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Ágrip 

Mikil vitundarvakning hefur orðið á heilsutengdum þáttum í íslensku samfélagi undanfarin ár 

og fólk tekur upplýstari ákvarðanir varðandi heilsuhegðun sína en áður. Með heilsueflingu 

innan samfélaga sem auðvelda aðgengi að hollum lifnaðarháttum er hægt að hafa áhrif á 

heilsuhegðun fólks. Vegna þess mikla tíma sem einstaklingar verja í vinnunni er verðugt að 

skoða hvort, og þá hvað, vinnustaðir leggja af mörkum til að bæta heilsu starfsfólks. Markmið 

þessarar rannsóknar er að gefa mynd af upplifun starfsfólks ákveðins bæjarfélags af stuðningi 

vinnustaðarins til eflingar á heilsu þess, auk þess að skoða sýn þess á hversu mikilvægt er að 

sá stuðningur sé til staðar.  

Notast var við blandaða rannsóknaraðferð. Í upphafi var gerð megindleg gagnasöfnun og 

út frá niðurstöðum hennar var eigindleg rannsókn framkvæmd með hálfopnum 

einstaklingsviðtölum, til dýpkunar á skilningi á upplifun starfsfólksins, út frá megindlegum 

niðurstöðum.  

Starfsfólkið sem rætt var við telur vinnustaðinn gera vel á sumum þáttum heilsueflingar, til 

dæmis með því að bjóða upp á niðurskorna ávexti daglega og bjóða upp á sveigjanlegan 

vinnutíma, en megi hins vegar gera betur á öðrum, svo sem að bæta mætti aðgengi á 

vinnustaðnum til að stunda hreyfingu í vinnutíma og að minnka mætti vinnuálag á hvern 

starfsmann. Viðmælendur telja mikilvægt að stjórnendur vinnustaðarins leggi sig fram við að 

styðja starfsfólk sitt til að efla heilsu þess og til þess sé hægt að notast við mismunandi úrræði 

og leiðir.  

Heilsueflandi umhverfi á vinnustöðum hefur jákvæð áhrif á vinnustaðinn sem heild og gæti 

verið gott að innleiða sem víðast. 
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Abstract 

Employees experience of a workplace health support. Workplace health promotion. 

In recent years an awakening has occurred on health-related factors in Iceland. Health 

researches, both on mental and physical health, have allowed people to take more 

informative decisions about their health behaviour than before. The basis for decisions that 

benefit health also consist of health promotive communities and a community that offers 

accessibility to supplies and services that can promote citizens health. Because of the amount 

of time the Icelandic population spends in the workplace, it is important to examine if, and 

what, workplaces are contributing to promote people’s health. The aim of the study is to 

display employees experience of health support in the workplace, as well as to reveal their 

perspectives of how important the support is to them. Mixed research methods were used in 

this study. The research began with a quantitative study which was followed by a qualitative 

study with semi-structured interviews, based on the quantitative results. The results gave 

insight into what the employees consider the workplace to do well on some factors of health 

promotion, like with daily fruit offering and with flexitime, but, on the other hand, can do 

better on other factors. Interviewees talked for example about improving access to physical 

exercise during working hours and the need to reduce workload per employee. Interviewees 

believe it is important for the workplace to support the health of its employees and to do that 

by using different health promotive resources. 

A health promoting environment in a work place has a positive effect on its staff members, 

and the work place as a hole. It is therefor easy to conclude that those kinds of practices should 

be recommendable for workplaces to implement extensively. 
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1 Inngangur 

„Today, more than 95% of all chronic disease is caused by food choice, toxic food 

ingredients, nutritional deficiencies and lack of physical exercise“ – Mike Adams 

(munnleg heimild, 26. desember 2012). 

Heilsa er hugtak sem mörgum er hugleikið og er óhætt að segja að margir hafi varið orku sinni 

í að skilgreina merkingu heilsu. Eftir að hafa rætt hugtakið var hér komist að niðurstöðu um að 

heilsa getur verið líkamleg, andleg og félagsleg, og hefur hver þessara þátta sitt mikilvægi í 

skilgreiningunni (Huber o.fl., 2011; Murphy, Dugdill, og Crone, 2009). Heilsuefling hefur það 

að markmiði að gera fólki kleift að auka stjórn á, og bæta eigin heilsu. Er það gert með því að 

gera breytingar á umhverfisþáttum þannig að þeir verði styðjandi og aðgengi auðveldi fólki að 

velja heilsusamlegri kostinn framar þeim óheilsusamlegri (World Health Organization, 1986). 

