virðist einnig raunin með starfsmenn á Landspítala miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í ljósi fyrri rannsókna hérlendis og erlendis á hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og 

sjúkraliðum veltir höfundur fyrir sér ástæðum þess að laun eru ekki meiri áhrifaþáttur starfsánægju á 

Landspítala. Ein ástæðan gæti verið sú að mögulega er íslensk menning lík þeirri sænsku og laun 

skipta ekki jafn miklu máli hérlendis. Önnur ástæða, sem höfundur telur líklegri, er að laun eru ekki 

ánægjuvaldur hér á landi heldur geti verið mikill óánægjuvaldur eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt 

(Steinmetz o.fl., 2014; Judge o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja rannsókn Huldu Rafnsdóttur og félaga (2015) og kenningar 

Mintzberg (2011) þar sem starfsumhverfi er flókið samspil margra lykilþátta sem hafa áhrif á 

frammistöðu starfsmanna, starfsánægju þeirra og starfshvata. Rannsóknir þeirra og annarra hafa sýnt 

að starfsumhverfi, stjórnskipulag, endurgjöf og stuðningur, skýr markmið og stefna fyrirtækis/stofnunar 

og ýmsir sálfélagslegir þættir hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna (Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; 

Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009; McHugh o.fl., 2011; Mintzberg, 2011). Í rannsókn höfundar kom fram 

skýr fylgni milli ánægju í starfi og þáttanna sjálfstæði í starfi, jafnrétti, sveigjanleiki vinnu og 

vinnuskilyrða. Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt að sjálfstæði í starfi, að hafa áhrif á eigið starf og 

traust sem starfsmenn upplifa bætir árangur í starfi, hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd starfsmanna auk 

þess sem það eykur skilvirkni og starfsánægju (Naqvi o.fl., 2013). 

Af niðurstöðum rannsóknar höfundar og niðurstöðum hérlendra og erlendra rannsókna má ráða að 

þeir þættir sem skipta mestu máli og hafa mestu áhrif á ánægju og stolt starfsmanna, óháð starfsstétt, 

eru stjórnun, starfsandi og ímynd. Aðrir þættir eins og vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu og sjálfstæði í 

starfi hafa einnig áhrif. Jafnrétti og launakjör virðast hins vegar skipta starfsmenn á Landspítala minna 

máli.  

6.1.1 Stjórnun 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að sterkust fylgni var milli þáttarins ánægja og stolt annars vegar og 

þáttarins stjórnun hins vegar. Þegar eingöngu var tekið tillit til starfsánægju (spurningin ánægja í starfi) 

var fylgni þeirrar spurningar við stjórnun einnig hæst allra níu þáttanna ásamt því að hafa mest áhrif. 

Því má túlka niðurstöðurnar á þann hátt að því meiri sem ánægja var með stjórnun því meiri var 

starfsánægja og stolt starfsmanna. Niðurstöður rannsóknar eru í samræmi við rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra sem og annarra starfsstétta þar sem 

komið hefur fram mikilvægi góðrar stjórnunar og hvetjandi stjórnenda (Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; 

Boamah o.fl., 2018; Ásta Bjarnadóttir, 2000; Arney Einarsdóttir, 2007; Wong og Laschinger, 2012). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á stjórnun og stjórnendum styðja sömuleiðis niðurstöðurnar. 

Hérlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að stjórnun og/eða stjórnunarstíll sem einkennir 
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fyrirtæki/stofnun og stjórnendur þeirra hafi áhrif á viðhorf starfsmanna til vinnustaðar og starfa (Cogin 

o.fl., 2016; Mintzberg, 2011; Boamah o.fl., 2018; Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Í ljósi framangreinds er 

það mat höfundar að afar mikilvægt er fyrir Landspítala að hafa stjórnendur sem eru hvetjandi 

leiðtogar og góðar fyrirmyndir í starfi, stjórnendur sem þekkja styrkleika og veikleika starfsmanna sinna 

og sína eigin og stjórnendur sem þekkja væntingar starfsmanna sinna og þrár þeirra til starfsins. 

Landspítali þarf að styðja stjórnendur í starfi og leggja áherslu á að þeir geri starfsmönnum sínum 

mögulegt að vaxa í starfi og nota hæfileika sína með það að markmiði að hámarka frammistöðu hvers 

og eins. Framangreindir eiginleikar eru meðal þeirra eiginleika sem góðir stjórnendur búa yfir 

(Mintzberg, 2011; Boamah o.fl., 2018). 

