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Formáli	
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mannauðsstjórnun	 við	 Viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Markmið	 og	 tilgangur	

rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	hverjar	áherslur	stjórnenda	eru	á	vellíðan	starfsfólks	

í	 fyrirtækjum	 sem	 eru	 með	 formlegt	 starf	 vegna	 heilsueflingar	 og	 kanna	 hvað	 felst	 í	

heilsueflingu	fyrirtækjanna.	

Leiðbeinendur	mínir	eru	Sigrún	Gunnarsdóttir	og	Svala	Guðmundsdóttir.	Vil	ég	færa	
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veruleika.		
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Útdráttur	

Rannsóknir	sýna	að	ýmsir	þættir	 í	vinnuumhverfi	einstaklinga	geta	haft	áhrif	á	vellíðan	

þeirra	 í	 starfi	 og	 líkamlega	 heilsu.	 Einnig	 sýna	 rannsóknir	 að	 stjórnendur	 og	 áherslur	

þeirra	 og	 stuðningur	 spila	 lykilhlutverk	 þegar	 kemur	 að	 vellíðan	 starfsfólks	 og	

árangursríkri	 heilsueflingu	 á	 vinnustað.	 Fáar	 rannsóknir	 eru	 til	 hér	 á	 landi	 um	

heilsueflingu	á	vinnustað	og	mikilvægt	að	bæta	við	þá	þekkingu.		

Markmiðið	 með	 rannsókninni	 var	 að	 varpa	 ljósi	 á	 áherslur	 stjórnenda	 á	 vellíðan	

starfsfólks	í	fyrirtækjum	sem	eru	með	formlegt	starf	vegna	heilsueflingar	og	hvað	felst	í	

heilsueflingu	 fyrirtækjanna.	 Um	 er	 að	 ræða	 eigindlega	 rannsókn	 og	 viðtöl	 við	 átta	

stjórnendur.		

Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	almennt	leggja	viðmælendur	áherslu	á	vellíðan	starfsfólks	

með	 því	 að	 huga	 að	 vinnuumhverfi	 starfsfólks	 sem	 felst	 í	 því	 að	 veita	 stuðning,	

hvatningu	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 eigin	 störf,	 sýna	 frumkvæði,	 þroskast	 og	 þróast	 í	 starfi.	

Einnig	voru	áherslur	lagðar	á	að	vinnuaðstaða	starfsfólks	væri	ákjósanleg.	Aðferðir	sem	

notaðar	 voru	 í	 heilsueflingu	 fyrirtækjanna	 var	 almennt	 í	 gegnum	hvatningu,	 stuðning,	

fræðslu	og	eftirlit	 og	með	því	 að	huga	að	 vinnuaðstöðu.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	

benda	til	þess	að	áherslur	viðmælenda	endurspegli	þætti	sem	fyrri	rannsóknir	hafa	sýnt	

að	tengist	vellíðan	starfsfólks.	Einnig	benda	niðurstöður	til	þess	að	aðferðir	og	áherslur	

viðmælenda	endurspegli	heilsueflandi	forystu	og	þætti	sem	falla	undir	skilgreiningar	um	

heilbrigða	vinnustaði	og	að	heilsuefling	innan	fyrirtækja	þeirra	geti	borið	árangur.		 	

Rannsóknin	 er	 framlag	 til	 þróunar,	 þekkingar	 og	 getur	 haft	 hagnýtt	 gildi	 fyrir	

starfsmenn	og	stjórnendur	um	leiðir	til	heilsueflingar	á	vinnustað.	
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Abstract	

Researches	show	that	various	factors	in	the	work	environment	can	affect	the	wellbeing	

of	 individuals	at	work	and	 their	physical	health.	Also,	 researches	 show	 that	managers	

and	their	emphasis	and	support	play	a	key	role	when	 it	comes	to	employee	wellbeing	

and	 successful	 workplace	 health	 promotion.	 Few	 researches	 have	 been	 conducted	 in	

Iceland	about	workplace	health	promotion	and	it	is	important	to	add	to	that	knowledge.		

The	purpose	of	this	research	was	to	shed	light	on	managers’	emphasis	on	employee	

wellbeing	 in	 companies	 that	work	 formally	 on	workplace	 health	 promotion	 and	what	

the	 companies’	workplace	health	 promotion	 includes.	 This	 research	 is	 qualitative	 and	

eight	managers	were	interviewed.		

The	 results	 revealed	 that	 overall	 the	 interviewers	 put	 emphasis	 on	 employees’	

wellbeing	 by	 considering	 employees’	 work	 environment	 which	 is	 done	 by	 giving	

support,	motivate	employees	to	have	control	of	their	jobs,	show	initiative,	and	develop	

and	evolve	 in	their	 jobs.	 In	addition,	 there	was	emphasis	on	good	working	conditions.	

The	methods	used	in	the	companies’	workplace	health	promotion	were	overall	through	

motivation,	 support,	 and	 surveillance	 and	 by	 taking	 working	 conditions	 into	

consideration.	 The	 results	 of	 this	 research	 suggest	 that	 the	 interviewers’	 emphasis	

reflect	 the	 factors	 that	 previous	 researches	 have	 shown	 to	 be	 related	 to	 employee	

wellbeing.	The	results	also	suggest	that	the	interviewers’	methods	and	emphasis	reflect	

health	 promoting	 leadership	 and	 factors	 that	 fall	 under	 definitions	 of	 healthy	

workplaces	and	that	workplace	health	promotion	can	be	successful.		

This	research	is	a	contribution	to	development,	knowledge	and	can	have	a	practical	

value	for	employees	and	managers	working	on	health	promotion	in	the	workplace.			
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1 Inngangur	

Samkvæmt	 mati	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar	 (World	 Health	 Organization	

[WHO])	er	vinnustaðurinn	sá	vettvangur	sem	er	í	forgangi	þegar	kemur	að	heilsueflingu	

á	 21.	 öldinni.	 Hann	 hefur	 bein	 áhrif	 á	 líkamlega,	 fjárhagslega	 og	 félagslega	 velferð	

starfsfólks	og	þar	með	heilsu	 fjölskyldna	þeirra	og	samfélagsins.	Vinnustaðurinn	býður	

upp	á	kjörið	umhverfi	og	innviði	til	að	efla	heilsu	stórs	hóps	(World	Health	Organization,	

e.d.a).	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 vinnutengdir	 þættir	 geti	 haft	 áhrif	 á	 heilsu	 bæði	 á	

jákvæðan	 og	 neikvæðan	 hátt	 og	 þess	 vegna	 er	 vinnustaðurinn	 skilgreindur	 sem	

sérstaklega	 mikilvægur	 staður	 fyrir	 heilsueflingu	 (Chu	 o.fl.,	 2000).	 Álagstengd	

geðheilsuvandamál	eins	og	kulnun,	þunglyndi	og	kvíði	eru	mikilvæg	 lýðheilsuvandamál	

og	eru	tengd	við	aukna	starfsmannaveltu	og	fjölda	fjarvista,	minni	skuldbindingu	innan	

skipulagsheildarinnar	og	lægri	frammistöðu	í	starfi	(Cropanzano,	Rupp,	og	Byrne,	2003).		

Heilbrigt	starf	er	 líklegt	til	að	vera	þannig	að	kröfur	á	starfsfólk	eru	viðeigandi	hvað	

varðar	hæfni	og	úrræði,	það	skiptir	máli	hversu	mikla	stjórn	það	hefur	á	vinnu	sinni	og	

stuðningurinn	sem	það	fær	frá	fólki	sem	skiptir	það	máli.	Þar	sem	heilsa	er	ekki	aðeins	

það	 að	 vera	 laus	 við	 sjúkdóma	 eða	 veikindi	 heldur	 einnig	 að	 upplifa	 andlega	 og	

félagslega	 vellíðan,	 þá	 er	 heilbrigt	 starfsumhverfi	 ekki	 aðeins	 þar	 sem	 engin	 skaðleg	

skilyrði	 eru	 til	 staðar	 heldur	 að	 heilsueflandi	 skilyrði	 séu	 til	 staðar	 (World	 Health	

Organization,	e.d.d).	

Samkvæmt	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni	 er	 þriðjungi	 lífs	 fullorðinna	 varið	 í	

vinnunni	 (World	 Health	 Organization,	 e.d.c).	 Á	 Íslandi	 árið	 2017	 var	 meðalfjöldi	

vinnustunda	einstaklinga	í	aðalstarfi	38,6	klukkustundir	á	viku	(Hagstofa	Íslands,	e.d.)	en	

samkvæmt	 lögum	 má	 vinnuvika	 á	 Íslandi	 ekki	 vera	 lengri	 en	 40	 stundir	 (Lög	 um	 40	

stunda	vinnuviku	nr.	88/1971).	Vinnutengdir	sjúkdómar	eru	ástæða	fyrir	um	2,4	milljón	

dauðsfalla	á	heimsvísu	á	hverju	ári	og	eru	200.000	af	þeim	 innan	Evrópu.	 Innan	OECD	

landanna	er	slæm	andleg	heilsa	ástæðan	fyrir	á	milli	einum	þriðja	og	helmingi	af	öllum	

langtímaveikindum	 og	 fötlunum	 á	 meðal	 vinnuafls	 (OECD,	 2015).	 Um	 20%	 af	 öllu	

vinnuafli	glímir	við	geðsjúkdóm	og	einn	af	hverjum	tveimur	einstaklingum	mun	glíma	við	

tímabil	yfir	ævina	þar	sem	andleg	heilsa	er	slæm.	Ef	vinnumarkaðir	eiga	að	virka	vel	þá	
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er	mikilvægt	 að	 stefnumótandi	 aðilar	 átti	 sig	 á	 samspilinu	 á	milli	 andlegrar	 heilsu	 og	

vinnu	en	það	er	nauðsynlegt	fyrir	vellíðan	fólks	og	sjálfbæran	efnahagslegan	vöxt	(OECD,	

2015).	 Í	 rannsókn	 Kessler	 o.fl.	 frá	 árinu	 2012	 í	 Bandaríkjunum	 segja	 tveir	 af	 hverjum	

þremur	starfsmönnum	vinnuna	sína	vera	verulega	uppsprettu	álags	og	þunglyndi	hefur	

áhrif	á	einn	af	hverjum	fimm	fullorðnum	einstaklingum	þar	í	landi.		

Mikil	umræða	hefur	verið	undanfarna	mánuði	í	íslensku	samfélagi	um	kulnun	í	starfi.	

Kulnun	eru	viðbrögð	við	langvarandi	streituvöldum	í	starfi	og	er	skilgreint	sem	langvinnt	

heilkenni	sem	felur	meðal	annars	í	sér	að	einstaklingurinn	upplifir	örmögnun,	vantraust	

og	fjarlægð	frá	starfinu	og	minnkaða	starfsgetu	þar	sem	einstaklingurinn	getur	skynjað	

gagnleysi	 og	 skort	 á	 árangri	 (Hakanen	 og	 Bakker,	 2017;	 Maslach	 og	 Leiter,	 2016).	

Tilfinningaleg	 örmögnun	 er	 sérstaklega	 tengd	 starfskröfum	 eins	 og	 vinnuálagi	 og	

tímaálagi	 á	 meðan	 vantraust	 eða	 áhugaleysi	 er	 frekar	 tengt	 lélegum	 starfstengdum	

úrræðum	 eins	 og	 skorti	 á	 endurgjöf,	 lélegri	 starfsstjórn	 og	 skort	 á	 bæði	 félagslegum	

stuðningi	og	þátttöku	í	ákvarðanatöku	(Demerouti	o.fl.,	2001).		

VR	stéttarfélag	dregur	 fram	einkenni	kulnunar	á	vefsíðu	sinni	en	þau	eru	gleymska,	

þreyta,	pirringur,	áhugaleysi	og	svefnleysi	(VR,	e.d.a).	Í	árlegri	launakönnun	VR	árið	2013	

og	 árið	 2018	 voru	 lagðar	 spurningar	 fyrir	 svarendur	 um	 streitu	 og	 álag.	 Niðurstöður	

könnunarinnar	benda	til	þess	að	fleiri	félagsmenn	finni	fyrir	streitu	árið	2018	heldur	en	

árið	 2013	 (VR,	 e.d.b).	 Formaður	 VR,	 Ragnar	 Þór	 Ingólfsson,	 sagði	 að	 kulnun	 væri	

alvarlegra	 vandamál	 en	 fólk	 geri	 sér	 grein	 fyrir.	 Hann	 sagði	 jafnframt	 að	 þegar	 fólk	

brennur	út	vegna	álags	þá	nýti	það	fyrst	veikindadaga	á	vinnustaðnum	ef	það	er	í	vinnu,	

svo	fær	það	greiðslur	úr	sjúkrasjóði	stéttarfélags.	Hann	sagði	einnig	að	ef	fólk	nær	ekki	

bata	eftir	ákveðinn	tíma	fari	það	á	örorku	(RÚV,	2018a).	Stéttarfélög	ætla	að	berjast	fyrir	

styttri	 vinnuviku	 og	 gegn	 auknu	 áreiti	 á	 starfsmenn	 utan	 vinnutíma	 í	 komandi	

kjarabaráttu	til	þess	að	sporna	gegn	kulnun	í	starfi	og	sögðu	formenn	stéttarfélaganna	

VR	 og	 Bandalags	 Háskólamanna	 (BHM)	 að	 staðan	 væri	 orðin	 grafalvarleg.	 Þórunn	

Sveinbjarnardóttir	 formaður	 BHM	 sagði	 að	 það	 þyrfti	 sameiginlegt	 átak	 stéttarfélaga,	

stjórnvalda	og	vinnuveitenda	til	að	ná	tökum	á	þessu	ástandi.	Formaður	VR,	Ragnar	Þór	

Ingólfsson,	segir	það	verða	eitt	af	baráttumálum	þeirra	að	reyna	að	sporna	við	þessari	

þróun	(RÚV,	2018b).	
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Forseti	Íslands,	Guðni	Th.	Jóhannesson,	talaði	meðal	annars	um	kulnun,	kvíða,	streitu	

og	stress	í	nýársávarpi	sínu	1.	janúar	2019.	Hann	sagði	líf	of	margra	laskast	vegna	þessa	

og	 að	 þessi	 vanheilsa	 snerti	 okkur	 öll.	 Hann	 sagði	 meðal	 annars	 fólk	 hverfa	 af	

vinnumarkaði,	að	það	þarfnaðist	sjúkrasjóða	og	örorkubóta	og	talaði	einnig	um	að	þetta	

kostaði	 samfélagið	 miklar	 fjárhæðir.	 Hann	 sagði	 að	 mikilvægt	 væri	 að	 bregðast	 við	

(Guðni	Th.	Jóhannesson,	2019).	

Mikill	 kostnaður	 getur	 komið	 til	 vegna	 slæmrar	 heilsu	 starfsfólks.	 Fram	 kom	 á	 vef	

Mbl.is	 (2018)	að	á	árunum	2009	til	2018	hafi	Reykjavíkurborg	varið	um	5,3	milljörðum	

króna	 í	 langtímaveikindi	 starfsfólks	 á	 skóla-	 og	 frístundasviði.	 Einnig	 kemur	 fram	 að	

útgjöld	hafi	aukist	jafnt	og	þétt	frá	árinu	2009.	Jafnframt	kemur	fram	að	starfsfólk	sem	

vinnur	 á	 skóla-og	 frístundasviði	 er	 einna	 óánægðast	 þeirra	 sem	 vinna	 hjá	

Reykjavíkurborg.	 VIRK	 Starfsendurhæfingarsjóður	 (e.d.)	 hefur	 það	 hlutverk	 að	 efla	

starfsgetu	einstaklinga	eftir	slys	eða	veikindi	með	starfsendurhæfingarþjónustu	en	VIRK	

er	 sjálfseignarstofnun	 sem	 stofnuð	 var	 árið	 2008	af	 helstu	 samtökum	stéttarfélaga	og	

atvinnurekenda	á	vinnumarkaði.	Yfir	70%	þeirra	einstaklinga	sem	leita	til	VIRK	hafa	ekki	

starfsgetu	 vegna	 andlegra	 sjúkdóma	og/eða	 stoðkerfisvandamála.	Mikil	 aukning	 hefur	

verið	 á	 fjölda	 einstaklinga	 sem	 sækja	 þjónustu	 til	 VIRK	 en	 heildarfjöldi	 einstaklinga	 í	

starfsendurhæfingu	jókst	til	að	mynda	um	70%	á	milli	áranna	2010	og	2013.	Árið	2017	

var	 keypt	þjónusta	 af	VIRK	 fyrir	 einstaklinga	 í	 starfsendurhæfingu	 fyrir	 um	það	bil	 1,2	

milljarð	 króna	 og	 sama	 ár	 voru	 2.350	 einstaklingar	 í	 starfsendurhæfingaþjónustu	 hjá	

VIRK.	 Ávinningur	 hefur	 verið	 reiknaður	 af	 starfsemi	 VIRK	 og	 var	 14,1	 milljarða	 króna	

ávinningur	 af	 starfseminni	 árið	 2017	 og	 var	 meðalsparnaður	 á	 hvern	 útskrifaðan	

einstakling	12,6	milljónir	króna	(Virk	Starfsendurhæfingarsjóður,	e.d.).		

Þessar	 upplýsingar	 um	 aukna	 vanheilsu	 starfsfólks	 í	 íslensku	 samfélagi	 ýta	 undir	

mikilvægi	þess	að	líðan	starfsfólks	sé	góð	á	vinnustað.	Mikilvægt	er	að	auka	þekkingu	á	

hvernig	 eigi	 að	 stuðla	 að	 vellíðan	 starfsfólks	 á	 vinnustöðum	 og	 hvaða	 leiðir	 í	

heilsueflingu	á	vinnustöðum	geta	verið	árangursríkar.	Fjölmargar	rannsóknir	hafa	verið	

gerðar	 erlendis	 á	 heilsueflingu	 á	 vinnustöðum	 og	 einnig	 á	 heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks.	

Heilsa	og	líðan	starfsfólks	hefur	verið	mikið	rannsökuð	á	Íslandi.	Heilsuefling	á	vinnustað	

hefur	 hins	 vegar	 lítið	 verið	 rannsökuð	 hér	 á	 landi.	 Við	 leit	 að	 íslenskum	 ritrýndum	

fræðilegum	greinum	í	rafrænum	gagnasöfnum	þar	sem	heilsuefling	er	lykilhugtak	komu	
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einungis	 í	 ljós	 tvær	 rannsóknir	 (Ágústa	 Guðmarsdóttir	 og	 Kristinn	 Tómasson,	 2007;	

Gunnarsdóttir	 og	 Bjornsdóttir,	 2003).	 Undirstrikar	 það	 mikilvægi	 þess	 að	 auka	 þurfi	

þekkingu	á	þessu	viðfangsefni	hér	á	landi.	

Markmið	og	tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	hverjar	áherslur	stjórnenda	

eru	á	vellíðan	starfsfólks	í	fyrirtækjum	sem	eru	með	formlegt	starf	vegna	heilsueflingar	

og	kanna	hvað	felst	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna.		

Rannsóknarspurningarnar	sem	eru	lagðar	fram	eru:	

Ø Hverjar	eru	áherslur	stjórnenda	á	vellíðan	starfsfólks	í	fyrirtækjum	sem	vinna	

formlega	að	heilsueflingu?	

Ø Hvað	felst	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna?	
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2 Fræðilegt	yfirlit	

2.1 Heilsa	og	vellíðan	
Heilsa	 er	 samkvæmt	 Aljóðaheilbrigðismálastofnuninni	 líkamleg,	 andleg	 og	 félagsleg	

vellíðan	einstaklings	en	ekki	aðeins	það	að	vera	 laus	við	sjúkdóma	eða	veikindi	 (World	

Health	 Organization,	 e.d.).	 Þættirnir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 heilsu	 eru	margir	 og	 gagnvirkir	

(World	 Health	 Organization,	 1998).	 Samkvæmt	 Alvesson	 (2016)	 er	 heilsa	 skilgreind	 á	

mismunandi	hátt	innan	mismunandi	samfélaga,	skipulagsheilda,	starfsgreina	og	annarra	

hópa.	 Skilgreining	 heilsu	 innan	 hverrar	 menningar	 getur	 verið	 góður	 leiðarvísir	 fyrir	

skipulagsheildir,	stjórnendur	og	sérfræðinga	um	hvernig	reyna	á	að	hafa	áhrif	á	og	bæta	

það	hvernig	fólk	tekst	á	við	heilsuvandamál.	

Langvinnir	 sjúkdómar	 eru	 ein	 helsta	 ógn	 heimsbyggðarinnar	 við	 félagslega	 og	

efnahagslega	 framþróun	 á	 21.	 öld	 samkvæmt	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni	 (Karl	

Andersen	 og	 Vilmundur	Guðnason,	 2012).	 Langvinnir	 sjúkdómar	 eru	 algengasta	 orsök	

ótímabærra	dauðsfalla	 í	heiminum	og	eru	þeir	 skilgreindir	á	þann	hátt	að	þeir	 smitast	

ekki	á	milli	fólks	og	eru	langvinnir	(Karl	Andersen	og	Vilmundur	Guðnason,	2012).	Helstu	

gerðir	 langvinnra	 sjúkdóma	 eru	 hjarta-	 og	 æðasjúkdómar,	 krabbamein,	 langvinnir	

öndunarfærasjúkdómar	 og	 sykursýki	 (World	 Health	 Organization,	 2016).	 Óheilbrigður	

lífstíll	er	einn	af	stærstu	áhættuþáttunum	fyrir	langvinna	sjúkdóma	í	þróuðu	löndunum.	

Þessir	 sjúkdómar	 tengjast	 óheilbrigðum	 lífsstíl,	 eins	 og	 reykingum,	 óhollu	 mataræði,	

hreyfingarleysi	 og	 ofneyslu	 áfengis.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 hægt	 er	 að	 draga	

verulega	 úr	 helstu	 áhættuþáttum	 langvinnra	 sjúkdóma	 meðal	 þjóðarinnar	 með	

lýðgrunduðum	inngripum	(World	Health	Organization,	2003).	

Margir	 félagslegir,	 sálfræðilegir	 og	 líffræðilegir	 þættir	 ákvarða	 geðheilbrigði	

einstaklings	 á	 hverjum	 tíma.	 Slæm	 andleg	 heilsa	 er	 meðal	 annars	 tengd	 hröðum	

samfélagslegum	 breytingum,	 streituvaldandi	 vinnuskilyrðum,	 kynjamismunun,	

félagslegri	 útilokun,	 óheilbrigðum	 lífstíl,	 slæmri	 líkamlegri	 heilsu	 og	 brotum	 á	

mannréttindum	 (World	 Health	 Organization,	 2018).	 Atvinna	 getur	 átt	 þátt	 í	 þróun	

geðheilsuvandamála	 með	 slæmum	 vinnuskilyrðum	 og	 vandamálum	 innan	

skipulagsheildarinnar.	 Atvinna	 getur	 einnig	 veitt	 einstaklingum	 tilgang,	 fjármagn	 og	
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auðkenni	en	 sýnt	hefur	verið	 fram	á	að	þeir	þættir	efli	 andlega	vellíðan	 (McDaid	o.fl.,	

2005).	

Martin	Seligman	(eins	og	vísað	er	til	í	Kern	o.fl.,	2015)	skilgreindi	sálfræðilega	vellíðan	

með	 fimm	 þáttum;	 jákvæðar	 tilfinningar,	 áhugi	 og	 virkni	 (e.	 engagement),	 jákvæð	

sambönd,	 tilgangur	 (e.	 meaning)	 og	 afrek	 (e.	 accomplishment)	 (Kern	 o.fl.,	 2015).	

Jákvæðar	tilfinningar	vísa	til	þess	að	upplifa	hamingju,	það	er	að	vera	glaður,	ánægður	

og	glaðlegur.	Áhugi	og	virkni	vísar	til	sálfræðilegra	tengsla	til	athafna	eða	skipulagsheilda	

eins	og	 að	 vera	 spenntur,	 áhugasamur	og	 virkur	þátttakandi	 í	 lífinu.	 Jákvæð	 sambönd	

fela	 í	 sér	 að	 upplifa	 sig	 sem	 hluta	 af	 samfélaginu,	 vera	 sýnd	 væntumþykja,	 að	 vera	

studdur	af	öðrum	og	vera	ánægður	með	félagsleg	sambönd	sín.	Tilgangur	vísar	til	þess	

að	trúa	því	að	líf	sitt	sé	dýrmætt	og	að	finnast	maður	vera	tengdur	við	eitthvað	stærra	

en	maður	sjálfur	er.	Afrek	felur	í	sér	að	fara	í	áttina	að	markmiðum,	að	upplifa	sig	færan	

um	að	 framkvæma	daglegar	athafnir	og	að	 skynja	að	árangri	hafi	 verið	náð.	 Seligman	

sagði	þessa	fimm	þætti	stuðla	að	heildar	vellíðan	og	sagði	þá	vera	mikilvæga	þætti	sem	

fólk	sækist	eftir	fyrir	sig	(Kern	o.fl.,	2015).	

Huglæg	vellíðan	 (e.	 subjective	well-being)	vísar	 til	mats	 fólks	á	 lífi	 sínu,	mat	sem	er	

bæði	áhrifamikið	og	vitsmunalegt.	Fólk	upplifir	mikla	huglæga	vellíðan	þegar	það	upplifir	

margar	 góðar	 og	 fáar	 slæmar	 tilfinningar,	 þegar	 það	 tekur	 þátt	 í	 áhugaverðum	

athöfnum,	þegar	það	upplifir	mikla	gleði	og	lítinn	sársauka,	og	þegar	það	er	ánægt	með	

líf	sitt	(Diener,	2000).	Skapgerð	og	persónuleiki	virðast	vera	áhrifaríkir	þættir	sem	hafa	

áhrif	 á	huglæga	vellíðan,	 að	hluta	 til	 vegna	þess	að	 fólk	aðlagast	 yfirleitt	 að	einhverju	

leyti	að	góðum	og	slæmum	aðstæðum.	Gildi	fólks	og	markmið	virðast	nátengd	því	hvaða	

atburðir	eru	taldir	vera	góðir	og	slæmir,	þess	vegna	er	líklegt	að	breyting	á	markmiðum	

sé	 innbyggður	 þáttur	 aðlögunar	 (Diener,	 2000).	 Rannsóknir	 benda	 til	 að	 einstaklingar	

þurfi	styðjandi,	jákvæð	sambönd	og	það	sé	mikilvægt	fyrir	þá	að	hafa	félagsleg	tengsl	til	

þess	 að	 viðhalda	 vellíðan	 (Diener	 og	 Seligman,	 2004).	 Ed	 Diener	 (2000)	 bendir	 á	 að	

huglæg	 vellíðan	 geti	 bætt	 gæði	 vinnustarfsemi	 þegar	 verið	 er	 að	 leitast	 eftir	

þýðingarmiklum	 markmiðum.	 Líklegt	 er	 að	 gæði	 í	 vinnu	 einstaklinga	 séu	 ekki	 minna	

mikilvæg	 fyrir	 huglæga	 vellíðan	 heldur	 en	 tekjur.	 Hærri	 tekjur	 geta	 bætt	 huglæga	

vellíðan	að	því	marki	að	gera	fólki	kleift	að	taka	þátt	í	meira	gefandi	athöfnum	jafnframt	

geta	 þær	minnkað	 huglæga	 vellíðan	 ef	 það	 krefst	 lengri	 vinnutíma,	mikillar	 streitu	 og	
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lítils	 tíma	 aflögu.	 Á	 sama	 hátt	 eru	 stefnur	 sem	 hlúa	 að	 nánum	 samböndum	 og	

merkingarfullum	athöfnum	líklegar	til	að	vera	árangursríkari	í	að	auka	huglæga	vellíðan	

heldur	en	stefnur	sem	eru	eingöngu	hannaðar	til	þess	að	bæta	skilvirkni	(Diener,	2000).		

Starfsánægja	hefur	verið	skilgreind	sem	jákvæð	afstaða	einstaklings	til	starfs	síns	og	

til	 þeirrar	 reynslu	 sem	 hann	 hefur	 öðlast	 (Locke,	 1976).	 Væntingar	 einstaklingsins	 og	

upplifun	hans	hefur	einnig	áhrif	á	starfsánægju	hans	(Zhu,	2013).	

Kenning	Hackman	og	Oldham	(1976)	um	starfseinkenni	gerir	 tilraun	til	að	skilgreina	

einkenni	 starfa	 sem	 skapa	 skilyrði	 fyrir	 mikla	 innri	 starfshvatningu	 (e.	 inner	 work	

motivation)	 hjá	 starfsfólki	 (Hackman,	 1980).	 Þeir	 einblíndu	 á	 samspilið	 á	 milli	 þriggja	

breyta;	 sálfræðilegs	 ástands	 starfsfólks	 sem	 verður	 að	 vera	 til	 staðar	 svo	 að	 innri	

starfshvatningarhegðun	þróist,	einkenni	 starfs	 sem	getur	 skapað	þetta	 sálræna	ástand	

og	eiginleikar	einstaklinga	sem	ákvarða	á	hversu	jákvæðan	hátt	þeir	bregðast	við	flóknu	

og	krefjandi	starfi.		

Hackman	 og	 Oldham	 (1976)	 hafa	 skilgreint	 fimm	 starfseinkenni	 sem	 ákvarða	

starfsánægju,	 en	 þau	 eru	 færni	 (e.	 skill	 variety),	 einkenni	 verkefnis	 (e.	 task	 identity),	

mikilvægi	verkefnis	(e.	task	significance),	sjálfræði	(e.	autonomy)	og	endurgjöf	starfs	(e.	

job	feedback).	Færni	vísar	til	að	hvaða	marki	starf	krefst	ýmissa	mismunandi	athafna	til	

þess	að	framkvæma	vinnuna,	sem	felur	í	sér	að	einstaklingur	þarf	að	nýta	ólíka	hæfileika	

og	 færni.	 Einkenni	 verkefnis	 felur	 í	 sér	 að	 verkefni	 séu	 skýr	 og	 að	 einstaklingurinn	

framkvæmi	verkefni	frá	byrjun	til	enda	með	sýnilegri	útkomu.	Mikilvægi	verkefnis	segir	

til	um	að	hvaða	marki	starfið	hefur	veruleg	áhrif	á	líf	eða	vinnu	einstaklinga,	hvort	sem	

það	 er	 innan	 skipulagsheildarinnar	 eða	 í	 ytra	 umhverfi.	 Sjálfræði	 í	 starfi	 er	 að	 hvaða	

marki	starfið	veitir	raunverulegt	frelsi,	sjálfstæði	og	ákvörðunarfrelsi	til	einstaklingsins	til	

að	skipuleggja	vinnuna	og	að	ákvarða	aðferðir	sem	notaðar	eru	til	þess.	Endurgjöf	vísar	

til	þess	að	hvaða	marki	sá	sem	framkvæmir	athafnirnar	sem	krafist	er	í	starfinu	leiðir	til	

þess	að	einstaklingurinn	fái	beinar	og	skýrar	upplýsingar	um	frammistöðu	sína.		

2.2 Hvatning	í	starfi	

Hvatning	í	vinnu	(e.	work	motivation)	skiptir	miklu	máli	fyrir	árangur	skipulagsheilda	og	

samfélaga	og	einnig	fyrir	vellíðan	einstaklinga	(Kanfer	o.fl.,	2017).	Að	vera	áhugasamur	

(e.	motivated)	þýðir	 að	 vera	 snortinn	 til	 þess	 að	 gera	eitthvað	 (Ryan	og	Deci,	 2000b).	

Einstaklingur	 sem	 finnur	 ekki	 fyrir	 neinum	 hvata	 eða	 innblæstri	 er	 skilgreindur	 sem	
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áhugalaus	(e.	unmotivated),	á	meðan	einhver	sem	er	fullur	af	orku	og	virkjaður	í	átt	að	

einhverju	er	sagður	verða	áhugasamur.	Einstaklingar	hafa	ekki	aðeins	mismunandi	mikið	

heldur	einnig	mismunandi	gerðir	áhugahvatar	 (Ryan	og	Deci,	2000b).	Hvatning	 í	 vinnu	

hefur	 áhrif	 á	 færni	 sem	 einstaklingar	 þróa,	 störf	 og	 starfsferil	 einstaklinga	 og	 hvernig	

einstaklingar	nýta	krafta	sína,	það	er	athygli,	viðleitni,	tíma,	mannauð	og	félagsauð	til	að	

hafa	áhrif	á	stefnu,	ákefð	og	stöðugleika	athafna	í	vinnu	(Kanfer	o.fl.,	2017).	

Samkvæmt	Thomas	(2009)	eru	verkefni	búin	til	úr	meira	en	þeim	athöfnum	sem	fólk	

framkvæmir.	Þessar	athafnir	vegna	verkefna	eru	aðeins	til	vegna	þess	að	einhver	valdi	

þau	 í	 einhverjum	 tilgangi.	 Vinnan	 samanstendur	 af	 verkefnum	 og	 verkefni	 eru	 röð	

athafna	sem	er	stjórnað	í	átt	að	tilgangi.	Hlutverk	tilgangs	 í	vinnu	er	 lykillinn	að	því	að	

skilja	hina	nýju	 vinnu	og	hvatningu	 starfsfólks	 í	 dag.	 Ef	 tilgangur	er	 ekki	 skýr	þá	 getur	

starfsfólk	ekki	tekið	skynsamar	ákvarðanir	þegar	kemur	að	athöfnum	í	vinnu	og	upplifir	

ekki	að	vinna	þeirra	sé	þýðingarmikil.	Staren	(2009)	segir	einn	mikilvægasta	þátt	í	starfi	

millistjórnenda	 vera	 að	 virkja	 starfshvata	 hvers	 starfsmanns	 fyrir	 sig	 og	 að	 áhrif	

hvatanna	geta	verið	mismunandi	eftir	einstaklingum.	Niðurstöður	rannsókna	hafa	sýnt	

að	það	að	tileinka	sér	þau	markmið	sem	skipulagsheildin	vill	ná	er	líklegast	til	að	eiga	sér	

stað	þegar	starfsfólk	skynjar	að	það	eigi	hlut	í	þessum	markmiðum,	það	trúir	að	hægt	sé	

að	ná	þeim,	þegar	markmiðum	er	náð	veitir	það	mótttöku	fyrir	 innri	og	ytri	hvatningu	

sem	metin	er	af	starfsfólki	(Kanfer	o.fl.,	2017).		

Ýmsar	hvatakenningar	hafa	verið	settar	fram.	Frederick	Herzberg	(eins	og	vísað	er	til	í	

Gawel,	 1997)	 setti	 fram	kenningu	um	 starfsþætti	 sem	hvetja	 starfsfólk	 (Gawel,	 1997).	

Sjálfræðikenningskenning	Ryan	og	Deci	 (2000a)	um	hvatningu	felur	meðal	annars	 í	 sér	

aðgreiningu	á	milli	innri	og	ytri	áhugahvatar.	Hér	á	eftir	verða	gerð	nánari	skil	á	þeim.	

Herzberg	(eins	og	vísað	er	til	í	Gawel,	1997)	setti	fram	tveggja	vídda	kenningaramma	

með	 þáttum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 fólks	 til	 vinnu.	 Hann	 ályktaði	 að	 þættir	 eins	 og	

stefna	fyrirtækis,	eftirlit,	samskipti,	vinnuskilyrði	og	laun	væru	viðhaldsþættir	(e.	hygiene	

factors)	 frekar	en	hvatningaþættir	 (e.	motivators).	Ef	viðhaldsþættir	eru	ekki	 til	 staðar	

þá	 getur	 það	 búið	 til	 starfsóánægju,	 en	 ef	 þeir	 væru	 til	 staðar	 þá	 væru	 þeir	 hvorki	

hvetjandi	né	búa	til	ánægju	(Gawel,	1997).	Herzberg	sagði	hvatningaþættina	vera	þætti	

sem	 auðguðu	 starf	 einstaklingsins	 og	 sagði	 fimm	 þætti	 ákvarða	 starfsánægju,	 það	 er	

afrek,	viðurkenning,	vinnan	sjálf,	ábyrgð	og	þróun.	Þessir	hvatningaþættir	voru	tengdir	
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jákvæðum	 áhrifum	 á	 frammistöðu	 í	 starfi	 til	 langtíma	 á	 meðan	 viðhaldsþættirnir	

framkölluðu	aðeins	 skammtíma	breytingu	á	 viðhorfi	 til	 vinnu	og	 frammistöðu	 sem	 fór	

fljótt	aftur	í	fyrra	horf	(Gawel,	1997).		