Embætti Landlæknis styður við heilsueflingu hér á landi með hýsingu heilsueflingarstefnu 

byggða á stefnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og er einn liður þeirrar stefnu 

„heilsuefling á vinnustað“ (Embætti Landlæknis, 2016). Heilsuefling á vinnustað felur til að 

mynda í sér að hafa aðgengi að hollu mataræði á vinnustaðnum, hreyfingu, og jafnframt telst 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs liður í heilsueflingu vinnustaða (Embætti Landlæknis, 2016; 

World Health Organization, e.d.-a). 

Verkefni þetta varpar ljósi á rödd starfsfólks þegar kemur að velferð þeirra og heilsu á 

vinnustaðnum, jafnt sem utan vinnustaðarins. Mikilvægi þess að rödd starfsfólks fái að heyrast 

er mikið til að auka líkur á vellíðan á vinnustað (Viswanathan, 2018) ásamt því að heilsuefling 

á vinnustað, jafnt sem jafnvægi milli vinnu og einkalífs, er brýnt verkefni í landi þar sem 

vinnustundir á hvern einstakling eru með þeim flestu í heiminum (OECD, 2018). Ávinningur 

heilsueflingarstefna á vinnustöðum hefur sýnt sig vera töluverður sé litið til fyrri rannsókna og 

má þar nefna dæmi um bættan starfsanda, meiri starfsánægju, færri veikindadaga starfsfólks 

og aukna framleiðni (Lockwood, 2003). 

Með verkefninu er gerð tilraun til að bæta við þekkingu á upplifun starfsfólks af því hvernig 

vinnustaður getur stutt starfsfólk sitt við að efla heilsu sína. Hún mun gefa mynd af sýn 

starfsfólks á hvaða þættir eru því mikilvægir þegar kemur að heilsu þess og jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til uppbyggingar vinnustaða, þess 

vinnustaðar sem hér um ræðir, eða svipaða þeim sem hér er tekinn fyrir. 

Undirrituð hefur haft mikinn áhuga á heilsu og heilbrigðum lífsstíl, vangaveltum um hversu 

mikilvæg heilsan er okkur og hvernig við getum sjálf haft áhrif á hana með hegðun okkar. 

Einnig hef ég mikinn áhuga á uppeldi barna og var það ástæðan fyrir því að ég ákvað að skoða 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Sjálfri finnst mér börnin í samfélaginu okkar mörg hver gjalda 
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fyrir langa vinnudaga foreldra á sama tíma og hraðinn í samfélaginu er svo mikill að fólk gefur 

sér stundum ekki tíma til að stoppa, líta inn á við og velta fyrir sér hvort að val þess á lífsstíl 

sínum sé að hafa áhrif á vellíðan og velferð þess, eða barna þeirra. Mikið hefur verið í 

umræðunni upp á síðkastið að geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi fari hrakandi (Embætti 

Landlæknis, 2017). Hefur þar sérstaklega verið talað um að kvíði og þunglyndi hafi aukist 

meðal ungmenna á síðustu árum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016) og hamingja þeirra 

minnkað samhliða því. Þá er athyglivert að hamingja ungmenna jókst á tímum 

efnahagshrunsins á Íslandi, 2009-2010, en fór hratt minnkandi aftur frá 2010-2016 (Dóra 

Guðrún Guðmundsdóttir, 2018). Í ljósi þessara aðstæðna og fjölda vinnustunda Íslendinga 

langaði mig að heyra upplifun fólks á því hvort, og þá hvernig vinnustaðurinn þeirra býður 

þeim upp á leiðir til að efla heilsu þeirra og jafnframt að fá að vita hvað það er sem starfsfólki 

finnst mikilvægt að vinnustaðurinn bjóði uppá til að efla heilsu þess. 