Þar sem Landspítali er opinn allan sólarhringinn allan ársins hring og margir starfsmenn eru í 

vaktavinnu er það mikil áskorun fyrir stjórnendur að vera sýnilegir, vera til staðar fyrir starfsmenn og 

beita jákvæðri hvatningu maður á mann. Enn fremur er það mat höfundar að erfitt er að veita 

starfsmönnum stuðning og endurgjöf, þekkja styrkleika þeirra og veikleika þegar starfsmannahópurinn 

er stór. Því má velta því upp hvort stjórnunarspönn (fjöldi undirmanna hvers stjórnanda) í hjúkrun á 

Landspítala, þar með talið ljósmæðra, sé ekki of stór. Landspítali þarf í ljósi áhrifa stjórnunar á ánægju 

og stolt starfsmanna að styðja betur við stjórnendur og gera þeim mögulegt að sinna starfi sínu eins 

og best verður á kosið. Rannsóknir hafa auk þess sýnt að stjórnun og stjórnunarstíll er talinn hafa mikil 

áhrif á viðhorf starfsmanna til vinnustaðar (Cogin o.fl., 2016; Mintzberg, 2011; Hulda Rafnsdóttir o.fl., 

2015) og hefur því að mati höfundar beina tengingu við ímynd og starfsanda. 

Það hefur sýnt sig að aukin áhersla á mannauðsstjórnun á sjúkrahúsum og hvetjandi stjórnun bætir 

skilvirkni og viðhorf starfsmanna verður jákvæðara (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015; Cogin o.fl., 2016; 

Boamah o.fl., 2018; Wong og Laschinger, 2012). Aldarmótakynslóðin (e. millennials) leggur einnig 

meiri áherslu á skilvirka mannauðsstjórnun í vinnuumhverfi og nútíma stjórnunaraðferðir en fyrri 

kynslóðir. Meðal þess sem aldarmótakynslóðin leggur áherslu á er að það sé hlustað á hana og að 

tilheyra frábæru teymi starfsmanna (Caraher, 2015).  

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar og hérlendra og erlendra rannsókna ættu æðstu 

stjórnendur á Landspítala að leggja enn meiri áherslu á stjórnun og stjórnendur en nú er gert. Auka 

þarf áherslur mannauðsstjórnunar, efla stuðning við stjórnendur í starfi og leggja fram stefnu í 

stjórnunaraðferðum sem stjórnendum ber að tileinka sér þar sem hugað er að því að byggja stefnuna 

á stjórnunaraðferðum sem hafa skilað öðrum árangri, samanber hugmyndafræði þjónandi forystu.  

6.1.2 Starfsandi 

Starfsandi er einn þeirra þriggja þátta sem hafði sterkustu fylgni við ánægju og stolt í rannsókn 

þessari. Starfsandi er einnig, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, í öðru sæti af þeim þáttum 

sem hafa sterkustu fylgni við starfsánægju (ánægja í starfi). 

Hérlendar og erlendar rannsóknir innan hjúkrunar og utan hafa sýnt fram á tengsl milli starfsanda 

og starfsánægju sem og að tengsl starfsmanna á vinnustað hafi áhrif á starfsánægju (O´Keeffe o.fl., 

2015; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Steinmetz o.fl., 2014; Boamah o.fl., 2018). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að menning á vinnustað er mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja og stofnana og hefur 

áhrif á starfsanda (Stjórnarráðið, starfsumhverfi), starfsmannaveltu, starfsánægju, frammistöðu, 
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árangur og ímynd (Mintzberg, 2011; Stjórnarráðið, starfsumhverfi). Menning og starfsumhverfi er 

einnig samofið stjórnunarstíl, stjórnun og stefnu fyrirtækis eða stofnunar (Stjórnarráðið, 

starfsumhverfi). Framangreindar niðurstöður styðja niðurstöður þessarar rannsóknar.  