Sjálfræðiskenning	 Ryan	 og	 Deci	 um	 hvatningu	 (e.	 the	 self-determination	 theory)	

leggur	 áherslu	 á	 mikilvægi	 á	 þróun	 innri	 úrræða	 (e.	 inner	 resources)	 fyrir	

persónuleikaþroska	og	sjálfstjórn	á	hegðun	á	meðal	fólks	og	aðgreinir	á	milli	innri	og	ytri	

áhugahvatar	 (Ryan	 and	 Deci,	 2000a.)	 Einstaklingar	 eru	 í	 eðli	 sínu	 áhugasamir	 (e.	

intrinsically	motivated)	fyrir	sumum	athöfnum	og	ekki	öðrum	og	það	eru	ekki	allir	í	eðli	

sínu	áhugasamir	fyrir	öllum	athöfnum	(Ryan	og	Deci,	2000b).	Innri	áhugahvöt	er	aðeins	

til	 staðar	 fyrir	 þær	 athafnir	 sem	 einstaklingurinn	 hefur	 einlægan	 áhuga	 á.	 Til	 þess	 að	

skilja	 hvað	 það	 er	 sem	 hvetur	 einstaklinga	 til	 athafna	 sem	 þeir	 upplifa	 ekki	 einlægan	

áhuga	 fyrir	 þá	 þarf	 að	 líta	 til	 ytri	 áhugahvatar	 (e.	 extrinsic	motivation)	 (Ryan	og	Deci,	

2000b).	

Innri	áhugahvöt	er	skilgreind	sem	framkvæmd	athafnar	vegna	eigin	ánægju	frekar	en	

vegna	einhverrar	aðskilinnar	afleiðingar.	Þegar	einstaklingur	er	 í	 eðli	 sínu	áhugasamur	

þá	langar	hann	að	framkvæma	vegna	þess	að	það	er	gaman,	hann	nýtur	þess	eða	vegna	

þess	að	það	er	áskorun	frekar	en	vegna	ytri	hvatninga,	þrýstings	eða	verðlauna	(Ryan	og	

Deci,	 2000b).	 Innri	 áhugahvöt	er	 til	 staðar	hjá	 einstaklingum	en	 innri	 áhugahvöt	 á	 sér	

einnig	 stað	 á	 milli	 einstaklings	 og	 athafna	 (Ryan	 og	 Deci,	 2000b).	 Þættir	 eins	 og	

ákjósanlegar	 áskoranir	 og	 eflandi	 endurgjöf	 eru	 þættir	 sem	 eru	 sagðir	 ýta	 undir	 innri	

áhugahvöt	 (Ryan	og	Deci,	2000b).	Ýmsir	þættir	geta	dregið	úr	 innri	áhugahvöt	eins	og	

áþreifanleg	umbun	(e.	tangible	rewards),	ógnir,	skilafrestir,	tilskipanir,	þrýstingur	á	mati	

og	 sett	markmið	 (Ryan	 og	 Deci,	 2000b).	 Þó	 svo	 að	 innri	 áhugahvöt	 sé	mikilvæg	 gerð	

hvatningar	 þá	 eru	 flestar	 athafnir	 sem	 fólk	 framkvæmir	 ekki	 í	 eðli	 sínu	 hvetjandi.	 Ytri	

áhugahvöt	 felur	 í	 sér	 að	 framkvæma	 einhverja	 athöfn	 til	 þess	 að	 öðlast	 einhverja	

aðskilda	útkomu	(Ryan	og	Deci,	2000b).	Ytri	umbun	(e.	extrinsic	rewards)	kemur	ekki	frá	

vinnunni	 sjálfri	 heldur	 er	 henni	 skammtað	 af	 yfirmönnum	 til	 þess	 að	 tryggja	 það	 að	

vinna	 sé	 framkvæmd	 á	 ákjósanlegan	 hátt	 og	 að	 reglum	 sé	 fylgt.	 Hún	 felur	 í	 sér	

endurgjald	 eins	 og	 laun,	 bónusa,	 sölulaun,	 fríðindi,	 ágóða	 og	 peningaverðlaun.	 Ytri	

umbun	var	auðveld	lausn	við	hvatningu	á	þeim	tíma	sem	undanlátssemi	var	til	staðar	á	
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vinnustöðum	þar	sem	yfirmenn	fylgdust	vel	með	undirmönnum	og	verðlaunin	voru	næg	

hvatning	(Thomas,	2009).		

Sýnt	hefur	verið	fram	á	sterk	tengsl	á	milli	 innri	áhugahvatar	og	að	uppfylla	þörfina	

fyrir	sjálfræði	og	hæfni,	einnig	hefur	verið	bent	á	að	þörfin	fyrir	tengsl	geti	einnig	verið	

mikilvæg	 fyrir	 innri	 áhugahvöt	 (Ryan	 og	 Deci,	 2000b).	 Daniel	 Pink	 (2011)	 skiptir	 innri	

starfshvöt	 í	 þrjá	 þætti;	 sjálfræði,	 tilgang	 og	 að	 kunna	 starfið	 til	 hlítar	 (e.	 mastery).	 Í	

skilgreiningu	Pink	felur	sjálfræði	í	sér	þrá	einstaklingsins	til	að	stjórna	lífi	sínu,	tilgangur	

felur	í	sér	þá	þrá	að	vilja	gera	eitthvað	sem	er	stærra	en	við	sjálf	og	hvötin	til	að	kunna	

starf	til	hlítar	er	þörfin	til	að	þróast	og	að	verða	betri	í	einhverju	sem	skiptir	máli	(Pink,	

2011).	 Í	 rannsókn	 Kim	 (2018)	 var	 kannað	 hvort	 innri	 og	 ytri	 áhugahvöt	 hafi	marktæk	

áhrif	á	kulnun	og	starfsmannaveltu	í	ríkisfyrirtækjum.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	aðeins	

innri	áhugahvöt	hafði	marktæk	neikvæð	áhrif	á	kulnun	og	starfsmannaveltu	og	hafði	ytri	

áhugahvöt	marktæk	jákvæð	áhrif	á	kulnun	(Kim,	2018).	

2.3 Starfsumhverfi	

Vinnuverndarlög	(Lög	um	aðbúnað,	hollustuhætti	og	öryggi	á	vinnustöðum	nr.	46/1980)	

kveða	á	um	að	tryggja	eigi	öruggt	og	heilsusamlegt	vinnuumhverfi	og	að	það	eigi	að	vera	

í	 samræmi	 við	 félagslega	 og	 tæknilega	 þróun	 í	 samfélaginu.	 Jafnframt	 á	 að	 tryggja	

skilyrði	 fyrir	 því	 að	 innan	 vinnustaða	 sé	 mögulegt	 að	 leysa	 öryggis-	 og	

heilbrigðisvandamál	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur	og	í	samræmi	við	ráðleggingar	

og	fyrirmæli	sem	Vinnueftirlit	ríkisins	gefur.	Lögin	segja	einnig	að	stuðla	eigi	að	andlegri	

og	líkamlegri	vellíðan	starfsfólks.	

2.3.1 Sálfélagslegt	starfsumhverfi	

Sálfélagslegt	 vinnuumhverfi	 felur	 í	 sér	 skipulag	 vinnu	 (e.	 the	 organization	 of	work)	 og	

menningu	skipulagsheildarinnar;	viðhorfin,	gildin,	trú,	og	venjur	sem	sýnd	eru	daglega	í	

fyrirtækinu	 eða	 skipulagsheildinni	 og	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 andlega	 og	 líkamlega	 vellíðan	

starfsfólks.	Almennt	er	rætt	um	þessa	þætti	sem	streituvalda	á	vinnustaðnum,	sem	geta	

valdið	starfsfólki	tilfinningalegri	eða	andlegri	streitu	(World	Health	Organization,	2010).		

Sálfélagslegir	 þættir	 á	 vinnustaðnum	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 heilsu	 okkar,	 vellíðan	 og	

framleiðni	 (Hakanen	 og	 Bakker,	 2017).	 Sálfélagslegir	 þættir	 í	 vinnu	 vísa	 til	 samspils	 á	

milli	 og	 meðal	 vinnuumhverfis,	 innihaldi	 starfs,	 skilyrða	 skipulagsheildarinnar	 (e.	

organizational	 conditions),	 getu	 starfsfólks,	 þarfa,	menningu,	 persónulegra	 þátta	 utan	
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vinnu	sem	geta	í	gegnum	skynjun	og	reynslu	haft	áhrif	á	heilsu,	frammistöðu	í	vinnu	og	

starfsánægju	(International	Labour	Organisation,	1986).		

Sálfélagslega	 starfsumhverfið	 er	 almennt	 talið	 vera	 eitt	 af	 mikilvægustu	

umhverfisvandamálum	 í	 nútíma-	 og	 framtíðar	 samfélögum.	 Stór	 hluti	 starfsfólks	 í	

löndum	 innan	 Evrópusambandsins	 segist	 verða	 fyrir	 sálfélagslegum	 streituvöldum	 í	

vinnu	og	 eru	 afleiðingarnar	 taldar	 vera	mjög	 afdrifaríkar	 fyrir	 starfsfólk,	 vinnustaði	 og	

samfélag.	Á	meðal	þessara	afleiðinga	eru	stoðkerfisraskanir,	hjarta-	og	æðasjúkdómar,	

geðraskanir,	álag,	kulnun,	minnkuð	lífsgæði	,	fjarvistir	vegna	veikinda,	starfsmannavelta	

og	minnkuð	hvatning	og	framleiðni	(Kristensen	o.fl.,	2005).		

Breytingar	 á	 vinnu	 síðastliðna	 áratugi	 hafa	 leitt	 af	 sér	 meiri	 sálfélagslegar	 hættur	

tengdar	 því	 hvernig	 vinna	 er	 hönnuð,	 skipulögð	 og	 stjórnað.	 Rannsókn	

Vinnuverndarstofnunar	 Evrópu	 (EU-OSHA)	 leiddi	 í	 ljós	 tíu	 tilvonandi	 sálfélagslega	

áhættuþætti	og	voru	þeir	 flokkaðir	 í	 fimm	hluta;	nýjar	gerðir	starfsmannasamninga	og	

óöryggi	 í	 starfi,	vinnuaflið	er	að	verða	eldra,	aukning	á	vinnu,	miklar	 tilfinningakröfur	 í	

vinnu	 og	 lélegt	 jafnvægi	 á	 milli	 vinnu	 og	 einkalífs	 (European	 Agency	 for	 Safety	 and	

Health	at	Work,	2007).		

Danska	 rannsóknarmiðstöðin	 fyrir	 vinnuumhverfi	 í	Danmörku	 (e.	National	Research	

Center	for	Working	Environment	in	Denmark)	skilgreindi	sex	lykilþætti	sem	skipta	miklu	

máli	 innan	 sálfélagslegs	 vinnuumhverfis.	 Þeir	 sex	 lykilþættir	 sem	 voru	 skilgreindir	 eru	

áhrif	 eða	 stjórn	 yfir	 sinni	 eigin	 vinnu	 og	 vinnuskilyrðum,	 tilgangur	 í	 vinnu,	 umbun,	

fyrirsjáanleiki,	 félagslegur	stuðningur	 frá	stjórnendum	og	samstarfsfólki	og	starfskröfur	

(Rasmussen	o.fl.,	2011).		

Streitutengd	 geðheilsuvandamál	 eins	 og	 kulnun,	 þunglyndi	 og	 kvíði	 eru	 mikilvæg	

lýðheilsuvandamál	og	eru	tengd	aukinni	starfsmannaveltu,	auknum	fjarvistum	frá	vinnu,	

minni	 skuldbindingu	 innan	 skipulagsheildarinnar	 og	 verri	 frammistöðu	 í	 vinnu	

(Cropanzano,	Rupp	og	Byrne,	2003).	Vinnutengt	álag	 felur	 í	 sér	hvernig	 fólk	bregst	við	

kröfum	og	álagi	 sem	eru	ekki	 í	 samræmi	við	þekkingu	þeirra	og	hæfni	og	reynir	það	á	

getu	þeirra	til	að	takast	á	við	það.	Álag	á	sér	stað	í	ýmsum	mismunandi	vinnuaðstæðum	

en	verður	oft	verra	þegar	starfsfólki	 finnst	það	hafa	 lítinn	stuðning	frá	yfirmönnum	og	

samstarfsfólki	 og	 einnig	 þegar	 það	 hefur	 litla	 stjórn	 á	 vinnuferlum	 (World	 Health	

Organization,	e.d.d).	Reglubundið	álag,	þar	á	meðal	 starfsálag	 (e.	 job	strain)	og	 langur	



	

21	

vinnutími	 geta	 haft	 áhrif	 á	 alvarleg	 heilsufarsvandamál	 ásamt	 auknum	 líkum	 á	

hjartasjúkdómum	 og	 hjartaáfalli	 og	 að	 upplifa	 þunglyndi	 í	 fyrsta	 skipti	 (Kivimäki,	

Virtanen	og	Kawachi,	 2015).	 Sálfélagslegt	 vinnuumhverfi	og	persónuleg	 sambönd	hafa	

áhrif	á	huglæga	vellíðan	(Stansfeld	o.fl.,	2013)	og	bent	hefur	verið	á	að	tilfinningalegur	

stuðningur	 í	 vinnu	 tengist	 aukinni	 vellíðan	 (Nahum-Shani,	 Bamberger	 og	 Bacharach,	

2011).	 Ef	 dregið	 er	 úr	 vinnutengdu	 álagi	 getur	 það	 bætt	 getu	 starfsfólks	 til	 að	 vinna,	

vellíðan	 og	 framleiðni	 þeirra	 (Joyce	 o.fl.,	 2016;	 Lamontagne	 o.fl.,	 2007;	 Schulte	 og	

Vainio,	2010).	

Ýmis	líkön	hafa	verið	sett	fram	um	vinnuskilyrði	sem	leggja	mat	á	streitu	í	vinnu	með	

mismunandi	 áherslum.	 Hér	 verður	 fjallað	 um	 líkan	 Robert	 Karasek	 (1979),	 líkan	

Demerouti	o.fl.(2001)	og	líkan	Johnson	og	Hall	(1988).	

Karasek	 (1979)	 setti	 fram	 líkan	 um	 starfskröfur	 og	 áhrif	 (e.	 job	 demand	 control	

model)	 (sjá	 mynd	 1).	 Hann	 sýndi	 fram	 á	 það	 með	 líkani	 sínu	 að	 sálrænt	 álag	 (e.	

psychologial	strain)	stafar	ekki	af	einum	þætti	 innan	vinnuumhverfisins	heldur	eru	það	

sameinuð	áhrif	af	kröfum	 í	vinnuaðstæðum	og	upp	að	hvaða	marki	 starfsmaður	getur	

tekið	ákvarðanir	til	þess	að	mæta	þeim	kröfum.	

	

Mynd	1.	Skýringarlíkan	um	starfskröfur	og	áhrif	(byggt	á	Karasek,	1979,	bls.	288).	
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Samkvæmt	þessu	líkani	þá	leiðir	útsetning	fyrir	skaðlegu	sálfélagslegu	umhverfi,	sem	

einkennist	af	miklum	starfskröfum	og	litlum	áhrifum,	af	sér	viðvarandi	streitu	sem	hefur	

langtímaafleiðingar	á	heilsu	(Gunnarsdóttir	og	Rafferty,	2006).	Karasek	og	Theorell	(eins	

og	 vísað	 er	 til	 í	 Gunnarsdóttir	 og	 Rafferty,	 2006)	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 félagslegir	 og	

sálfræðilegir	 þættir	 í	 vinnu	 hafi	 marktæk	 áhrif	 á	 heilsu,	 sérstaklega	 hjarta-	 og	

æðasjúkdóma.		

Demerouti	 o.fl.	 (2001)	 settu	 fram	 líkan	 (e.	 the	 Job	 Demands-Resource	model)	 um	

vinnuskilyrði	 sem	 skipt	 eru	 í	 tvo	 flokka,	 starfskröfur	 og	 úrræði.	 Líkanið	 felur	 í	 sér	 tvö	

samhliða	 ferli,	 hvatningaferli	 (e.	 motivation	 process)	 og	 álagsferli	 (e.	 stress	 process).	

Líkanið	 leggur	 til	 að	 starfstengd	 úrræði	 hafi	 áhrif	 á	 áhuga	 og	 virkni	 í	 starfi	 (e.	

engagement)	í	gegnum	hvatningaferli,	á	meðan	starfskröfur	(e.	job	demands)	stuðla	að	

kulnun	 í	 gegnum	 álagsferli	 (Bakker	 og	 Costa,	 2014).	 Tilfinningaleg	 örmögnun	 er	

sérstaklega	 tengd	 starfskröfum	 eins	 og	 vinnuálagi	 og	 tímaálagi	 á	meðan	 vantraust	 (e.	

cynicism)	eða	áhugaleysi	 (e.	disengagement)	eru	sterkar	 tengd	 lélegum	starfstengdum	

úrræðum	 eins	 og	 skorti	 á	 endurgjöf,	 lélegri	 starfsstjórn	 og	 skort	 af	 bæði	 félagslegum	

stuðningi	og	skort	á	þátttöku	í	ákvarðanatöku	(Demerouti	o.fl.,	2001).	

Johnson	og	Hall	 (1988)	 víkkuðu	út	 líkan	Karasek	 (1979)	um	starfskröfur	og	áhrif	og	

bættu	við	þættinum	félagslegur	stuðningur	(e.	social	support).	Líkan	Johnson	og	Hall		er	

nú	 þekkt	 sem	 líkanið	 um	 kröfur,	 áhrif	 og	 stuðning	 (e.	 the	 Demand-Control-Support	

model	(DCS)).	Þeir	segja	félagslegan	stuðning	geta	haft	bein	áhrif	á	þættina	sem	eru	til	

staðar	 í	 líkani	 Karasek	 (Johnson	 og	 Hall,	 1988).	 Félagslegur	 stuðningur	 hefur	 verið	

skilgreindur	 sem	 upplýsingar	 sem	 leiða	 einstakling	 til	 þess	 að	 trúa	 því	 að	 öðrum	 þyki	

vænt	 um	 hann	 og	 hann	 elskaður,	 metinn	 og	 sé	 hluti	 af	 hóp	 sem	 hefur	 gagnkvæmar	

skuldbindingar	(Cobb,	1976).	Niðurstöður	rannsóknar	Johnson	og	Hall	 (1988)	sýndu	að	

aukið	álag	 í	vinnu	 tengist	auknum	tilfellum	af	hjarta-	og	æðasjúkdómum,	en	starfsfólk	

sem	hafði	minnsta	félagslega	stuðninginn	upplifði	meira	álag	í	vinnu.	Einnig	kom	í	ljós	að	

aukið	 algengi	 var	 á	meðal	 þess	 starfsfólks	 sem	var	mikið	eitt	 en	ekki	 hafði	 verið	 spáð	

fyrir	 því	 í	 líkani	 Karasek	 um	 starfskröfur	 og	 áhrif	 í	 vinnu.	 Lítill	 félagslegur	 stuðningur	

ásamt	litlum	áhrifum	var	einnig	tengt	við	aukið	algengi,	jafnvel	þó	svo	að	sálfræðilegar	

starfskröfur	(e.	psychological	job	demands)	væru	ekki	til	staðar	(Johnson	og	Hall,	1988).	
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Mauss	o.fl.	(2018)	rannsökuðu	sálfélagslegt	álag	í	vinnu	á	meðal	starfsfólks	í	Sviss	og	

Bandaríkjunum	með	 því	 að	 styðjast	 við	 líkan	 Karasek	 (1979)	 um	 starfskröfur	 og	 áhrif.	

Sálfélagslegt	álag	var	metið	með	þremur	kvörðum,	það	er	sálfræðilegar	kröfur,	áhrif	á	

eigin	 störf	 og	 félagslegur	 stuðningur	 í	 vinnu.	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 allir	 þrír	

kvarðarnir	 ásamt	 miklu	 starfsálagi	 (e.	 high	 job	 strain)	 tengdust	 marktækt	

þunglyndiseinkennum	 og	 voru	 tengslin	 sterkari	 í	 bandaríska	 úrtakinu.	 Það	 er	 þegar	

starfsfólk	 upplifir	 hærri	 sálfræðilegar	 kröfur,	 hefur	minni	 áhrif	 á	 eigin	 störf	 og	 upplifir	

minni	 félagslegan	 stuðning	 þá	 aukast	 líkurnar	 á	 þunglyndiseinkennum	 (Mauss	 o.fl.,	

2018).	

Starfstengd	 úrræði	 vísa	 til	 þeirra	 líkamlegu,	 sálrænu,	 félagslegu	 eða	 skipulagslegu	

hliða	starfsins	sem	geta	verið	hagnýtar	 í	að	ná	markmiðum	í	vinnu,	þau	geta	dregið	úr	

starfskröfum	 sem	 geta	 haft	 líkamlegar	 og	 sálrænar	 afleiðingar	 og	 aukið	 persónulegan	

vöxt	og	þróun	(Demerouti	o.fl.,	2001).	Starfstengd	úrræði	geta	annað	hvort	spilað	innra	

hvatningarhlutverk	 vegna	þess	að	þau	hlúa	að	vexti	 starfsfólks,	 lærdóm	og	þróun	eða	

spilað	ytri	hvatningarhlutverk	vegna	þess	að	þau	hjálpa	til	við	að	ná	markmiðum	í	starfi	

(Van	 der	 Broeck	 o.fl.,	 2008).	 Starfstengd	 úrræði	 geta	 orðið	 meira	 áberandi	 og	 verið	

hvetjandi	 þegar	 starfsfólk	 stendur	 frammi	 fyrir	meiri	 starfskröfum	 (Bakker	 o.fl.,	 2007;	

Bakker	og	Demerouti,	2007).		

Ýmsir	þættir	 geta	dregið	úr	álagi	 starfsfólks	eins	og	 félagslegur	 stuðningur,	 að	hafa	

skýrt	 hlutverk	 í	 starfi,	 upplýsingar	 frá	 stjórnanda,	 sjálfræði	 í	 starfi	 og	 mat	 á	 árangri	

(Bakker	og	Demerouti,	 2007).	 Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	að	 félagslegur	 stuðningur	hefur	

mikil	 áhrif	 á	 heilsu	 og	 vellíðan	 (Ganster,	 Fusilier,	 og	Mayes,	 1986).	 Lítill	 stuðningur	 á	

vinnustað	eykur	tíðni	fjarveru	(Niedhammer	o.fl.,	1998;	North	o.fl.,	1996).	Viswesvaran,	

Sanchez	og	Fisher	 (1999)	gerðu	heildargreiningu	 (e.	meta-analysis)	á	 rannsóknum	sem	

skoðuðu	áhrif	 félagslegs	 stuðnings	á	vinnuálag	og	 sýndi	hún	að	 félagslegur	 stuðningur	

dró	úr	álagi	á	meðal	starfsfólks	(Viswesvaran	o.fl.,	1999).		

Sjálfræði	í	starfi	felur	í	sér	að	hvaða	marki	starfið	veitir	raunverulegt	frelsi,	sjálfstæði	

og	ákvörðunarfrelsi	til	einstaklingsins	til	að	skipuleggja	vinnu	sína	og	að	ákvarða	aðferðir	

sem	 notaðar	 eru	 til	 þess	 (Hackman	 og	 Oldham,	 1976).	 Sjálfræði	 í	 starfi	 má	 skipta	 í	

stefnumiðað	 sjálfræði	 (e.	 strategic	 autonomy)	 og	 starfssjálfræði	 (e.	 operational	

autonomy).	Stefnumiðað	sjálfræði	 felur	 í	sér	 frelsið	til	að	ákveða	vinnudagskrá	sína	og	
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starfssjálfræði	tengist	því	að	geta	hafið	vinnu	sína	þegar	dagskráin	hefur	verið	gerð	(Jung	

o.fl.,	2016).	Skert	 rými	 til	ákvarðanatöku	og	viðurkenningu	eykur	hættuna	á	hjarta-	og	

æðasjúkdómum	 (Siegrist,	 1996).	 Rannsókn	 Bosma	 o.fl.	 (1997)	 sýndi	 fram	 á	 að	 lítil	

starfsstjórn	 í	 vinnuumhverfi	 breskra	 karl-	 og	 kvenkyns	 embættismanna	 stuðlaði	 að	

þróun	kransæðasjúkdóma.	Áhættan	á	hjartasjúkdómum	var	 tengd	bæði	hlutlægri	 lágri	

starfsstjórn	 og	 skynjaðri	 lítilli	 starfsstjórn.	 Aukning	 á	 starfsstjórn	 yfir	 tíma	 minnkaði	

áhættuna	 á	 kransæðasjúkdómum	 (Bosma	 o.fl.,	 1997).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	mikið	

vald	 til	 ákvarðanatöku	 eykur	 frammistöðu	 og	 starfsánægju	 (Bond	 og	 Bunce,	 2001;	

McFadden	og	Demetriou,	1993)	og	dregur	úr	tíðni	 fjarveru	og	starfsmannaveltu	(Bond	

og	Bunce,	2001).	Einnig	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	vel	skilgreint	hlutverk	í	starfi	dregur	

úr	fjarvistum	og	seinkomum	(Kammeyer,	Mueller	og	Wanberg,	2003).	

Félagsauður	 (e.	 social	 capital)	 innan	 skipulagsheilda	 er	 almennt	 skilgreindur	 sem	

hæfni	 einstaklinganna	 í	 skipulagsheildinni	 til	 þess	 að	 vinna	 að	 sameiginlegum	

hagsmunum	og	eru	samskipti	(e.	networking)	og	traust	oftast	notuð	til	þess	að	einkenna	

félagsauð	innan	skipulagsheildar	(Hasle	o.fl.,	2007).	Félagsauður	(e.	social	capital)	getur	

dregið	 úr	 starfsmannaveltu	 (Krackhardt	 og	 Hanson,	 1993).	 Mikill	 félagsauður	 á	

vinnustöðum	 er	 talinn	 endurspeglast	 í	 trausti	 og	 samvinnu	 meðal	 samstarfsfólks,	

vellíðan	einstaklingsins	og	 skilvirkni	 í	 framleiðsluferlum	 (Hasle	o.fl.,	 2007).	 Enn	 fremur	

getur	mikill	félagsauður	aukið	framleiðni	á	sama	tíma	og	hann	getur	bætt	sálfélagslega	

vinnuumhverfið,	 en	 félagsauður	 getur	 einnig	 tekið	 á	 sig	 neikvæða	 mynd.	 Mikill	

félagsauður	 í	 einum	 hóp	 getur	 útilokað	 aðra	 sem	 eru	 ekki	 innan	 hópsins	 (Hasle	 o.fl.,	

2007).		

Áhugi	og	virkni	(e.	engagement)	er	hugtak	sem	lýsir	grunn	sálrænu	þörfum	sem	þarf	

að	mæta	til	þess	að	starfsmaður	standi	sig	vel	 í	vinnu.	Það	felur	 í	sér	þætti	eins	og	að	

vita	hvers	ætlast	er	 til	af	þér	og	að	hafa	þau	tæki	og	tól	sem	þú	þarft	á	að	halda.	Það	

felur	einnig	 í	 sér	 tilfinningalegar	og	 félagslegar	þarfir,	eins	og	að	 framkvæma	þá	vinnu	

sem	 einstaklingar	 eru	 góðir	 í	 og	 að	 einstaklingar	 tengist	 vinnunni	með	 hærri	 tilgangi.	

Áhugi	og	virkni	verður	til	 í	daglegum	athöfnum	(Torrington	o.fl.,	2011)	sem	hægt	er	að	

spá	best	 fyrir	um	með	annars	vegar	starfstengdum	úrræðum,	eins	og	sjálfræði	 í	 starfi,	

þjálfun	 (e.	 supervisory	 coaching)	 og	 endurgjöf	 fyrir	 frammistöðu	 og	 hins	 vegar	

persónulegum	 úrræðum	 eins	 og	 jákvæðni,	 sjálfsgetu	 og	 sjálfsáliti	 (Bakker	 o.fl.,	 2008).	
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Xanthopoulou	o.fl.	 (2009)	 rannsökuðu	 langtíma	samband	á	milli	 starfstengdra	úrræða,	

persónulegra	úrræða	og	áhuga	og	virkni	í	vinnu.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	starfstengd	

og	persónuleg	úrræði	höfðu	 jákvæð	áhrif	 á	 áhuga	og	 virkni	 í	 starfi.	 Enn	 fremur	 sýndu	

niðurstöðurnar	að	áhugi	og	virkni	í	vinnu	höfðu	jákvæð	áhrif	á	starfstengd	og	persónuleg	

úrræði.	Áhugi	og	virkni	í	starfi	felur	í	sér	jákvæða,	fullnægjandi	og	hvetjandi	vinnutengda	

vellíðan	 sem	einkennist	af	mikilli	orku	og	 sterkri	 samsömun	 í	 starfi	 einstaklings	og	má	

líta	á	sem	andstæðu	kulnunar	í	starfi	(Bakker	o.fl.,	2008).		

Kulnun	 (e.	 burnout)	 eru	 viðbrögð	 við	 langvarandi	 streituvöldum	 í	 starfi	 og	 er	

skilgreint	 sem	 langvinnt	 heilkenni	 sem	 felur	 meðal	 annars	 í	 sér	 að	 einstaklingurinn	

upplifir	 örmögnun,	 vantraust	 og	 fjarlægð	 frá	 starfinu	 (e.	 cynicism)	 og	 minnkaða	

starfsgetu	þar	sem	einstaklingurinn	getur	skynjað	gagnleysi	og	skort	á	árangri	(Hakanen	

og	Bakker,	2017;	Maslach	og	Leiter,	2016).		

Masclach	og	 Leiter	 (2008)	 skilgreindu	 sex	 áhættuþætti	 í	 vinnu,	 þar	 sem	misræmi	 á	

milli	 einstaklings	 og	 skipulagsheildar	 er	 að	 finna:	 Vinnuálag,	 stjórn,	 umbun,	 samfélag,	

sanngirni	 og	 gildi.	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 kulnun	 þá	 er	 mikilvægt	 verkefni	 fyrir	

skipulagsheild	 að	 breyta	 þessum	 þáttum	 með	 því	 að	 draga	 úr	 misræmi	 á	 milli	

einstaklingsins	 og	 umhverfisins.	 Að	 bera	 kennsl	 á	 áhættuþætti	 kulnunar	 er	 einn	

lykilþáttur	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	kulnun	(Maslach	og	Leiter,	2008).	Hægt	er	að	koma	

í	 veg	 fyrir	 kulnun	 með	 því	 að	 einblína	 á	 að	 byggja	 upp	 áhuga	 og	 virkni	 og	 nýta	

matsaðferðir	 skipulagsheildar	 sem	 innihalda	 tæki	 til	 þess	 að	 bera	 kennsl	 á	 kulnun	

snemma.	 Áhugi	 og	 virkni	 styrkir	 aðlögunarhæfni	 og	 eflir	 getuna	 til	 að	 bregðast	 við	

streitu	en	þá	þarf	áhersla	að	vera	á	tilgang	og	spennandi	markmið	(Maslach,	2011).		

Kristensen	 o.fl.	 (2005)	 þróuðu	 kulnunarmælikvarðann	 The	 Copenhagen	 Burnout	

Inventory	 en	 það	 er	 mælikvarði	 sem	 hefur	 þrjár	 undirvíddir:	 Persónulega	 kulnun,	

vinnutengda	kulnun	og	skjólstæðingatengda	kulnun	(e.	client-related	burnout)	eins	og	til	

dæmis	nemandi	eða	sjúklingur.	Í	kulnunarmælingarkvarðanum	er	kjarni	kulnunar	þreyta	

(e.	 fatigue)	 og	örmögnun	 (e.	 exhaustion).	 Persónuleg	 kulnun	er	 skilgreind	 sem	hversu	

mikla	 líkamlega	 og	 sálræna	 þreytu	 og	 örmögnun	 einstaklingur	 upplifir.	 Vinnutengd	

kulnun	 er	 skilgreind	 sem	 hversu	 mikla	 líkamlega	 og	 sálræna	 þreytu	 og	 örmögnun	

einstaklingur	 upplifir	 í	 tengslum	 við	 vinnuna	 sína.	 Skjólstæðingatengd	 kulnun	 er	
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skilgreind	 sem	 hversu	 mikil	 líkamleg	 og	 sálræn	 þreyta	 og	 örmögnun	 einstaklingurinn	

upplifir	í	tengslum	við	vinnu	sína	með	skjólstæðingum	(Kristensen	o.fl.,	2005).		

Sýnt	 	hefur	verið	fram	á	að	stuðningur	 innan	vinnumhverfsins	geti	komið	 í	veg	fyrir	

kulnunareinkenni	eða	eflt	áhuga	og	virkni	í	starfi	og	starfsánægju	(Afsar	and	Badir,	2017;	

Cortini,	2016).	Aronsson	o.fl.	 (2017)	framkvæmdu	heildargreiningu	(e.	meta-analysis)	á	

fyrirliggjandi	 rannsóknum	um	kulnun.	Orsök	kulnunar	má	 skipta	 í	 aðstæðubundnar	og	

einstaklingsbundnar	orsakir.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	tengsl	voru	á	milli	starfsstjórnar	

og	minnkaðrar	tilfinningalegrar	örmögnunar	og	einnig	voru	tengsl	á	milli	lítils	stuðnings	

á	 vinnustaðnum	og	aukinnar	 tilfinningalegrar	örmögnunar.	Niðurstöður	 leiddu	einnig	 í	

ljós	 að	 mikill	 stuðningur	 í	 starfi	 og	 jafnrétti	 á	 vinnustað	 voru	 verndandi	 gagnvart	

tilfinningalegri	örmögnun	en	miklar	kröfur,	lítil	starfsstjórn,	mikið	vinnuálag,	lítil	umbun	

og	starfsóöryggi	jók	hættuna	á	að	þróa	með	sér	tilfinningalega	örmögnun.	

Kim	 og	 Stoner	 (2008)	 rannsökuðu	 aðaláhrif	 og	 gagnverkandi	 áhrif	 hlutverkaálags,	

sjálfræðis	í	starfi	og	félagslegs	stuðnings	til	að	spá	fyrir	um	kulnun	og	starfsmannaveltu	á	

meðal	 félagsráðgjafa.	Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	að	 félagslegur	 stuðningur	og	 sjálfræði	 í	

starfi	höfðu	neikvæð	bein	áhrif	á	starfsmannaveltu	en	ekki	á	kulnun.	Niðurstöður	sýndu	

einnig	að	sjálfræði	í	starfi	hafði	áhrif	á	hlutverkaálag	(e.	role	stress)	þegar	spáð	var	fyrir	

um	kulnun,	á	meðan	 félagslegur	stuðningur	hafði	áhrif	á	hlutverkaálag	þegar	spáð	var	

fyrir	um	starfsmannaveltu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	nauðsynlegt	

sé	að	búa	til	dreifstýrðari	vinnuskilyrði	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	kulnun	og	að	byggja	

þurfi	 styðjandi	 vinnuskilyrði	 til	 þess	 að	 halda	 félagsráðgjöfum	 sem	 upplifa	 mikið	

hlutverkaálag.	

Vinnutengd	 streita	 ásamt	 álagi	 úr	 hversdagslífi	 getur	 leitt	 til	 skaðlegra,	

tilfinningalegra	 og	 líkamlegra	 afleiðinga	 vegna	 umfram	 líkamlegra	 og	 andlegra	 krafna	

sem	settar	eru	á	mannslíkamann	og	hugann	(Cooper	og	Cartwright,	1994).	Niðurstöður	

rannsóknar	 Hakanen	 og	 Bakker	 (2017)	 sýndu	 að	 neikvæðir	 atburðir	 í	 lífi	 einstaklinga,	

bæði	 karla	og	 kvenna,	 eru	marktækt	 en	 veikt	 tengdir	 kulnun	og	eru	 sterkari	 neikvætt	

tengdir	 lífsánægju,	 sérstaklega	á	meðal	karla.	Að	auki,	 samanborið	við	starfskröfur,	þá	

spiluðu	lífsviðburðir	 lítið	hlutverk	þegar	kemur	að	kulnun,	en	þeir	voru	aðeins	sterkara	

tengdir	 lífsánægju	 en	 starfskröfur.	 Einnig,	 leiddu	 niðurstöður	 í	 ljós	 að	 neikvæðir	
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lífsviðburðir	 höfðu	 marktækt	 sameiginleg	 áhrif	 á	 bæði	 tilfinningalega	 örmögnun	 og	

vantraust	þó	aðeins	á	meðal	kvenna	(Hakanen	og	Bakker,	2017).		

2.3.2 Aðrir	þættir	í	starfsumhverfi	

Raunvinnuumhverfið	(e.	the	physical	work	environment)	er	sá	hluti	vinnustaðarins	sem	

hægt	 er	 að	 greina	 af	mönnum	eða	 greina	 rafrænt	 (e.	 electronic	 senses),	 þar	 á	meðal	

uppbyggingin,	loft,	vélar,	húsgögn,	vörur,	efnablöndur,	efni	og	ferli	sem	eru	til	staðar	og	

sem	eiga	sér	stað	á	vinnustaðnum,	sem	geta	haft	áhrif	á	 líkamlegt	eða	andlegt	öryggi,	

heilsu	 og	 vellíðan	 starfsfólks.	 Jafnframt	 ef	 starfsmaðurinn	 framkvæmir	 verkefni	 sín	

utandyra	 eða	 í	 ökutæki,	 þá	 er	 sú	 staðsetning	 raunvinnuumhverfið	 (World	 Health	

Organization,	2010).		