12 

2 Heilsa 

Erfitt er að fjalla um leiðir til bættrar heilsu án þess að gera vel grein fyrir hugtakinu. Sú 

skilgreining heilsu sem líklega lengst hefur verið við lýði er skilgreining 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, WHO, frá árinu 1948. Samkvæmt henni er heilsa 

ástand þar sem manneskjan upplifir algera líkamlega, andlega og félagslega vellíðan og er ekki 

einungis laus við sjúkdóma eða veikleika (Callahan, 1973; Huber o.fl., 2011).  

Góð heilsa snýst ekki einungis um að reyna að vera laus við sjúkdóma, heldur einnig að 

auka vellíðan. Vegna þess að vanlíðan getur komið fram hjá fólki sem er ekki með sjúkdóm á 

sama hátt og vellíðan getur komið fram hjá fólki þó það sé með sjúkdóm. Í seinni tíð hefur 

skilgreining á heilsu jafnvel færst nær því sem telst til jákvæðs þema heilsunnar, það er 

hamingju, félagslegrar og andlegrar velferðar, og lífsgæða (Lindau, Laumann, Levinson, og 

Waite, 2003). Skilgreining heilsu hefur breyst í sögulegu samhengi (Murphy o.fl., 2009) en 

hefur þó verið gagnleg fyrir stjórnendur og til stefnumótunar, ásamt því að hafa stutt lækna í 

daglegum samskiptum við skjólstæðinga þeirra þar sem þeir geta nýtt sér hana til að leggja 

áherslu á að efla heilsu í stað þess að einungis fjarlægja einkenni sjúkdóma með lyfjum (Huber 

o.fl., 2011). Mörgum hugnast fremur að skilgreina heilsu sem vítt hugtak sem nær til margra 

þátta en þessir þættir eru líkamlegir, andlegir og félagslegir. Skilgreiningin þarf að taka tillit til 

þátta eins og til dæmis mismunandi menningarheima, framtíðarhorfa og vísinda. Hefur þar 

mikið kapp verið lagt á að koma fram með skilgreiningu sem vel getur staðist tímans tönn, á 

sama tíma og það hugtak nær á víðtækan hátt yfir mismunandi þarfir og örar breytingar. Sú 

þekktasta er líklega Ottawaskilgreiningin, getan til þess að aðlagast og stjórna sjálfum sér, en 

hún er talin leggja áherslu á félagsleg og persónuleg bjargráð (e. resources) ásamt líkamlegri 

getu (Huber o.fl., 2011; Murphy o.fl., 2009). 

Hugtakið heilsa er því mjög vítt og fjölþætt, og með sanni má segja að skilgreining á heilsu 

sé stórt og flókið markmið en hefur skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar töluvert 

verið gagnrýnd. Í fyrsta lagi vegna þess að hún er komin til ára sinna og margt hefur breyst 

síðan skilgreiningin var sett fram, en mikil þróun og talsverðar breytingar hafa orðið í 

heiminum síðan árið 1948. Má þar nefna fólksfjölgun, breytingar á sjúkdómum, lýðræði, 

breytingar á lífsskilyrðum, mataræði og heilbrigðisþjónustu (Murphy o.fl., 2009). Helsta 

gagnrýnin á skilgreininguna varðar þann hluta hennar sem segir heilsu vera „algera vellíðan“ 

en alger vellíðan þykir vera óraunhæf og ómælanleg. Ýmsir vilja meina að með þessari 

skilgreiningu sé stuðlað að sjúkdómsvæðingu samfélagsins vegna þess að skilyrði þess að vera 

með fulla heilsu myndi skilgreina margt fólk óheilbrigt mestan hluta lífsins. Skilgreiningin gerir 

því lítið úr fólki sem er með langvarandi sjúkdóma eða einhvers konar frávik, það virðist aldrei 
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geta verið við góða heilsu (Huber o.fl., 2011; Rimmer, 1999) og með skilgreiningunni má líta á 

heilsu sem ástand en ekki breytilegt ferli (Murphy o.fl., 2009). 