6.1.3 Ímynd 

Ímynd var einn þriggja þátta sem hafði sterkustu fylgni við og áhrif á ánægju og stolt starfsmanna sem 

og starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ímynd hafði næstmest áhrif á ánægju og stolt 

starfsmanna af þáttunum stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í 

starfi og jafnrétti. Niðurstöður sýndu að auki að ímynd var í fjórða sæti þeirra níu þátta sem höfðu mest 

áhrif á starfsánægju (ánægju í starfi) sem og í fjórða sæti yfir sterkustu fylgni einstakra þátta við 

spurninguna. Rannsóknir hafa sýnt fram á menningarlegan mun á vægi áhrifaþátta á starfsánægju 

starfsmanna á Norðurlöndum. Við þá greiningu hefur komið í ljós að ímynd hefur meiri áhrif á 

starfsánægju Íslendinga og Finna en annarra Norðurlandabúa (Arney Einarsdóttir, 2007). Rannsóknir 

sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis sýna að ímynd fyrirtækisins skiptir starfsfólk miklu máli og 

er afar mikilvægt fyrir fyrirtæki að skapa sér sterka ímynd og vinna markvisst í ímyndarsköpun til að 

laða til sín hæft starfsfólk og hafa áhrif inn á við á meðal starfsmanna (Arney Einarsdóttir, 2007; 

Lemmink o.fl., 2003). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum ímyndar og starfsánægju styðja 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Landspítali þarf að mati höfundar að vinna í að bæta ímynd sína, bæði út á við og inn á við meðal 

starfsmanna. Fjölmiðlaumfjöllun hefur áhrif á ímynd, bæði ákveðinna vinnustaða og starfsstétta og það 

skiptir raunverulega máli hvernig fólk lítur á störf sín og hvernig það talar um vinnustaðinn (Summer, 

2010). Að byggja upp jákvæða ímynd Landspítala er, samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þessarar og 

annarra rannsókna, enn mikilvægara en höfundur taldi, bæði með hagsmuni starfsmanna og 

þiggjenda þjónustunnar að leiðarljósi. Starfsmenn eru þeir aðilar ásamt fjölmiðlum sem geta haft mest 

áhrif á bætta ímynd starfsstétta og Landspítala að mati höfundar. Allt tal um álag, skort á 

starfsmönnum, kjarabaráttu, heilsuspillandi vinnuskilyrði og óheilbrigt vinnuumhverfi sem og aðrir 

neikvæðir þættir eru ekki til þess fallnir að hjálpa Landspítala og auka ekki líkur á að hann verði betri 

vinnustaður. Að mati höfundar þurfa ljósmæður sem og aðrir starfsmenn á Landspítala, hvort sem þeir 

eru stjórnendur, starfsmenn í framlínu eða starfsmenn í stoðþjónustu að horfa inn á við og skoða 

hvernig þeir geta bætt ímynd starfsins síns, starfsstéttar sinnar og vinnustaðarins. Barátta ljósmæðra 

undanfarna mánuði fyrir bættum kjörum hefur eflaust tekið sinn toll og haft áhrif. Það er því mikilvægt 

fyrir alla starfsmenn, bæði ljósmæður og aðra að tileinka sér jákvæða lífssýn og viðhorf til starfa þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að það skilar einstaklingnum árangri í starfi og hvað varðar feril hans 

(Swanson, 2016). 

Höfundur hefur lengi velt því fyrir sér hvernig hægt er að fá starfsmenn til að tala störf sín upp sem 

og vinnustaðinn. Ein hugmynd þess efnis er að greiða starfsmönnum eða umbuna þeim fyrir að laða 

að nýja starfsmenn. Ávinningur þess er að líkur aukast á að starfsmenn tali á jákvæðan hátt um starf 

sitt og vinnustaðinn sem hefur í för með sér bætta ímynd og gerir vinnustaðinn eftirsóttan. Það er til 

margs að vinna þar sem rannsóknir á jákvæðri ímynd hafa til að mynda sýnt að vinnustaðir verða 

eftirsóttir (Lemmink o.fl., 2003).  
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6.2 Þættir sem mikilvægt er að huga að til að auka ánægju og stolt 
starfsmanna á Landspítala 

Ein mesta áskorun heilbrigðisþjónustunnar er að halda í vel þjálfaða og hæfa starfsmenn. Niðurstöður 

rannsókna sýna að minnkuð/lítil starfsánægja, skortur á starfsþróun og stöðugt álag í starfi sé einn 

helsti valdur þess að vel menntaðir starfsmenn ákveði að skipta um vinnustað (Steinmetz o.fl., 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu með eindregnum hætti að aukin gæði stjórnunar, bættur 

starfsandi og bætt ímynd Landspítala hefur mest áhrif á starfsánægju starfsmanna og stolt þeirra til 

starfsins og vinnustaðarins. Þeir þættir eru þekktir sem áhrifaþættir starfsánægju hvort sem er meðal 

ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga eða annarra starfsstétta (Sigrún Gunnarsdóttir, 2005; Arney 

Einarsdóttir, 2007; Ásta Bjarnadóttir, 2000). Niðurstöður rannsóknarinnar eru því í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfsánægju.  