Vinnuvistfræðingar	 hafa	 lengi	 talið	 þætti	 eins	 og	 hita,	 hávaða	 og	 lýsingu	 vera	

streituvalda	 í	 umhverfinu	 (Lamb	 og	 Kwok,	 2016).	 Rannsóknir	 sýna	 í	 auknum	mæli	 að	

ófullnægjandi	innanhúss	umhverfisgæði	geti	valdið	veikindum,	haft	slæm	áhrif	á	vellíðan	

og	dregið	úr	 framleiðni	 starfsfólks	 (Hygge	og	Knez,	2001;	 Lan	o.fl.,	 2014).	Niðurstöður	

rannsóknar	 Fisk	 frá	 árinu	 2000	 sýndi	 að	 kostnaður	 getur	 einnig	 verið	 mikill	 vegna	

ófullnægjandi	innanhúss	umhverfisgæða	en	talið	er	að	í	Bandaríkjunum	sé	beinn	árlegur	

kostnaður	 vegna	 ófullnægjandi	 innanhúss	 umhverfisgæða	 á	 tapaðri	 framleiðni,	 að	

undanskildum	veikindum,	á	milli	20	til	160	biljón	dollarar	(Fisk,	2000).	

Áhættuþættir	á	vinnustaðnum	fela	 í	 sér	margra	klukkutíma	tölvunotkun,	viðvarandi	

óþægilegar	 höfuð-	 og	 handleggjastellingar,	 léleg	 lýsingarskilyrði,	 léleg	 sjónræn	 skilyrði	

og	aðra	neikvæða	vinnutengda	þætti	(Cole,	2003;	Kryger	o.fl.,	2003;	Lassen	o.fl.,	2004;	

National	 Institute	 for	 Working	 Life,	 1997).	 Kerfisbundin	 fræðileg	 samantekt	 (e.	

systematic	review)	var	gerð	til	þess	að	kanna	hvort	inngrip	á	skrifstofur	á	meðal	þeirra	

sem	nota	tölvur	hafi	áhrif	á	stoðkerfisheilsu	eða	á	sjónina.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	

það	 voru	 missterk	 rök	 fyrir	 áhrifum	 vinnuvistfræðilegra	 inngripa	 á	 stoðkerfi	 og	 sjón	

einstaklinga.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	 ekkert	 vinnuvistfræðilegt	 inngrip	 hafði	 neikvæð	 eða	

skaðleg	áhrif	á	stoðkerfisheilsu	eða	sjónheilsu	(Brewer	o.fl.,	2006).		

Upphækkanleg	 skrifborð	 (e.	 treadmill	 desks)	 leiddu	 til	 mestu	 bætinga	 á	

lífeðlisfræðilegum	 þáttum	 þar	 á	 meðal	 glúkósa	 eftir	 máltíð	 (e.	 postprandial	 glucose),	

HDL	 kólesteról	 (e.	HDL	 cholesterol)	 og	 líkamsmælingar	 (e.	 anthropometrics),	 á	meðan	

standandi	skrifborð	(e.	standing	desks)	voru	tengd	fáum	lífeðlisfræðilegum	breytingum.	
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Standandi	 og	 upphækkanleg	 borð	 sýndu	 bæði	 mismunandi	 niðurstöður	 fyrir	 það	 að	

bæta	sálræna	vellíðan	með	lítil	áhrif	á	frammistöðu	í	vinnu	(MacEwen,	MacDonald,	og	

Burr,	2015).	 	

Nahrgang	 o.fl.	 (2010)	 þróuðu	 og	 prófuðu	 með	 heildargreiningu	 sambandið	 á	 milli	

starfskrafna,	úrræða	og	kulnunar,	áhuga	og	virkni	í	starfi	og	öryggis	(e.	safety	outcomes)	

á	 vinnustaðnum.	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 starfskröfur	 eins	 og	 hætta	 (e.	 danger),	

áhætta	 (e.	 risk)	og	 flækjustig	 (e.	complexity)	 skerðir	heilsu	starfsfólks	og	hefur	 jákvæð	

tengsl	 við	 kulnun.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	 stuðningur	 við	 starfstengd	 úrræði	 eins	 og	

þekkingu,	sjálfræði	og	styðjandi	starfsumhverfi	hvetur	starfsfólk	og	hefur	jákvæð	tengsl	

við	áhuga	og	virkni	 í	starfi.	Starfskröfur	hafa	neikvæð	áhrif	á	áhuga	og	virkni	 í	starfi	og	

eru	starfstengd	úrræði	neikvætt	tengd	kulnun.	Kulnun	var	einnig	neikvætt	tengd	því	að	

vinna	á	öruggan	hátt	en	áhugi	og	virkni	í	starfi	hvatti	starfsfólk	og	var	jákvætt	tengt	því	

að	vinna	á	öruggan	hátt.	 Í	 vinnuumhverfi	 þar	 sem	mikil	 áhætta	er	 til	 staðar	og	einnig	

aðrar	 starfskröfur,	 þar	 á	 meðal	 útsetning	 fyrir	 hættulegum	 efnum,	 krefjandi	 líkamleg	

eða	vitsmunaleg	vinna.	Þessar	starfskröfur	geta	 leitt	til	og	haft	mismunandi	afleiðingar	

fyrir	starfsfólk,	eins	og	vinnuslys,	meiðsli	og	banaslys	(Nahrgang	o.fl.,	2010).	

Auknar	 kröfur	 á	 milli	 vinnu	 og	 heimilis	 hafa	 haft	 aukna	 þýðingu	 fyrir	 starfsfólk	

síðastliðin	ár,	að	miklu	leyti	vegna	lýðfræðilegra	breytinga	og	breytinga	á	vinnustöðum	

eins	 og	 auknum	 fjölda	 kvenna	 á	 vinnumarkaði,	 eldra	 vinnuafli,	 lengri	 vinnutíma	 og	

flóknari	 fjarskiptatækni	 sem	gerir	 einstaklingum	kleift	 að	 vera	 í	 stöðugu	 sambandi	 við	

vinnustaðinn.	Til	að	bregðast	við	þessum	breytingum	og	togstreitu	sem	þetta	veldur	á	

meðal	 margra	 hlutverka	 sem	 einstaklingar	 spila,	 þá	 er	 aukinn	 þrýstingur	 á	

skipulagsheildir	 að	 innleiða	 starfsvenjur	 (e.	 work	 practises)	 sem	 ætlaðar	 eru	 til	 að	

auðvelda	 viðleitni	 starfsfólks	 til	 að	 uppfylla	 bæði	 vinnutengda	 ábyrgð	 og	 persónulega	

ábyrgð	þeirra	(Beauregard	og	Henry,	2009).	

Jafnvægi	á	milli	 vinnu	og	einkalífs	er	oft	 lýst	 sem	 leið	 fyrir	 starfsfólk	 til	 að	viðhalda	

heilbrigðu	 jafnvægi	 á	 milli	 krafna	 launaðrar	 vinnu	 og	 persónulegs	 lífs	 þeirra	 þar	 fyrir	

utan.	 Jafnvægi	á	milli	 vinnu	og	einkalífs	 felst	 í	að	stuðningur	skipulagsheildarinnar	sé	 í	

formi	 umhyggju,	 sveigjanleika	 í	 vinnu	 og	 fjölskyldu-	 eða	 persónulegra	 leyfa.	 Þessir	

starfshættir	 fela	 í	 sér	 sveigjanlegan	 vinnutíma	 sem	 gerir	 starfsfólki	 kleift	 að	 hafa	

mismunandi	upphafs-	og	lokatíma	sem	byggður	er	á	ákveðnum	fjölda	stunda	sem	unnar	
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eru	 eins;	 þjöppuð	 vinnuvika,	 þar	 sem	 starfsfólk	 vinnur	 fulla	 vinnuviku	 með	 tilliti	 til	

vinnustunda	á	fjórum	dögum	og	tekur	fimmta	daginn	í	frí,	vinna	að	heiman,	deila	fullu	

starfi	á	milli	tveggja	starfsmanna,	leyfi	sem	snúa	að	fjölskyldunni	eins	og	fæðingarorlof,	

barnagæsla	 á	 vinnustaðnum,	 fjárhagsleg-	 og/eða	 upplýsinga	 aðstoð	 þegar	 kemur	 að	

barnagæslu	og	umönnun	aldraðra	(Beauregard	og	Henry,	2009).	

Vinna	og	einkalíf	einstaklinga	skarast,	og	hefur	gagnvirk	áhrif	á	hvort	annað	(Zedeck	

og	Mosier,	 1990).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 togstreita	 á	milli	 vinnu	 og	 einkalífs	 veldur	

neikvæðum	 líkamlegum	og	 sálrænum	áhrifum	 sem	hafa	 neikvæð	áhrif	 á	 frammistöðu	

starfsfólks	 (Boyar	 o.fl.,	 2005;	 Frone,	 Russell	 og	 Cooper,	 1992).	 Rannsóknir	 hafa	 einnig	

leitt	 í	 ljós	 að	 ef	 togstreita	 er	 til	 staðar	 á	 milli	 vinnu	 og	 einkalífs	 þá	 geti	 það	 leitt	 til	

óánægju	 starfsfólks	 og	 streitu	 (Carlson	 og	 Kacmar,	 2000;	 Frone	 o.fl.,	 1992).	 Shanafelt	

o.fl.	 (2015)	mátu	algengi	kulnunar	og	ánægju	með	 jafnvægi	vinnu	og	einkalífs	á	meðal	

lækna	og	starfsfólks	í	Bandaríkjunum	árið	2014	í	samanburði	við	árið	2011.	Niðurstaðan	

var	sú	að	kulnun	og	ánægja	með	jafnvægi	vinnu	og	einkalífs	versnaði	frá	árinu	2011	til	

2014	 og	 sýndu	 niðurstöðurnar	 að	 meira	 en	 helmingur	 bandarískra	 lækna	 glímir	 við	

vinnutengda	kulnun.	

2.4 Fyrirtækjamenning	

Menning	 er	 mynstur	 venja,	 gilda,	 skoðana	 og	 viðhorfa	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 hegðun	

einstaklinga	 og	 hópa	 innan	 skipulagsheildar	 (Miller,	 2000).	 Menning	 vísar	 til	

hegðunarvenja	og	 sameiginlegra	 gilda	meðal	hóps	 fólks.	Hegðunarvenjur	eru	algengar	

innan	hóps	og	haldast	þær	óbreyttar	vegna	þess	að	hópmeðlimir	eiga	það	til	að	kenna	

nýjum	meðlimum	þessar	sömu	venjur,	með	því	að	verðlauna	þá	sem	passa	inn	í	hópinn	

og	refsa	þeim	sem	gera	það	ekki.	Sameiginlegir	hagsmunir,	markmið	og	gildi	sem	flestir	

innan	hóps	deila	eiga	það	til	að	móta	hegðun	innan	hópsins	og	breytast	oftast	ekki	yfir	

tíma	þó	svo	að	hópurinn	breytist.	Almennt	eru	sameiginleg	gildi	ekki	eins	áberandi	en	

þau	 eru	 rótgrónari	 í	 menninguna	 og	 erfiðara	 er	 að	 breyta	 þeim	 heldur	 en	

hegðunarvenjum	(Kotter,	2012).	

Fyrirtækjamenning	 hefur	 verið	 skilgreind	 á	 ýmsa	 vegu	 (Bijlsma-Frankema,	 2001;	

Cartwright	 og	 Cooper,	 1993;	 Kotter,	 2012;	 Miller,	 2000;	 Schein,	 2010).	

Fyrirtækjamenning	felur	í	sér	tákn,	gildi	og	hugmyndafræði.	Hún	tengir	einstaklinga,	býr	

til	 samloðun	 innan	 skipulagsheildarinnar	 og	menningu	 innan	 samfélagsins	 (Cartwright	
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og	Cooper,	1993).	Fyrirtækjamenning	snýst	um	hvernig	meðlimir	þeirra	upplifa	sig	innan	

hennar,	hvernig	þeir	skilgreina	og	 túlka	aðstæður	sem	þeir	eru	 í	 svo	þeir	geti	brugðist	

við	á	þýðingarmikinn	hátt	(Bijlsma-Frankema,	2001).	Einstaklingar	eiga	sín	eigin	tákn	en	í	

skipulagsheildum	er	sameiginleg	notkun	tákna	ákjósanlegri.	 Í	þessum	skilningi	er	heilsa	

til	 að	mynda	þema	sem	hefur	 sterka	 táknræna	merkingu.	Það	er	ekki	einungis	það	að	

vera	laus	við	veikindi,	heldur	tengist	merkingu	(e.	meanings)	eins	og	umhyggju,	ábyrgð,	

siðferði,	áhyggjum	starfsfólks,	lífstíl	og	félagslegri	stöðu	(Alvesson,	2016).	

Menning	 skipulagsheilda	 hefur	 marktæk	 áhrif	 á	 vinnutengd	 viðhorf	 eins	 og	

starfsánægju,	 hvatningu	 og	 skuldbindingu	 við	 skipulagsheildina	 og	 frammistöðu	

(Patterson	o.fl.,	2004).	Schein	 (1985)	hefur	bent	á	að	 líta	megi	á	 forystu	og	menningu	

sem	tvær	hliðar	á	sama	peningnum.	Hann	segir	menningu	vera	breytilegt	fyrirbæri	sem	

umkringir	okkur	öllum	tímum,	hún	á	sér	sífellt	stað	og	er	búin	til	í	samskiptum	okkar	við	

aðra	og	er	mótuð	af	leiðtogahegðun,	innviðum,	vana,	reglum	og	venjum	sem	leiðbeina	

og	knýja	fram	hegðun.	Þegar	menning	er	færð	yfir	í	skipulagsheildina	og	jafnvel	niður	í	

hópa	innan	hennar	þá	er	hægt	að	sjá	greinilega	hvernig	menning	er	búin	til,	felld	inn	í,	

þróuð	 og	 að	 lokum	meðhöndluð	 og	 á	 sama	 tíma	 hvernig	menning	 takmarkar,	 býr	 til	

jafnvægi	 og	 veitir	 hópmeðlimum	 formgerð	 og	 merkingu.	 Þessi	 breytilegu	 ferli	 á	 því	

þegar	menning	verður	til	og	stjórnun	er	meginþáttur	forystu.	

Þórhallur	 Örn	 Guðlaugsson,	 Gylfi	 Dalmann	 Aðalsteinsson	 og	 Svala	 Guðmundsdóttir	

(2018)	 báru	 saman	 í	 rannsókn	 sinni	 vinnustaðamenningu	 stofnana	 og	 fyrirtækja.	

Niðurstöður	þeirra	benda	til	þess	að	stofnanir	virðast	hafa	veikari	vinnustaðamenningu	

en	 fyrirtæki.	 Mestan	 mun	 er	 að	 finna	 á	 undirvíddunum	 markmiðum,	 framtíðarsýn,	

teymisvinnu	og	vilja	til	breytinga	en	minnsti	munurinn	á	víddinni	gildi.	

Heilsumenning	 er	 umhverfi	 sem	 leggur	 áherslu	 á	 og	 stuðlar	 að	 heilsu	 og	 vellíðan	

starfsfólks	 og	 umhyggju	 fyrir	 starfsfólki.	 Mikilvægt	 er	 að	 huga	 alltaf	 að	 öllum	 hliðum	

skipulagsheildar	og	viðskiptaímyndar	hennar	(Payne	o.fl.,	2018).		

Dale	 og	 Burrell	 (eins	 og	 vísað	 er	 til	 í	 Alvesson,	 2016)	 benda	 á	 heildarbreytingar	 á	

skilningi	á	heilsumálum	(e.	health	issues)	innan	skipulagsheilda	sem	hafa	fært	sig	í	áttina	

á	 að	 einblína	 á	 vellíðan.	 Þessar	 breytingar	 fela	 í	 sér	 aukna	 einstaklingsvæðingu,	 að	

sameina	heilsu	með	viðhorfi	og	ánægju	og	heilsu	sem	efnahagslega	auðlind.	
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Kynslóð	er	skilgreind	sem	hópur	einstaklinga	sem	deilir	 fæðingarárum,	aldursbili	og	

þýðingarmiklum	lífsviðburðum	(Kupperschmidt,	2000;	Landy	og	Conte,	2013).	Einkenni	

kynslóða	geta	haft	áhrif	á	tilfinningar	einstaklinga	í	garð	skipulagsheilda	og	valds,	hvað	

þeir	 þrá	 að	 fá	 frá	 vinnunni	 sinni	 og	 hvernig	 þeir	 ætla	 að	 fullnægja	 þeim	 þörfum	

(Kupperschmidt,	2000).	Sem	samfélag	höfum	við	gefið	kynslóðum	20.	aldarinnar	heiti	en	

það	 getur	 komið	 fram	 ósamræmi	 í	 heimildum	 hvaða	 fæðingarár	 eru	 talin	 vera	 innan	

hverrar	 kynslóðar	 (Smola	 og	 Sutton,	 2002).	 Hér	 á	 eftir	 verður	 farið	 eftir	 þeim	

skilgreiningum	sem	Landy	og	Conte	(2013)	nota.	Uppgangskynslóðin	fæddist	á	árunum	

1946-1964,	 X	 kynslóðin	 eru	 einstaklingar	 sem	 fæddir	 eru	 á	 árunum	 1961-1980	 og	 Y	

kynslóðin	eða	aldamótakynslóðin	(e.	millennials)	eru	þeir	sem	fæddust	á	árunum	1980-

1995	(Landy	og	Conte,	2013).		

Y	 kynslóðin	 hefur	 aðrar	 væntingar	 þegar	 kemur	 að	 fyrirtækjamenningu	 heldur	 en	

aðrar	 kynslóðir.	 Y	 kynslóðin	 ætlast	 til	 að	 vinna	 í	 gagnsærri	 skipulagsheild	 þar	 sem	

markmið,	 gildi,	 aðgerðir,	 vandamál	 og	 ágreiningur	 skipulagsheildarinnar	 eru	 opin	 öllu	

starfsfólki	 (Ferri-Reed,	 2014).	 Hlutfall	 Y	 kynslóðarinnar	 á	 vinnumarkaði	 mun	 aðeins	

halda	 áfram	 að	 aukast	 á	 meðan	 æ	 fleiri	 sem	 tilheyra	 Uppgangskynslóðinni	 fara	 á	

eftirlaun	 (Stewart	 o.fl.,	 2017).	 Vinnuteymi	 standa	 frammi	 fyrir	 þeirri	 áskorun	 að	

samþætta	 nýjustu	 kynslóðina	 á	 vinnumarkaði	 með	 eldra	 samstarfsfólki,	 þá	 getur	

vinnuumhverfið	staðið	frammi	fyrir	áskorunum	þegar	kemur	að	framleiðni	ef	breytingar	

eru	ekki	gerðar	til	þess	að	koma	til	móts	við	starfsfólk	með	mjög	mismunandi	viðhorf	og	

væntingar.	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Stewart	 o.fl.	 (2017)	 sýndu	 að	 Y	 kynslóðin	 er	 eini	

hópurinn	sem	tengir	skuldbindingu	við	skipulagsheildina	við	vinnustaðamenningu.	Þessi	

hópur	 hugsar	 einnig	 um	 vinnu	 á	 annan	 hátt	 heldur	 en	 meðlimir	 annarra	 kynslóða.	

Margir	 innan	 Uppgangskynslóðarinnar	 hafa	 alltaf	 gert	 meira	 en	 stjórnendur	 hafa	

formlega	ætlast	til.	Til	samanburðar,	er	Y	kynslóðin	 líklegri	 til	að	takmarka	framlag	sitt	

við	það	að	gera	eins	lítið	og	hægt	er	til	að	mæta	beiðni	yfirmanns.	Þar	sem	Y	kynslóðin	

er	 stöðugt	 tengd	vinnunni	 í	 gegnum	tækni,	þá	er	möguleiki	 á	að	eldra	 starfsfólk	 verði	

ekki	 vart	 við	 framlag	 þeirra	 fyrir	 utan	 hinn	 hefðbundna	 vinnudag.	 Forsendur	 eldra	

starfsfólks	um	stigveldi	á	vinnustaðnum	er	ekki	alltaf	til	staðar	hjá	Y	kynslóðinni	en	hún	

kýs	frekar	ákvörðunartöku	í	gegnum	teymi.	Y	kynslóðin	elst	upp	við	að	fá	verðlaun	fyrir	

allt	sem	hún	gerir	eins	og	í	íþróttum,	hvort	sem	hún	stendur	sig	vel	eða	ekki.	Því	ætlast	

hún	til	að	fá	umbun	fyrir	störf	sín	(Stewart	o.fl.,	2017).	Uppgangskynslóðin	virðir	vald	og	
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stigveldi	á	meðan	X	kynslóðin	mótmælir	valdi.	Á	meðan	Uppgangskynslóðin	lifir	til	þess	

að	vinna,	þá	vinnur	X	kynslóðin	til	þess	að	lifa.	Uppgangskynslóðin	er	tilbúin	að	bíða	eftir	

að	það	komi	að	þeim	að	fá	stöðuhækkanir	og	umbun	og	er	mjög	trygg.	Hins	vegar	ætlast	

X	 kynslóðin	 til	 þess	 að	 fá	 tafarlausa	 viðurkenningu	 með	 titli,	 hrósi,	 stöðuhækkun	 og	

greiðslu.	X	kynslóðin	vill	einnig	 líf	 fyrir	utan	vinnu	og	er	ekki	 líkleg	 til	að	 fórna	sínu	 lífi	

fyrir	 fyrirtækið.	 Y	 kynslóðin	 trúir	 á	 að	 gera	 hlutina	 í	 sameiningu,	 horfir	 bjartsýnum	

augum	á	 framtíðina	og	vill	 hafa	miðlægt	vald.	 Y	 kynslóðinni	 líkar	 teymisvinna	og	 sýnir	

sterkan	vilja	til	að	klára	hlutina	með	góðu	viðhorfi	(Gursoy,	Maier	og	Chi,	2008).	

Rannsóknir	hafa	einnig	bent	til	að	ekki	sé	eins	mikill	munur	á	milli	kynslóða	eins	og	

hefur	verið	haldið	fram	(Becton	o.fl.,	2014;	Costanza	o.fl.;	2012;	Wong,	Gardiner,	Lang	

og	 Coulon,	 2008).	 Wong	 o.fl.	 (2008)	 skoðuðu	 hvort	 ólík	 persónueinkenni	 og	 ólíkar	

kveikjur	 á	 hvatningu	 séu	 meðal	 þriggja	 kynslóða	 í	 Ástralíu;	 Uppgangskynslóðar,	 X	

kynslóðar	og	Y	kynslóðar.	Niðurstöður	þeirra	studdu	ekki	staðalímynd	kynslóðanna	eins	

og	þær	hafa	verið	birtar	í	fræðiritum	um	stjórnun	sem	og	fjölmiðlum.	Sú	litla	aðgreining	

sem	 fannst	 meðal	 kynslóðanna	 í	 þessum	 efnum	 má	 rekja	 til	 aldurs	 frekar	 en	

kynslóðabils.	 Þetta	 styður	 þá	 hugmynd	 að	 það	 sé	 líklegra	 að	 meiri	 munur	 sé	 á	 milli	

einstaklinga	innan	sömu	kynslóðar	heldur	en	milli	kynslóðanna	sjálfra	(Wong	o.fl.,	2008).	

Becton,	 Walker	 og	 Jones-Farmer	 (2014)	 skoðuðu	 hvort	 að	 þessar	 staðalímyndir	

kynslóðanna	væru	til	staðar	og	leiddu	niðurstöður	rannsóknar	þeirra	í	ljós	að	aðeins	lítill	

stuðningur	var	við	þær	og	því	virðast	áhrif	kynslóða	á	hegðun	á	vinnustaðnum	ekki	vera	

eins	 sterk	 eins	 og	 hefði	mátt	 halda	 ef	 tekið	 er	 tillit	 til	 staðalímyndanna	 (Becton	 o.fl.,	

2014).	 Costanza	 o.fl.	 (2012)	 framkvæmdu	 heildargreiningu	 á	 kynslóðamun	 á	 þremur	

vinnutengdum	 viðmiðum	 það	 er	 starfsánægju,	 skuldbindingu	 við	 skipulagsheildina	 og	

ætlun	að	skipta	um	starf.	Niðurstöður	benda	til	þess	að	merkingarfullur	munur	á	meðal	

kynslóða	sé	líklega	ekki	til	staðar	á	þeim	vinnutengdu	viðmiðum	sem	skoðuð	voru	og	að	

sá	munur	sem	virðist	vera	til	 staðar	séu	 líklega	þættir	sem	megi	rekja	til	annars	en	að	

tilheyra	ákveðnum	kynslóðum	(Constanza	o.fl.,	2012).	

2.5 Stjórnun	og	forysta	

Forysta	er	einn	af	mörgum	þáttum	sem	getur	haft	áhrif	á	álag	á	vinnustaðnum	(Jönsson	

o.fl.,	2003).	Stjórnendur	geta	verið	þáttur	í	því	hversu	mikið	vinnuálag	starfsfólk	upplifir,	

sem	getur	haft	áhrif	á	heilsu	 starfsfólks	á	vinnustaðnum	(Cooper	og	Cartwright,	1994;	
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Gilbreath	 and	 Benson,	 2004;	 Offermann	 and	 Hellmann,	 1996;	 Wilson	 o.fl.,	 2004).	

Samkvæmt	 Schein	 (eins	 og	 vísað	 er	 til	 í	 Nyberg,	 Bernin	 og	 Theorell,	 2005)	 eru	 það	

millistjórnendur	 sem	 hafa	 fyrst	 og	 fremst	 áhrif	 á	 undirmenn	 sína,	 álag	 þeirra	 og	

heilbrigði	 (Nyberg,	 Bernin	 og	 Theorell,	 2005)	 og	 sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 samband	

yfirmanns	og	undirmanns	er	algengasta	orsök	álags	sem	tilkynnt	er	(Tepper	o.fl.,	2001).		

Leiðtoga	má	 lýsa	 sem	 handhafa	 þeirra	 tóla	 sem	 búa	 til	 og	 breyta	 uppbyggingu	 og	

menningu	innan	skipulagsheildar.	Munu	þessar	forsendur	hafa	áhrif	á	leiðtogastíl,	heilsu	

stjórnenda	 og	 einnig	 löggilda	 samskiptaferlin,	 endurgjöf	 og	 verðlaunakerfi	 (Nyberg,	

Bernin	 og	 Theorell,	 2005).	 Leiðtogaeiginleikar	 tengdir	 vellíðan	 og	 frammistöðu	

starfsfólks	eru	að	leiðtoginn	virki	og	tengi	aðra,	hafi	leiðtogafærni	og	að	sameiginleg	sýn	

sé	til	staðar	(Alimo-Metcalfe	o.fl.,	2008).	

Á	 síðastliðnum	 árum	 hefur	 verið	 mikil	 aukning	 á	 áhuga	 á	 tengslunum	 á	 milli	

leiðtogastíls	 og	 heilsu	 og	 vellíðan	 starfsfólks,	 þess	 vegna	 er	 heilsueflandi	 forysta	 (e.	

health	 promoting	 leadership)	 mikið	 rætt	 viðfangsefni	 (Zwingman	 o.fl.,	 2014).	

Heilsueflandi	forystu	má	skilgreina	sem	forystu	sem	vinnur	að	því	að	búa	til	menningu	

fyrir	heilsueflandi	vinnustaði	og	gildi	og	að	því	að	hvetja	(e.	motivate)	starfsfólk	og	veita	

því	 innblástur	 til	 að	 taka	þátt	 í	 þeirri	 þróun	 (Eriksson,	 2011).	Heilsueflandi	 forystu	má	

einnig	líta	á	sem	mikilvægan	hluta	af	getu	skipulagsheildar	til	heilsueflingar,	þar	á	meðal	

þekking	á	stjórnun	og	færni	og	auk	stefnu	og	innviða	sem	styðja	heilsueflandi	vinnustað.	

Þess	 vegna	 er	 þátttaka	 stjórnenda	 (e.	 leadership	 involvement)	 í	 bæði	 líkamlega	 og	

sálfélagslega	 vinnuumhverfinu	 mikilvæg	 (Eriksson,	 2011).	 Leiðtogar	 sem	 tileinka	 sér	

heilsueflandi	forystu	geta	haft	áhrif	á	heilsu	starfsfólks	með	því	að	vera	meðvitaðir	um	

heilsu	eða	með	því	að	breyta	vinnuskilyrðum.	Með	heilsueflandi	 forystu	geta	 leiðtogar	

stutt	heilbrigt	vinnuumhverfi	með	því	að	veita	úrræðamiðuð	vinnuskilyrði	fyrir	starfsfólk	

til	 þess	 að	 styðja	 við	 heilsu	 þeirra.	Hægt	 er	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	mögulegar	 neikvæðar	

afleiðingar	hættulegra	vinnuskilyrða,	til	dæmis	kulnun	með	því	að	breyta	vinnuskilyrðum	

á	heilsustyðjandi	hátt	(Jiménez	o.fl.,	2017).	

Nyberg,	Bernin	og	Theorell	(2005)	gerðu	alhliða	fræðilega	samantekt	leiðtogastíla	og	

heilsu,	vellíðan	og	 starfsánægju.	Þau	settu	 fram	yfirlit	og	 tóku	saman	hegðun	 leiðtoga	

sem	 stuðlar	 sérstaklega	 að	 góðri	 félagssálfræðilegri	 vellíðan	 starfsfólks	 og	 sem	 eykur	

starfsánægju	 starfsfólks.	 Góður	 leiðtogi	 sýnir	 undirmönnum	 sínum	 tillitssemi,	 hefur	
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frumkvæði	 og	 innleiðir	 ákveðið	 verklag	 þegar	 þess	 er	 þörf	 og	 þá	 sérstaklega	 í	

streituvaldandi	aðstæðum.	Hann	leyfir	undirmönnum	sínum	að	stjórna	vinnuumhverfinu	

sínu,	 hann	 veitir	 aðgang	 að	 valdeflandi	 innviðum	 og	 tækifærum	 þegar	 kemur	 að	

þátttöku,	sjálfræði	og	áhrifum.	Jafnframt	veitir	hann	starfsfólki	innblástur	til	að	sjá	meiri	

tilgang	 í	 starfi	 sínu,	 veitir	 vitsmunalega	 örvun	 og	 er	 gæddur	 persónutöfrum.	 Góður	

leiðtogi	 er	 sagður	 vera	 samskiptamiðaður	 (e.	 relationship	 orientated)	 í	 ákveðnum	

aðstæðum	en	þarf	einnig	að	gefa	skýrar	leiðbeiningar	og	ramma	þegar	þess	er	þörf.		

Samkvæmt	 Barrett	 (2006)	 er	 góð	 samskiptahæfni	 ein	 mikilvægasta	 kunnátta	 sem	

stjórnandi	þarf	að	hafa	og	án	hennar	sé	stjórnandi	ekki	leiðtogi	(Barett,	2006).	Holbeche	

(2006)	 sagði	 samskipti	 leiðtoga	mikilvæg	til	að	hvetja	 starfsmenn	til	að	breyta	hegðun	

sinni,	til	þess	að	gefa	frá	sér	orku	og	veita	þeim	innblástur	Jafnframt	sagði	hún	að	það	

mikilvægasta	 sem	 samskiptin	 gera	 er	 að	 þau	 byggja	 upp	 traust	 (Holbeche,	 2006).	

Niðurstöður	heildargreiningar	sem	Kluger	(2013)	framkvæmdi	benta	til	þess	að	hlustun	

yfirmanna	sé	jákvætt	tengt	starfsánægju.	

Nyberg	 o.fl.	 (2009)	 rannsökuðu	 tengsl	 á	 milli	 stjórnunarforystu	 (e.	 managerial	

leadership)	og	hjarta-	og	æðasjúkdóma	á	meðal	starfsfólks.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	

minni	líkur	eru	á	að	starfsfólk	fái	hjarta-	og	æðasjúkdóma	ef	starfsmaðurinn	upplifir	að	

yfirmaðurinn	hugi	að	sér	og	að	hann	komi	fram	við	sig	á	sanngjarnan	hátt	og	finni	fyrir	

stuðningi	 frá	 honum.	 Nyberg	 o.fl.	 (2008)	 skoðuðu	 einnig	 sambandið	 á	 milli	

stjórnunarforystu	og	veikindafjarvista	á	meðal	sænskra	karla	og	kvenna.	Niðurstöðurnar	

leiddu	í	ljós	að	hvetjandi	forysta	tengist	færri	fjarvistum	starfsfólks,	en	munur	var	á	milli	

karla	 og	 kvenna.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	 valdamiðuð	 forysta	 (e.	 autocratic	 leadership)	

tengist	fleiri	fjarvistardögum	starfsfólks.	

2.5.1 Mismunandi	áherslur	í	forystu	

Umbreytandi	 leiðtogar	 hvetja	 fylgjendur	 til	 þess	 að	 vinna	 að	 hagsmunatengdum	

markmiðum	sem	 fara	umfram	þeirra	eigin	hagsmuni.	Það	 sem	er	 rétt	og	gott	að	gera	

verður	mikilvægt.	 Umbreytandi	 leiðtogar	 hvetja	 fylgjendur	 til	 þess	 að	 skipta	 út	 þeirra	

eigin	 hagsmunum	 fyrir	 hagsmuni	 hópsins,	 skipulagsheildarinnar	 eða	 landsins	 (Bass,	

1997).		

Fjórar	víddir	umbreytandi	forystu	(e.	transformational	leadership)	eru	persónutöfrar,	

hvatning,	 vitsmunaleg	 örvun	 og	 einstaklingsmiðuð	 hugulsemi	 (Bass,	 1997).	
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Persónutöfrar	 fela	 í	 sér	upp	að	hvaða	marki	 leiðtogi	hegðar	sér	sem	fyrirmynd	á	þann	

hátt	 sem	 er	 í	 samræmi	 við	 sýnina	 og	 sem	 veldur	 því	 að	 fylgjendur	 samsama	 sig	með	

leiðtoganum.	 Í	 gegnum	 hvatningu	 skora	 leiðtogar	 á	 fylgjendur	 og	 hvetja	 þá	 með	

heillandi	sýn,	háum	kröfum	og	bjartsýni	þegar	kemur	að	því	að	ná	framtíðarmarkmiðum.	

Enn	 fremur	 þá	 skora	 þeir	 á	 hugmyndir	 fylgjenda,	 ýta	 undir	 sköpunarhæfni	 þeirra	 og	

koma	 af	 stað	 vitsmunalegri	 hugsun	 þeirra.	 Einstaklingsmiðuð	 hugulsemi	 lýsir	 því	 að	

hvaða	marki	leiðtoginn	lætur	sig	varða	þarfir	og	hagsmuni	undirmanna	(Bass,	1997).		

Umbreytandi	 leiðtogastílar	 hafa	 verið	 jákvætt	 tengdir	 við	 vellíðan	 undirmanna	

(Nilsson	o.fl.,	2005).	Umbreytandi	forysta	og	framkvæmdaforysta	hafa	sýnt	mikil	tengsl	

á	 milli	 heilsu	 og	 vellíðan	 starfsfólks	 (Nyberg,	 Bernin	 og	 Theorell,	 2005).	 Samkvæmt	

Nyberg,	Bernin	og	Theorell	(2005)	þá	eru	lýðræðisleg	forysta	(e.	democratic	leadership)	

og	umbreytandi	forysta	þær	sem	komast	næst	lýsingunni	um	góða	leiðtogafærni.	Flestar	

rannsóknir	á	sviði	 forystu	og	kulnunar	starfsfólks	einblína	á	að	koma	 í	veg	fyrir	kulnun	

með	 ákveðinni	 leiðtogafærni	 eins	 og	 að	 sýna	umbreytandi	 forystu	 (Arnold	 o.fl.,	 2015;	

Gill	 o.fl.,	 2006).	Niðurstöður	 rannsóknar	 Jensen	 og	 Bro	 (2018)	 sýndu	 jákvæða	 fylgni	 á	

milli	 umbreytandi	 forystu	 og	 innri	 áhugahvatar.	 Einnig	 sýndu	 niðurstöður	 að	

umbreytandi	 forysta	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 að	 uppfylla	 þörfina	 fyrir	 sjálfræði,	 hæfni	 og	

tengsl.	Fyrir	innri	áhugahvöt	voru	miðlunaráhrifin	marktæk	fyrir	þörfina	fyrir	sjálfræði	og	

hæfni	en	ekki	þörfina	fyrir	tengslum.	