2.1 Heilsa í víðari skilningi, áhrifaþættir og mat 

Fyrstu skref í áttina að því að nota skilgreiningu Ottawa á heilsu eru að útskýra hvað átt er við 

með líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu. Samkvæmt skilgreiningunni á líkamleg heilsa við 

um það þegar manneskja er fær um að aðlagast breytilegum aðstæðum. Til dæmis þegar 

lífvera er í aðstæðum sem kalla fram líkamleg streitueinkenni er hún fær um að bregðast við 

og koma sér í jafnvægi aftur, að endurheimta fyrra ástand. Með því kemur hún í veg fyrir 

frekari skaða. Ef henni tekst það ekki vindur skaðinn upp á sig og getur endað með veikindum. 

Andlegri heilsu er lýst af Antronovsky sem tilfinningalegu samhengi þess ferlis að takast á við 

mikið andlegt stress á árangursríkan hátt til að koma í veg fyrir frekari skaða (Huber o.fl., 2011). 

Með því að auka aðlögunarhæfni og sjálfstjórn eykst vellíðan og getur það haft jákvæð áhrif á 

samspil líkama og huga. Þetta tilfinningalega samhengi felur í sér huglæga færni í því að auka 

skilning (e. comprehensibility), viðráðanleika (e. manegeability) og tilgang (e. meaningfulness) 

í erfiðum aðstæðum. Félagsleg heilsa nær til margra þátta en á heildina litið má útskýra hana 

sem getu fólks til að vera á einhvern hátt sjálfstætt og óháð öðrum, ásamt því að njóta sín til 

fulls í því ástandi, og við þær aðstæður sem það er í. Þar með talið við þátttöku þeirra í 

félagslegum athöfnum, eins og til dæmis vinnu, en líta má á heilsu á þessu sviði sem einhvers 

konar jafnvægi á milli tækifæra og takmarka. Sem dæmi má nefna að með því að aðlagast 

veikindum getur fólk tekið þátt í félagslegum athöfnum þrátt fyrir höft sem veikindin kunna 

að valda (Huber o.fl., 2011). Í grein Murphy og félaga er líkamleg og andleg (e. mental) heilsa 

skilgreind sem hæfni til að hugsa skýrt og samfellt, sálræn (e. spiritual) heilsa sem sú tilfinning 

að vera í sátt við sjálfan sig og finna fyrir innri ró, og tilfinninga- og félagsleg heilsa sem hæfni 

til að þekkja tilfinningar, vinna úr þeim og viðhalda samböndum við aðra (Murphy o.fl., 2009).  

Huber og félagar (2011) telja mælingar geta hjálpað við að búa til heilsuramma sem setja 

upp í kerfi mismunandi þarfir eins og til dæmis mismun milli heilsu hjá einstaklingum og íbúum 

tiltekins svæðis (e. population), og á milli hlutlægra og huglægra vísbendinga um heilsu. 

Samkvæmt þeim ættu mælingar á heilsu að mæla stigsbreytingu (e. gradation) heilsu og hefur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun þróað nokkur flokkunarkerfi til að mæla stigsbreytingar á 

færniskerðingu (e. disability), virkni (e. functioning) og skynjuð gæði lífsins og velferðar (e. 

perceived quality of life and wellbeing). Má þar sem dæmi nefna  kvarða 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, The World Health Organization quality of life 

assesment (WHOQOL), sem á að mæla gæði lífs á þvermenningarlegan hátt. Spurningum 

kvarðans er ætlað að endurspegla sýn þátttakanda af stöðu hans í lífinu út frá menningu og 
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gildum samfélagsins, í tengslum við markmið hans, væntingar, staðla og málefni (e. concerns) 

(„The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL)“, 1995). 

Líkanið um áhrifaþætti heilsu er fimm 

fasa vistfræðilíkan og hefur það markmið að 

útskýra þætti sem geta haft áhrif á heilsu. 