Að mati höfundar þarf að forgangsraða þeim þáttum umfram aðra þegar kemur að því að halda í 

vel þjálfaða og hæfa starfsmenn, laða að nýja og gera Landspítala að eftirsóknarverðum vinnustað 

fyrir allar starfsstéttir. 

 

6.3 Áhrif bakgrunnsbreytna á ánægju og stolt starfsmanna á Landspítala 

Niðurstöður rannsóknar þessarar sýndu að stjórnun, ímynd og starfsandi höfðu mest áhrif á ánægju 

og stolts óháð stéttarfélögum. Stjórnun hafði mest áhrif á ánægju og stolt allra starfsmanna óháð 

stéttarfélagi. Ímynd hafði næstmest áhrif á ánægju og stolt starfsmanna allra stéttarfélaga að 

undanskildu stéttarfélaginu SFR þar sem ímynd var í þriðja sæti. Starfsandi var sá þáttur sem hafði 

þriðju mestu áhrif (var í öðru til fjórða sæti starfsmanna allra stéttarfélaga) á ánægju og stolt 

starfsmanna að jafnaði. Rannsóknir hafa sýnt að vinnutími starfsmanna, vinna á óreglulegum tímum 

og erfiðleikar og togstreita við að samræma vinnu og einkalíf hefur áhrif á hvort hjúkrunarfræðingar, 

ljósmæður og aðrar fagstéttir ákveði að skipta um starf eða starfsvettvang og hefur neikvæð áhrif á 

lífs- og starfsánægju (Yoshida og Sandall, 2013; Jepsen o.fl., 2016; Dall´Ora o.fl., 2015; Steinmetz 

o.fl., 2014; Hlín Kristbergsdóttir o.fl., 2008). Starfsstéttir innan Landspítala vinna flestar óreglulegan 

vinnutíma. Þar á meðal vinna um 70% ljósmæðra vaktavinnu. Það sama má segja um marga 

félagsmenn í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélagi Íslands, SFR og BHM. Enn fremur 

vinna læknar á vöktum utan dagvinnu. Að mati höfundar er vinnutími breyta sem hefur ef til vill meiri 

áhrif á starfsmenn en hvaða stéttarfélagi þeir tilheyra með tilliti til starfsánægju og ánægju og stolts. 

Niðurstöður annarra rannsókna sýna að stjórnendur þurfa að huga sérstaklega að skipulagningu og 

lengd vinnutíma sem og að krefja starfsmenn ekki um mikla yfirvinnu með það að markmiði að auka 

starfsánægju starfsmanna (Yoshida og Sandall, 2013; Dall´Ora o.fl., 2015; Hammer, o.fl., 2015).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig, þegar tengsl þáttarins ánægju og stolts og þáttanna 

stjórnun, starfsandi, ímynd, sveigjanleiki vinnu, vinnuskilyrði, sjálfstæði í starfi og launakjara voru 

könnuð og stýrt fyrir bakgrunnsbreytunum aldur, kyn, stéttafélag (Læknafélag Íslands, Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, SFR og BHM), starfsaldur og hvort starfsmaður hafi 

mannaforráð, að bakgrunnsbreytur hafa ekki áhrif á heildarniðurstöður. Í ljós kom að eingöngu var 

hægt að skýra 3,2% af ánægju og stolti starfsmanna með bakgrunnsbreytunum sem kannaðar voru. 
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Þær niðurstöður eru ekki í fullu samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna þar sem sýnt hefur verið 

að konur, þeir starfsmenn sem eru í fullu starfi og einstaklingar með hærra menntunarstig eru líklegri til 

að skipta um starfsvettvang og vera óánægðari í starfi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að sveigjanlegur 

vinnutími og álag sem hægt er að hafa áhrif á sem og að eiga félaga á vinnustaðnum hefur jákvæð 

áhrif (Steinmetz o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast hins vegar niðurstöðum 

rannsókna sem gerðar hafa verið á starfsánægju og tengslum hennar við þætti í starfsumhverfi 

starfsmanna þar sem sýnt hefur verið fram á að áhrifaþættir starfsánægju séu starf og starfsskilyrði, 