Þátttökuforysta	(e.	engaging	 leadership)	er	byggð	á	hreinskilni,	heiðarleika,	gagnsæi	

og	að	meta	aðra	að	verðleikum	og	 framlag	þeirra,	ásamt	því	að	vera	 fær	um	að	 leysa	

flókin	vandamál	og	vera	afgerandi	(Alimo-Metcalfe	o.fl.,	2008).	Þátttökuforysta	sýnir	sig	

í	 virðingu	 fyrir	 öðrum	 og	 lætur	 sig	 varða	 þróun	 annarra	 og	 vellíðan.	 Leiðtogi	 sem	

tileinkar	 sér	 þátttökuforystu	 getur	 einnig	 sameinað	 mismunandi	 hópa	 í	 að	 þróa	

sameinaða	sýn,	hann	styður	einnig	menningu	sem	þróast.	Hann	má	skilgreina	sem	þann	

sem	 hvetur	 til	 og	 auðveldar	 þróun	 skipulagsheildar	 sem	 einkennist	 á	 menningu	 sem	

byggð	 er	 á	 heiðarleika,	 einlægni,	 gagnsæi	 og	 að	meta	 aðra	 að	 verðleikum	og	 framlag	

þeirra.	Þessi	forysta	gerir	skipulagsheildum	ekki	aðeins	kleift	að	takast	á	við	breytingar,	

heldur	einnig	að	vera	fyrirbyggjandi	í	að	móta	framtíðina.	Siðferði	er	grundvallaratriði	og	

þráin	 til	 að	 vinna	 sameiginlega	með	öðrum	 í	 átt	 að	 sameiginlegri	 sýn	 (Alimo-Metcalfe	

o.fl.,	2008).	
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Þjónandi	 forysta	 (e.	 servant	 leadership)	 er	 hugmyndafræðileg	 sýn	 á	 samskipti,	

stjórnun	 og	 forystu	 sem	 byggir	 á	 gömlum	 gildum,	 mannúð	 og	 siðfræði	 (Greenleaf,	

2002).	 Dirk	 van	 Dierendonck	 (eins	 og	 fram	 kemur	 í	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2011)	 setti	

fram	 greiningu	 á	 hugmyndafræði	 þjónandi	 forystu	 og	 byggir	 fyrst	 og	 fremst	 á	 ritum	

Roberts	Greenleaf.	Bendir	hann	á	að	þjónandi	forysta	snúist	um	hag	heildarinnar	og	að	

hún	 hafi	 tvær	mikilvægar	 forsendur,	 það	 er	 löngun	 til	 að	 þjóna	 og	 hvata	 til	 að	 veita	

forystu.	 Tengist	 þetta	 tvennt	 svo	 persónulegum	 og	 menningarbundnum	 þáttum.	 Af	

þessu	 leiðir	 starfsandi	 sem	 byggist	 á	 valddreifingu	 og	 mannlegum	 samskiptum	 og	

árangurinn	 felur	 í	 sér	 uppbyggileg	 samskipti,	 starfsánægju,	 árangur	 í	 starfi	 og	

samfélagslega	ábyrgð.	

Ýmsar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	jákvæð	áhrif	þjónandi	forystu	á	vellíðan	starfsfólks	

(Jaramillo	 o.fl.,	 2009b;	 Rieke	 o.fl.,	 2008).	 Þjónandi	 leiðtogi	 getur	 aukið	 starfsánægju	

(Cerit,	2009),	býr	til	jákvætt	vinnuumhverfi	(Jaramillo	o.fl.,	2009a),	eykur	skuldbindingu	

(Cerit,	2010;	Jaramillo	o.fl.,	2009a;	Jaramillo	o.fl.,	2009b)	og	minnkar	starfsmannaveltu	

(Jaramillo	o.fl.,	2009a).	Jafnframt	getur	þjónandi	forysta	dregið	úr	kulnun	(Babakus	o.fl.,	

2011).	

Íslenskar	rannsóknir	á	þjónandi	forystu	sýna	einnig	fram	á	jákvæð	áhrif	hennar	á	líðan	

starfsfólks.	 Könnuð	 var	 líðan	 starfsfólks	 upplýsingatæknifyrirtækja	 á	 Íslandi	 og	 viðhorf	

starfsfólksins	 til	 forystu	 og	 stjórnunar	 næsta	 yfirmanns,	 aðeins	 þátta	 sem	 sneru	 að	

stuðningi.	 Sýndu	 niðurstöður	 að	 21%	 þjónustustarfsmanna	 sýndu	 einkenni	 um	

tilfinningalega	örmögnun	í	starfi	og	voru	82%	þátttakenda	ánægðir	eða	mjög	ánægðir	í	

starfi	 sínu.	 Leiddu	 niðurstöður	 einnig	 í	 ljós	 að	 marktækt	 tengsl	 voru	 á	 milli	 lítillar	

tilfinningalegrar	 örmögnunar	 í	 starfi	 og	 þjónandi	 forystu	 og	 einnig	 á	 milli	 mikillar	

starfsánægju	 og	 forystu	 (Sólveig	 Reynisdóttir	 og	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2015).	

Niðurstöður	rannsóknar	Guðjóns	 Inga	Guðjónssonar	og	Sigrúnar	Gunnarsdóttur	 (2014)	

þar	 sem	 vægi	 þjónandi	 forystu	 á	 fræðasviðum	 Háskóla	 Íslands	 var	 metið	 og	 tengsl	

hennar	 við	 starfsánægju,	 benda	 til	 þess	 að	 þjónandi	 forysta	 sé	 árangursrík	 leið	 til	 að	

auka	starfsánægju	og	að	hún	geti	stutt	við	sjálfstæði	starfsmanna,	jafningjastjórnun	og	

samfélagslegt	 hlutverk.	 Sigurbjörg	 Hjálmarsdóttir	 og	 Sigrún	 Gunnarsdóttir	 (2018)	

könnuðu	áherslur	stjórnenda	og	leiðtoga	hjá	fyrirtækjum	sem	eru	í	hópi	þeirra	fyrirtækja	

sem	hafa	 ítrekað	hlotið	viðurkenninguna	Fyrirmyndarfyrirtæki	VR.	Einnig	könnuðu	þær	
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hvernig	 áherslur	 fyrirtækjanna	 endurspegla	 hugmyndafræði	 þjónandi	 forystu.	

Niðurstöður	sýndu	að	áherslur	viðmælenda	voru	í	takt	við	þá	meginþætti	sem	einkenna	

þjónandi	forystu.	Sigrún	Gunnarsdóttir	og	Birna	Gerður	Jónsdóttir	(2013)	framkvæmdu	

átta	kannanir	á	mismunandi	vinnustöðum	á	Íslandi	á	árunum	2008	til	2012.	Metin	voru	

viðhorf	starfsfólks	til	þjónandi	forystu	næsta	yfirmanns	og	einnig	var	starfsánægja	metin	

og	tengsl	hennar	könnuð	við	mat	starfsfólks	á	þjónandi	forystu.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	

að	starfsfólk	mat	þjónandi	 forystu	almennt	mikið	og	þeir	þættir	 í	 fari	næsta	yfirmanns	

sem	 fengu	mesta	 vægi	 voru	 efling	 og	 ábyrgð.	Mældist	 starfsánægja	 almennt	mikil	 og	

voru	marktæk	tengsl	við	þjónandi	forystu.	

Slæmur	 leiðtogi	notar	aðeins	 framkvæmdanálgun	 (e.	 transactional	approach)	 í	garð	

undirmanna,	 hegðar	 sér	 á	 afskiptalausan	 hátt	 (e.	 acts	 laissez-faire),	 sinnir	 ekki	

undirmönnum	 og	 fylgist	 ekki	 með	 frammistöðu	 þeirra	 (Nyberg,	 Bernin	 og	 Theorell,	

2005).	 Nyberg	 o.fl.	 (2011)	 rannsökuðu	 eyðileggjandi	 stjórnunarforystu	 og	 sálræna	

vellíðan	 á	 meðal	 starfsfólks	 í	 sænskum,	 pólskum	 og	 ítölskum	 hótelum	 og	 leiddu	

niðurstöður	 í	 ljós	 að	 sjálfsmiðuð	 forysta	 (e.	 self-centered	 leadership)	 tengdist	 slæmri	

andlegri	 heilsu	 starfsfólks,	 þrótti	 (e.	 vitality)	 og	 hegðunarálagi.	 Skogstad	 o.fl.	 (2007)	

könnuðu	 hvort	 afskiptalaus	 forysta	 væri	 eyðileggjandi	 leiðtogahegðun	 sem	 sýnir	

kerfisbundið	 samband	 við	 streituvalda	 á	 vinnustaðnum,	 einelti	 í	 vinnu	 og	 sálræna	

vanlíðan.	 Þau	 framkvæmdu	 könnun	 á	 meðal	 rúmlega	 2000	 norskra	 starfsmanna	 og	

leiddu	 niðurstöður	 í	 ljós	 að	 afskiptalaus	 forysta	 var	 jákvætt	 tengt	 hlutverkaárekstri,	

tvíræðu	hlutverki	(e.	role	ambiguity)	og	ágreiningi	meðal	samstarfsfólks.	Niðurstöðurnar	

sýndu	að	afskiptalaus	forysta	væri	eyðileggjandi	leiðtogahegðun.	

2.6 Heilsuefling	

2.6.1 Heilbrigð	skipulagsheild	

Heilbrigður	 vinnustaður	 (e.	 healthy	 workplace)	 er	 þar	 sem	 starfsfólk	 og	 stjórnendur	

sameinast	um	að	nota	stöðugar	umbætur	til	að	vernda	og	efla	heilsu,	öryggi	og	vellíðan	

starfsfólks	og	sjálfbærni	vinnustaðarins.	Það	gerir	það	með	því	að	láta	mismunandi	þætti	

sig	 varða	 eins	 og	 heilsu	 og	 öryggi	 í	 hinu	 líkamlega	 vinnuumhverfi,	 heilsu,	 öryggi	 og	

vellíðan	 í	 sálfélagslega	vinnuumhverfinu,	persónulegrar	heilsuverndar	á	vinnustaðnum,	

leiðir	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 samfélaginu	 sem	 bæta	 heilsu	 starfsfólks,	 fjölskyldna	 þeirra	 og	

annarra	 aðila	 samfélagsins	 (World	 Health	 Organization,	 2010).	 Heilbrigðar	
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skipulagsheildir	 koma	 fram	 við	 starfsfólk	 sem	 verðmætan	 hluta	 rekstrarins	 lykil	 eign	

fyrirtækisins	 (e.	 the	 core	 business	 asset)	 og	 í	 þeim	 er	 starfsfólk	 lykillinn	 að	 langtíma	

árangri	(Lowe,	2010).	Í	töflu	1	má	sjá	lykilvíddir	heilsueflingar	á	vinnustað	og	heilbrigðrar	

skipulagsheildar	bornar	saman	(Lowe,	2010).	

Tafla	1.	Lykilvíddir	heilsueflingar	á	vinnustað	og	heilbrigðrar	skipulagsheildar	bornar	
saman	

Vídd	 Heilsuefling	á	vinnustað	 Heilbrigð	skipulagsheild	
Áhersla	 Einstaklingur	 Skipulagsheild	

Breytingarlíkan	 Heilsuefling	
Þróun	
skipulagsheildarinnar	

Umfang	og	áherslur	 Verkefnamiðað	 Kerfisbundið	og	heildrænt	
Tímarammi	 Stutt	og	miðlungs	langt	 Stöðugt	og	langtíma	

Virði	fyrir	einstaklinginn	 Dregur	úr	heilsufarsbrestum	
Bætt	gæði	í	vinnu	og	meiri	
geta	

Virði	fyrir	
skipulagsheildina	

Lægri	heilsufarskostnaður	og	
fjarvera,	betri	starfsandi	

Betri	frammistaða,	
skilvirkni	og	sjálfbærni	

Tengsl	við	stefnu	
Hluti	af	mannauðsstefnu	eða	
mannauðsáætlun	

Það	hvernig	fyrirtækið	
starfar	

Tengsl	við	menningu	
Endurspeglar	gildi	
skipulagsheildarinnar	

Inngróið	í		viðhorf	og	gildi	
skipulagsheildarinnar		

Ábyrgð	
Formleg	hlutverk	(t.d.		
umsjónarmaður	
heilsueflingar)	

Sameiginleg	ábyrgð	og	
áreiðanleiki	

Forysta	 Yfirleitt	stigveldi	
Dreifð	um	alla	
skipulagsheildina	

	

Til	þess	að	ætla	að	breyta	yfir	í	heilbrigða	skipulagsheild	úr	heilsueflingu	á	vinnustað	þá	

þurfa	 æðstu	 stjórnendur	 að	 horfa	 á	 vellíðan	 starfsfólks	 sem	 stefnumiðað	 markmið	

(Lowe,	 2010).	 Stjórnendur	 sem	 hafa	 skilning	 á	 þessu	 eru	 líklegri	 til	 að	 innleiða	 kerfi,	

stefnur	og	aðferðir	innan	skipulagsheildarinnar	sem	styðja	við	það	að	starfsfólk	blómstri	

í	starfi	sínu	og	í	lífinu	utan	vinnu.	Til	þess	að	þessar	nýjungar	festi	rótum	í	skipulagsheild,	

þá	þarf	sameiginlegt	samtal	að	vera	til	staðar	til	þess	að	tala	um	heilsu	og	frammistöðu.	

Þetta	 samtal	 verður	 að	 koma	 innan	 frá	 og	 að	 lokum	 endurspeglast	 það	 í	

rekstrarhugmynd	 fyrirtækisins	 um	 hvað	 það	 er	 sem	 stuðlar	 að	 ábyrgum,	 langtíma	

árangri	fyrirtækisins	(Lowe,	2010).	
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Lowe	(2010)	setti	 fram	líkan	sem	sýnir	undirstöður	heilbrigðrar	skipulagsheildar	(sjá	

mynd	 2.)	 sem	 munu	 leiða	 til	 sjálfbærs	 árangurs	 (e.	 sustainable	 success)	 en	

undirstöðurnar	eru	forysta	sem	tengir	(e.	inclusive	leadership),	áhugasamt	starfsfólk	(e.	

inspired	employees),	 lifandi	vinnustaður	 (e.	 vibrant	workplace)	og	 jákvæður	 starfsandi	

(e.	positive	culture).	Hér	á	eftir	verða	gerð	nánari	skil	á	líkani	Lowe.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	2.	Undirstöður	heilbrigðrar	skipulagsheildar	(Lowe,	2010,	bls.	22).	

Forysta	sem	tengir	er	til	staðar	bæði	hjá	einstaklingnum	og	skipulagsheildinni.	Lowe	

talar	um	dreifða	 forystu	 (e.	distributed	 leadership)	 á	 vinnustaðnum	sem	 felur	 í	 sér	 að	

margir	 starfsmenn	 taki	þátt	 í	 að	 skipulagsheildin	 fari	 í	 ákveðna	átt	 til	þess	að	ná	 fram	

sameiginlegri	 sýn	 lifandi	 vinnustaðar.	 Þessu	 má	 ná	 fram	 með	 því	 að	 brjóta	 niður	

stigveldishindranir.	

Lifandi	vinnustaðir	tengja	vellíðan	og	frammistöðu,	með	möguleika	á	því	að	ná	meiri	

ávinningi.	 Eiginleikar	 lifandi	 vinnustaðar	 velta	 á	 bæði	 persónulegri	 forystu	 og	 forystu	

innan	skipulagsheilda	(e.	organizational	 leadership).	Einstaklingar	 í	hvaða	stöðu	sem	er	

verða	 að	 skuldbinda	 sig	 til	 að	 fylgja	 persónulegum	 gildum	 og	 gildum	

skipulagsheildarinnar,	þróa	sambönd	sem	byggð	eru	á	gagnkvæmu	trausti	og	virðingu,	

sýna	 frumkvæði	 í	 starfi	 sínu,	 taka	 ábyrgð	 á	 að	 læra	 og	 kenna	 öðrum,	 koma	 með	

hugmyndir	 og	 tillögur	 til	 þess	 að	 gera	 betur	 og	 taka	 þátt	 í	 opnum	 og	 heiðarlegum	

samskiptum,	styðja	samstarfsfólk	sitt	og	bera	kennsl	á	 framlag	annarra.	Starfsfólk	sem	

vinnur	í	heilbrigðri	skipulagsheild	verður	áhugasamt	starfsfólk	(e.	inspired	employees).	

Sjálfbær	árangur	

Áhugasamt	starfsfólk	

	

	Jákvæður	starfsandi	

	

Forysta	sem	tengir	

Lifandi	vinnustaðir	
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Áhugasamt	 starfsfólk	 upplifir	 til	 að	 mynda	 andlega	 og	 líkamlega	 vellíðan,	 er	

ástríðufullt,	 metnaðarfullt,	 hamingjusamt	 og	 tekur	 þátt.	 Það	 hefur	 jákvætt	 viðhorf	 til	

vinnu,	samstarfsfólks	og	stjórnenda.	Það	er	sjálfstætt,	hugsar	í	lausnum,	er	sveigjanlegt	

og	 aðlagast	 breytingum	 fljótt.	 Sýnir	 hollustu,	 ábyrgð	 og	 er	 áreiðanlegt.	 Þessir	 þættir	

leiða	af	sér	vellíðan	og	frammistöðu.	Samkvæmt	Lowe	o.fl.	(eins	og	fram	kemur	í	í	Lowe,	

2010)	 eru	 ákveðnir	 þættir	 sem	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 og	 neikvæð	 áhrif	 á	 það	 hvernig	

starfsfólk	 skynjar	heilbrigt	 starfsumhverfi.	Þeir	þættir	 sem	hafa	 jákvæðustu	áhrifin	eru	

samskipti	 og	 stuðningur,	 starfstengd	 úrræði,	 umbun	 í	 starfi	 og	 sjálfræði	 í	 starfi.	

Starfskröfur	hafa	svo	neikvæðustu	áhrifin	á	það	hvernig	starfsfólk	skynjar	starfsumhverfi	

sitt	(Lowe,	2010).		

Jákvæður	 starfsandi	 felur	 í	 sér	 að	 það	 eru	 vel	 skilgreind	 grunngildi	 sem	 skilgreina	

grunnhugsun	 skipulagsheildarinnar,	 sérstaklega	 hvernig	 komið	 er	 fram	 við	 alla	

einstaklinga	og	hvernig	búist	er	við	að	þeir	komi	 fram	við	aðra.	Starfsfólk	sér	sín	eigin	

persónulegu	gildi	endurspeglast	í	gildum	fyrirtækisins.	Menning	skipulagsheildarinnar	er	

grunnurinn	 að	 árangri	 og	 er	 það	 álit	 stjórnenda	 og	 er	 sífellt	 styrkt	 af	 þeim.	 Öll	

skipulagsheildin,	 stjórnendur	og	 starfsfólk,	 tekur	þátt	 í	 því	 daglega	 að	 lifa	 grunngildin.	

Jákvæður	 starfsandi	 ýtir	 undir	 stolt	 og	 hollustu	 starfsfólks,	 þannig	 að	 það	 upplifir	 að	

vinna	 þeirra	 hefur	 meiri	 tilgang	 og	 merkingu.	 Jákvæður	 starfsandi	 byggir	 á	 virðingu,	

ábyrgð,	 heiðarleika	og	 sanngirni.	 Krafturinn	 í	 þessum	gildum	 liggur	 í	 hvernig	 þau	hafa	

áhrif	á	dagleg	samskipti	á	meðal	samstarfsfólks	það	er	á	milli	stjórnenda	og	starfsfólks,	á	

milli	 starfsfólks	 og	 viðskiptavina,	 viðskiptafélaga	 og	 á	 milli	 skipulagsheildarinnar	 og	

samfélagsins.	Sterk	grunngildi	mynda	traust	sem	er	góður	mælikvarði	á	almenna	heilsu	

skipulagsheildar	(Lowe,	2010).		

2.6.2 Heilsuefling	í	íslensku	samfélagi	

Heilsuefling	 á	 vinnustað	 er	 hluti	 af	 heilsueflingu	 í	 íslensku	 samfélagi.	 Stuðlað	 er	 að	

heilsueflingu	 í	 samfélaginu	 með	 ýmsum	 hætti	 þar	 sem	 embætti	 landlæknis,	

Vinnueftirlitið	og	Íþrótta-og	ólympíusambandið	spila	stórt	hlutverk.		

2.6.2.1 Embætti	landlæknis	

Embætti	 landlæknis	 starfar	 í	 samræmi	 við	 lög	um	 landlækni	og	 lýðheilsu	nr.	 41/2007.	

Samkvæmt	lögum	á	embættið	að	stuðla	að	heilbrigði	landsmanna	meðal	annars	með	því	

að	efla	lýðheilsustarf	hér	á	landi	og	tryggja	gæði	heilbrigðisþjónustu.	Hlutverk	Embættis	
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landlæknis	er	að	stuðla	að	góðri	og	öruggri	heilbrigðisþjónustu	 í	 landinu,	heilsueflingu	

og	forvörnum	(Landlæknir,	e.d.a).	

Heilsueflandi	 samfélag	 er	 heildræn	 nálgun	 sem	 Embætti	 landlæknis	 vinnur	 að	 í	

samstarfi	og	í	samráði	við	sveitarfélög,	opinberar	stofnanir,	frjáls	félagasamtök	og	fleiri	

aðila.	 Heilsueflandi	 samfélag	 styður	 samfélög	 til	 þess	 að	 skapa	 umhverfi	 og	 aðstæður	

sem	stuðla	að	lifnaðarháttum	sem	eru	heilbrigðir	og	heilsu.	Í	heilsueflandi	samfélagi	er	

heilsa	og	líðan	allra	íbúa	höfð	í	forgangi	í	allri	stefnumótun	og	aðgerðum	á	öllum	sviðum	

og	hafa	allir	geirar	hlutverk	(Landlæknir,	e.d.b).		

2.6.2.2 Vinnueftirlitið	
Atvinnurekandi	ber	ábyrgð,	samkvæmt	vinnuverndarlögum	nr.	46/1980,	á	því	að	það	sé	

gerð	 skrifleg	 áætlun	 um	 öryggi	 og	 heilbrigði	 á	 vinnustað	 sem	 byggir	 á	 áhættumati.	

Markmiðið	með	þessari	áætlun	er	að	stuðla	að	öryggi	og	heilbrigði	starfsfólks	og	einnig	

að	koma	í	veg	fyrir	að	heilsa	skaðist	vegna	vinnu	eða	vinnuumhverfis.	Áhættumatið	á	að	

ná	 til	 þeirra	 þátta	 sem	 geta	 haft	 áhrif	 á	 heilsu	 og	 öryggi	 í	 vinnuumhverfinu.	 Ef	

áhættumat	 sýnir	 að	 mögulega	 sé	 vandamál	 til	 staðar	 á	 vinnustaðnum	 þá	 á	

atvinnurekandi	 að	 grípa	 til	 forvarna	 sem	 koma	 í	 veg	 fyrir	 eða	 draga	 úr	 hættu	 á	

heilsuskaða,	 óþægindum	 eða	 slysum	 í	 vinnu.	 Öryggisverðir	 og	 öryggistrúnaðarmenn	

taka	þátt	við	gerð	áætlunarinnar	með	því	að	gera	áhættumat	og	áætlun	um	heilsuvernd	

og	forvarnir	og	fylgjast	jafnframt	með	hvernig	henni	er	framfylgt.	Við	gerð	áhættumats	á	

að	skoða	eftirfarandi	þætti;	efni	og	notkun	hættulegra	efna	á	vinnustað,	 félagslega	og	

andlega	 vinnuverndarþætti	 eins	 og	 samskipti	 og	 einelti,	 álag	 á	 hreyfi-og	 stoðkerfi,	

umhverfisþætti	og	vélar	og	tæki	(Vinnueftirlitið,	e.d.).		

2.6.2.3 Íþrótta-og	ólympíusambandið	

Íþrótta-og	 ólympíusambandið	 (ÍSÍ)	 er	 æðsti	 aðili	 frjálsrar	 íþróttastarfsemi	 í	 landinu	

(Íþrótta-og	Ólympísamband	Íslands,	e.d.)	

Lífshlaupið	er	 heilsu-	 og	 hvatningarverkefni	 á	 vegum	 Íþrótta-	 og	Ólympíusambands	

Íslands	sem	ætlað	er	fólki	á	öllum	aldri.	Í	Lífshlaupinu	eru	landsmenn	hvattir	til	að	huga	

að	daglegri	heilsu	og	auka	hana	eins	og	fólk	hefur	kost	á.	Lífshlaupið	stendur	fyrir	fjórum	

mismunandi	 keppnum;	 grunnskólakeppni,	 framhaldsskólakeppni,	 vinnustaðakeppni	 og	

einstaklingskeppni	 (Lífshlaupið,	 e.d.a).	 Vinnustaðakeppnin	 stendur	 yfir	 í	 þrjár	 vikur	 á	

hverju	ári	 í	 febrúar.	Keppt	er	eftir	 fjölda	starfsmanna	á	vinnustaðnum	og	keppt	er	um	
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bæði	 fjölda	daga	og	fjölda	mínútna	hlutfallslega	miðað	við	heildarfjölda	starfsmanna	á	

vinnustaðnum.	Fá	svo	þeir	vinnustaðir	sem	eru	í	efstu	þremur	sætunum	í	hverjum	flokki	

verðlaun	fyrir	árangurinn	(Lífshlaupið,	e.d.b).		

Hjólað	í	vinnuna	er	heilsu-	og	hvatningarverkefni	sem	hefur	verið	á	vegum	Íþrótta-	og	

Ólympíusambands	 Íslands	 frá	 árinu	 2003	 og	 stuðlar	 að	 því	 að	 efla	 hreyfingu	 og	

starfsanda	á	vinnustöðum.	Markmið	verkefnisins	er	að	vekja	athygli	á	virkum	ferðamáta	

en	þátttakendur	eru	hvattir	til	að	ganga,	hjóla,	hlaupa	eða	nýta	almenningssamgöngur	

til	og	frá	vinnu	á	þriggja	vikna	tímabili	í	maí	á	hverju	ári	(Hjólað	í	vinnuna,	e.d.)		

2.6.3 Heilsuefling	á	vinnustað	

Vellíðan	 (e.	 well-being)	 einstaklingsins,	 það	 er	 ákjósanleg	 líkamleg,	 sálræn	 og	

tilfinningaleg	vellíðan,	er	markmið	heildrænnar	nálgunar	á	heilsueflingu.	Vellíðan	er	efld,	

á	meðan	komið	er	í	veg	fyrir	veikindi	og	meiðsl.	Vellíðan	einblínir	á	jákvæða	tilvist,	ekki	

aðeins	það	að	vera	laus	við	veikindi,	sjúkdóma	eða	meiðsl,	þó	svo	að	það	sé	markmiðið	

líka.	 Heildargæði	 lífs	 einstaklinga	 veltur	 að	 stórum	 hluta	 á	 hvort	 þeir	 upplifi	 vellíðan	

(Lowe,	2010).	

Samkvæmt	Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni	er	ávinningur	heilsueflingar	á	vinnustað	 til	

staðar	 bæði	 fyrir	 fyrirtækið	 sjálft	 og	 starfsmanninn.	Ávinningurinn	 getur	 falist	 í	 bættri	

ímynd	 fyrirtækisins,	 minni	 starfsmannaveltu,	 minni	 streitu	 á	meðal	 starfsfólks,	 bættri	

heilsu	starfsfólks	og	meiri	starfsánægju	meðal	þeirra	(World	Health	Organization,	e.d.a).			

The	European	Network	for	Workplace	Health	Promotion	hefur	skilgreint	heilsueflingu	

á	 vinnustaðnum	 sem	 sameiginlega	 viðleitni	 vinnuveitenda,	 starfsfólks	 og	 samfélags	 til	

þess	 að	 bæta	 heilsu	 og	 vellíðan	 einstaklinga	 í	 vinnu.	 Þessi	 sýn	 á	 heilsueflingu	 á	

vinnustaðnum	setur	sérstaka	áherslu	á	að	bæta	skipulagsheildina	og	vinnuumhverfið,	að	

auka	þátttöku	starfsfólks	í	að	móta	vinnuumhverfið	og	að	hvetja	til	persónulegrar	færni	

og	 faglegrar	 þróunar.	 Heilsuefling	 á	 vinnustaðnum	 einblínir	 á	 þætti	 eins	 og	 umhverfi	

skipulagsheildar,	 eflingu	 heilbrigðs	 lífstíls	 og	 aðra	 þætti	 í	 umhverfinu	 sem	 ekki	 eru	

tengdir	 vinnu	eins	 og	 velferð	 fjölskyldunnar	 og	 samfélagslegir	 þættir	 sem	hafa	 áhrif	 á	

heilsu	starfsfólks.	Heilsueflandi	vinnustaður	telur	heilbrigt	vinnuafl	vera	nauðsynlegt	og	

samþættir	 stefnur,	 kerfi	 og	 aðferðir	 sem	 stuðla	 að	 heilsu	 á	 öllum	 stigum	

skipulagsheildarinnar.	 Frekar	 en	 nokkur	 verkefni,	 þá	 er	 heilsuefling	 á	 vinnustaðnum	

áframhaldandi	ferli	til	þess	að	bæta	vinnu	og	heilsu	(World	Health	Organization,	e.d.a).	
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Kostir	heilsueflingar	fyrir	skipulagsheildina	og	starfsmanninn	eru	margþættir	samkvæmt	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 töflu	 2	 (World	 Health	

Organization,	e.d.a).	

Tafla	2.	Kostir	heilsueflingar	fyrir	skipulagsheildina	og	starfsmanninn	

Fyrir	skipulagsheildina	 Fyrir	starfsmanninn	

Vel	stjórnuð	heilsu-og	öryggisáætlun	 Öruggt	og	heilbrigt	starfsumhverfi	
Jákvæð	og	umhyggjusöm	ímynd	 Aukið	sjálfsálit	
Betri	starfsandi	 Minni	streita	
Minni	starfsmannavelta	 Betri	starfsandi	
Minni	fjarvera	 Aukin	starfsánægja	
Aukin	framleiðni	 Aukin	færni	þegar	kemur	að	heilsuvernd		
Minni	heilbrigðis-	og	tryggingakostnaður	 Bætt	heilsa	
Minni	hætta	á	sektum	og	málaferlum	 Aukin	vitund	á	vellíðan	
	

Mikilvægt	 er	 að	 heildarstefna	 og	 langtímaáætlun	 um	heilsueflingu	 á	 vinnustaðnum	

sem	mótuð	er	falli	að	stjórnarháttum	vinnustaðarins	og	almennri	stefnu	hans.	Þá	skiptir	

máli	 að	áætlunin	 feli	 í	 sér	 skammtímamarkmið	og	 taka	 skal	 fram	þau	úrræði	 sem	eru	

nauðsynleg,	 tímaáætlun,	 fjármagn	 og	 ábyrgðarmann	 fyrir	 hverri	 aðgerð	 (Embætti	

landlæknis,	e.d.).	

2.6.3.1 Rannsóknir	um	heilsueflingu	á	vinnustað	

Heildargreining	 var	 gerð	 á	 rannsóknum	 sem	 gefnar	 voru	 út	 fyrir	 árið	 2012,	 þar	 sem	

metin	 voru	áhrif	 þýðis,	 rannsóknar,	 íhlutunareinkenna	og	gæði	 rannsóknar	 á	 skilvirkni	

heilsueflingarverkefna	 á	 vinnustað.	Metin	 voru	 áhrif	 þeirra	heilsueflingarverkefna	 sem	

miðuðu	 að	 hreyfingu,	 heilbrigðu	 mataræði,	 offitu	 og	 að	 því	 að	 hætta	 reykingum	 á	

sjálfsskynjun	 á	 heilsu	 (e.	 self-perceived	 health),	 fjarveru	 frá	 vinnu	 vegna	 veikinda,	

vinnuafköst	 eða	 getu	 til	 að	 vinna	 (Rongen	 o.fl.,	 2013).	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	

heildaráhrif	 heilsueflandi	 verkefna	 á	 vinnustað	 voru	 lítil	 og	 áhrif	 þeirra	 í	

inngripsrannsóknum	 velta	 ekki	 aðeins	 á	 gerð	 og	 efni	 inngripsins	 sem	 var	 innleitt	 en	

einnig	 á	 því	 hversu	 margir	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni,	 einkennum	 hennar	 og	

aðferðafræðilegum	gæðum.	Heilsueflingarverkefni	á	vinnustað	höfðu	meiri	áhrif	á	yngri	

þátttakendur	og	einnig	voru	inngrip	sem	eitthvað	var	gert	í	hverri	viku	áhrifaríkari,	sem	

leggur	áherslu	á	þörfina	fyrir	öflugri	heilsueflingu	á	vinnustað	(Rongen	o.fl.,	2013).		
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Samkvæmt	 Payne	 o.fl.	 (2018)	 geta	 heilsueflingarverkefni	 (e.	 workplace	 health	

promoton	programs)	á	vinnustað	haft	ýmis	áhrif.	Þau	geta	leitt	starfsfólk	til	að	tileinka	

sér	 heilbrigðari	 venjur,	 minnkað	 tíðni	 langvinnra	 sjúkdóma,	 haft	 stjórn	 á	 útgjöldum	

vinnuveitenda	 tengt	 heilsu	 og	 lágmarkað	 fjarvistir	 frá	 vinnu	 (Payne	 o.fl.,	 2018).	

Heilsueflingarinngrip	á	vinnustað	sem	fela	í	sér	hreyfingu	eða	næringu	á	vinnustaðnum	

geta	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 heilsu	 þegar	 hvatning	 er	 notuð.	 Vinnustaðurinn	 er	 kjörið	

umhverfi	 til	 þess	 að	 gera	 breytingar	 þegar	 kemur	 að	 hreyfingu,	 næringu	 og	 heilsu	

starfsfólks	(Hutchinson	og	Wilson,	2011).	Heilsuefling	sem	miðaði	að	næringu,	hreyfingu	

eða	hvoru	tveggja	var	skoðuð.	Heilsuefling	sem	miðar	að	næringu,	hreyfingu	eða	bæði	

hefur	sýnt	leiða	af	sér	hóflegt	þyngdartap.	Almennt	geta	forvarnarátök	á	vinnustaðnum	

gegn	 offitu	 ekki	 aðeins	 aukið	 sjálfstraust	 starfsfólks	 og	 bætt	 sambandið	 á	 milli	

stjórnenda	og	starfsmanna	heldur	einnig	haft	möguleikann	á	að	auka	hagnað	fyrirtækja	

með	 auknum	 afköstum	 starfsfólks	 og	 minnkað	 lækniskostnað	 og	 örorkukostnað	 (e.	

disability	costs)	(Anderson	o.fl.,	2009).		

	Sýnt	hefur	verið	 fram	á	að	þegar	verið	er	að	 reyna	að	breyta	hegðun	þá	er	þörf	á	

bæði	 hvatningaráætlunum	 (e.	 motivational	 strategies)	 sem	 miða	 að	 því	 að	 breyta	

viðhorfi	 og	 ásetningi	 (e.	 intention)	 og	 nauðsynlegum	 aðferðum	 sem	 miða	 að	 því	 að	

breyta	fyrri	hegðun	(Thomas	o.fl.,	2016).	Áhrifarík	hvatningarátök	þurfa	því	að	hafa	tvo	

meginþætti,	annars	vegar	upplýsingar	um	mögulegan	heilsuávinning	og	einhvers	konar	

sjónræn	hvatning	sem	hvetur	til	hegðunar	á	þeim	tíma	sem	ákvörðunin	er	tekin.	Könnuð	

voru	áhrif	hvatningarinngripa	til	að	nota	stiga	á	vinnustað	og	sýndu	niðurstöður	að	það	

var	 engin	 breyting	 á	 hlutfalli	 þeirra	 sem	 tóku	 stigann	 á	 vinnustað	 þegar	 aðeins	 eitt	

inngrip	 var	 notað,	 það	 er	 skilaboð	 á	 þeim	 stað	 um	 hvort	 viðkomandi	 ætlaði	 að	 taka	

stigann	neðst	eða	efst	í	stiganum.	Til	samanburðar,	þá	jókst	notkun	á	stiga	þegar	báðir	

hlutar	inngripsins	voru	notaðir,	það	er	skilaboð	við	upphaf	og	lok	stigans	(Thomas	o.fl.,	

2016).		

Proper	 o.fl.	 (2003)	 framkvæmdu	 kerfisbundna	 athugun	 þar	 sem	 markmiðið	 með	

rannsókninni	 var	 að	 skoða	 með	 gagnrýnum	 augum	 áhrif	 heilsueflingar	 á	 vinnustað	 á	

hreyfingu,	 líkamlegt	 hreysti	 og	 heilsu.	 Niðurstöðurnar	 voru	 að	 hreyfingarátök	 á	

vinnustaðnum	 juku	 hreyfingu	 og	minnkuðu	 líkurnar	 á	 stoðkerfissjúkdómum.	 Líkamleg	

hreyfing	 getur	 dregið	 úr	 vinnutengdu	 álagi	 (Gerber	 o.fl.,	 2014).	 Andersen	 o.fl.	 (2015)	
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könnuðu	 áhrif	 líkamlegrar	 hreyfingar	 á	 félagsauð	 og	 sýndu	 niðurstöður	 að	 líkamleg	

hreyfing	í	vinnu	sem	byggð	var	á	hópum	stuðlaði	að	því	að	byggja	upp	félagsauð	innan	

teyma	á	vinnustaðnum.		

Heilsuefling	á	vinnustað	er	algeng	stefna	sem	notuð	er	 til	þess	að	auka	 framleiðni	 í	

starfi	 (Cancelliere	 o.fl.,	 2011).	 Skoðaðar	 voru	 rannsóknir	 sem	 höfðu	 kannað	 áhrif	

heilsueflingarátaka	 sem	 höfðu	 verið	 innleidd	 á	 vinnustaðnum.	 Niðurstöður	

rannsóknanna	 leiddu	 í	 ljós	 að	 heilsueflingarverkefni	 (e.	workplace	 health	 programs)	 á	

vinnustað	 geta	 dregið	 úr	 veikindaviðveru	 (e.	 presenteeism).	 Þau	 verkefni	 sem	 voru	

árangursrík	 fólu	 í	 sér	 skipulagslega	 forystu	 (e.	 organizational	 leadership),	

heilsufarsskoðun,	 sérsniðin	 einstaklingsmiðuð	 átök	 og	 styðjandi	 vinnustaðamenningu.	