Innsti fasi líkansins eru fastir þættir á borð 

við aldur, kyn og gen. Næsti fasi nær til 

lífsstíls einstaklingsins, það er hans val á, til 

dæmis, mataræði og hreyfingu. Þriðji fasi 

nær til félagslega umhverfisins eins og 

fjölskylduforms og samfélagsmiðla. Sá fjórði 

snýr að lifnaðar- og vinnuaðstæðum sem 

hafa verið tengdar við slæma heilsu. Það á 

við um húsnæði, heilbrigðiskerfi og 

menntun sem dæmi. Síðasti fasinn nær til efnahags, menningar- og umhverfisþátta. Með því 

að gera breytingar í fjórum ystu fösunum, má ná til flestra hópa og þannig er hægt að auðvelda 

vinnuna við að breyta viðhorfum og gera einstaklingum það auðveldara að velja heilsusamlega 

kosti hverju sinni (Murphy o.fl., 2009). 

 

 

Mynd 1. Líkan Dahlgren og Whitehead um áhrifaþætti heilsu 
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3 Heilsuefling  

Að undanförnu hefur orðið mikil og hröð vitundarvakning á heilsueflandi þáttum í heiminum 

öllum. Fólk verður æ meðvitaðara um þá þætti sem ógna heilsu þess og sífellt fleiri leggja sig 

fram um að betrumbæta heilsuna og heilsutengda þætti, hvort sem um ræðir 

einstaklingsmiðaða þætti eða umhverfisþætti. Má þar líklega þakka mörgum mismunandi 

áhrifaþáttum en sú stofnun sem hefur mögulega haft hvað mest áhrif er 

Aþjóðaheilbrigðismálastofnunin. Samkvæmt henni er heilsuefling það ferli þar sem fólki er 

gert kleift að auka stjórn á og bæta eigin heilsu með því að gera breytingar á umhverfinu og 

auka aðgengi þannig að heilsusamlegi kosturinn sé auðveldari þeim óheilsusamlega (World 

Health Organization, 1986). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hélt fyrstu alþjóðlegu ráðstefnuna um heilsueflingu í 

Ottawa árið 1986 og var markmiðið að setja fram heildræna stefnu sem átti að taka gildi og 

vera virk frá og með árinu 2000. Ottawasamningurinn er forvarnarmiðaður, með honum átti 

að auka jafnrétti til heilsu með aðferðum sem gera fólki kleift að auka stjórn á og bæta eigin 

heilsu í heiminum og reyna að ná til allra þátta sem við koma heilsu á einhvern hátt. Eru þar 

nefnd stjórnmál, efnahagur, félagslegir þættir, menning, umhverfisþættir, hegðunarmynstur 

og líffræðilegir þættir sem allir geta haft áhrif á heilsu á góðan eða slæman hátt. Heilsuefling 

hefur það markmið að bæta aðstæður sem viðkoma þessum þáttum með stuðningi til heilsu. 

Ferlið sem byggir á því að gera fólki kleift að auka stjórn á og bæta eigin heilsu felst í því að (1) 

vinna að stefnumótun sem miðar að bættri lýðheilsu, (2) búa til styðjandi umhverfi, þar með 

talið vinnuumhverfið þar sem vinna og frítími eiga að vera hluti af heilsu fólks. Heilsuefling 

felur í sér lifnaðar- og vinnuaðstæður sem hægt er að njóta (e. enjoyable), eru öruggar, 

hvetjandi og ánægjulegar, (3) þróa persónulega færni, og (4) endurskipuleggja 

heilbrigðiskerfið með því að bæta inn í það forvörnum í stað þess einungis að meðhöndla 

sjúkdóma. Með þessu er horft til framtíðar og litið á heilbrigði sem hluta af venjubundnu 

hversdagslífi (World Health Organization, 1986). Þrátt fyrir mikla stefnumótun og vinnu sem 

lögð hefur verið í að finna leiðir til að auka heilsu í heiminum sýna rannsóknir að enn er mikil 

áhersla lögð á að koma í veg fyrir sjúkdóma frekar en að reyna að breyta viðhorfum fólks til að 

bæta heilsu (Torp og Vinje, 2014). 