ímynd fyrirtækis og starfsþróun, í þessari mikilvægisröð (Arney Einarsdóttir, 2007). Nýbirtar 

niðurstöður Stofnunar ársins 2018 styðja enn frekar niðurstöður rannsóknar þessarar þar sem lítill 

munur var á heildareinkunn þegar niðurstöður voru greindar niður á stéttarfélög (3,59-3,89) (Gallup, 

2018). 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar komu um margt á óvart. Áhrif stjórnunar og starfsanda á 

starfsánægju ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga og annarra fagstétta eru þekktar. Sterk fylgni og áhrif 

ímyndar kom hins vegar á óvart og er ný þekking fyrir höfund og stjórnendur Landspítala. Enn fremur 

komu áhrif launakjara á starfsánægju á óvart þar sem launakjör voru einungis í fimmta sæti af níu yfir 

áhrifaþætti sem höfðu mest áhrif á ánægju og stolt og starfsánægju. 

Í ljósi niðurstaðna og framangreinds má áætla að ekki sé marktækur munur á áhrifaþáttum 

starfsánægju og stolts ljósmæðra í samanburði við aðrar fagstéttir, þar sem allar bakgrunnsbreyturnar 

sem kannaðar voru skýra einungis 3,2% af heildarniðurstöðum. Niðurstöður Stofnunar ársins 2018 á 

Landspítala styðja þær niðurstöður þar sem niðurstöður fyrir stéttarfélagið Ljósmæðrafélag Íslands er 

ekki frábrugðið í meginatriðum niðurstöðum annarra stéttarfélaga (Gallup, 2018).  

 

6.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru margir. Má fyrst nefna gagnasafnið sem notað var. Gagnasafn 

Landspítala úr Stofnun ársins er stórt á íslenskan mælikvarða þar sem Landspítali er stærsta stofnun 

landsins og einn af stærstu vinnustöðum þess. Þýðið sem gagnasafnið er byggt á var einnig vel 

skilgreint. Annar styrkleiki rannsóknarinnar er uppbygging og hugmyndafræði Stofnunar ársins. 

Könnunin er ein stærsta könnun á starfsumhverfi á Íslandi og byggist á þáttagreiningu þar sem níu 

þættir eru mældir á sama hátt á öllum ríkisstofnunum. Þriðji styrkleiki rannsóknarinnar sem getur að 

sama skapi verið veikleiki hennar er að aðhvarfsgreiningin var gerð af Gallup. Gallup sérhæfir sig í 

gerð kannana og greininga og er framkvæmdaraðili könnunarinnar. Auk þess hefur Gallup aðgang að 

öllu gagnasafni könnunarinnar og vinnur samkvæmt lögum um persónuvernd. Gallup hefur einnig yfir 

að ráða tölfræðingum sem þekkja vel tölfræðivinnslu. Fjórði styrkleiki greiningarinnar er mælitækið 

sem notað var eða aðhvarfsgreiningin sjálf. Aðhvarfsgreiningin var unnin í samræmi við það sem best 

gerist þar sem fylgniprófanir, marktækni, tengsl og orsakasambönd eru mæld. Fimmti styrkleiki 

könnunarinnar er viðfangsefnið sjálft. Mikið er til af fræðilegum heimildum er varða starfsánægju og 

áhrifaþætti hennar, bæði innan og utan heilbrigðisþjónustunnar og hérlendis sem og erlendis. Eftir 

bestu vitneskju höfundar er þó um að ræða fyrstu rannsókn á orsakasambandi og tengslum 

starfsánægju og áhrifaþátta hennar á gögnum úr Stofnun ársins. Síðasti styrkleiki rannsóknarinnar 
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sem má nefna eru vel skilgreindar bakgrunnsbreytur. Þær bakgrunnsbreytur sem stýrt var fyrir eru 

þekktar og hafa hver um sig nægilegt gagnamagn til að vera mældar (tafla 13).  