Niðurstöður	 sýndu	 einnig	 að	mögulegir	 áhættuþættir	 sem	 ýttu	 undir	 veikindaviðveru	

voru	meðal	annars	að	vera	í	yfirþyngd,	slæmt	mataræði,	skortur	á	hreyfingu,	mikið	álag	

og	 slæm	 tengsl	 við	 samstarfsfélaga	 og	 stjórnendur.	 Veikindaviðvera	 er	 skilgreind	 sem	

það	 að	 vera	 til	 staðar	 í	 vinnnunni	 en	 á	 einhvern	 hátt	 takmarkað	 þegar	 kemur	 að	

frammistöðu	í	starfi	en	veikindaviðvera	er	mjög	algeng	og	henni	fylgir	mikill	kostnaður	

fyrir	vinnuveitendur	(Cancelliere	o.fl.,	2011).		

Kuoppala	o.fl.	 (2008)	skoðuðu	mat	á	skilvirkni	 inngripa	 innan	vinnustaðarins	til	þess	

að	ýta	undir	betri	geðheilsu	og	vellíðan.	Niðurstöður	sýndu	að	 inngrip	sem	miðuðu	að	

því	að	efla	andlega	heilsu	skipta	miklu	máli	fyrir	vellíðan	og	starfsgetu	starfsfólks	og	hafa	

þau	 áhrif	 að	 fjarvistir	 vegna	 veikinda	minnka.	 Hins	 vegar	 þegar	 fræðslu	 og	 sálrænum	

inngripum	er	beitt	einum	og	sér	þá	sýna	þau	takmarkaðan	árangur	til	langs	tíma	og	þess	

vegna	þurfi	inngripin	að	miða	bæði	að	líkamlegu	og	sálrænu	umhverfi	í	vinnu	(Kuoppala	

o.fl.,	2008).		

Ljungbad,	 Graströ,	 Dellve	 og	 Åkerlind	 (2014)	 skoðuðu	 almennt	 sálfélagsleg	

vinnuskilyrði	 og	 mælingar	 á	 heilsueflingu	 á	 vinnustaðnum	 í	 tengslum	 við	 heilsu	

starfsfólks	 og	 veikindafjarvistir	 í	 sænskum	 umönnunarskipulagsheildum	 (e.	 care	

organizations).	 Rannsókn	 Ljungbad	 o.fl.	 (2014)	 sýndi	 að	 mælingar	 á	 heilsueflingu	 á	

vinnustaðnum	 og	 sálfélagsleg	 vinnuskilyrði	 tengjast	 heilsu	 starfsmanna	 og	 fjarvistum	

vegna	veikinda.	Niðurstöður	gefa	til	kynna	að	vinnuveitendur	geti	eflt	heilsu	starfsfólks	

með	því	að	bjóða	upp	á	mismunandi	heilsutengd	verkefni	og	athafnir,	einnig	með	því	að	

móta	 hágæða	 vinnuumhverfi	 ásamt	 því	 að	 hafa	 þróunar-	 og	 styðjandi	 leiðtogastíla.	
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Einnig	 geta	 vinnuveitendur	 eflt	 heilsu	 með	 fyrirbyggjandi	 aðgerðum	 sem	 snúa	 að	

hlutverkaárekstrum	og	með	því	að	hafa	stuðningsríkt	og	þægilegt	félagslegt	umhverfi.	

Dellve	 o.fl.	 (2007)	 skoðuðu	 áhrif	 leiðtogaeiginleika	 á	 heilsueflingarstefnur	 og	 tíðni	

langtíma	mætingu	í	vinnu.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	auka	þekkingu	á	því	hvernig	

leiðtogaeiginleikar	og	heilsueflingarverkefni	á	vinnustað	hafa	áhrif	á	 langtíma	mætingu	

starfsfólks	í	vinnu.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	auknir	leiðtogaeiginleikar,	sérstaklega	þar	

sem	 leiðtogar	 notuðu	 umbun,	 viðurkenningu	 og	 virðingu,	 voru	 tengdir	 betri	mætingu	

starfsfólks	í	vinnu.	Forysta,	heilsueflingarverkefni	á	vinnustaðnum	og	viðhorf	leiðtoga	til	

vinnutengdrar	 heilsu	 starfsfólks	 eru	mikilvægir	 þættir	 í	 innleiðingarferli	 og	 einnig	 í	 að	

hafa	 áhrif	 á	 mætingu	 starfsfólks	 í	 vinnu.	 Í	 þessari	 rannsókn	 þá	 höfðu	 margþætt	

heilsueflingarinngrip	stærstu	áhrifin	á	mætingu	í	vinnu.		

Samkvæmt	 Zimolong	 og	 Elke	 (2006)	 er	 skuldbinding	 frá	 æðstu	 stjórnendum	 og	

stuðningur	 frá	 yfirmanni	 taldir	 vera	 lykilúrræði	 fyrir	 árangursríka	 heilsueflingu	 á	

vinnustaðnum.	 Einnig	 eru	 bein	 samskipti	 á	 milli	 yfirmannsins	 og	 starfsmannsins	

nauðsynleg	svo	að	heilsuefling	á	vinnustað	sé	árangursrík	(Zimolong	og	Elke,	2006).	

Samkvæmt	 Lowe	 (2010)	 einblína	 heildræn	 vellíðunarverkerkefni	 á	 undirliggjandi	

þætti	og	hegðun	sem	hafa	áhrif	á	lífstíl	einstaklingsins	eins	og	reykingar,	kyrrsetu,	borða	

of	mikið	ruslfæði	eða	að	fá	ekki	nægjanlegan	svefn.	Hann	segir	frekari	framfarir	aðeins	

mögulegar	með	því	að	víkka	út	einstaklingsmiðaða	heilsueflingarlíkanið	til	þess	að	taka	

einnig	með	í	myndina	menningu	á	vinnustað,	sambönd,	kerfi	og	innviði.	Hann	segir	þetta	

krefjast	 breytinga	 á	hugsun,	 þannig	 að	 inngrip	 séu	ekki	 séð	 sem	 skammtíma	 verkefni,	

heldur	hluti	af	menningu	vinnustaðarins.	Að	tileinka	sér	þessa	víðtæku	nálgun	er	næsta	

skrefið	 í	 átt	 að	 heildrænni	 heilsueflingu.	 Heilsuefling	 samkvæmt	 Ottawa	 Charter	 for	

Health	 Promotion	 er	 heildræn	 heilsuefling.	 Skilgreining	 Ottawa	 á	 heilsueflingu	 er	 það	

ferli	sem	gerir	 fólki	kleift	að	auka	stjórn	á	og	efla	heilsu	sína.	Til	þess	að	ná	 líkamlegri,	

andlegri	og	félagslegri	vellíðan	verður	einstaklingur	að	geta	skilgreint	og	áttað	sig	á	hvað	

hann	þráir	til	þess	að	fullnægja	þörfum	og	til	þess	að	breyta	þarf	hann	að	takast	á	við	

umhverfið.	Heilsa	er	þess	vegna	séð	sem	úrræði	fyrir	daglegt	líf.	Heilsa	er	jákvætt	hugtak	

sem	 leggur	 áherslu	 á	 félagsleg	 og	 persónuleg	 úrræði,	 sem	 og	 líkamlega	 getu	 (World	

Health	Organization,	e.d.b).	
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Torp,	Eklund	og	Thorpenberg	(2011)	framkvæmdu	fræðilega	samantekt	(e.	literature	

review)	á	116	greinum	frá	árunum	1986	til	ársins	2008	um	heilsueflingu	á	vinnustað	á	

Norðurlöndunum,	það	er	Finnlandi,	Svíþjóð,	Danmörku,	Noregi	og	Íslandi.	Samantektin	

leiddi	í	ljós	að	áhersla	var	aðallega	lögð	á	hegðunarbreytingar	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	

sjúkdóma	frekar	en	heildræna	heilsueflingu,	eins	og	skilgreind	er	af	The	Ottawa	Charter	

for	Health	Promotion.	Flestar	greinanna	voru	 framkvæmdar	 í	 Svíþjóð	eða	af	 sænskum	

rannsakendum	 (39%)	 og	 í	 Finnlandi	 (38%),	 í	 Danmörku	 (10%)	 og	 Noregi	 (10%)	 en	

rannsóknirnar	voru	fæstar	frá	Íslandi	(3%)	(Torp,	Eklund	og	Thorpenberg,	2011).	

2.6.3.2 Íslenskar	rannsóknir	um	heilsueflingu	á	vinnustað	

Ekki	liggur	fyrir	svo	vitað	sé	um	fjölda	fyrirtækja	á	Íslandi	sem	eru	með	heilsueflingu	sem	

hluta	af	 skipulagi	og	 starfi	 sínu.	Við	 leit	að	 íslenskum	ritrýndum	 fræðilegum	greinum	 í	

rafrænum	 gagnasöfnum	 þar	 sem	 heilsuefling	 er	 lykilhugtak	 komu	 einungis	 í	 ljós	 tvær	

rannsóknir	 (Ágústa	 Guðmarsdóttir	 og	 Kristinn	 Tómasson,	 2007;	 Gunnarsdóttir	 og	

Bjornsdóttir,	2003).	

Ágústa	Guðmarsdóttir	og	Kristinn	Tómasson	(2007)	framkvæmdu	rannsókn	sem	fólst	

í	 því	 að	gera	 samanburð	á	 líðan	og	 vinnuumhverfi	 starfsmanna	 fyrir	og	eftir	 íhlutun	á	

vinnuumhverfi	þeirra	hjá	leikskólum	Reykjavíkur.	Árið	2000	var	spurningalisti	lagður	fyrir	

starfsfólk	 í	 16	 leikskólum	 og	 varðaði	 hann	 vinnuumhverfi,	 líðan	 og	 heilsu.	

Vinnuumhverfismat	var	gert	og	var	leikskólunum	skipt	í	fjóra	flokka.	Í	kjölfarið	fór	fram	

íhlutun	á	vinnuumhverfi	 leikskólanna	þar	sem	aðbúnaður	var	endurnýjaður	og	 fræðsla	

fyrir	starfsfólk	um	vinnuvernd.	Árið	2002	var	sami	spurningalisti	og	í	upphafi	lagður	fyrir	

allt	starfsfólk	leikskólanna.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	aðbúnaður	starfsfólks	leikskólanna,	

að	þeirra	mati,	hafði	batnað.	Fleira	starfsfólk	hafði	fengið	fræðslu	um	líkamsbeitingu	og	í	

góðum	 vinnubrögðum	 árið	 2002	 en	 2000.	 Jafnframt	 notaði	 færra	 starfsfólk	

líkamsstellingar	 sem	 voru	 erfiðar	 heldur	 en	 áður.	 Niðurstöður	 leiddu	 einnig	 í	 ljós	 að	

líkamleg	 einkenni	 starfsfólks	 voru	minnst	 þar	 sem	 rýmið	 var	mest,	 hlutfall	 ófaglærðra	

hæst	 og	 færri	 fengið	 kennslu	 í	 líkamsbeitingu	 heldur	 en	 í	 hinum	 flokkunum.	 Þar	 sem	

faglært	starfsfólk	var	í	meirihluta	voru	líkamlegu	einkennin	mest.	Einnig	kom	í	ljós	að	við	

lok	rannsóknar	var	sálfélagsleg	líðan	góð	á	heildina	litið	og	var	jákvæðari	eða	stóð	í	stað	í	

samanburði	við	upphaf	rannsóknar.	Einnig	kom	í	ljós	að	þar	sem	menntun	var	hæst	og	

starfsaldur	hærri	þá	var	sálfélagsleg	líðan	best,	þrátt	fyrir	minna	rými.	
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Gunnarsdóttir	og	Bjornsdóttir	(2003)	könnuðu	upplifun	á	vellíðan	og	möguleikann	á	

heilsueflingu	 á	 meðal	 ófaglærðra	 starfsmanna	 í	 annars	 vegar	 eldhúsi	 og	 hins	 vegar	 í	

þvottahúsi	 í	 sjúkrahúsi	 á	 Íslandi.	 Upplifanir	 voru	 greindar	 í	 ljósi	 efnisins	 og	

skipulagsþættir	 sem	móta	 vinnuskilyrði.	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 það	 var	munur	 á	

milli	 hópanna	 tveggja	 sem	 skoðaðir	 voru.	 Á	 báðum	 stöðum	 var	 álag	 á	 líkamann	 sem	

stafaði	af	of	miklum	hávaða,	þungum	lyftingum	og	óþægilegum	vinnuskilyrðum.	Einnig	

var	vinnan	upplifuð	 sem	einhæfð	og	krefjandi.	Mannleg	 samskipti	 voru	 skilgreind	 sem	

lykilatriði	í	að	draga	úr	þeim	skilyrðum	sem	leiddu	til	álags	á	starfsfólk	á	báðum	stöðum	

en	 fram	kom	munur	á	vinnustöðunum	hvað	varðar	mannleg	 samskipti.	 Í	þvottahúsinu	

þá	 upplifði	 starfsfólk	 virðingu	 og	 viðurkenningu	 af	 samstarfsfólki	 og	 yfirmönnum.	 Að	

tilheyra	 vinnuhópnum	 var	 þeim	 mikilvægt	 og	 þeim	 fannst	 vera	 hlustað	 á	 þau	 af	

yfirmanni.	 Í	 eldhúsinu	 kom	 hins	 vegar	 fram	 mjög	 lítil	 samheldni	 á	 meðal	 starfsfólks,	

stjórnendur	virtust	vera	fjarlægir	starfsfólki	og	var	starfsfólki	skipt	upp	í	vinnuhópa	sem	

sýndu	óvild	(e.	antagonism)	í	garð	hvers	annars.	Einnig	voru	fáar	leiðir	til	þess	að	koma	

með	kvartanir	og	tillögur	að	umbótum.	Starfsfólkið	sem	vann	í	þvottahúsinu	höfðu	hins	

vegar	jákvæða	reynslu	af	vinnunni.	Það	upplifði	að	stjórnendur	væru	að	reyna	að	bæta	

vinnuskilyrði	að	því	marki	sem	mögulegt	var	og	tóku	þátt	 í	því	með	því	að	 leggja	 fram	

tillögur,	innleiða	breytingar	og	þróa	þeirra	eigin	leiðir	til	að	takast	á	við	vinnuna.		

Margar	 rannsóknir	 á	 heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks	 hér	 á	 landi	 hafa	 verið	 gerðar.	

Gunnarsdóttir	 o.fl.	 (2009)	 skoðuðu	 hvaða	 þættir	 í	 vinnuumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	

tengjast	 líðan	 þeirra	 í	 starfi	 og	 gæðum	 umönnunar	 á	 sjúkrahúsi	 á	 Íslandi.	 Helstu	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	 til	 þess	að	 stuðningur	 frá	 stjórnendum	eininga	 (e.	

unit-level	managers),	nægt	starfsfólk	og	tengsl	hjúkrunarfræðings	og	læknis	hefur	sterk	

og	 stöðug	 tengsl	 við	 kulnun	 hjúkrunarfræðinga	 og	 gæði	 umönnunar	 sjúklinga.	

Stuðningur	 stjórnenda	á	einingastigi	 var	 aðal	 forspárþáttur	bæði	 fyrir	 starfsánægju	og	

gæði	 umönnunar	 sjúklinga.	 Skoðuð	 voru	 tengsl	 streituvaldandi	 þátta	 í	 starfsumhverfi,	

svefns	og	stoðkerfisverkja	hjá	millistjórnendum	sem	eru	 í	opinberri	þjónustu	á	 Íslandi,	

það	er	hjúkrunardeildarstjóra.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	skýr	tengsl	streituvaldandi	þátta	í	

starfsumhverfi,	 ófullnægjandi	 svefns	 og	 stoðkerfisverkja.	 Bæði	 streituvaldandi	 þættir	 í	

starfsumhverfinu	 og	 svefn	 höfðu	 tengsl	 við	 styrkleika	 stoðkerfisverkja	 á	 hálssvæði	 og	

herðum	og	hafði	svefn	tengsl	við	styrkleika	verkja	í	neðri	hluta	baks.	Meiri	streita	leiddi	
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af	 sér	 meiri	 stoðkerfisverki	 á	 hálssvæði	 og	 í	 herðum	 með	 tilliti	 til	 svefns	 (Sigríður	

Halldórsdóttir	o.fl.,	2016).	

Rannsóknir	hafa	verið	gerðar	líðan	starfsfólks	í	kjölfar	efnahagshrunsins.	Yfirlitsgrein	

Guðbjargar	Lindu	Rafnsdóttur,	Ástu	Snorradóttur	og	Hjördísar	Sigursteinsdóttur	 (2014)	

fjallaði	 um	 íslenskar	 rannsóknir	 sem	 hafa	 rannsakað	 vinnufyrirkomulag	 og	 líðan	

starfsfólks	 í	 fjármálafyrirtækjum	 og	 sveitarfélögum	 á	 Íslandi	 í	 kjölfar	

efnahagskreppunnar	sem	hófst	árið	2008.	Rannsóknirnar	byggja	á	bæði	eigindlegum	og	

megindlegum	gögnum	og	sýna	að	fjármálahrunið	sem	átti	sér	stað	á	Íslandi	leiddi	af	sér	

mikla	 aukningu	 á	 vanlíðan,	 fjarvistum	 vegna	 veikinda	 og	 vandamálum	 sem	 snúa	 að	

samskiptum	á	meðal	þeirra	sem	misstu	ekki	vinnuna.	Starfsfólk	í	deildum	og	stofnunum	

sem	varð	fyrir	beinum	niðurskurði	eða	stórum	breytingum	var	í	meiri	áhættu	en	annað	

starfsfólk	 að	 upplifa	 ýmiss	 konar	 vanlíðan	 og	 samskiptavandamál	 á	 vinnustaðnum.	

Rannsókn	 var	 gerð	þar	 sem	 skoðaðar	 voru	breytingar	 á	 eigin	mati	 á	 (e.	 self-reported)	

andlegri	 og	 líkamlegri	 heilsu	 og	 heilsueinkennum	 (e.	 health	 symptoms)	 hjá	 þeim	

starfsmönnum	 sem	 voru	 eftir	 innan	 íslenskra	 sveitarfélaga	 sem	 unnu	 innan	

menntakerfisins	og	umönnunarkerfisins	á	meðan	efnahagshrunið	átti	sér	stað.	Kannaður	

var	kynjamunur	á	heilsu	og	munur	á	milli	þeirra	vinnustaða	þar	sem	uppsagnir	áttu	sér	

stað	og	þar	sem	uppsagnir	áttu	sér	ekki	stað	og	mun	á	milli	vinnustaða	þar	sem	mikið	

vinnuálag	var	og	þar	sem	lítið	vinnuálag	var.	Helstu	niðurstöður	sýndu	að	bæði	andleg	

og	 líkamleg	 heilsa	 starfsfólks	 versnaði	 ár	 frá	 ári	 á	milli	 áranna	 2010,	 2011	 og	 2013	 á	

öllum	vinnustöðum,	 	þeim	vinnustöðum	þar	sem	uppsagnir	áttu	sér	stað	og	vinnuálag	

var	 mikið	 vegnaði	 verr.	 Á	 sama	 tíma	 voru	 útgjöld	 minnkuð	 til	 heilbrigðiskerfisins	

(Sigursteinsdóttir,	Rafnsdóttir	og	Jónsdóttir,	2017).		

Eins	 og	 rannsóknir	 hafa	 bent	 á	 í	 þessum	kafla	 þá	 er	mikilvægt	 að	 auka	þekkingu	 á	

hvernig	 eigi	 að	 stuðla	 að	 vellíðan	 starfsfólks	 og	 árangursríkri	 heilsueflingu	 á	

vinnustöðum.	 Margar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 erlendis	 á	 heilsueflingu	 á	

vinnustöðum	 og	 á	 heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks.	 Það	 síðarnefnda	 hefur	 verið	 mikið	

rannsakað	á	Íslandi	en	heilsuefling	á	vinnustað	hefur	hins	vegar	verið	lítið	rannsökuð	hér	

á	landi.	Einungis	tvær	birtar	greinar	(Ágústa	Guðmarsdóttir	og	Kristinn	Tómasson,	2007;	

Gunnarsdóttir	 og	 Bjornsdóttir,	 2003)	 komu	 í	 ljós	 	 þegar	 leitað	 var	 að	 íslenskum	

ritrýndum	 fræðilegum	 greinum	 í	 rafrænum	 gagnasöfnum	 með	 lykilhugtakinu	
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heilsuefling.	 Þetta	 undirstrikar	 mikilvægi	 þess	 að	 auka	 þurfi	 þekkingu	 á	 þessu	

viðfangsefni	hér	á	landi.	Tilgangur	þessarar	rannsóknar	er	að	fá	innsýn	í	hverjar	áherslur	

stjórnenda	eru	á	vellíðan	starfsfólks	 í	 fyrirtækjum	sem	eru	með	formlega	heilsueflingu	

og	hvað	felst	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna.	Rannsóknin	hefur	hagnýtt	gildi	fyrir	fyrirtæki	

og	stjórnendur	og	geta	nýst	fyrirtækjum	sem	hafa	það	markmið	að	efla	líðan	starfsfólks	

og	jafnvel	fyrirtækja	sem	eru	að	innleiða	heilsueflingu.		
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3 Rannsóknaraðferð	

Í	þessari	rannsókn	var	stuðst	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	en	sú	aðferð	 leitast	eftir	

að	skilja	hvernig	fólk	túlkar	reynslu	sína,	hvernig	það	upplifir	sig	í	félagslegu	samhengi	og	

hvaða	 merkingu	 það	 gefur	 reynslu	 sinni	 (Esterberg,	 2002;	 Merriam,	 2009).	

Meginmarkmið	 eigindlegrar	 rannsóknar	 er	 að	 afhjúpa	 og	 túlka	 þessar	 merkingar	

(Merriam,	2009).		

Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	byggja	á	aðleiðslu	 (Esterberg,	2002;	Merriam,	2009)	

sem	 felur	 í	 sér	 að	 rannsakendur	 safna	 gögnum	 til	 þess	 að	byggja	hugtök,	 tilgátur	 eða	

kenningar.	Rannsakandinn	er	megin	greiningartólið	við	gagnasöfnun	og	gagnagreiningu.	

Þar	 sem	 skilningur	 er	 markmið	 eigindlegra	 rannsókna	 þá	 þarf	 rannsakandi	 að	 geta	

brugðist	fljótt	við,	geta	aðlagað	sig	aðstæðum	og	einnig	að	geta	spurt	viðmælanda	hvort	

hann	sé	að	skilja	hann	 rétt.	Hins	vegar	getur	 rannsakandinn	haft	 sínar	 takmarkanir	og	

hlutdrægni	 sem	 geta	 haft	 áhrif	 á	 rannsóknina,	 en	 mikilvægt	 er	 að	 rannsakandi	 sé	

meðvitaður	 um	 það	 í	 greiningu	 og	 túlkun	 gagna.	 Ferlið	 er	 í	 sífelldri	 þróun	 og	 er	

sveigjanlegt	 og	 geta	 skilyrði	 breyst	 á	meðan	 rannsókn	 stendur,	 þess	 vegna	er	 stöðugt	

notast	við	bæði	gagnasöfnun	og	gagnagreiningu	(Merriam,	2009).	

3.1 Þátttakendur	

Við	val	 á	þátttakendum	var	notast	 við	markvisst	úrtak	 (e.	purposive	 sampling)	en	það	

felur	í	sér	að	finna	lykilþátttakendur	sem	mæta	þeim	viðmiðum	sem	rannsakandi	vill	að	

sé	 mætt	 fyrir	 þátttöku	 í	 rannsókninni.	 Ýmsar	 gerðir	 markvissra	 úrtaka	 eru	 til	 og	 er	

snjóboltaúrtak	 (e.	 snowball	 sampling)	 ein	 þeirra.	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	 notast	 við	

snjóboltaúrtak	sem	er	ein	algengasta	gerð	markvissra	úrtaka.	Þessi	aðferð	felur	í	sér	að	

finna	 nokkra	 lykilþátttakendur	 sem	 mæta	 þeim	 skilyrðum	 sem	 sett	 hafa	 verið	 fyrir	

þátttöku	 í	 rannsókninni.	 Í	 kjölfarið	 eru	 lykilþátttakendur	 beðnir	 um	 að	 benda	 á	 aðra	

einstaklinga	 sem	 uppfylla	 skilyrðin	 sem	 rannsakandinn	 hefur	 sett	 fyrir	 rannsóknina	

(Merriam,	2009).		

Viðmælendur	 í	 rannsókninni	 voru	 átta,	 sex	 konur	 og	 tveir	 karlar	 og	 eru	 flestir	

viðmælendur	millistjórnendur	í	fyrirtækjunum.	Þeim	er	gerð	nánari	skil	í	töflu	3.	Skilyrði	

fyrir	þátttöku	í	rannsókninni	voru	að	fyrirtækin	væru	með	heilsueflingu	en	í	þeim	tilgangi	
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voru	 heimasíður	 fyrirtækjanna	 skoðaðar	 og	 kannað	 var	 hvort	 þar	 kæmi	 fram	 að	 þau	

væru	 með	 heilsueflingu,	 heilsustefnu	 eða	 að	 heilsa	 og/eða	 líðan	 væri	 hluti	 af	

mannauðsstefnu	 þeirra.	 Rannsakandi	 hafði	 samband	 við	 þátttakendur	 í	 gegnum	

tölvupóst	 (sjá	 viðauka	 1)	þar	 sem	hann	 sagði	 frá	 rannsókn	 sinni	 og	 tilgangi	 og	 óskaði	

eftir	viðtali.	Í	kjölfarið	var	ítrekað	við	þátttakendur	að	viðtölin	yrðu	tekin	upp,	að	fyllsta	

trúnaði	 væri	 heitið,	 að	 þeir	 fengju	 dulnefni	 og	 að	 öllum	 gögnum	 yrði	 eytt	 að	 lokinni	

gagnavinnslu.	 Viðtölin	 fóru	 fram	 á	 tímabilinu	 8.	 mars	 2018	 til	 26.	 júní	 2018	 og	 hitti	

rannsakandi	 viðmælendur	 á	 vinnustað	 þeirra.	 Rannsakanda	 fannst	 vanta	 meiri	

upplýsingar	frá	þátttakendum	og	bætti	því	við	spurningum	og	óskaði	þá	eftir	símaviðtali	

í	 gegnum	 tölvupóst	 (sjá	 viðauka	 2)	 við	 alla	 þátttakendur.	 Þau	 viðtöl	 fóru	 fram	 á	

tímabilinu	26.	október	til	30.	nóvember	2018	og	voru	þau	einnig	tekin	upp.		

Tafla	3.	Þátttakendur	

Dulnefni	
viðmælanda	 Staða	í	fyrirtæki	

Starfsaldur	
hjá	fyrirtæki	
(í	árum)	

Fjöldi	
starfsfólks	

Arnar	 Framkvæmdastjóri	á	mannauðssviði	 9	 Um	1300	
Magnús	 Mannauðsstjóri	 11	 Um	900	
Jóna	 Sérfræðingur	í	öryggis-	og	heilsumálum	 5	 Um	500	
Margrét	 Sérfræðingur	mannauðsmála	 4	 Um	650	
Inga	 Mannauðsstjóri	 4	 Um	600	
Bára	 Mannauðsráðgjafi	 6	 Um	500	
Helga	 Mannauðsstjóri	 3,5	 Um	100	
Erna	 Framkvæmdastjóri	á	mannauðs-	og	markaðsviði	 4,5	 Um	200	

	

Í	 töflu	3	má	sjá	dulnefni	viðmælenda	og	stöðu	 í	 fyrirtæki,	sem	var	aðlöguð	ef	þess	var	

þörf	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 hægt	 væri	 að	 greina	 hver	 viðmælandi	 var.	 Fjöldi	

starfsfólks	er	rúnnaður	af	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	að	fyrirtækin	þekkist.		

	

3.2 Gagnaöflun	

Viðtöl	 eru	 algeng	 gerð	 gagnaöflunar	 í	 eigindlegum	 rannsóknum.	 Í	 rannsókninni	 voru	

tekin	 átta	hálfstöðluð	 viðtöl	 (e.	 semistructured	 interviews)	 þar	 sem	 rannsakandi	 hafði	

viðtalsrammann	 til	 hliðsjónar	 í	 viðtalinu.	 Í	 hálfstöðluðum	 viðtölum	 samanstendur	

viðtalsramminn	 meira	 og	 minna	 af	 viðtalsspurningum	 og	 eru	 þær	 notaðar	 á	

sveigjanlegan	 hátt	 og	 þegar	 við	 á	 í	 viðtalinu.	 Viðtalsramminn	 var	 búinn	 til	 í	 takt	 við	
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rannsóknarspurningarnar	 þar	 sem	 markmið	 rannsakanda	 var	 að	 leita	 svara	 við	

rannsóknarspurningunum	í	viðtalinu	(Merriam,	2009).		

Tekin	 voru	 tvö	 hálfstöðluð	 viðtöl	 við	 hvern	 þátttakanda.	 Fyrst	 viðtal	 í	 fyrirtækjum	

þátttakenda	 (sjá	 viðtalsramma	 í	 viðauka	 3)	 og	 síðar	 var	 spurningum	 bætt	 við	

viðtalsramma	og	tók	þá	rannsakandi	símaviðtal	við	þátttakendur	til	þess	að	 leita	svara	

við	 þeim	 spurningum	 sem	 bætt	 var	 við	 (sjá	 viðtalsramma	 í	 viðauka	 4).	 Viðtölin	 voru	

hljóðrituð	og	afrituð	orðrétt.	

3.3 Gagnagreining	

Gagnagreining	 innan	 eigindlegra	 aðferða	 byggir	 á	 aðleiðslu	 og	 sífelldum	 samanburði.	

Hún	er	ferlið	sem	notað	er	til	þess	að	svara	rannsóknarspurningunum	og	felur	 í	sér	að	

skilja	gögnin	en	það	felur	í	sér	að	gögnin	eru	dregin	saman	og	túlkuð	og	merking	er	búin	

til	(Merriam,	2009).		

Heildarferli	gagnagreiningar	hefst	með	kóðun	(e.	coding),	sem	felst	í	því	að	skilgreina	

þætti	 í	 gögnunum	 sem	 geta	 svarað	 rannsóknarspurningunum	 (Braun	 og	 Clarke,	 2013;	

Merriam,	2009).	Rannsakandi	byrjaði	á	því	að	lesa	fyrsta	viðtalið	og	skrifaðar	voru	til	að	

mynda	athugasemdir	eða	minnispunktar	um	það	sem	rannsakanda	þótti	áhugavert	eða	

sem	 hann	 taldi	mikilvægt	 til	 þess	 að	 svara	 rannsóknarspurningunum.	 Þetta	 var	 gert	 í	

gegnum	allt	viðtalið	og	reynt	að	safna	saman	kóðum	sem	eiga	saman.	Rannsakandi	var	

opinn	fyrir	öllum	upplýsingum	úr	gögnunum	en	er	sú	nálgun	kölluð	opin	kóðun	(e.	open	

coding).	Í	framhaldinu	var	sömu	aðferð	beitt	þegar	næstu	viðtöl	voru	greind	og	þá	hafði	

rannsakandi	einnig	í	huga	þá	kóða	eða	mynstur	sem	hann	fékk	út	úr	fyrsta	viðtalinu	og	

athugar	hvort	þeir	 séu	einnig	 til	 staðar	 í	þeim	síðari.	Þessi	mynstur	og	endurtekningar	

verða	að	þemum	og	er	 kóðun	gagna	því	 upphafið	 á	því	 að	búa	 til	 þemu.	Þemu	 fanga	

endurtekið	mynstur	 í	gögnunum	og	eru	svörin	við	rannsóknarspurningunum	(Merriam,	

2009).	

3.4 Siðferðisleg	álitamál	

Rannsakandi	 fylgdi	 grunnkröfum	 siðferðislegra	 starfshátta.	 Í	 upphafi	 viðtals	 voru	

þátttakendur	beðnir	um	að	lesa	kynningu	á	rannsókn	(sjá	viðauka	5)	þar	sem	rannsóknin	

er	 kynnt	og	 tilgangur	hennar.	Upplýst	 samþykki	 var	 svo	 fengið	 frá	þátttakendum	með	

undirskrift	 þeirra	 (sjá	 viðauka	 6).	 Fullum	 trúnaði	 var	 heitið	 og	 var	 þátttakendum	 gert	

grein	fyrir	rétti	sínum	að	draga	sig	út	úr	rannsókn	hvenær	sem	er.	Einnig	kom	þar	fram	
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að	 viðtalið	 yrði	hljóðritað	og	afritað	orðrétt.	 Þátttakendum	var	ekki	 stofnað	 í	 hættu	á	

neinn	 hátt,	 gögnin	 voru	 varðveitt	 í	 persónulegri	 tölvu	 og	 var	 nafnleynd	 á	 bæði	

viðmælanda	 og	 fyrirtæki	 heitið.	 Engum	 persónlegum	 upplýsingum	 var	 safnað,	

þátttakendum	 voru	 gefin	 dulnefni	 og	 lágmarksupplýsingar	 um	 viðkomandi	 fyrirtæki	

koma	 fram.	 Rannsakandi	 var	 heiðarlegur	 og	 nákvæmur	 í	 framsetningu	 niðurstaðna	

(Braun	og	Clarke,	2013).		
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4 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 eru	 settar	 fram	 niðurstöður	 rannsóknarviðtalanna.	 Niðurstöður	 sem	

komu	 fram	 í	 gagnagreiningu	 eru	 kynntar	 og	 svara	 rannsóknarspurningum	 sem	 lagðar	

voru	fram:	

Ø Hverjar	eru	áherslur	stjórnenda	á	vellíðan	starfsfólks	í	fyrirtækjum	sem	vinna	

formlega	að	heilsueflingu?	

Ø Hvað	felst	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna?	

Við	 greiningu	 gagnanna	 voru	 þrjú	 þemu	 dregin	 fram	 sem	 eiga	 að	 svara	 fyrrgreindum	

rannsóknarspurningum.	 Þemun	 eru;	 heilsa	 lykill	 að	 árangri	 og	 samfélagsleg	 ábyrgð,	

heilbrigt	starfsumhverfi	og	aðferðir	til	bættrar	heilsu.	Hér	á	eftir	verður	gert	grein	fyrir	

þemum	og	undirþemum	sem	voru	dregin	fram	en	sjá	má	yfirlit	yfir	þau	í	töflu	4.	Þemað	

heilsa	lykill	að	árangri	og	samfélagsleg	ábyrgð	skýrir	mikilvægi	þess	að	leggja	áherslu	á	

heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks	 að	mati	 viðmælenda.	 Þemað	 heilbrigt	 starfsumhverfi	 skýrir	

áherslur	 innan	 fyrirtækjanna	 á	 félagsleg	 samskipti,	 stuðning	 og	 einstaklinginn	 í	 starfi.	

Þemað	aðferðir	 til	bættrar	heilsu	 felur	 í	 sér	hvað	fyrirtækin	gera	til	þess	að	efla	heilsu	

starfsfólks	og	hverjar	áherslur	þeirra	eru	þar.		

Tafla	4.	Þemagreining	

Þema	 Undirþema	 Undirþema	 Undirþema	
Heilsa	lykill	að	árangri	og	
samfélagsleg	ábyrgð	

X	 X	 X	

Heilbrigt	starfsumhverfi	
Samskipti	og	
stuðningur	

Einstaklingurinn	í	
starfi	

X	

Aðferðir	til	bættrar	heilsu	
Hvatning	og	
stuðningur	

Fræðsla	og	eftirlit	
Vinnuumhverfi	
og	öryggi	

	

4.1 Heilsa	lykill	að	árangri	og	samfélagsleg	ábyrgð	

Allir	 viðmælendur	 telja	mikilvægt	að	huga	að	heilsu	og	 líðan	starfsfólks	og	voru	 flestir	

viðmælendur	sammála	um	að	það	sé	mikilvægt	fyrir	rekstur	fyrirtækisins.		



	

56	

Þegar	Helga	 var	 spurð	 hvers	 vegna	 hún	 teldi	mikilvægt	 að	 huga	 að	 heilsu	 og	 líðan	

starfsfólk	sagði	hún	að	það	endurspeglaði	alla	starfsemi	fyrirtækisins	og	sagði	það	vera	

hluta	af	 rekstrarforminu.	Hún	sagði	að	það	væri	ekki	bara	að	 fá	 fjárhagslegar	 tölur	og	

sagðist	þess	vegna	leggja	áherslu	á	mannauðsmælingar.	Hún	sagði	þetta	hluta	af	því	að	

fyrirtæki	væru	að	standa	sig	vel	og	undirstöðuna	að	öllu	hinu.	Hún	bætti	við;	„þannig	að	

líðan	og	velferð	er	bara	númer	eitt	tvö	og	þrjú	og	mér	finnst	bara	minn	tilgangur	hér	 í	

starfi	er	bara	minn	eini	tilgangur	er	að	starfsfólki	líði	vel	hérna	það	er	bara	svo	einfalt	er	

það“.	