Tafla 13. Styrkleikar rannsóknar 

 

 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru einnig nokkrar. Í fyrsta lagi má nefna gagnasafnið. Það var vel 

skilgreint en þyrfti að vera stærra með tilliti til marktækni allra þátta og bakgrunnsbreytna. Sérstaklega 

má þar nefna fjölda félagsmanna í Ljósmæðrafélagi Íslands og öðrum stéttarfélögum innan BHM þar 

sem ekki var hægt að taka út Ljósmæðrafélagið sérstaklega né einstök félög vegna smæðar þeirra og 

lágrar svörunar innan einstakra félaga. Önnur takmörkun er að þótt mikið sé til af fræðilegum 

heimildum er varða starfsánægju og áhrifaþætti hennar fundust fáar heimildir þar sem notuð var 

þáttagreining eða aðhvarfsgreining. Auk þess var engin þeirra rannsókna sem fundust gerðar á 

starfsánægju ljósmæðra eingöngu. Þriðja takmörkun er að aðhvarfsgreiningin var unnin af Gallup. Því 

varð fyrirspurnin að vera skýr og ekki hægt að vinna með gögnin frekar út frá vísbendingum eða 

niðurstöðum sem upp komu við gerð aðhvarfsgreiningarinnar. Fjórða takmörkunin var að ekki voru til 

allar bakgrunnsbreytur sem mikilvægt hefði verið að stýra fyrir. Sem dæmi má nefna 

vinnutímaskilgreiningar og menntunarstig með tilliti til BS-/BA-prófs eða MS-/MA-prófs. Fimmta 

takmörkun sem hafa þarf í huga er að möguleiki er á að starfsmenn hafi skilið spurningar 

könnunarinnar á misjafnan hátt sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Sérstaklega má í þessu 

sambandi nefna ánægju með stjórnun (tafla 14).   

Styrkleikar rannsóknar

1. Stofnun ársins, stærsta einstaka starfsánægjukönnun á Íslandi

2. Gagnasafnið og framsetning könnunar með þáttagreiningu

3. Þáttagreining/aðhvarfsgreining  gerð af Gallup

4. Mælitækið er þekkt 

5. Mikið fræðilegt efni til varðandi flesta þætti könnunarinnar flestum þáttum könnunarinnar

6. Bakgrunnsbreytur
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Tafla 14. Takmarkanir rannsóknar 

 

6.5 Hagnýting og útfærsla 

Aðhvarfsgreining úr gagnasafni starfsánægjukönnunar Stofnun ársins árið 2017 er afar gagnleg að 

mati höfundar. Með henni gefst tækifæri til að skoða hvað skiptir starfsmenn á Landspítala, þar með 

talið ljósmæður mestu máli með tilliti til ánægju og stolts og starfsánægju. Enn fremur eru niðurstöður 

rannsóknar þessarar gagnlegar þegar horft er á tengsl þáttanna út frá bakgrunnsbreytum. 

Stjórnun er áhrifamesti þáttur starfsánægju og ánægju og stolts allra starfsmanna á Landspítala, 

óháð stéttarfélögum, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Í ljósi þess ætti að leggja enn meiri 

áherslu á stjórnun á öllum stigum á Landspítala en nú er gert. Auka þarf áherslur mannauðsstjórnunar, 

auka stuðning við stjórnendur, leggja fram stefnu í stjórnunaraðferðum sem stjórnendum ber að 

tileikna sér og huga að því að byggja stefnuna á stjórnunaraðferðum sem hafa skilað öðrum árangri til 

dæmis þjónandi forystu. Stjórnendur, hvar sem þeir eru í skipuritinu, þurfa að vera fyrirmyndir og 

leiðtogar með skýr markmið og framtíðarsýn starfsmönnum og þjónustu til heilla.  

Starfsandi og ímynd eru sömuleiðis tveir þriggja áhrifamestu þátta starfsánægju og ánægju og 

stolts starfsmanna á Landspítala samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Að mati höfundar þarf að 

leggja áherslu á að bæta ímynd Landspítala. Varhugavert er að ímynd spítalans byggist á neikvæðum 

þáttum starfseminnar svo sem álagi og skorti á þjónustu og fagfólki, átökum innan og utan spítalans 

og alvarlegum atvikum sem þar gerast. Enn fremur er of algengt að mati höfundar að starfsmenn 

spítalans tali störf sín og vinnustað niður með neikvæðum athugasemdum og frásögnum án þess að 

brugðist sé við því. Mikilvægt er að farið verði í tilraunaverkefni að umbuna starfsmönnum fyrir að laða 

að nýja starfsmenn með greiðslum eða í formi frídaga. Er það ein aðferð sem gagnast hefur erlendis til 

að bæta ímynd vinnustaða og starfsstétta þar sem starfsmaðurinn er líklegri til að tala jákvætt um 

vinnustað sinn og starf ef hann fær umbun fyrir að laða að nýja starfsmenn. Að auki þarf að mati 

höfundar að auka framlag til jákvæðrar ímyndarsköpunar með það að markmiði að bæta ímynd 