Erna	 telur	það	mikilvægt	að	huga	að	heilsu	og	 líðan	starfsfólks	 fyrir	 fyrirtækið.	Hún	

telur	það	meðal	annars	skapa	samkeppnisforskot;	„þetta	er	samkeppnisforskot	að	ná	 í	

gott	fólk	og	halda	í	fólkið	sem	við	erum	með	í	dag	því	það	getur	náttúrulega	líka	valið	að	

fara	 eitthvað	 annað“.	 Erna	 telur	 einnig	 betri	 heilsu	 starfsmannsins	 skila	 sé	 inn	 á	

vinnustaðinn	á	margan	hátt:	

...	og	ég	trúi	því	 líka	að	því	betur	því	betri	heilsu	sem	fólk	hefur	því	meiri	
mun	það	skila	í	vinnuna	þú	veist	hérna	starfsmaður	sem	mætir	úthvíldur	til	
vinnu	á	morgni	og	er	 í	sæmilegu	 líkamlegu	formi	hann	bara	er	fær	um	að	
afkasta	meiru	og	það	er	líka	búið	að	sýna	fram	á	ákveðna	fylgni	þú	veist	því	
betur	sem	að	fólki	 líður	 í	eigin	skinni	með	eigin	heilsu	og	ásigkomulag	því	
yfirleitt	 verður	 fólk	 öruggara	 með	 sig	 og	 það	 verður	 betra	 í	 samskiptum	
þannig	að	það	eru	svo	margir	hlutir	sem	hægt	er	að	taka	á	þessu.	
	

Erna	talaði	einnig	um	mikilvægi	þess	að	huga	að	heilsu	og	 líðan	til	þess	að	koma	í	veg	

fyrir	að	fólk	fari	í	veikindaleyfi	það	væri	dýrt	fyrir	fyrirtækið	og	henni	fannst	auðvelt	að	

sýna	fram	á	fjárhagsleg	rök	fyrir	því,	bæði	ímyndarlega	og	óbeint.	Hún	sagðist	geta	tekið	

endalausa	fleti	á	af	hverju	mikilvægt	væri	að	huga	að	heilsu	og	líðan	starfsfólks	og	talaði	

um	að	fyrirtækið	bæri	ábyrgð	ásamt	einstaklingnum	og	talaði	um	samfélagslega	ábyrgð	

fyrirtækisins	í	því	samhengi:		

	
...	við	erum	með	fólk	í	vinnu	ekki	vélmenni	og	hérna	auðvitað	á	fólk	að	bera	
ábyrgð	 á	 sér	 sjálft	 en	 fólk	 er	 að	 setja	 helming	 af	 vökutíma	 á	 hverjum	
sólarhring	eða	meira	í	vinnunni	og	þar	að	leiðandi	verður	vinnustaðurinn	að	
taka	 á	 sig	 hluta	 af	 þessari	 ábyrgð	 við	 getum	aldrei...starfsmaðurinn	 getur	
aldrei	 firrað	sig	ábyrgð	en	við	sem	fyrirtæki	verðum	að	chippa	 inn	 líka	og	
taka	 þátt	 í	 þessari	 ábyrgð	 með	 starfsmanninum.	 Hann	 er	 að	 verja	 það	
miklum	tíma	hérna,	er	að	leggja	það	mikið	á	sig	og	við	verðum	að	aðstoða	
hann	við	það.	Bara	svona	samfélagsleg	skylda	finnst	mér.	
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Magnús	segir	að	það	þurfi	að	hlúa	að	starfsfólki:	

	...	 starfsmaðurinn	 virkar	 ekkert	 nema	 hann	 sé	 í	 jafnvægi	 þú	 veist	 bæði	
líkamlega	 og	 andlega	 það	 er	 svona	 svolítið	 bara	 þetta	 ég	 veit	 ekkert	 af	
hverju	við	erum	með	þetta	við	höfum	bara	trú	á	því	að	þetta	sé	bara	betra	
fyrir	bottom	line.	
	

	Magnús	segir	enn	fremur;	„...	maður	þarf	bara	svolítið	að	trúa	bara	á	það	sko	að	það	

er	mannauðurinn	sem	að	svolítið	svona	það	er	hann	sem	skapar	verðmætið	og	þá	þarftu	

bara	að	hlúa	vel	að	honum“.	

Fram	kom	 í	viðtölunum	að	þau	 fyrirtæki	 sem	eru	háð	ytri	kröfum	og	vottunum	eru	

skyldug	til	að	huga	að	heilsu	og	líðan	starfsfólks	að	ákveðnu	leyti	og	verða	því	að	huga	

að	þessum	þáttum.	Tveir	viðmælendur	þeirra	fyrirtækja	voru	þó	sammála	um	mikilvægi	

þess	 að	 leggja	 áherslu	 á	 heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks.	 Arnar	 sagði	 að	 heilbrigðu	 fólki	 liði	

betur	og	að	það	skilaði	sér	inn	á	vinnustaðinn.	Inga	tók	í	sama	streng	og	sagði	þetta	vera	

orðinn	stór	hluti	af	starfsemi	fyrirtækja	í	dag:	

...	 þú	 verður	 að	 tryggja	 það	 að	 starfsmennirnir	 séu	 tilbúnir	 að	 sinna	
þeim	störfum	sem	þarf	að	sinna	og	eftir	því	sem	starfsmenn	eru	betur	á	
sig	komnir	bæði	 líkamlega	og	andlega	og	 fyrirtæki	geti	veitt	þá	umgjörð	
að	þeir	verði	það	að	þá	ætti	maður	að	sjá	betri	árangur	af	starfinu	og	þá	í	
rekstri	 fyrirtækisins	 á	 endanum	þá	 það	 er	 það	 sem	allir	 sækjast	 svolítið	
eftir.	

	
Inga	sagði	einnig	að	það	væri	mjög	mikilvægt	að	halda	góðri	starfsánægju,	þeir	smiti	

út	 frá	 sér	og	 starfsmenn	 séu	 tilbúnir	 í	 þau	 verkefni	 sem	þarf	 að	 sinna.	Hún	 sagði	 enn	

fremur;	„Við	viljum	hafa	starfsmenn	sem	mæta	í	vinnuna	glaðir	og	kátir	og	komist	heilir	

heim	 og	 að	 við	 getum	 stuðlað	 að	 því	 að	 þeir	 hugsi	 um	 heilsuna	 og	 beri	 líka	 svolítið	

ábyrgð	á	sjálfum	sér.“		

Allir	 viðmælendur	 leggja	 áherslu	 á	 heilsu	 og	 líðan	 starfsfólks.	 Flestir	 viðmælendur	

segja	að	mikilvægt	sé	að	huga	að	heilsu	og	 líðan	starfsfólks	því	þá	standi	starfsfólk	sig	

betur	í	starfi	og	það	skili	sér	inn	á	vinnustaðinn	og	í	rekstur	fyrirtækjanna.		
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4.2 Heilbrigt	starfsumhverfi	

4.2.1 Samskipti	og	stuðningur	

Flestir	 viðmælendur	 ræddu	 um	 gildi	 þess	 að	 starfsumhverfið	 væri	 heilbrigt.	 Þeir	 telja	

samskipti	á	vinnustaðnum	vera	mikilvæg	og	leggja	því	mikla	áherslu	á	að	þau	séu	góð,	

opin	og	á	jafningjagrunni.	Einnig	nefndu	einhverjir	viðmælendur	að	starfsmannasamtöl	

og	 starfsmannafundir	 væru	 vettvangur	 fyrir	 samskipti.	 Hópefli	 af	 ýmsum	 toga	 sem	

tengjast	hreyfingu	er	einnig	notað	til	þess	að	ýta	undir	jákvæð	samskipti.		

Magnús	 tekur	 til	 nokkurra	 þessara	 þátta	 og	 skiptir	 samskiptunum	 í	 tvö	 lög,	 það	 er	

samskipti	 og	 svo	 dagleg	 samskipti	 innan	 teyma.	 Hann	 sagði	 fyrirtækið	 búa	 til	 atburði	

sem	hafa	það	markmið	að	ýta	undir	að	fólk	eigi	í	jákvæðum	samskiptum	og	að	það	taki	

þátt,	eins	og	Reykjavíkurmaraþonið.		

Hann	nefnir	einnig	að	síðastliðin	tvö	ár	hafi	þau	notað	meistaramánuð	til	þess	að	ýta	

undir	samskipti,	og	einnig	Lífshlaupið,	Hjólað	 í	vinnuna	og	Wow	cyclothon.	Hann	sagði	

þau	 einnig	 vera	 með	 árlegt	 fótboltamót	 innan	 fyrirtækisins.	 Hann	 talar	 svo	 um	 hinn	

punktinn	sem	eru	dagleg	samskipti	 innan	hópa	og	deilda	og	segir	það	fjarlægra	þeim	í	

mannauðsteyminu:	

Þar	 reiðum	 við	 okkur	 auðvitað	 á	 bara	 kannanir	 þar	 sem	 við	 könnum	
reglulega	 samskipti	 og	 starfsanda.	 Við	 erum	 auðvitað	 að	 reyna	 að	 þjálfa	
stjórnendur	 í	 því	 hvernig	 á	 að	 bara	 efla	 liðsheild	 og	 hvernig	 á	 að	 taka	 á	
erfiðum	samskiptum	[...]	það	gengur	auðvitað	bara	misjafnlega	bara	eins	og	
þeir	eru	margir.	

	

Magnús	 segir	 þau	 líka	 vera	 með	 mikið	 af	 fræðslu	 og	 segir	 að	 þau	 séu	 alltaf	 með	

eitthvað	um	liðsheild	eða	samskipti	og	tekur	dæmi	um	að	þau	séu	nýbúin	að	vera	með	

samskiptaáherslur	og	námskeið,	námskeið	sem	snúa	að	samskiptum	innan	hópsins	og	í	

tengslum	við	viðskiptavinina.		

Helga	 talaði	 um	 að	 fyrirtækið	 væri	 með	 leikreglur	 í	 samskiptum	 það	 er	

samskiptasamning	sem	er	sýnilegur	öllum	á	vinnustaðnum	og	að	hann	hafi	verið	gerður	

því	 þessi	 geðræna	 heilsa	 væri	 svo	mikilvæg.	 Áherslur	 fyrirtækisins	 á	 góð	 samskipti	 og	

mikilvægi	 þeirra	 endurspeglast	 í	 samskiptasamningi	 sem	 starfsfólkið	 gerði	 saman	 en	

hann	 felur	 í	 sér	 hvernig	 samskiptin	ættu	 að	 vera	 á	 vinnustaðnum	 og	 segir	 Helga	 enn	

fremur:	
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Þetta	er	ekki	eitthvað	sem	er	samið	af	stjórnendum	heldur	af	starfsfólkinu	
við	gerðum	þetta	öll	saman	og	skárum	þetta	niður	 í	níu	setningar	sem	að	
við	sem	ég	kynni	líka	alltaf	mjög	vel	fyrir	starfsfólki,	þetta	er	samningur	sem	
við	gerum	og	það	þurfa	allir	að	samþykkja	að	gangast	undir	hann	og	ef	að	
upp	koma	mál	eitthvað	sem	okkur	finnst	eitthvað	á	skjön	við	samninginn	þá	
grípum	við	bara	strax	inn	í	þá	höfum	við	samninginn	og	getum	alltaf	vitnað	í	
hann,	 þetta	 er	 okkar	 verkfæri	 og	 svona	 erum	 við	 búin	 að	 samþykkja	 að	
leikreglurnar	séu	hér.	
	

Helga	 segist	 sjá	mun	á	 starfsandanum	 í	 fyrirtækinu	eftir	 að	 samskiptasamningurinn	

var	innleiddur	og	segir;	„já	það	er	bara	allt	annar	mórall	hérna	[...]	það	er	rosalega	mikil	

gleði	og	mannauðsmælingarnar	 sýna	okkur	það	 líka	og	ég	hef	 líka	 lagt	 svakalega	bara	

mjög	mikla	áherslu	á	það	í	ráðningum	að	velja	inn	fólk	sem	er	með	bara	framúrskarandi	

samskiptahæfni“.	

Í	 fyrirtækjunum	 er	 almennt	 lögð	 áhersla	 á	 stuðning	 við	 starfsfólk,	 bæði	 frá	

samstarfsfólki	og	 stjórnendum	og	einnig	er	 lögð	áhersla	á	 samheldni	á	vinnustaðnum.	

Flest	 fyrirtækin	 fylgjast	 með	 líðan	 starfsfólks	 með	 því	 að	 skoða	 niðurstöður	

vinnustaðakannana	 og	 geta	 þannig	 brugðist	 við	 eftir	 niðurstöðum	 þeirra.	 Nokkur	

fyrirtæki	veita	starfsfólkinu	stuðning	sem	felst	í	að	efla	það	sem	einstaklinga	þá	með	því	

að	bjóða	upp	á	sálfræðiþjónustu	eða	námskeið.	

Erna	 dregur	 þetta	 vel	 saman	 og	 ræðir	 um	 vinnustaðakönnun	 sem	 framkvæmd	er	 í	

fyrirtækinu.	Hún	sagði	það	alltaf	mælast	 frekar	hátt	að	 fólk	upplifi	 að	það	 sé	verið	að	

hugsa	um	það	 sem	einstakling.	Hún	 segist	 upplifa	 að	 fólk	 upplifi	 að	það	 geti	 leitað	 til	

samstarfsfólks	eða	yfirmanns	ef	það	er	eitthvað	sem	bjátar	á	eða	í	verkefnum:	

	
...	 stjórnendur	 sem	 eru	 á	 skrifstofu,	 það	 eru	 allir	 með	 opna	 hurð	 og	 við	
erum	mikið	á	flakki	og	svona	og	erum	sýnileg	þannig	að	ég	held	að	það	séu	
allir	 aðgengilegir	 þú	 veist	 óháð	 stöðu	 eða	 og	 svo	 eins	 og	 ég	 var	 að	 segja	
eins	og	á	kaffistofunum	það	eru	allir	bara	að	tala	saman	og	tala	um	verkefni	
og	fabúlera	með	hugmyndir	þannig	að	já	ég	held	að	þetta	sé	alveg	í	hérna	í	
góðu	lagi	hjá	okkur.	

	 	

Helga	 lýsir	 því	 hvernig	 fyrirtækið	 veitir	 starfsfólkinu	 stuðning	 til	 að	 efla	 sig	 sjálft	 í	

starfinu	 og	með	 styrkjum	 til	 að	 fara	 á	 ráðstefnur	 og	 námskeið.	Hún	 sagðist	 til	 dæmis	

hafa	verið	að	bjóða	þremur	starfsmönnum	að	fara	á	Dale	Carnegie	námskeið	til	þess	að	

styrkja	 sig	 í	 samskiptum	 og	 sagði	 að	 uppistaðan	 í	 þessu	 námskeiði	 væri	 samskipti,	
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sjálfsefling,	framkoma	og	góð	þjónusta.	Magnús	lýsir	áherslum	fyrirtækisins	á	samheldni	

og	stuðning	sem	felast	í	liðsheildinni;	„við	leggjum	mikið	upp	úr	því	í	liðsheildaráherslum	

og	 svona	 við	 erum	 svona	 í	 svona	 okkar	 eins	 og	 ég	 hef	 sagt	 okkar	 hlutverk	 í	

starfsmannastefnunni	eða	hlutverk	mannauðsteymis	er	að	skapa	bestu	liðsheildina	það	

er	svona	mantra	hjá	okkur“	

4.2.2 Einstaklingurinn	í	starfi	

Viðmælendur	voru	allir	 sammála	um	að	 lögð	væri	áhersla	 innan	 fyrirtækja	þeirra	á	að	

starfsfólk	væri	hvatt	til	þess	að	koma	með	hugmyndir,	hafa	frumkvæði	og	að	það	væri	

hvatt	til	þess	að	hafa	áhrif	á	eigin	störf.	Helmingur	viðmælenda	sagði	að	hvatningin	væri	

þó	misjöfn	 eftir	 stjórnendum.	 Einnig	 kom	 fram	hjá	 sumum	viðmælendum	að	misjafnt	

væri	eftir	störfum	hvort	fólk	gæti	haft	áhrif	á	eigin	störf.		

Inga	sagði	að	heilt	yfir	þá	væri	 starfsfólk	hvatt	 til	þess	að	sýna	 frumkvæði	og	koma	

með	hugmyndir	og	 tillögur	 sem	snúa	að	þeirra	 starfi	og	þeirra	velferð	 í	 vinnunni.	Hún	

sagði	það	einnig	misjafnt	á	milli	hópa	innan	fyrirtækisins	að	hversu	miklu	leyti	starfsfólk	

geti	haft	áhrif	á	sitt	eigið	starf:		

...	 bílstjórinn	 getur	 kannski	 ekki	 miklu	 breytt	 í	 sínu	 starfi	 það	 er	 svolítið	
fastmótað	hvaða	leiðir	hann	á	að	aka	hverju	sinni	og	hvernig	leiðarkerfið	er	
byggt	upp	og	þess	háttar	þannig	að	það	er	kannski	ekki	mikið	svigrúm	þar	
til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 þannig	 lagað	 á	 starfið	 starfið	 sem	 sko	 framkvæmd	
starfsins	 eða	 það	 má	 sjá	 það	 þannig,	 það	 er	 hins	 vegar	 ef	 þú	 ert	
sérfræðingur	eða	starfar	á	skrifstofu	þar	hefur	þú	kannski	svolítið	meira	um	
það	að	 segja	bæði	hvernig	 verklagi	 þú	beitir	 við	 störfin	þín	ehh	meira	 að	
segja	 vinnutíminn	 sem	 slíkur	 er	 sveigjanlegri	 og	 þú	 hefur	 tækifæri	 til	 að	
vinna	 vinnuna	 þína	 á	 fleiri	 en	 einum	 stað	 þú	 veist	 þú	 getur	 gert	 það	 þú	
getur	unnið	heima	hjá	þér	þess	vegna	ef	því	er	að	skipta	sko	eða	þú	veist	
einhvern	hluta	dags	eða	hvernig	sem	það	er	þannig	að	þar	hefur	þú	svolítið	
meiri	sveigjanleika	til	þess	að	hafa	áhrif	á	hvernig	starf	þitt	er	unnið.	

	

						Bára	 segir	 stjórnendur	 vera	 misjafna	 en	 segir	 fyrirtækið	 vera	 opið	 og	

sveigjanlegt	 og	 segir	 jafnframt;	 „...	 en	 það	 er	 það	 er	misjafn	 jarðvegurinn	 sem	

sagt	eftir	því	hjá	hvaða	stjórnanda	þú	ert	hvort	að	hérna	hvort	að	þú	hafir	þetta	

rými	til	þess	að	hérna	þú	veist	 já	til	dæmis	koma	með	einhverjar	tillögur	að	því	

hvernig	þú	getur	breytt	sko	hérna	starfinu	eða	unnið	hlutina	öðruvísi“	
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Viðmælendur	voru	spurðir	hvort	að	starfsfólk	fái	traust	frá	næsta	yfirmanni	í	starfi	og	

sögðu	flestir	viðmælendur	það	vera	misjafnt	eftir	stjórnendum.	Þrír	viðmælendur	töluðu	

um	að	fylgst	væri	með	trausti	í	vinnustaðagreiningum.	

Margrét	 talar	 um	 að	 starfsfólk	 fái	 almennt	 traust	 frá	 yfirmanni	 en	 að	 það	 væri	

misjafnt	eftir	stjórnendum	og	mismunandi	áherslur	eftir	störfum.	Hún	sagði	að	starfsfólk	

fengi	umboð	til	athafna	á	flestum	stöðum	en	sagði	það	vera	misjafnt	eftir	stjórnendum	

og	að	á	skrifstofunni	væri	almennt	mikið	traust.	Starfsfólk	fær	ákveðin	verkefni	sem	það	

þarf	að	vinna	og	fær	traust	frá	yfirmanni	til	að	klára	það	og	ef	starfsmaðurinn	ræður	ekki	

við	verkefnið	þá	sé	sjálfsagt	að	ræða	við	einhvern	úr	teyminu	eða	yfirmann.	Hún	sagði	

aðstæðurnar	vera	öðruvísi	í	öðrum	störfum	þar	sem	starfsfólk	fær	traust	til	að	sinna	til	

dæmis	viðgerðum	og	að	allt	sé	gert	samkvæmt	stöðlum	og	verkferlum	sem	eigi	að	fara	

eftir.		

Erna	segir	einnig	að	starfsfólk	fái	alla	 jafna	traust	frá	yfirmanni	og	segir	stjórnendur	

vilja	 að	 starfsfólkið	nýti	 traustið	 sem	það	 fær	meira	með	því	 að	 taka	 fleiri	 ákvarðanir.	

Hún	sagði	að	hún	hefði	einmitt	verið	á	fundi	þess	efnis:	

...	við	vorum	meðal	annars	að	tala	um	það	hvernig	við	gætum	bara	fengið	
fólk	til	að	vera	duglegri	til	að	taka	ákvarðanir	og	hérna	að	okkur	fyndist	fólk	
vera	 stundum	 svona	 óöruggt	 og	 vera	 að	 boða	 til	 fundar	 til	 þess	 að	 taka	
sameiginlegar	ákvarðanir	þegar	að	við	stjórnendur	sem	vorum	á	fundinum	
upplifum	að	fólk	hafi	algjörlega	þetta	umboð	þannig	að	hérna	að	hluta	til	er	
þetta	 kannski	 af	 því	 það	hefur	 verið	 að	aukast	mikið	 fólk	 sem	er	búið	 að	
vera	hérna	 lengi	 af	því	hérna	áður	 fyrr	þá	hafði	 starfsfólk	ekki	umboð	og	
það	 tekur	 bara	 svolítinn	 tíma	 að	 breyta	 menningunni	 en	 núverandi	
stjórnendur	eru	allir	að	hamast	í	því	að	reyna	að	fletja	út	þetta	vald	og	gefa	
hverjum	og	einum	starfsmanna	þetta	vald	til	ákvarðanatöku.	

	

Viðmælendur	voru	beðnir	um	að	lýsa	áherslum	sínum	í	sambandi	við	starfsfólkið	sem	

einstaklinga,	 með	 tilliti	 til	 hvort	 ýtt	 væri	 undir	 starfsþróun	 og	 þroska	 í	 starfi	 hjá	

starfsfólki.	Allir	viðmælendur	sögðu	fyrirtækin	leggja	áherslu	á	að	starfsfólk	þroskist	og	

þróist	 í	 starfi.	 Flestir	 viðmælendur	 töluðu	 um	 fræðslu	 í	 þessu	 samhengi	 og	 sögðu	 að	

starfsfólk	hefði	tækifæri	til	að	fara	á	ýmis	námskeið.		

Arnar	tekur	til	flestra	þeirra	þátta	sem	aðrir	viðmælendur	komu	inn	á	og	sagði	Arnar	

að	lögð	væri	áhersla	á	að	starfsfólk	þróist	í	starfi.	Hann	sagði	jafnframt	að	starfsfólk	væri	

mismunandi	mikið	hvatt	til	þess	að	þroskast	og	þróast	í	starfi.	Hann	sagði	að	hægt	væri	
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að	óska	eftir	námskeiðum	og	 styrkjum	 til	 að	 fara	 í	nám	á	 innri	 vef	 fyrirtækisins.	Hann	

sagði	 fólk	 einnig	 fá	 stuðning	 úr	 starfsmenntasjóðum	 sem	 fyrirtækið	 greiðir	 í	 og	 frá	

stéttarfélögum.	 Enn	 fremur	 sagði	 hann	 það	 starfsfólk	 sem	 væri	 á	 skrifstofum	 og	

sérfræðinga	 vera	 á	 fundum	 og	 ráðstefnum	 og	 að	 þau	 væru	 aðilar	 að	 Stjórnvísi	 og	

Dokkunni	og	 slíkum	svæðum	þar	 sem	 fólki	 geti	 sótt	 sér	þekkingu,	 fylgst	með	og	verið	

með	sínum	jafningjum.		

Magnús	 lætur	 í	 ljós	 áherslur	 sínar	 á	mikilvægi	 sjálfræði	 starfsfólks	 í	 starfi	 en	 hann	

sagði:		

...	maður	hugsar	þetta	oft	þannig	þú	veist	það	sem	mótiverar	mann	sko	þú	
veist	 það	 er	 alltaf	 þrennt	 sem	 mér	 finnst	 alltaf	 gott	 að	 hugsa	 í	 svona	
kategoríum	 	 sko	 það	 er	 í	 fyrsta	 lagi	 að	 fólk	 fái	 að	 þroskast	 og	 þróast	 þar	
skiptir	auðvitað	fræðsla	og	að	þú	fáir	feedback	og		allt	þetta	og	síðan	er	það	
svona	 sjálfstæði	 í	 starfi	 að	 þér	 sé	 treyst	 og	 að	 álit	 skipti	 máli	 og	 svo	
framvegis	 	 og	maður	 vill	 svona	 búa	 til	 þannig	menningu	 að	 hún	 sé	með	
þessum	hætti	og	svo	 innan	þeirra	 laga	og	reglna	sem	að	gilda	skilurðu	en	
hérna	þetta	hefur	verið	svona	mantra	hjá	okkur	og	svo	er	þriðji	punkturinn	
það	er	svona	purpose	það	er	oft	tilgangur	í	lífinu.	

	

Viðmælendur	 töluðu	 um	 samspil	 vinnu	 og	 einkalífs.	 Öll	 fyrirtækin	 eru	 með	

sveigjanlegan	vinnutíma	í	störfum	þar	sem	möguleiki	er	á	því	og	eru	það	oftast	störf	á	

skrifstofum	 en	 sum	 störf	 bjóða	 hreinlega	 ekki	 upp	 á	 sveigjanleika.	 Helmingur	

viðmælenda	töluðu	um	samspil	vinnu	og	einkalífs	en	þó	með	mismunandi	áherslum	en	

þrjú	fyrirtækjanna	hvetja	með	einhverjum	hætti	til	þess	að	jafnvægi	sé	á	milli	vinnu	og	

einkalífs.	

Í	 fyritæki	Helgu	er	 skipulagður	 sveigjanleiki	og	er	 tilgangur	hans	að	minnka	álag	og	

streitu	á	milli	vinnu	og	einkalífs.	Skipulagði	sveigjanleikinn	felst	í;	„að	starfsfólk	sem	er	í	

100%	 starfi	 má	 taka	 tvo	 tíma	 á	 viku	 til	 þess	 að	 sinna	 sínum	 einkamálum	 til	 þess	 að	

minnka	álag	og	streitu	milli	 vinnu	og	einkalífs“	og	sagði	hún	að	þetta	hafi	 fallið	 í	mjög	

flottan	jarðveg.	Erna	segir	tímana	vera	breytta	og	talar	um	að	hér	áður	fyrr	hafi	vinna	og	

einkalíf	verið	eins	og	tveir	aðskildir	þættir	og	útskýrir	nánar:	

	...	 þannig	 að	 þegar	 ég	 mætti	 í	 vinnuna	 þá	 átti	 ég	 bara	 að	 vera	 orðin	
eitthvað	vélmenni	og	þegar	ég	kom	heim	þá	átti	ég	bara	að	fara	að	njóta	
samvista	 með	 fjölskyldunni	 og	 ekki	 hugsa	 um	 vinnuna	 svo	 vitum	 við	
náttúrulega	að	þetta	er	ekki	raunhæft	bæði	út	frá	tækninni	það	er	hægt	að	
ná	í	fólk	allan	sólarhringinn	og	að	sama	skapi	að	það	má	ekki	bara	vera	í	þá	
áttina	að	þú	getur	haft	starfmanninn	í	vinnunni	í	átta	tíma	á	dag	og	svo	líka	
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á	 kvöldin	 og	 um	 helgar	 heldur	 þarftu	 að	 gefa	 starfsmanninum	 svigrúm	 á	
vinnutíma	 til	 þess	 að	 fara	 í	 foreldraviðtöl,	 til	 þess	 að	 sinna	 öldruðum	
foreldrum,	 skjótast	 í	 nudd,	 skjótast	 í	 klippingu,	 af	 því	 þetta	er	manneskja	
sem	þú	fékkst	í	vinnu	til	þín	en	ekki	vélmenni.	

	
Viðmælendur	leggja	áherslu	á	heilbrigt	starfsumhverfi	með	einhverjum	hætti.	Flestir	

leggja	 áherslu	 á	 góð	 og	 opin	 samskipti	 sem	 eru	 á	 jafningjagrunni.	 Lögð	 er	 áhersla	 á	

stuðning	við	 starfsfólk	 frá	 stjórnendum	og	 samstarfsfólki	og	á	 samheldni.	 Starfsfólk	er	

almennt	 hvatt	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 eigin	 störf,	 koma	 með	 hugmyndir	 og	 hafa	

frumkvæði.	Það	hvort	starfsfólk	fái	traust	frá	næsta	yfirmanni	virðist	svo	almennt	velta	á	

stjórnandanum	 sjálfum.	 Áherslur	 viðmælenda	 þegar	 kemur	 að	 samspili	 vinnu	 og	

einkalífs	 fela	 í	 sér	 sveigjanlegan	 vinnutíma	 í	 störfum	 þar	 sem	 möguleiki	 er	 á	 því.	

Helmingur	 viðmælenda	 töluðu	 um	 samspil	 vinnu	 og	 einkalífs	 og	 voru	 áherslurnar	

mismunandi.	

4.3 Aðferðir	til	bættrar	heilsu	

4.3.1 Hvatning	og	stuðningur	

Fyrirtækin	eiga	það	öll	sameiginlegt	að	veita	styrki	til	líkamsræktar,	að	bjóða	upp	á	hollt	

mataræði	 á	 vinnustaðnum,	 heilsufarsmælingar	 og	 að	 taka	 þátt	 í	 heilsueflingu	 í	

samfélaginu	eins	og	Lífshlaupinu	eða	Hjólað	í	vinnuna.	Einnig	veita	öll	fyrirtækin	ákveðið	

svigrúm	til	þess	að	hreyfa	sig	á	vinnutíma	en	það	getur	þó	verið	misjafnt	eftir	störfum	

innan	 fyrirtækjanna	 hvort	 það	 sé	 möguleiki.	 Mismunandi	 er	 svo	 hvort	 það	 sé	

sturtuaðstaða	 á	 vinnustaðnum,	 hvort	 boðið	 sé	 upp	 á	 einhverskonar	 hreyfingu	 á	

vinnustaðnum	 eða	 hvort	 líkamsræktaraðstaða	 sé	 til	 staðar.	 Einnig	 er	 misjafnt	 hvort	

boðið	sé	upp	á	aðstoð	við	að	hætta	að	reykja	og	hvort	samgöngustyrkur	sé	veittur.	

Fram	kom	í	viðtölunum	að	það	getur	verið	ákveðin	hvatning	fyrir	starfsfólk	að	huga	

að	 heilsu	 sinni	 þegar	 auðvelt	 aðgengi	 er	 að	 hollu	 mataræði,	 líkamsrækt	 og	

sturtuaðstöðu.	Einnig	þegar	starfsfólki	er	veittur	líkamsræktarstyrkur,	samgöngustyrkur	

og	 ef	 boðið	 er	 upp	 á	 hreyfingu	 á	 vinnustaðnum	 eða	 svigrúm	 til	 þess	 að	 hreyfa	 sig	 á	

vinnutíma	er	til	staðar.		

Arnar	var	spurður	hvort	þau	hvetji	starfsfólk	til	að	hreyfa	sig	eða	borða	hollari	mat	þá	

svaraði	hann	þau	gera	það	og	sagði	einnig:	
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...	 höfum	 verið	 að	 sponsora	 fólk	 og	 hvetja	 fólk	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	
Reykjavíkurmaraþoninu,	 við	 erum	 með	 lið	 í	 WOW	 það	 er	 svona	 dálítil	
samkeppni	um	að	komast	inn	í	það	þannig	að	það	kannski	virkar	á	einhverja	
við	 tökum	 alltaf	 þátt	 í	 Hjólaðu	 í	 vinnuna	 eða	 lengi	 eða	 nokkur	 ár	 [...]	
hvetjum	 við	 erum	 náttúrulega	 að	 veita	 þeim	 aðstöðu	 eins	 og	
líkamsræktarstöðvar	 og	 náttúrulega	 hvetjum	 með	 þessum	 styrkjum	
líkamsræktar	 og	 náttúrulega	 hvetjum	 kannski	 bara	 til	 heilbrigðs	 lífernis	
með	 því	 að	 vera	 [...]	 og	 á	 þessum	 hamingjudögum	 þá	 hafa	 oft	 verið	
fyrirlestrar	 um	 hollustufæði	 og	 svona	 og	 höfum	 verið	með	 þetta	 árlega	 í	
mars	mars	apríl	á	hverju	ári	þannig	að	það	er	verið	að	hugsa	um	það	líka	og	
svo	erum	við	náttúrulega	svo	sem	líka	bara	að	fæðið	í	mötuneytinu	sé	hollt		

	

Fimm	 viðmælendur	 sögðu	 að	 boðið	 væri	 upp	 á	 hreyfingu	 á	 vinnustaðnum,	 tveir	

viðmælendur	 sögðu	 að	 líkamsræktaraðstaða	 væri	 í	 fyrirtækinu.	 Fyrirtækið	 sem	 Jóna	

starfar	 hjá	 býður	 upp	 á	 hreyfingu	 á	 vinnustaðnum	 og	 er	 einnig	 með	

líkamsræktaraðstöðu.	 Jóna	 sagði	 líkamsræktaraðstöðuna	 vera	mjög	 góða	 og	 taldi	 upp	

það	sem	væri	 í	boði	hjá	þeim;		„hér	er	boðið	upp	á	crossfit	tvisvar	 í	viku,	það	er	boðið	

upp	á	yoga	einu	sinni	í	viku,	það	er	sjúkraþjálfari	sem	kemur	tvisvar	í	viku	hálftíma	í	senn	

sem	gerir	svona	teygjuæfingar	þá	erum	við	að	hugsa	um	skrifstofufólkið“.	Hún	sagði	svo	

starfsfólk	geta	farið	að	hreyfa	sig	á	vinnutíma	 í	 tvær	klukkustundir	á	viku	á	 launum	en	

það	væri	þó	háð	því	hvort	starfið	byði	upp	á	það.	Hún	sagði;	„þetta	gerum	við	fyrst	og	

fremst	til	þess	að	auka	heilbrigði	starfsmanna	og	mögulega	draga	úr	veikindatíma“.	

Í	 sex	 af	 átta	 fyrirtækjum	 er	 sturtuaðstaða.	 Fyrirtækið	 sem	 Bára	 starfar	 hjá	 er	 eitt	

þeirra	en	hún	sagði	að	verið	væri	að	setja	upp	mjög	góða	sturtuaðstöðu	og	sagði	að	með	

því	væri	í	raun	verið	að	auðvelda	starfsfólki	að	koma	öðruvísi	en	á	einkabílum	í	vinnuna	

og	að	það	ýtti	undir	það.		

Sex	af	átta	viðmælendum	tala	um	að	þau	hvetji	starfsfólk	til	að	hætta	að	reykja.	Bára	

sagði	 þau	 hjálpa	 fólkinu	 sínu	 að	 hætta	 að	 reykja	með	 því	 að	 veita	 reykleysisstyrki	 og	

benti	 einnig	 á	 að	 lóðirnar	 sem	 húsnæðin	 þeirra	 eru	 á	 séu	 reyklausar.	 Inga	 sagði	

jafnframt	að	þau	ætli	að	bjóða	upp	á	reykinganámskeið	til	þess	að	aðstoða	fólk	við	að	

hætta	að	reykja.			

4.3.2 Fræðsla	og	eftirlit	

Lögð	 er	 áhersla	 á	 andlega	 heilsu	 starfsfólks	 í	 öllum	 fyrirtækjunum.	 Almennt	 er	 lögð	

áhersla	 á	 andlega	 heilsu	 með	 fræðslu,	 þá	 til	 dæmis	 í	 formi	 fyrirlestra.	 Einnig	 fylgjast	
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stjórnendur	 gjarnan	 með	 andlegri	 líðan	 starfsfólks	 í	 gegnum	 vinnustaðagreiningar,	

kannanir	 og	 starfsmannasamtöl	 og	 er	 starfsfólki	 svo	 fylgt	 eftir	 ef	 andleg	 líðan	 er	 ekki	

góð.		

Erna	sagði	þau	huga	að	andlegri	heilsu	starfsfólks	með	fræðslu,	til	dæmis	um	svefn	og	

fræðslu	um	streitu.	Hún	sagði	jafnframt	að	þá	hefur	hún	verið	að	ræða	við	stjórnendur	

um	álag,	hvaða	áhrif	það	getur	haft	og	gera	þá	meðvitaða	um	hvenær	álag	er	of	mikið,	

þekkja	merkin.	Hún	 sagði	 sífellt	 fleiri	 vera	 farna	að	hafa	 skilning	á	þessu	og	 talaði	um	

mögulegar	afleiðingar	langavarandi	álags	fyrir	bæði	einstaklinginn	og	fyrirtækið:		

...	 ef	þú	keyrir	 fólk	 í	 starfsþrot	að	þá	náttúrulega	þá	er	það	 rosalega	dýrt	
þegar	uppi	er	staðið	vegna	þess	að	bæði	þú	þarft	að	borga	veikindarétt	og	
hérna	 hjá	 okkur	 er	 fólk	 í	 stéttarfélagi	 sem	 tryggir	 því	 mjög	 langan	 og	
sterkan	veikindarétt	og	ef	 að	 fólk	 lendir	 í	 starfsþroti	það	getur	alveg	haft	
varanlegar	afleiðingar	og	hérna	þannig	að	þú	veist	þetta	er	ekkert	grín	og	
þetta	 er	 ekki	 lengur	 bara	 spurning	 um	 að	 vera	 duglegur	 og	 bretta	 upp	
ermar	sko.		