Landspítala og fræðslu og stuðning við stjórnendur. Það er að mati höfundar til margs að vinna með 

að bæta ímynd. Bætt ímynd og aukin gæði stjórnunar hafa áhrif á bættan starfsanda og jákvæða 

upplifun í starfi. Til að bæta starfsanda enn frekar þarf að vinna að því að skapa svigrúm fyrir hópefli 

5. Aðhvarfsgreining unnin af Gallup

6. Ekki kannaðar bakgrunnsbreytur eins og vinnutími og menntunarstig

7. Mismunandi skilningur starfsmanna á ákveðnum spurningum

Takmarkanir rannsóknar

1. Stærð gagnasafnsins

2. Ekki gerð sérstök aðhvarfsgreining með tilliti til ljósmæðra eða Ljósmæðrafélags Íslands

3. Ekki til margar rannsóknir á þáttagreiningu 

4. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifaþáttum á starfsánægju ljósmæðra sérstaklega hér á landi
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(blanda af skemmtun, stefnumótandi vinnu á einingum og hvatningu) með það að markmiði að auka 

persónuleg og félagsleg tengsl.  

Horfa þarf til niðurstaðna rannsóknar þessarar þegar forgangsraðað er verkefnum í þágu 

mannauðs á Landspítala. Huga þarf fyrst og fremst að því að auka gæði stjórnunar og styðja 

stjórnendur í starfi sínu, bæta starfsanda og ímynd Landspítala. Ef umbætur eru gerðar á þessum 

þremur þáttum má leiða að því líkum að starfsánægja vaxi, starfsmannavelta minnki og hollusta 

starfsmanna aukist. Allir þessir þættir leiða af sér fjárhagslega hagkvæmni til lengri tíma litið. Síðast en 

ekki síst verður ávinningurinn að Landspítali verður betri og eftirsóknarverðari vinnustaður fyrir allar 

heilbrigðisstéttir og aukin eftirspurn verður í námi í heilbrigðisgreinum. Ljósmæður sem og aðrir 

starfsmenn Landspítala munu upplifa bætta líðan í starfi verði lögð aukin áhersla á gæði stjórnunar, 

bætta ímynd og starfsanda. 
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Ályktanir  

Eftirfarandi ályktanir eru dregnar af niðurstöðum greiningar á þáttum sem hafa mest áhrif á ánægju og 

stolt og starfsánægju starfsmanna á Landspítala:  

 Þeir þættir sem hafa mest áhrif á ánægju og stolt og starfsánægju ljósmæðra og annarra 

starfsmanna á Landspítala eru stjórnun, starfsandi og ímynd.  

 Stjórnun, starfsandi og ímynd hafa mest áhrif á ánægju og stolt og starfsánægju allra 

starfsmanna Landspítala, þar með talið ljósmæðra óháð bakgrunnsbreytum. 

 Stjórnun skýrir stærstan hluta af stolti og ánægju allra starfsmanna, óháð stéttarfélagi, kyni, 

aldri, hvort starfsmaður hafi mannaforráð og starfsaldri. 

 Bæta þarf gæði stjórnunar, starfsanda og ímynd til að auka starfsánægju á Landspítala. 

 Launakjör er ekki einn af helstu áhrifaþáttum starfsánægju starfsmanna á Landspítala.  

 Starfsánægja hefur áhrif á hollustu starfsmanna og starfsmannaveltu.  

 Frekari þörf er á íslenskum rannsóknum á áhrifum starfsánægju á starfsmenn.  

 Frekari þörf er á rannsóknum á áhrifaþáttum starfsánægju meðal ljósmæðra, bæði 

hérlendis og erlendis. 

 Frekari rannsókna er þörf á þeim þáttum sem skýra ánægju og stolt starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu.  

 Frekari rannsókna er þörf á stjórnunaraðferðum í heilbrigðisþjónustu og áhrifa þeirra á 

starfsánægju. 

 Frekari rannsókna er þörf á áhrifum launa á starfsánægju. 

 Vinna þarf að því að auka gæði stjórnunar og bæta starfsanda og ímynd með þátttöku allra 

starfsmanna.  
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