	

Jóna	fylgist	til	að	mynda	með	andlegu	álagi	í	gegnum	heilsufarskönnun	sem	miðar	að	

líðan	starfsfólks.	Þeir	sem	komu	ekki	vel	út	úr	þeirri	könnun	var	fylgt	eftir	og	fóru	í	tvo	til	

fjóra	 tíma	hjá	sálfræðingi.	Hún	sagði	þau	gera	það	til	þess	að	koma	starfsfólki	 í	góðan	

farveg.	 Hún	 nefndi	 einnig	 að	 ef	 áfall	 á	 sér	 stað	 í	 vinnunni	 að	 þá	 leiti	 þau	 til	 nánustu	

sérfræðinga	og	sálfræðinga.	

Magnús	sagði	fyrirtækið	leggja	áherslu	á	andlega	heilsu	með	fræðslu:	„við	erum	alltaf	

með	 á	 hverju	 einustu	 önn	 er	 alltaf	 eitthvað	 tengt	 þessu	 andlega	 [...]	 við	 höfum	 verið	

mjög	mikið	í	kringum	jákvæðu	sálfræðina	[...]	hvernig	færðu	stjórn	á	hugsuninni	það	er	

alltaf	 eitthvað	 tengt	 því“.	 Hann	 sagði	 þau	 vera	 með	 fjóra	 örfyrirlestra	 um	 jákvæða	

sálfræði.	Hann	sagði	einnig	að	það	væri	hugleiðsluhópur	innan	fyrirtækisins.	Hann	sagði	

þetta	 andlega	 skipta	 mjög	 miklu	 máli	 þannig	 að	 þau	 væru	 alltaf	 með	 eitthvað	

fræðslutengt.	Bára	sagði	 fyrirtækið	sem	hún	starfar	hjá	einnig	 leggja	áherslu	á	fræðslu	

þegar	kemur	að	því	að	huga	að	andlegri	heilsu	starfsfólks;	„við	gerum	það	til	dæmis	með	

því	að	fókusera	á	fyrirlesara	sem	í	rauninni	já	bara	halda	fyrirlestra	sem	tengjast	efninu“.	

Þau	setja	fyrirlestra	á	innra	netið	þeirra	en	hún	sagði	það	vera	frábært	því	þá	geti	allir	í	

fyrirtækinu	hlustað	á	fyrirlesturinn	þó	að	þeir	séu	ekki	í	húsinu.	Hún	sagði	þau	markvisst	
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hafa	unnið	með	það	að	blanda	saman	 líkamlegri	og	andlegri	heilsu	 í	viðburðum	og	að	

þau	væru	farin	að	teygja	sig	aðeins	inn	í	fjölskylduna	líka.		

Helga	 skar	 sig	 úr	 og	 sagði	 geðræna	 heilsu	 vera	 mikilvæga	 og	 að	 þess	 vegna	 hafi	

fyrirtækið	sem	hún	starfar	hjá	ákveðið	að	búa	til	samskiptasamning	sem	allir	starfsmenn	

fyrirtækisins	bjuggu	til	saman.	

4.3.3 Vinnuumhverfi	og	öryggi	

Vinnuumhverfi	 fyrirtækjanna	 eru	 fjölbreytileg	 en	 öll	 fyrirtækin	 eru	með	 skrifstofurými	

og	eru	fimm	af	átta	fyrirtækjum	einnig	með	annars	konar	vinnuumhverfi.	Viðmælendur	

voru	 spurðir	 hvort	 hugað	 væri	 að	 vinnuaðstöðu	 starfsfólks	 innan	 fyrirtækisins.	

Viðmælendur	sögðu	allir	að	hugað	væri	að	vinnuaðstöðu	starfsfólks	að	einhverju	leyti	og	

að	hún	væri	almennt	góð.	Allir	viðmælendur	sögðu	að	í	skrifstofurýmum	væru	til	staðar	

stillanleg	borð	þar	sem	skjáir	fylgja	eftir	og	flestir	töluðu	um	að	það	væru	góðir	stólar.	

Hjá	 þremur	 fyrirtækjum	 koma	 öðru	 hverju	 aðilar	 á	 skrifstofuna	 og	 taka	 út	

vinnuaðstöðuna	og	kenna	starfsfólki	að	nýta	vinnuaðstöðuna	með	því	til	dæmis	að	stilla	

stóla.	Þrír	viðmælendur	nefndu	að	það	væru	til	staðar	herbergi	á	vinnustaðnum	þar	sem	

hægt	væri	að	fara	afsíðis,	úr	vinnuaðstöðunni.		

Bára	lýsir	hvernig	hugað	er	að	vinnuaðstöðu	hjá	fyrirtækinu	sem	hún	starfar	hjá:	
	

...	við	erum	með	hækkanleg	borð	og	góða	stóla	og	hérna	og	er	góða	skjái	
þannig	að	það	er	hugsa	ég	meina	fyrirtækið	hugsar	mjög	vel	um	starfsfólkið	
sitt.	Það	er	mikið	lagt	upp	úr	því	í	búðunum	og	þetta	er	náttúrulega	alltaf	í	
mótun	 hvernig	 best	 sé	 að	 komast	 til	móts	 við	 þetta	 er	 náttúrulega	mikil	
lagervinna	 	þannig	að	það	er	verið	 	að	 fylla	á	hillur	alveg	niðri	við	gólf	og	
upp	 fyrir	 sig	 þannig	 að	 það	 er	 verið	 að	 setja	 það	 er	 verið	 að	 prófa	 núna	
einhverja	kolla	einhver	bretti	sem	ættu	að	auðvelda	fólki	að	vera	að	fylla	á	
neðstu	 hillurnar	 og	 það	 er	 alltaf	 verið	 að	 horfa	 á	 svona	 til	 þess	 að	 gera	
betur	í	búðunum	okkar	til	dæmis.	

	
Viðmælendur	töluðu	allir	um	að	lögð	væri	áhersla	á	öryggi	á	þeirra	vinnustöðum	en	

áherslur	voru	mismunandi.	Fjögur	fyrirtæki	af	átta	voru	háð	vottunum	eða	starfsleyfum	

sem	snúa	að	öryggi	og	var	mikil	áhersla	lögð	á	öryggi	í	þeim	fyrirtækjum.	

Fyrirtækið	 sem	Arnar	 starfar	 hjá	 er	 eitt	 þessarra	 fjögurra	 fyrirtækja	 og	 segir	 hann;	

„Þetta	 er	 náttúrulega	 mikill	 öryggisbransi	 [...]	 öll	 starfsemin	 er	 háð	 starfsleyfum	 og	
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starfsleyfin	gera	ráð	fyrir	því	að	það	sé	stjórnunarkerfi	alveg	skjalað	og	þannig	að	þetta	

er	svona	það	er	alltaf	frekar	svona	rigid	í	því.“	 	 	

Fyrirtækin	sem	Bára	og	Erna	starfa	hjá	eru	ekki	háð	vottunum	eða	starfsleyfum	sem	

snúa	 að	 öryggi.	 Bára	 segir	 Vinnuvernd	 leggja	 ákveðnar	 línur	 og	 segir	 að	 þau	 haldi	

öryggisnámskeið	 árlega	 í	 öllum	 búðunum	 sínum	 og	 að	 það	 séu	 gerðar	 úttektir	 í	

fyrirtækinu	og	 nefnir	 þar	 áhættumat.	 Erna	 sagði	 ekki	 vera	mikla	 áhættu	 í	 umhverfinu	

þar	sem	þetta	væri	skrifstofuvinna.	Hún	sagði	að	áhættan	lægi	í	öðrum	þáttum;	„öryggið	

er	þá	meira	í	andlegum	og	félagslegum	þáttum	það	er	ekki	líkamlegt	öryggi	sem	þarf	að	

huga	 að.	 Við	 höfum	 reynt	 að	 vera	 í	 fyrirbyggjandi	 aðgerðum	 þar	með	 því	 að	 vera	 til	

dæmis	með	árlega	fyrirlestra	um	hérna	einelti	og	þess	háttar	það	er	kannski	helst	það	

þar	sem	hægt	er	að	brjóta	öryggi	hjá	okkur“.	
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5 Umræða	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 og	 tilgangur	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 áherslur	 stjórnenda	 á	

vellíðan	 starfsfólks	 í	 fyrirtækjum	 sem	 vinna	 formlega	 að	 heilsueflingu	 og	 kanna	 hvað	

felst	 í	heilsueflingu	 fyrirtækjanna.	Tekin	voru	viðtöl	 við	átta	 stjórnendur,	 sex	konur	og	

tvo	 karla,	 innan	 viðkomandi	 fyrirtækja	 til	 þess	 að	 leita	 svara	 við	

rannsóknarspurningunum	sem	voru:	

Ø Hverjar	eru	áherslur	stjórnenda	á	vellíðan	starfsfólks	í	fyrirtækjum	sem	vinna	

formlega	að	heilsueflingu?	

Ø Hvað	felst	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna?	

Heilsa	lykill	að	árangri	og	samfélagsleg	ábyrgð	

Allir	 viðmælendur	 töldu	mikilvægt	að	huga	að	heilsu	og	 líðan	starfsfólks	og	orð	þeirra	

endurspegla	 að	 þeir	 vinna	 markvisst	 að	 því	 að	 fylgja	 þeim	 áherslum	 í	 starfi	

fyrirtækjanna.	Í	ljósi	þess	er	líklegt	að	viðmælendur	tileinki	sér	heilsueflandi	forystu	sem	

hefur	 verið	 skilgreind	 sem	 forysta	 sem	 vinnur	 að	 því	 að	 búa	 til	 menningu	 fyrir	

heilsueflandi	vinnustaði	og	gildi,	og	að	því	að	hvetja	starfsfólk	og	veita	því	innblástur	til	

að	 taka	 þátt	 í	 þeirri	 þróun	 (Eriksson,	 2011).	 Orð	 viðmælenda	 benda	 til	 þess	 að	 með	

heilsueflandi	 forystu	 vinni	 þeir	 að	 því	 að	 styðja	 við	 heilbrigt	 vinnuumhverfi	 í	 takt	 við	

niðurstöður	 Jiménez	 og	 samstarfsfólks	 hans	 (2017),	 um	 að	 slíkt	 feli	 í	 sér	 að	 skapa	

úrræðamiðuð	 vinnuskilyrði	 fyrir	 starfsfólk	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 styðja	 við	 heilsu	

þeirra	 en	 þannig	 er	 hægt	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 mögulegar	 neikvæðar	 afleiðingar	 frá	

hættulegum	vinnuskilyrðum	eins	og	hættu	á	kulnun.		

Einnig	benda	niðurstöður	 til	þess	að	áherslur	viðmælenda	endurspegli	heilsueflandi	

forystu	 sem	 hluta	 af	 heilsueflingu	 skipulagsheildanna	 (Eriksson,	 2011).	 Þar	 sem	

viðmælendur	leggja	áherslu	á	heilsu	og	líðan	starfsfólks	og	fylgja	því	eftir	í	skipulagi	og	

starfi,	þá	bendir	það	til	þess	að	ákveðin	heilsumenning	sé	til	staðar	innan	fyrirtækjanna,	

þó	 mismunandi	 mikil	 eftir	 því	 hvað	 áherslur	 í	 þessa	 átt	 eru	 miklar.	 Er	 það	 í	 takt	 við	

niðurstöður	Payne	og	samstarfsfólki	(2018)	um	að	heilsumenning	felist	 í	því	að	lögð	er	
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áhersla	 á	 og	 stuðlað	 er	 að	 heilsu	 og	 vellíðan	 starfsfólks,	 umhyggja	 fyrir	 starfsfólki	 er	

almenn	innan	skipulagsheildarinnar	og	tengist	ímyndar	skipulagsheildarinnar.	Viðhorf	og	

áherslur	viðmælenda	þegar	kemur	að	mikilvægi	heilsu	og	líðan	starfsfólks	geta	ýtt	undir	

vellíðan	þeirra	en	rannsóknir	hafa	endurtekið	sýnt	að	það	eru	áherslur	stjórnenda	sem	

fyrst	og	fremst	tengjast	líðan	starfsmanna	og	heilbrigði	þeirra	(Gunnarsdóttir	o.fl.,	2009;	

Nyberg,	Bernin	og	Theorell,	2005).	

	

Heilbrigt	starfsumhverfi	

Samskipti		

Flestir	viðmælendur	ræddu	um	gildi	þess	að	starfsumhverfið	væri	heilbrigt.	Niðurstöður	

leiddu	 í	 ljós	 að	 flestir	 viðmælendur	 töldu	 samskipti	 á	 vinnustaðnum	vera	mikilvæg	og	

lögðu	 áherslu	 á	 að	 þau	 væru	 góð,	 opin	 og	 á	 jafningjagrunni	 en	 góð	 samskipti	 geta	

samkvæmt	 fyrri	 rannsóknum	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 líðan	 starfsfólks	 innan	 vinnustaða.	

Rannsókn	 Barrett	 undirstrikar	 mikilvægi	 þessara	 áherslna	 en	 hann	 sagði	 góða	

samskiptahæfni	 vera	 eina	 mikilvægastu	 kunnáttu	 sem	 stjórnandi	 þarf	 að	 hafa	 og	 án	

hennar	 sé	 stjórnandi	 ekki	 leiðtogi	 (Barett,	 2006).	 Holbeche	 (2006)	 sagði	 samskipti	

leiðtoga	mikilvæg	til	að	hvetja	starfsmenn	til	að	breyta	hegðun	sinni,	til	þess	að	gefa	frá	

sér	 orku	 og	 veita	 þeim	 innblástur	 Jafnframt	 sagði	 hún	 að	 það	 mikilvægasta	 sem	

samskiptin	gera	er	að	þau	byggja	upp	traust	(Holbeche,	2006).	Einnig	hefur	verið	bent	á	

að	hlustun	yfirmanna	sé	jákvætt	tengt	starfsánægju	(Kluger,	2013).	Niðurstöðurnar	hér	

eru	 einnig	 í	 takt	 við	 niðurstöður	 íslenskrar	 rannsóknar	 um	 upplifun	 á	 vellíðan	 og	

möguleikum	 til	 heilsueflingar	meðal	 starfsmanna	 í	 eldhúsi	 og	 þvottahúsi	 á	 sjúkrahúsi	

sem	gaf	vísbendingar	um	að	samskipti	stjórnenda	og	starfsmanna	voru	mikilvæg	til	að	

draga	úr	neikvæðum	áhrifum	álags	á	starfsfólks	(Gunnarsdottir	og	Bjornsdottir,	2003).	

Áherslur	viðmælenda	á	góð	og	opin	samskipti	sem	eru	á	jafningjagrunni	eru	í	takt	við	

það	sem	einkennir	þjónandi	foyrstu	sem	snýst	um	hag	heildarinnar,	löngun	til	að	þjóna	

og	 til	 að	 veita	 forystu.	 Birtingarmynd	 þjónandi	 forystu	 er	 starfsandi	 sem	 byggir	 á	

valddreifingu,	 uppbyggilegum	 samskiptum	 og	 samfélagslegri	 ábyrgð	 (Sigrún	

Gunnarsdóttir,	 2011)	 og	 felur	 árangurinn	 í	 sér	 m.a.	 starfsánægju	 og	 vellíðan	 í	 starfi	

(Jaramillo	og	 fl.,	2009b;	Rieke	og	 fl.,	2008).	Þjónandi	 leiðtogi	getur	aukið	starfsánægju	

(Cerit,	 2009),	 búið	 til	 jákvætt	 vinnuumhverfi	 (Jaramillo	 og	 fl.,	 2009a)	 og	 aukið	
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skuldbindingu	 (Cerit,	 2010;	 Jaramillo	 og	 fl.,	 2009a;	 Jaramillo	 og	 fl.,	 2009b).	 Jafnframt	

benda	 rannsóknir	 til	 að	 þjónandi	 forysta	 geti	 dregið	 úr	 kulnun	 (Babakus	 og	 fl.,	 2011).	

Íslenskar	 rannsóknir	 sýna	 einnig	 jákvæð	 tengsl	 þjónandi	 forystu	 við	 starfsánægju	 og	

vellíðan	 starfsfólks	 (Guðjón	 Ingi	 Guðjónsson	 og	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2014;	 Sigrún	

Gunnarsdóttir	 og	 Birna	 Gerður	 Jónsdóttir,	 2013;	 Sólveig	 Reynisdóttir	 og	 Sigrún	

Gunnarsdóttir,	2015).	

	

Stuðningur	

Almennt	kom	fram	í	viðtölunum	áhersla	viðmælenda	á	stuðning	við	starfsfólk,	bæði	frá	

samstarfsfólki	og	stjórnendum	og	einnig	var	lögð	áhersla	á	samheldni	á	vinnustaðnum.	

Þessar	 niðurstöður	 eru	 i	 takt	 við	 niðurstöður	 rannsókna	 sem	 sýnt	 hafa	 að	 félagslegur	

stuðningur	hefur	mikil	áhrif	á	heilsu	og	vellíðan	(Aronsson	o.fl.,	2017;	Ganster,	Fusilier,	

og	 Mayes,	 1986).	 Hins	 vegar	 getur	 lítill	 stuðningur	 á	 vinnustað	 aukið	 tíðni	 fjarveru	

(Niedhammer	o.fl.,	1998;	North	o.fl.,	1996;	Nyberg	o.fl.,	2008).	Félagslegur	stuðningur	

getur	dregið	úr	álagi	á	meðal	starfsfólks	(Bakker	og	Demerouti,	2007;	Johnson	og	Hall,	

1988;	 Viswesvaran	 og	 fl.,	 1999)	 en	 álag	 á	 sér	 stað	 í	 mismunandi	 vinnuaðstæðum	 en	

verður	 oft	 verra	 þegar	 starfsfólki	 finnst	 það	 hafa	 lítinn	 stuðning	 frá	 yfirmönnum	 og	

samstarfsfólki,	 og	 einnig	 þegar	 það	 hefur	 litla	 stjórn	 á	 vinnuferlum	 (World	 Health	

Organization,	e.d.d).		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	í	takt	við	fyrri	rannsóknir	sem	endurtekið	hafa	sýnt	

mikilvægi	 stuðnings	 stjórnenda	 fyrir	 vellíðan	 starfsfólks.	 Bent	 hefur	 verið	 á	 að	

sálfélagslegt	 vinnuumhverfi	 og	 persónuleg	 sambönd	 hafi	 áhrif	 á	 huglæga	 vellíðan	

(Stansfeld	 o.fl.,	 2013)	 og	 einnig	 að	 tilfinningalegur	 stuðningur	 í	 vinnu	 tengist	 aukinni	

vellíðan	 (Nahum-Shani,	 Bamberger	 og	 Bacharach,	 2011).	 Jafnframt	 hefur	 verið	 sýnt	

verið	 fram	 á	 að	 stuðningur	 innan	 vinnumhverfsins	 geti	 komið	 í	 veg	 fyrir	

kulnunareinkenni	eða	eflt	áhuga	og	virkni	í	starfi	og	starfsánægju	(Afsar	and	Badir,	2017;	

Cortini,	 2016).	 Tengsl	 við	 stuðning	 og	 vellíðan	 koma	 einnig	 fram	 í	 rannsókn	

Gunnarsdóttir	 o.fl.	 (2009)	 sem	 leiddi	 í	 ljós	 að	 stuðningur	 stjórnenda	 eininga,	 nægt	

starfsfólk	 og	 tengsl	 hjúkrunarfræðings	 og	 læknis	 hafði	marktæk	 og	 jákvæð	 tengsl	 við	

meiri	starfsánægju	og	minni	einkenni	kulnunar	meðal	hjúkrunarfræðinga.	
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Einstaklingurinn	í	starfi	

Viðmælendur	sögðu	allir	að	lögð	væri	áhersla	innan	fyrirtækja	þeirra	á	að	starfsfólk	væri	

hvatt	 til	þess	að	koma	með	hugmyndir,	hafa	 frumkvæði	og	að	 starfsfólk	væri	hvatt	 til	

þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 eigin	 störf.	 Kom	 þó	 fram	 að	misjafnt	 væri	 eftir	 stjórnendum	 og	

störfum	hvort	fólk	gæti	haft	áhrif	á	sín	eigin	störf.	Mikil	áhersla	kom	einnig	fram	um	að	

einstaklingar	 væru	 hvattir	 í	 starfi	 sem	 samkvæmt	 fyrri	 rannsóknum	 er	mikilvægt	 fyrir	

vellíðan	þeirra	og	einnig	árangur	skipulagsheilda	og	samfélaga	(Kanfer	o.fl.,	2017).	Með	

því	að	hvetja	starfsfólk	til	 fyrrgreindra	athafna	þá	má	telja	að	viðmælendur	séu	að	ýta	

undir	 innri	áhugahvöt	starfsfólks	en	er	það	gert	samkvæmt	Ryan	og	Deci	 (2000b)	með	

t.d.	 ákjósanlegum	 áskorunum	 og	 eflandi	 endurgjöf	 en	 einstaklingur	 sem	 hefur	 innri	

áhugahvöt	framkvæmir	athafnir	vegna	þess	að	hann	nýtur	þess	en	ekki	vegna	einhverrar	

aðskilinnar	afleiðingar	 (Ryan	og	Deci,	2000b).	Þessi	viðhorf	viðmælenda	benda	til	þess	

að	áherslur	þeirra	sem	leiðtogar	séu	í	takt	við	árangursríka	forystu	samkvæmt	rannsókn	

Nyberg,	Bernin	og	Theorell	(2005)	þar	sem	fram	kom	að	góður	leiðtogi	hvetur	starfsfólk	

til	að	hafa	áhrif	á	eigið	vinnuumhverfin,	veitir	þeim	aðgang	að	valdeflandi	bjargráðum	og	

tækifærum	þegar	kemur	að	þátttöku,	sjálfræði,	og	áhrifum	(Nyberg,	Bernin	og	Theorell,	

2005).	

Ef	áherslur	viðmælenda	um	stuðning	til	starfsfólks	og	að	hvetja	starfsfólk	til	að	hafa	

áhrif	 á	 eigin	 störf	 eru	 skoðaðar	 í	 ljósi	 fyrri	 rannsókna	 má	 líta	 svo	 á	 að	 með	 því	 séu	

stjórnendur	sem	tóku	þátt	 í	rannsókninni	að	leggja	sitt	af	mörkum	til	að	draga	úr	álagi	

starfsfólks	í	starfi.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	það	að	geta	haft	áhrif	á	sín	eigin	störf	og	að	

upplifa	 félagslegan	stuðning	 í	starfi	getur	haft	áhrif	á	hvernig	einstalingur	upplifi	álag	 í	

starfi	(Aronsson	o.fl.,	2017).	Robert	Karasek	(1979)	sýndi	fram	á	að	sálrænt	álag	í	starfi	

mótast	 af	 samspili	 milli	 þeirra	 krafna	 sem	 fylgja	 starfinu	 og	 þeirra	 áhrifa	 sem	

einstaklingur	getur	haft	til	að	mæta	þessum	kröfum	(Karasek	1979).	Ef	þetta	samspil	er	

með	 neikvæðum	 formerkjum	 getur	 það	 leitt	 af	 sér	 viðvarandi	 streitu	 sem	 hefur	

langtímaafleiðingar	 á	heilsu	 (Gunnarsdóttir	 og	Rafferty,	 2006).	 Samkvæmt	 Johnson	og	

Hall	 (1988)	getur	 félagslegur	stuðningur	 í	starfi	dregið	úr	neikvæðum	áhrif	mikils	álags	

og	 lítilla	 áhrifa	 á	 eigin	 störf	 (Aronsson	 o.fl.,	 2017;	 Johnson	 og	 Hall,	 1988).	 Í	 þessu	

samhengi	 er	 áhugavert	 að	 líta	 einnig	 til	 þess	 að	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 starfsfólk	
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upplifir	meira	 álag	 ef	 það	 hefur	 lítinn	 félaglslegan	 stuðning	 og	 lítil	 áhrif	 þrátt	 fyrir	 að	

engar	sálrænar	starfskröfur	væru	til	staðar	(Johnson	og	Hall,	1988).		

Niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 styðja	 einnig	 við	 það	 að	 áherslur	 viðmælenda	 geti	

stuðlað	 að	 aukinni	 vellíðan	 starfsfólks	 en	 rannsókn	Mauss	 o.fl.	 (2018)	 sýndi	 að	 þegar	

starfsfólk	 upplifir	 meiri	 sálrænar	 kröfur,	 hefur	 lítil	 áhrif	 á	 eigin	 störf	 og	 upplifir	 lítinn	

félagslegan	 stuðning	 þá	 aukast	 líkurnar	 á	 þunglyndiseinkennum.	 Auk	 tengsla	 áhrifa	 á	

eigin	 störf	 við	 sálræna	 og	 andlega	 líðan	 hefur	 einnig	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 að	 lítil	

starfsstjórn	 í	 vinnuumhverfi	 geti	 stuðlað	 að	 þróun	 kransæðasjúkdóma	 (Bosma	 o.fl.,	

1997).	 Enn	 frekari	 rökstuðning	 fyrir	 gildi	 stuðnings	 viðmælenda	 til	 að	 styrkja	 vellíðan	

starfsfólks	má	sjá	 í	rannsókn	um	að	vald	til	ákvarðanatöku	getur	bætt	frammistöðu	og	

starfsánægju	(Bond	og	Bunce,	2001;	McFadden	og	Demetriou,	1993)	og	dregið	úr	tíðni	

fjarveru	og	starfsmannaveltu	(Bond	og	Bunce,	2001).		

Öll	 fyrirtækin	 lögðu	 áherslu	 á	 samspil	 vinnu	 og	 einkalífs	 en	 öll	 voru	 þau	 með	

sveigjanlegan	vinnutíma	í	störfum	þar	sem	möguleiki	var	á	því	og	voru	það	oftast	störf	á	

skrifstofum	 en	 sum	 störf	 buðu	 ekki	 upp	 á	 sveigjanleika.	Með	 því	 að	 leggja	 áherslu	 á	

samspil	vinnu	og	einkalífs	eru	viðmælendur	að	styðja	starfsfólk	sitt	og	stuðla	að	vellíðan	

þess	þegar	litið	er	til	vísbendinga	fyrri	rannsókna.	Beauregard	og	Henry	(2009)	bentu	á	

að	 stuðningur	 skipulagsheildarinnar	 með	 tilliti	 til	 jafnvægis	 vinnu	 og	 einkalífs	 fælist	 í	

umhyggju,	 sveigjanleika	 í	 vinnu,	 eins	 og	 sveigjanlegum	 vinnutíma,	 og	 fjölskyldu-	 eða	

persónulegra	leyfa	(Beauregard	og	Henry,	2009).	Jafnframt	hafa	niðurstöður	rannsókna	

sýnt	 að	 togstreita	 á	 milli	 vinnu	 og	 einkalífs	 valdi	 neikvæðum	 líkamlegum	 og	

sálfræðilegum	 áhrifum	 sem	 hafa	 neikvæð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsfólks	 (Boyar	 o.fl.,	

2005;	Frone,	Russell	og	Cooper,	1992)	og	að	hún	geti	einnig	leitt	til	óánægju	starfsfólks	

og	 streitu	 (Carlson	 og	 Kacmar,	 2000;	 Frone	 o.fl.,	 1992).	 Undirstrikar	 þetta	 enn	 frekar	

mikilvægi	 þess	 að	 stjórnendur	 og	 viðmælendur	 í	 þessari	 rannsókn	 leggja	 áherslu	 á	 að	

koma	til	móts	við	starfsfólk	þegar	kemur	að	einkalífi	þess.	

	

Aðferðir	til	bættrar	heilsu	

Hvatning	og	stuðningur	

Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar	eru	helstu	aðferðir	heilsueflingar	sem	notaðar	

eru	til	að	bæta	heilsu	og	líðan	í	gegnum	hvatningu	og	stuðning,	með	fræðslu	og	eftirliti	
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og	 að	 huga	 að	 vinnuumhverfi	 og	 öryggi.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	 í	 takt	 við	 þætti	 sem	

taldir	eru	tengjast	árangri	heilsueflingar	á	vinnustað,	þ.e.	stuðningur	og	skuldbinding	frá	

æðstu	stjórnendum	og	bein	samskipti	á	milli	yfirmanns	og	starfsfólks	sem	eru	taldir	vera	

nauðsynlegir	þættir	heilsueflingar	á	vinnustað	(Zimolong	og	Elke,	2006).	

Viðmælendur	áttu	það	allir	sameiginlegt	að	þeir	ræddu	um	að	veittir	væru	styrkir	til	

líkamsræktar,	að	boðið	væri	upp	á	hollt	mataræði	á	vinnustaðnum,	heilsufarsmælingar	

og	 að	 tekið	 væri	 þátt	 í	 heilsueflingu	 í	 samfélaginu	 eins	 og	 Lífshlaupinu	 eða	 Hjólað	 í	

vinnuna.	Einnig	sögðu	allir	viðmælendur	að	starfsfólk	fengi	ákveðið	svigrúm	til	þess	að	

hreyfa	 sig	 á	 vinnutíma	 en	 það	 gat	 þó	 verið	misjafnt	 eftir	 störfum	 innan	 fyrirtækjanna	

hvort	 það	 væri	 möguleiki.	 Mismunandi	 var	 svo	 hvort	 það	 var	 sturtuaðstaða	 á	

vinnustaðnum,	 hvort	 boðið	 var	 upp	 á	 einhverskonar	 hreyfingu	 á	 vinnustaðnum	 eða	

hvort	 líkamsræktaraðstaða	 var	 til	 staðar.	 Einnig	 var	 misjafnt	 hvort	 boðið	 var	 upp	 á	

aðstoð	við	að	hætta	að	reykja	og	hvort	samgöngustyrkur	var	veittur.		

Með	því	að	 leggja	áherslu	á	að	hvetja	 til	þess	 til	 að	efla	 líkamlega	heilsu	getur	það	

skilað	sér	 inn	á	vinnustaðinn	á	ýmsan	hátt.	Heilseflingarverkefni	á	vinnustað	geta	haft	

þau	áhrif	að	starfsfólk	tileinki	sér	heilbrigðari	venjur,	þau	geta	minnkað	tíðni	langvinnra	

sjúkdóma	og	útgjöld	vinnuveitenda	sem	varða	heilsu	starfsfólks	og	dgeta	einnig	dregið	

úr	fjarvistum	frá	vinnu	(Payne	og	fl.,	2018)	og	samkvæmt	Hutchinson	og	Wilson	(2011)	

geta	 þau	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 heilsu	 þegar	 hvatning	 er	 notuð	 (Hutchinson	 og	Wilson,	

2011).	 Jafnframt	 hefur	 heilsuefling	 sem	 einblínir	 að	 næringu,	 hreyfingu	 eða	 hvorug	

tveggja	 sýnt	 leiða	 af	 sér	 hóflegt	 þyngdartap,	 sjálfstraust	 starfsfólks	 getur	 aukist	 og	

samband	á	milli	stjórnenda	og	starfsmanna	orðið	betra	og	einnig	er	líklegt	að	hagnaður	

fyrirtækja	aukist	með	auknum	afköstum	starfsfólks	og	minni	læknis-	og	örorkukostnaði	

(Anderson	o.fl.,	2009).	Hreyfingarátök	á	vinnustaðnum	geta	aukið	hreyfingu	og	minnkað	

líkurnar	á	stoðkerfissjúkdómum	(Proper	o.fl.,	2003)	og	vinnutengdu	álagi	(Gerber	og	fl.,	

2014).		

Viðmælendur	 hvöttu	 starfsfólk	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 heilsueflingu	 í	 samfélaginu	 en	 hún	

byggir	 á	 hópefli	 (Lífshlaupið,	 e.d.b;	 Hjólað	 í	 vinnuna,	 e.d.)	 en	 átakið	Hjólað	 í	 vinnuna	

stuðlar	 til	 að	 mynda	 að	 því	 að	 efla	 hreyfingu	 og	 starfsanda	 á	 vinnustöðum	 (Hjólað	 í	

vinnuna,	e.d.).	Líkamleg	hreyfing	 í	 vinnu	getur	 stuðlað	að	því	að	byggja	upp	 félagsauð	

innan	 teyma	 (Andersen	 o.fl.,	 2015)	 en	 félagsauður	 innan	 skipulagsheildar	 felur	 í	 sér	
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hæfni	einstaklinganna	í	skipulagsheildinni	til	að	vinna	að	sameiginlegum	hagsmunum	og	

eru	 samskipti	 og	 traust	 einkenni	 félagsauðs	 innan	 skipulagsheildar	 (Hasle	 o.fl.,	 2007).	

Getur	 því	 þátttaka	 starfsfólks	 í	 heilsueflingu	 í	 samfélaginu	 stuðlað	 að	 félagsauð	 innan	

fyrirtækjanna.		

Í	ljósi	niðurstaðna	rannsóknarinnar	um	afmörkuð	heilsueflingarverkefni	er	mikilvægt	

að	 líta	 til	 þess	 að	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 heilsueflingarverkefni	 geti	 haft	 lítil	 áhrif	 á	

heilsu	 starfsfólks	 og	 veikindafjarvistir,	 vinnuafköst	 og	 getu	 til	 að	 vinna.	 Rongen	 o.fl.	

(2013)	framkvæmdu	heildargreiningu	á	rannsóknum	sem	gefnar	voru	út	fyrir	árið	2012	

um	 hvaða	 áhrif	 verkefnin	 hefðu	 á	 eigin	 heilsu	 samkvæmt	 sjálfskynjun	 á	 heilsu.	

Heilsueflingarverkefnin	 sem	um	 ræddi	 sneru	að	hreyfingu,	heilbrigðu	mataræði,	offitu	

og	 reykingum	 en	 í	 ljós	 kom	 að	 verkefnin	 höfðu	 lítil	 áhrif	 á	 fjarveru	 frá	 vinnu	 vegna	

veikinda,	vinnuafköst	eða	getu	til	að	vinna.	Heildaráhrif	heilsueflingarverkefnanna	voru	

lítil,	 þau	höfðu	meiri	 áhrif	 á	 yngri	 þátttakendur	og	 voru	 vikuleg	 inngrip	 áhrifaríkari	 en	

önnur	(Rongen	o.fl.,	2013).		

	

Fræðsla	og	eftirlit	

Lögð	 var	 áhersla	 á	 andlega	 heilsu	 starfsfólks	 í	 öllum	 fyrirtækjunum	 sem	 er	mikilvægt	

miðað	við	rannsókn	McDaid	o.fl.	(2005)	sem	sýndi	að	mikilvægt	er	að	huga	að	andlegri	

heilsu	 starfsfólks	 því	 þar	 sem	 slæm	 vinnuskilyrði	 og	 vandamál	 innan	

skipulagsheildarinnar	eru	til	staðar	getur	þróun	vandamála	sem	snúa	að	andlegri	heilsu	

einstaklinga	 átt	 sér	 stað.	 Vinna	 getur	 einnig	 eflt	 andlega	 vellíðan	 ef	 hún	 veitir	

einstaklingum	tilgang,	fjármagn,	og	auðkenni	(McDaid	o.fl.,	2005).	Almennt	kom	fram	í	

orðum	viðmælenda	að	 lögð	væri	áhersla	á	andlega	heilsu	með	 fræðslu,	þá	 til	dæmis	 í	

formi	fyrirlestra.	Einnig	fylgdust	stjórnendur	oft	með	andlegri	líðan	starfsfólks	í	gegnum	

vinnustaðagreiningar,	kannanir	og	starfsmannasamtöl	og	var	starfsfólki	svo	fylgt	eftir	ef	

andleg	líðan	var	ekki	góð.		

Eins	 og	 áður	 sagði	 þá	 töluðu	 viðmælendur	 almennt	 um	að	 hugað	 væri	 að	 andlegri	

heilsu	með	fræðslu	sem	er	stutt	af	rannsókn	Kuoppala	o.fl.	(2008)	sem	sýndi	að	inngrip	

sem	miða	að	því	að	efla	andlega	heilsu	skipta	máli	fyrir	vellíðan	og	starfsgetu	starfsfólks	

og	að	þau	hafi	þau	áhrif	að	veikindafjarvistum	fækki.	Þau	sögðu	sálfræðileg	inngrip	ein	
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og	 sér	 sýna	 takmarkaðan	 árangur	 til	 lengri	 tíma	 og	 sögðu	 þess	 vegna	 mikilvægt	 að	

inngripin	bæði	líkamlegu	og	sálfræðilegu	vinnuumhverfi	(Kuoppala	o.fl.,	2008).			

Athyglisvert	var	að	þegar	rætt	var	um	andlega	líðan	starfsfólks	í	viðtölunum		minntust	

viðmælendur	ekki	sérstaklega	á	stuðning	í	vinnu	eða	stuðning	stjórnenda	og	aðeins	einn	

viðmælandi	minntist	á	gildi	góðra	samskipta	í	því	samhengi.	Bent	hefur	verið	á	að	til	að	

viðhalda	 andlegri	 vellíðan	 þá	 þurfa	 einstaklingar	 að	 hafa	 félagsleg	 tengsl	 við	 aðra	 og	

styðjandi	og	jákvæð	sambönd	(Diener	og	Seligman,	2004)	einnig	getur	þjónandi	forysta	

spornað	 gegn	 tilfinningalegri	 örmögnun	 í	 starfi	 (Sólveig	 Reynisdóttir	 og	 Sigrún	

Gunnarsdóttir,	 2015).	 Þrátt	 fyrir	 að	 viðmælendur	 hafi	 ekki	 rætt	 þetta	 samhengi	

sérstaklega	í	tengslum	við	andlega	heilsu	starfsfólks	þá	var	almennt	lögð	áhersla	á	góð	

samskipti,	stuðning,	að	hafa	áhrif	á	eigin	störf,	þroskast	í	starfi,	að	starfsfólk	fái	traust	frá	

yfirmönnum	sem	allt	eru	þættir	sem	stuðla	að	andlegri	vellíðan	auk	mikilvægis	þess	að	

stjórnendur	 leggi	 almennt	 áherslu	 á	 heilsu	 og	 líðan.	 Samkvæmt	 þessu	 má	 álykta	 að	

viðmælendur	 vinni	 að	 því	 að	 vernda	 andlega	 vellíðan	 starfsfólks	 þó	 samhengi	

áhrifaþátta	samkvæmt	rannsóknum	þar	um	hafi	ekki	beinlínis	komið	fram	í	viðtölunum.			

Framangreindar	áherslur	viðmælenda	um	þætti	sem	vernda	andlega	líðan	starfsfólks	

tengjast	 umræðu	 um	 kulnun	 sem	 er	 sem	 stendur	 áberandi	 í	 íslensku	 samfélagi.	

Stéttarfélög	ætla	að	sporna	gegn	kulnun	í	komandi	kjarabaraáttu	(RÚV,	2018b)	og	lýsti	

forseti	Íslands,	Guðni	Th.	Jóhannesson	(2019)	yfir	áhyggjum	sínum	á	andlegri	vanheilsu	

fólks	 í	 íslensku	 samfélagi	 í	 nýársávarpi	 sínu	 1.	 janúar	 2019	 og	 sagði	 mikilvægt	 að	

bregðast	við.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	slæm	andleg	heilsa	starfsfólks	er	algeng	en	hún	er	

ástæðan	fyrir	á	milli	einum	þriðja	og	helmingi	af	öllum	langtímaveikindum	og	fötlunum	á	

meðal	 vinnuafls	 (OECD,	 2015),	 meira	 en	 helmingur	 bandarískra	 lækna	 glíma	 við	

vinnutengda	kulnun	(Shanafelt	o.fl.,	2015)	og	virðist	streita	til	að	mynda	vera	að	aukast	

á	meðal	félagsmanna	VR	fleiri	félagsmenn	innan	VR	fyrir	streitu	árið	2018	heldur	en	árið	

2013	 (VR,	 e.d.b).	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 vísbendingar	 um	 að	 heilsuefling	

innan	 fyrirtækjanna	 sem	 hér	 um	 ræðir	 feli	 í	 sér	 áherslur	 sem	 tengjast	 forvörnum	

kulnunar	samkvæmt	rannsóknum	þar	um	(Aronsson	o.fl.	2017;	Bakker	og	Costa,	2014).		
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Vinnuumhverfi	og	öryggi	

Vinnuumhverfi	fyrirtækjanna	voru	mismunandi	en	öll	fyrirtækin	voru	með	skrifstofurými	

og	 voru	 fimm	 af	 átta	 fyrirtækjum	 jafnframt	 með	 annars	 konar	 vinnuumhverfi.	

Viðmælendur	sögðu	allir	að	hugað	væri	að	vinnuaðstöðu	starfsfólks	að	einhverju	leyti	og	

að	hún	 væri	 almennt	 góð.	 Í	 skrifstofurýmum	voru	 stillanleg	borð	þar	 sem	 skjáir	 fylgja	

eftir	og	töluðu	flestir	um	að	góðir	stólar	væru	á	vinnustaðnum.	Þrír	viðmælendur	sögðu	

að	 öðru	 hverju	 kæmu	 aðilar	 á	 skrifstofurnar	 að	 taka	 út	 vinnuaðstöðuna	 og	 starfsfólki	

væri	kennt	að	nýta	hana.		

Áherslur	 fyrirtækjanna	 á	 gott	 vinnuumhverfi	 eru	 í	 takt	 við	 rannsóknir	 sem	 sýna	 að	

margir	þættir	í	líkamlega	vinnuumhverfinu	geti	haft	slæm	áhrif	á	líðan	starfsfólks	en	þar	

má	 nefna	 margra	 klukkutíma	 tölvunotkun,	 viðvarandi	 óþægilegar	 höfuð-	 og	

handleggjastellingar,	lélega	lýsingu,	hávaða,	léleg	sjónræn	skilyrði,	og	vinnutengda	þætti	

(Cole,	 2003;	 National	 Institute	 for	Working	 Life,	 1997;	 Kryger	 o.fl.,	 2003;	 Lassen	 o.fl.,	

2004).	

Niðurstöðurnar	 hér	 eru	 einnig	 í	 takt	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	 Ágústu	

Guðmarsdóttir	 og	 Kristins	 Tómassonar	 (2007)	 sem	 sýna	 mikilvægi	 þess	 að	 huga	 að	

vinnuaðstöðu	 starfsfólks	 en	 rannsóknin	 fólst	 í	 því	 að	 gera	 samanburð	 á	 líðan	 og	

vinnuumhverfi	 starfsmanna	 hjá	 leikskólum	 Reykjavíkur	 fyrir	 og	 eftir	 íhlutun.	 Íhlutunin	

fólst	 í	 því	 að	 aðbúnaður	 var	 endurnýjaður	 og	 starfsfólk	 var	 frætt	 um	 vinnuvernd.	

Niðurstöður	 sýndu	 að	 íhlutunin	 hafði	 jákvæð	 áhrif	 á	 líkamleg	 og	 sálfélagsleg	 líðan	

þátttakenda	(Ágústa	Guðmarsdóttir	og	Kristinn	Tómasson,	2007).		

Í	 þessu	 samhengi	 er	mikilvægt	 að	 líta	 til	 þess	 að	 niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 hafa	

verið	 mismunandi	 þegar	 kemur	 að	 áhrifum	 vinnuvistfræðilegra	 inngripa	 á	 áhrif	

stoðkerfis	 og	 á	 sjón	 einstaklinga.	 Ennfremur	 hafa	 niðurstöður	 sýnt	 að	 ekkert	

vinnuvistfræðilegt	 inngrip	 hafi	 neikvæð	 eða	 skaðleg	 áhrif	 á	 stoðkerfisheilsu	 eða	

sjónheilsu	 (Brewer	 o.fl.,	 2006).	 Upphækkanleg	 skrifborð	 geta	 leitt	 til	 bætinga	

lífeðlisfræðilegra	þátta	þar	á	meðal	á	glúkósa,	 kólesteróli	og	 líkamsmælingar	á	meðan	

standandi	 skrifborð	 (e.	 standing	 desks)	 tengjast	 fáum	 lífeðlisfræðilegum	 breytingum	

(MacEwen,	MacDonald,	og	Burr,	2015).			

Niðurstöður	 rannsókna	 hafa	 einnig	 sýnt	 að	 ef	 umhverfisgæði	 innanhúss	 eru	 ekki	

fullnægjandi	 að	 þá	 geti	 þau	 haft	 slæm	áhrif	 á	 vellíðan,	 valdið	 veikindum	og	 dregið	 úr	
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framleiðni	 starfsfólks	 (Hygge	 og	 Knez,	 2001;	 Lan	 o.fl.,	 2014).	 Með	 tillitii	 til	 þeirra	

rannsókna	sem	getið	er	hér	á	líkamlegu	vinnuumhverfi	þá	má	segja	að	viðmælendur	séu	

að	stuðla	að	betri	heilsu	og	líðan	starfsfólks	sérstaklega	þegar	kemur	að	líkamsbeitingu.		

Lögð	 var	 áhersla	 á	 öryggi	 í	 öllum	 fyrirtækjunum	 en	 áherslur	 voru	 mismunandi	 og	

háðar	 eðli	 fyrirtækjanna.	 Fjögur	 fyrirtæki	 af	 átta	 voru	háð	 vottunum	eða	 starfsleyfum	

sem	 snúa	 að	öryggi	 og	 var	mikil	 áhersla	 lögð	 á	 öryggi	 í	 þeim	 fyrirtækjum.	 Samkvæmt	

niðurstöðum	 rannsóknar	Nahrgang	o.fl.	 (2010)	 sem	benda	 til	 þess	 að	mikilvægt	 er	 að	

huga	 að	 öryggi	 starfsfólks	 en	 starfskröfur	 eins	 og	 áhætta,	 hætta	 og	 margbreytileiki	

skerði	heilsu	starfsfólks	og	hafi	jákvæð	tengsl	við	kulnun.	Kulnun	dregur	úr	líkunum	á	því	

að	starfsfólk	vinni	á	öruggan	hátt	en	áhugi	og	virkni	eykur	líkurnar	á	að	starfsfólk	vinni	á	

öruggan	hátt.	Vinnuumhverfi	sem	felur	í	sér	mikla	áhættu	og	aðrar	starfskröfur	eins	og	

útsetningu	 fyrir	 hættulegum	 efnum,	 krefjandi	 líkamlega	 eða	 vitsmunalega	 vinnu	 haft	

afleiðingar	fyrir	starfsfólk	eins	og	meiðsli,	banaaslys	eða	að	lenda	í	vinnuslysi	(Nahrgang	

o.fl.,	2010).	

	

Samantekt	og	tengsl	niðurstaðna	við	skilgreiningar	um	heilbrigða	vinnustaði	

Niðurstöður	benda	til	þess	að	stjórnendur	 tileinki	 sér	heilsueflandi	 forystu	með	því	að	

styðja	við	heilbrigt	vinnuumhverfi	en	samkvæmt	Jiménez	o.fl.	 (2017)	felur	það	í	sér	að	

skapa	úrræðamiðuð	vinnuskilyrði	fyrir	starfsfólk	sem	eiga	að	styðja	við	heilsu	þess	en	á	

þann	 hátt	 er	 hægt	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 neikvæðar	 afleiðingar	 frá	 hættulegum	

vinnuskilyrðum	sem	geta	verið	til	staðar	og	hættu	á	kulnun.		

Niðurstöður	gefa	til	kynna	að	viðmælendur	styðji	við	vellíðan	starfsfólks	með	því	að	

leggja	 áherslu	 á	 heilbrigt	 starfsumhverfi.	 Gerðu	 viðmælendur	 það	 með	 því	 að	 leggja	

áherslu	á	góð	samskipti,	stuðning,	að	starfsfólk	hafi	áhrif	á	eigin	störf,	þroskist	í	starfi	og	

fái	 traust	 frá	 yfirmönnum	og	að	 stjórnendur	 leggi	 áherslu	á	heilsu	og	 líðan.	Þrátt	 fyrir	

þessar	 áherslur	 viðmælenda	 kom	 einnig	 fram	 að	 þeim	 væri	 ekki	 alltaf	 fylgt	 af	 öðrum	

stjórnendum	viðkomandi	fyrirtækja	en	flestir	viðmælendur	sögðu	til	að	mynda	það	vera	

misjafnt	 eftir	 stjórnendum	 hvort	 starfsfólk	 fengi	 traust	 frá	 næsta	 yfirmanni.	 Aðferðir	

sem	notaðar	voru	í	heilsueflingu	fyrirtækjanna	sneru	að	því	að	efla	líkamlega	og	andlega	

heilsu	og	voru	í	formi	hvatningar,	stuðnings,	fræðslu	og	eftirlits.	Jafnframt	var	hugað	að	

vinnuumhverfi	og	öryggi.		



	

78	

Áhugavert	 var	 að	 sjá	 hversu	mikila	 áherslu	 viðmælendur	 lögðu	 almennt	 á	 velllíðan	

starfsfólks.	Þeir	höfðu	mikla	trú	á	að	huga	að	heilsu	og	vellíðan	starfsfólks,	að	það	skipti	

fyrirtækið	 miklu	 máli	 og	 töldu	 vellíðan	 starfsfólks	 skila	 sér	 í	 rekstur	 fyrirtækisins.	

Áherslur	 innan	vinnuumhverfis	 sneru	almennt	að	einstaklingnum	 í	 starfi	og	 fólust	 í	 að	

stuðningi,	 hvatningu	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 eigin	 störf,	 sýna	 frumkvæði,	 þroskast	 og	

þróast	í	starfi.	Einnig	voru	áherslur	lagðar	á	að	vinnuaðstæða	starfsfólks	væri	ákjósanleg.	

Aðferðir	 sem	 notaðar	 voru	 í	 heilsueflingu	 fyrirtækjanna	 fólst	 almennt	 í	 hvatningu	 og	

stuðningi,	fræðslu	og	eftirliti	og	með	því	að	huga	að	vinnuaðstöðu.	Það	sem	kom	helst	á	

óvart	var	hvað	leiðir	viðmælenda	gátu	verið	ólíkar	þegar	lagðar	voru	áherslur	á	vellíðan	

starfsfólks	í	starfi.	Einnig	kom	á	óvart	hvað	sum	fyrirtæki	voru	komin	langt	á	veg	þegar	

kom	að	heilsueflingu	sem	miðaði	að	líkamlegri	heilsu.		

Þegar	 áherslur	 viðmælenda	 eru	 skoðaðar	 í	 samræmi	 við	 skilgreiningu	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar	(World	Health	Organization,	2010)	á	heilbrigðum	

vinnustað	að	þá	má	segja	að	almennt	hafi	þeir	lagt	áherslu	á	þá	þætti	sem	til	staðar	eru	í	

skilgreiningunni.	Skilgreiningin	felst	í	að	heilbrigður	vinnustaður	sé	þar	sem	starfsfólk	og	

stjórnendur	sameinist	um	að	nota	stöðugar	umbætur	með	það	að	markmiði	að	vernda	

og	efla	heilsu,	öryggi	og	vellíðan	starfsfólks	og	sjálfbærni	vinnustaðarins.	Þessu	er	náð	

fram	með	því	að	huga	að	þáttum	sem	snúa	að	heilsu,	öryggi	og	vellíðan	í	sálfélagslega	

vinnuumhverfinu,	 heilsu	 og	 öryggi	 í	 líkamleglega	 vinnuumhverfinu,	 með	 persónulegri	

heilsuvernd	á	vinnustaðnum,	með	leiðum	til	að	taka	þátt	í	samfélaginu	sem	bæta	heilsu	

starfsfólks,	 fjölskyldna	 þeira	 og	 annarra	 aðila	 innan	 samfélagsins	 (World	 Health	

Organization,	2010)	

Með	því	að	huga	að	og	leggja	áherslu	á	líðan	starfsfólks	þá	eru	viðmælendur	að	taka	

samfélagslega	 ábyrgð	og	 láta	 sig	 þannig	 varða	 aðra	 aðila	 í	 samfélaginu	 (World	Health	

Organization,	 2010).	Með	 þessum	 áherslum	 viðmælenda	má	ætla	 að	 fyrirtækin	 séu	 á	

góðri	 vegferð	 að	 ná	 langtíma	 árangri	 en	 samkvæmt	 Lowe	 (2010)	 koma	 heilbrigðar	

skipulagsheildir	 fram	 við	 starfsfólk	 sem	mikilvæg	 verðmæti	 fyrirtækisins	 og	 í	 þeim	 er	

starfsfólk	lykillinn	að	langtíma	árangri	(Lowe,	2010).		

Niðurstöður	 úr	 þessari	 rannsókn	 benda	 til	 þess	 að	 með	 áherslum	 viðmælenda	 á	

vellíðan	 starfsfólks	 séu	 fyrirtækin	 að	 vinna	 að	 því	 að	 uppfylla	 skilyrði	 heilbrigðrar	

skipulagsheildar	samkvæmt	líkani	Lowe	(2010)	sem	skiptir	skilyrðunum	upp	í	fjóra	þætti	
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sem	leiða	af	sér	sjálfbæran	árangur	skipulagsheilda.	Þessi	fjögur	skilyrði	eru;	forysta	sem	

tengir,	lifandi	vinnustaðir,	jákvæður	starfsandi	og	áhugasamt	starfsfólk.	

Forysta	 sem	 tengir	 felur	 í	 sér	 dreifða	 forystu	 þar	 sem	 allir	 taka	 þátt	 innan	

skipulagsheildarinnar	 (Lowe,	 2010).	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	

forysta	sem	tengir	eigi	almennt	við	fyrirtæki	viðmælenda	miðað	við	áherslur	þeirra	þar	

sem	fólk	var	hvatt	til	að	koma	með	hugmyndir,	hafa	áhrif	á	eigin	störf,	sýna	frumkvæði	

og	áhersla	var	lögð	á	samskipti	á	jafningjagrundvelli.	

Lifandi	 vinnustaðir.	 Innan	 lifandi	 vinnustaða	 er	 vellíðan	 tengd	 frammistöðu	 með	

möguleika	 á	 að	 ná	meiri	 ávinningi	 (Lowe,	 2010).	 Viðmælendur	 lögðu	 áherslu	 á	mörg	

einkenni	 sem	 einkenna	 lifandi	 vinnustaði.	 Má	 þar	 nefna	 að	 áhersla	 var	 á	 góð,	 opin	

samskipti	 og	 að	þau	 væru	á	 jafningjagrundvelli.	 Áhersla	 var	 lögð	á	 að	 starfsfólki	 hefði	

áhrif	á	sín	eigin	störf,	það	var	hvatt	til	að	sýna	frumkvæði,	koma	með	hugmyndir	og	til	

að	þroskast	og	þróast	 í	 starfi	 og	 var	þeim	 sýnt	 traust	og	 virðing	með	því	 að	hvetja	 til	

þessara	 þátta.	 Einnig	má	 nefna	 í	 þessu	 samhengi	 að	 komið	 var	 til	móts	 við	 starfsfólk	

með	tilliti	til	samræmis	vinnu	og	einkalífs.		

Áhugasamt	 starfsfólk.	 Áherslur	 viðmælenda	 sem	 fram	 hafa	 komið	 á	 vellíðan	

starfsfólks	 í	 vinnu	og	heilsueflingu	geta	 stuðlað	að	því	að	starfsfólkið	verði	áhugasamt	

samkvæmt	skilgreiningu	Lowe.	En	samkvæmt	Lowe	(2010)	upplifir	áhugasamt	starfsfólk	

til	 að	 mynda	 andlega	 og	 líkamlega	 vellíðan,	 það	 hefur	 jákvætt	 viðhorf	 til	 vinnu,	

samstarfsfólks	og	stjórnenda.	Starfsfólk	er	sjálfstætt,	sveigjanlegt	og	sýnir	hollustu.		

Jákvæður	starfsandi	 felur	 í	 sér	vel	 skilgreind	grunngildi	 sem	skilgreina	grunnhugsun	

skipulagsheildarinnar	og	þá	sérstaklega	hvernig	komið	er	fram	við	einstaklingana	innan	

hennar	og	hvernig	ætlast	er	til	að	þeir	komi	fram	við	aðra	(Lowe,	2010).	Ekki	var	spurt	út	

í	hver	gildi	fyrirtækjanna	væru	í	rannsókninni	en	niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	

þess	 að	almennt	 var	 lögð	er	 áhersla	 á	 vellíðan	 starfsfólks	 innan	 fyrirtækjanna	og	geta	

þær	 áherslur	 stuðlað	 að	 jákvæðum	 samskiptum	 á	 milli	 starfsfólks	 og	 stjórnenda	 og	

almennt	vellíðan	starfsfólks	í	starfi	og	getur	það	leitt	af	sér	jákvæðan	starfsanda.	

Miðað	 við	 áherslur	 viðmælenda	 yfir	 heildina	 litið	 virðast	 fyrirtækin	 öll	 vera	 á	 góðri	

leið,	sum	komin	lengra	en	önnur,	í	átt	að	því	að	verða	heilbrigð	skipulagsheild	sem	leiðir	

af	sér	sjálfbæran	árangur	(Lowe,	2010).		
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Framlag	rannsóknarinnar,	styrkleikar	og	veikleikar	

Fáar	 rannsóknir	 eru	 til	 um	 heilsueflandi	 fyrirtæki	 hér	 á	 landi	 og	 ekki	 hefur,	 svo	

rannsakandi	 viti,	 verið	 gerð	 rannsókn	 á	 áherslum	 stjórnenda	 á	 vellíðan	 starfsfólks	 og	

hvað	 felist	 í	 heilsueflingu	 fyrirtækja	 hér	 á	 landi.	 Rannsóknin	 veitir	 innsýn	 í	 mikilvægt	

viðfangsefni	 sem	 tengist	 líðan	 starfsfólks	 og	 árangri	 skipulagsheilda.	 Um	 er	 að	 ræða	

eigindlega	rannsókn	og	viðtöl	við	átta	einstalinga	og	því	ekki	möguleiki	að	alhæfa	út	frá	

niðurstöðunum.	Hins	 vegar	 veita	niðurstöður	 áhugaverða	 innsýn	 í	 áherslur	 stjórnenda	

innan	 fyrirtækja	 sem	 vinna	 formlega	 að	 heilsueflingu	 sem	 er	 framlag	 til	 þróunar	

fræðilegrar	 þekkingar	 um	 heilsueflingu	 á	 vinnustöðum	 og	 þörf	 er	 á	 enn	 frekari	

rannsóknum	um	efnið.	Rannsóknin	hefur	hagnýtt	gildi	 fyrir	 fyrirtæki	og	stjórnendur	og	

geta	 nýst	 fyrirtækjum	 sem	 hafa	 það	 markmið	 að	 efla	 líðan	 starfsfólks	 og	 jafnvel	

fyrirtækja	sem	eru	að	innleiða	heilsueflingu.		

Styrkleikar	 rannsóknarinnar	 eru	 þeir	 að	 viðmælendur	 veittu	 góða	 innsýn	 í	 áherslur	

stjórnenda	 innan	 fyrirtækja	 sem	 vinna	 formlega	 að	 heilsueflingu.	 Þá	 var	 þess	 gætt	

sérstaklega	 að	 draga	 vel	 fram	 viðhorf	 viðmælenda	 og	 að	 varpa	 sem	 bestri	 mynd	 á	

hvernig	 niðurstöður	 speglast	 í	 fræðilegri	 þekkingu	 á	 sviðinu.	 Takmarkanir	

rannsóknarinnar	 felast	 í	að	þetta	er	eigindleg	 rannsókn	og	er	því	ekki	hægt	að	alhæfa	

yfir	á	þýði.	

Áhugavert	 væri	 í	 framtíðinni	 að	 gera	 rannsókn	með	 spurningalista	og	meta	 viðhorf	

starfsfólks	 fyrirtækja	 til	 heilsueflingar	 á	 vinnustað.	 Þá	 væri	 einnig	 áhugavert	 að	 gera	

blandaða	 rannsókn,	 það	 er	 eigindlega	 og	 megindlega	 rannsókn,	 um	 heilsueflingu	 á	

vinnustað.	Til	dæmis	mætti	skoða	sérstaklega	fyrirtæki	sem	hafa	hlotið	viðurkenninguna	

Fyrirmyndarfyrirtæki	 VR	 og	 þau	 fyrirtæki	 sem	 eru	 ekki	 á	 þeim	 lista	 og	 kanna	 líðan	

starfsfólks	 og	 hvort	 munur	 sé	 á	 áherslum	 stjórnenda	 á	 líðan	 starfsfólks	 og	 upplifun	

starfsfólks	 á	 starfsumhverfi	 eftir	 fyrirtækjum.	 Þá	 væri	 spurningalisti	 lagður	 fyrir	 bæði	

stjórnendur	 og	 starfsfólk	 fyrirtækjanna	 og	 einnig	 tekin	 viðtöl	 við	 bæði	 stjórnendur	 og	

starfsfólk	til	þess	að	fá	dýpri	skilning	og	merkingu.	
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Ályktun		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 vísbendingar	 um	 að	 verið	 sé	 að	 bæta	 vellíðan	

starfsfólks	innan	fyrirtækjanna.		

	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 þrjú	 meginþemu	 sem	 lýsa	 áherslum	

stjórnendanna	 á	 vellíðan	 starfsfólks.	Þau	 voru	 heilsa	 lykill	 að	 árangri	 og	 samfélagsleg	

ábyrgð,	 heilbrigt	 starfsumhverfi	 og	 stuðningur.	 Allir	 viðmælendur	 töldu	 mikilvægt	 að	

huga	að	heilsu	og	líðan	starfsfólks.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	viðhorf	stjórnenda	til	heilsu	

og	 líðan	 starfsfólks	 er	 mikilvægt	 og	 getur	 ýtt	 undir	 vellíðan	 og	 heilbrigði	 starfsfólks.	

Viðmælendur	lögðu	áherslu	á	stuðning	frá	samstarfsfólki	og	stjórnendum	til	að	draga	úr	

álagi	 og	 stuðla	 að	 bættri	 heilsu	 og	 vellíðan.	 Þeir	 lögðu	 einnig	 áherslu	 á	 að	 hvetja	

einstaklinga	 í	 starfi	 og	 er	 það	 árangursrík	 leið	 til	 að	 efla	 árangur	 skipulagsheilda	 og	

samfélaga	og	auka	vellíðan	einstaklinga.	Togstreita	á	milli	vinnu	og	einkalífs	getur	haft	

neikvæð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsfólks	 og	 aukið	 óánægju	 og	 streitu.	 Innan	

fyrirtækjanna	var	almennt	boðið	upp	á	sveigjanlegan	vinnutíma	til	að	minnka	togstreitu.	

Helstu	 aðferðir	 heilsueflingar	 sem	 notaðar	 voru	 til	 að	 bæta	 heilsu	 og	 líðan	 voru	 í	

gegnum	 hvatningu	 og	 stuðning	 með	 fræðslu,	 eftirliti,	 vinnuumhverfi	 og	 öryggi.	 Eru	

þessar	 niðurstöður	 í	 samræmi	 við	 þá	 þætti	 sem	 taldir	 eru	 tengjast	 árangursríkri	

heilsueflingu	á	vinnustað.	Heilsuefling	á	vinnustað	getur	leitt	til	þess	að	starfsfólk	tileinki	

sér	heilbrigðari	venjur,	getur	dregið	úr	fjarvistum	frá	vinnu	og	tíðni	langvinnra	sjúkdóma	

og	heilsutengdum	útgjöldum.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	hugað	hafi	

verið	 að	 vinnuaðstöðu	 starfsfólks	 og	 er	 það	mikilvægt	 í	 ljósi	 fyrri	 rannsókna	 þar	 sem	

margir	 þættir	 í	 líkamlega	 vinnuumhverfinu	 geta	 haft	 slæm	 áhrif	 á	 líðan.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýndu	einnig	að	áherslur	stjórnenda	voru	í	takt	við	það	sem	einkennir	

heilbrigðan	vinnustað	samkvæmt	skilgreiningu	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar	og	

það	sem	einkennir	heilbrigða	skipulagsheild	samkvæmt	líkani	Lowe.		

Hagnýting	rannsóknarinnar	er	fyrir	fyrirtæki	og	stjórnendur	og	getur	nýst	fyrirtækjum	

sem	hafa	það	markmið	að	efla	líðan	starfsfólks	og	jafnvel	fyrirtækja	sem	eru	að	innleiða	

heilsueflingu.		
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Viðauki	1	–	Tölvupóstur	til	þátttakenda:	Fyrsta	viðtal	

Tölvupóstur	til	þátttakenda	

Fyrsta	viðtal		

	

Sæl/Sæll	(nafn)	

	

Undirrituð	er	nemandi	í	mannauðsstjórnun	við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands	og	er	

að	vinna	meistaraverkefni	undir	handleiðslu	Svölu	Guðmundsdóttur	lektors	við	Háskóla	

Íslands.	

	

Markmiðið	með	verkefninu	er	að	kanna	hvað	felst	 í	heilsustefnu	fyrirtækja	á	Íslandi	og	

varpa	ljósi	á	hver	upplifun	og	reynsla	er	af	heilsustefnu	þeirra.	

	

Er	möguleiki	að	koma	og	taka	viðtal	við	mannauðsstjóra	eða	annan	stjórnanda	 innnan	

fyrirtækisins	 á	 tímabilinu	 6.	 til	 16.	 mars	 næstkomandi?	 Í	 viðtalinu	 mun	 ég	 spyrja	

viðmælanda	spurninga	varðandi	heilsustefnu	fyrirtækisins.	Áætlað	er	að	viðtalið	taki	um	

45	til	60	mínútur	og	er	fullum	trúnaði	heitið	um	nafnleynd	viðmælanda	og	fyrirtækis.	

	

Hlakka	til	að	heyra	frá	þér.	

	

Kær	kveðja,	

Ingibjörg	Elva	Vilbergsdóttir	
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Viðauki	2	–	Tölvupóstur	til	þátttakenda:	Annað	viðtal	

Tölvupóstur	til	þátttakenda	

Símaviðtal	

	

Sæl/	Sæll	(nafn)	

	

Ég	 tók	 viðtal	 við	 þig	 í	 vor	 vegna	 lokaverkefnis	 sem	 ég	 er	 að	 vinna	 í	 til	 þess	 að	 ljúka	

meistaranámi	mínu	í	Mannauðsstjórnun	við	Háskóla	Íslands.	Ég	er	ótrúlega	þakklát	fyrir	

þann	tíma	sem	þú	gafst	mér.	

	

Mér	finnst	vanta	að	fara	aðeins	inn	á	tvær	spurningar	sem	varða	líðan	starfsfólks	í	vinnu	

til	þess	að	rannsóknin	mín	verði	betri.		

	

Mig	langar	að	spyrja	hvort	að	það	sé	einhver	möguleiki	á	að	ég	geti	fengið	að	hringja	í	

þig	í	næstu	viku	og	tekið	símaviðtal	við	þig	sem	ég	myndi	þá	taka	upp?	Þetta	eru	tvær	

spurningar	og	ætti	viðtalið	því	ekki	að	taka	langan	tíma,	mögulega	5	til	10	mínútur.	Ég	

gæti	líka	komið	og	hitt	þig	ef	það	væri	betra	fyrir	þig.		

	

Kær	kveðja,	

Ingibjörg	Elva	

S:	866-5526	
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Viðauki	3	–	Viðtalsrammi:	Fyrsta	viðtal	

Viðtalsrammi	

1. Hver	er	staða	þín	fyrirtækinu?		

2. Hver	er	starfsaldur	þinn?	

3. Hversu	margt	starfsfólk	vinnur	í	fyrirtækinu?	

4. Eru	þið	með	starfsstöð	á	fleiri	en	einum	stað?	

5. Hvernig	er	vinnutími	og	vaktafyrirkomulag	hjá	starfsfólki?		

6. Skilur	allt	starfsfólk	íslensku?		

1. Í	hverju	felst	heilsustefnan	ykkar?		

2. Hvenær	var	heilsustefnan	innleidd?		

3. Hvernig	var	hún	innleidd?		

4. Hverjir	tóku	þátt	í	innleiðingunni?	

5. Hvernig	er	heilsustefnunni	framfylgt?		

6. Er	heilsustefnan	sýnileg	starfsmönnum?		 	 	 	 	 	 -	

Er	hún	á	íslensku	eða	fleiri	tungumálum.	

7. Er	einhver	sem	tekur	ábyrgð	á	heilsustefnunni	í	heild	eða	ákveðnum	þáttum	

innan	hennar?	

8. Hafið	þið	ákveðið	fjármagn	í	heilsustefnuna?		

9. Mælið	þið	hvort	það	sé	ávinningur	fyrir	fyrirtækið	að	hafa	heilsustefnu?	(t.d.	

minni	fjarvera	og	veikindi,	meiri	starfsánægja,	betri	heilsa,	meiri	afköst	í	vinnu,	

hefur	vaktavinna	áhrif,		er	munur	milli	kynja,	aldurs,	fjárhagslegur	ávinningur)	

	 	 		

10. Hafið	þið	mælt	viðhorf	starfsfólks	til	heilsustefnu?	

11. Er	starfsfólk	hvatt	til	þess	að	hreyfa	sig,	borða	hollari	mat	og	hætta	að	reykja	(ef	

reykingafólk)?		

12. Bjóðið	þið	upp	á	hollt	mataræði	á	vinnutíma?		

13. Bjóðið	þið	upp	á	einhvers	konar	hreyfingu	á	vinnutíma?		

14. Hefur	starfsfólk	aðgang	að	líkamsræktarsal?		

15. Veitið	þið	starfsfólkinu	styrki	til	hreyfingar?		

16. Er	hugað	að	andlegri	heilsu	starfsfólks?	Ef	svo	er,	hvernig	þá?		
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17. Eruð	þið	með	heilsufyrirlestra	fyrir	starfsfólk?		

18. Bjóðið	þið	upp	á	fríar	heilsufarsmælingar?	(á	vinnustaðnum	eða	utan,	hversu	oft)	

19. 	Bjóðið	þið	upp	á	heilsuráðgjöf?		

20. Er	hugað	að	vinnuaðstöðu	starfsfólks?		

21. Hvernig	er	öryggismálum	háttað	innan	fyrirtækisins?		

22. Tekur	fyrirtækið	þátt	í	einhverri	heilsueflingu	í	samfélaginu?	(eins	og	Lífshlaupið,	

Hjólað	í	vinnuna,	Meistaramánuður)	

23. Hvers	vegna	eruð	þið	með	heilsustefnu?			

24. Er	eitthvað	sem	þið	mynduð	vilja	gera	betur	þegar	kemur	að	heilsustefnunni?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

101	

Viðauki	4	–	Viðtalsrammi:	Annað	viðtal	

Viðtalsrammi		

	

1. Viltu	lýsa	áherslum	ykkar	í	sambandi	við	samskipti	starfsfólks?		

	

Til	dæmis;	

• Stuðningi	starfsfólks	við	hvert	annað,		

• Samheldni	starfsfólks,		

• Tækifæri	til	að	ræða	saman,		

• Hittist	starfsfólk	á	vinnutíma	eða	utan...	

• Traust	-	Fær	starfsfólk	traust	til	að	vinna		

	

						2.		Viltu	lýsa	áherslum	ykkar	í	sambandi	við	starfsfólkið	sem	einstaklinga	í	starfi?		

	

		Til	dæmis;		

• Í	sambandi	við	hugmyndir	starfsfólks?	fá	þær	hljómgrunn?	

• er	starfsfólk	hvatt	til	þess	að	læra	í	starfinu	(starfsþróun),	

• Fær	það	tækifæri	til	/	hvatt	til	að	þroskast	í	starfi,	

• Fær	það	tækifæri	til	/	hvatt	til	að	nýta	eigin	hæfileika	

• Hvatt	til	að	hafa	frumkvæði?	

• Hefur	það	tækifæri	til	að	hafa	áhrif	á	eigin	störf	og	blómstra	í	starfi?	
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Viðauki	5	-	Kynning	á	rannsókn	

	

Kynning	á	rannsókn	

Í	þessari	rannsókn	er	markmiðið	að	kanna	hvað	felst	í	heilsustefnu	fyrirtækja	á	Íslandi	og	

varpa	ljósi	á	hver	upplifun	og	reynsla	er	af	heilsustefnu	þeirra.	

	

Rannsóknin	 er	 30	 ECTS	 meistaraverkefni	 í	 mannauðsstjórnun	 við	 Viðskiptafræðideild	

Háskóla	 Íslands.	 Leiðbeinandi	 er	 Svala	Guðmundsdóttir	 lektor	 (síðar	 bættist	 einnig	 við	

sem	leiðbeinandi	Dr.	Sigrún	Gunnarsdóttir,	dósent)	við	Háskóla	Íslands.	

	

Viðmælanda	er	heimilt	að	hætta	hvenær	sem	er	á	meðan	viðtali	stendur	og	hvenær	sem	

er	á	meðan	rannsókn	stendur.		

	

Viðtalið	verður	hljóðritað	og	afritað	orðrétt.	Við	lok	rannsóknar	verður	hljóðupptöku	og	

öðrum	 vinnuskjölum	 eytt	 	 Fullum	 trúnaði	 er	 heitið	 en	 hvergi	 koma	 fram	 nöfn	 á	

viðmælanda	og	fólki	eða	fyrirtæki.	

	

	

Með	kveðju,	

Ingibjörg	Elva	Vilbergsdóttir	

s:	866-5526	

iev2@hi.is	
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Viðauki	6	-	Upplýst	samþykki	

	

Upplýst	samþykki	

	

Ég	hef	 lesið	kynningu	á	rannsókninni	og	treysti	því	að	öll	gögn	verði	meðhöndluð	sem	

trúnaðarmál.	Ég	undirrituð/aður	samþykki	hér	með	að	taka	þátt	í	þessari	rannsókn.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

__________________________________________	

Staður	og	dagsetning	

	

	

	

__________________________________________	

Viðmælandi
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