Eins og lesa má úr stefnumótun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er heilsuefling flókið 

ferli sem nær til margra þátta og krefst þverfaglegrar samvinnu hagsmunaaðila innan hvers 

samfélags fyrir sig. Kenningar sem taka á heilsueflingu ganga einnig út frá flóknu ferli sem þarf 

að ná allt frá einstaklingnum sjálfum út í ystu jaðra umhverfisins, með samspili á milli allra 

þátta einstaklings og umhverfis. Þegar heilsueflingarstefna er sett á laggirnar þarf að hafa í 

huga að ná til allra hópa en þeir geta verið mjög breytilegir á mismunandi vettvöngum 
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(Dahlgren og Whitehead, 2007). Hér verður stuðst við vistfræðilíkan Mary Story til útskýringar 

á hvernig megi gera breytingar til eflingar á heilsu með samspili einstaklings og umhverfis. 

Vistfræðilíkan Mary Story gengur út á að fæðuval sé flókið og skýrist af ýmsum áhrifum á 

mismunandi stigum þar sem samspil einstaklins og umhverfis skiptir miklu máli. 

Einstaklingsþættir eru þá til dæmis hugsun og erfðir, sem geta haft áhrif á fæðuval í gegnum 

væntingar, áhugahvöt og trú á eigin getu. Umhverfisþættir eru félagslegt umhverfi (fjölskylda, 

vinir og jafningjahópar), staðir (allir staðir þar sem fólk borðar eða nær í mat) og stefnur (stóra 

samhengið, markaðssetning, menning, framleiðsla og fleira). Þó líkanið sé sett fram með 

fæðuval í huga þá má færa það yfir á hreyfingu og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Ef 

menningin á vinnustaðnum er gerð heilsusamleg þá er umhverfið orðið hvetjandi, fólk hefur 

einnig áhrif á hvert annað og þegar æ fleiri taka upp heilsusamlega hegðun verður hún að 

venju (Story, Kaphingst, Robinson-O’Brien, og Glanz, 2008).  

Heilsuefling á Íslandi 

Á Íslandi hefur lengi verið unnið að heilsueflingu á ýmsan hátt. Heilbrigðisráðuneytið gaf til að 

mynda út heilsustefnu árið 2008 í samstarfi við Lýðheilsustöð, Vinnueftirlitið, sveitarfélög, og 

fleiri stofnanir. Hafði hún það markmið að stuðla að bættri heilsu allra landsmanna með 

samfélagslegum aðgerðum og var hún í gildi til ársins 2011 (Heilbrigðisráðuneytið, 2008). 

Þegar tímabili heilsustefnunnar lauk árið 2011 tók Embætti landlæknis við verkefnum 

Lýðheilsustöðvar og heyrir nú verkefnið um heilsueflingu á Íslandi á sviði áhrifaþátta heilsu og 

vellíðanar hjá Embætti landlæknis. 

Heilsueflingarstefna Embættis Landlæknis felst í því að gera samfélög heilsueflandi. Er þar 

unnið að því að gera heilsueflingaráætlanir fyrir hina ýmsu hópa. Sem dæmi er þar að finna 

heilsueflingu fyrir eldri borgara ásamt heilsueflingu fyrir öll skólastig. Einn liður heilsueflandi 

samfélaga er heilsuefling á vinnustöðum en þar er stefnt að því að bæta vinnuskipulag og 

vinnuumhverfi, hvetja til virkrar þátttöku og stuðla að áframhaldandi þroska einstaklingsins. 

Heilsueflingu á vinnustöðum er ætlað að efla mannauð vinnustaða með bættri heilsu og líðan 

þar sem settar eru fram leiðir til að stuðla að góðu mataræði og hreyfingu. Sem dæmi er nefnt 

að auka aðgengi að hollum mat og takmarka framboð á óhollustu, bjóða upp á ávexti og 

grænmeti, gott aðgengi að köldu vatni, og bjóða hollt fundarfæði. Þá er einnig talað um að 

skipuleggja umhverfi þannig að það hvetji til hreyfingar, hafa sturtu á staðnum fyrir þá sem 

ganga, hlaupa eða hjóla til vinnu, bjóða upp á hreyfingu á staðnum (til dæmis jóga og 

teygjuæfingar), skipuleggja æfingahópa, og bjóða upp á fræðslu og heilsuræktarstyrki 

(Embætti Landlæknis, 2016). 
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Heilsuefling á vinnustað 

Vinnustaðurinn hefur bein áhrif á líkamlega, andlega og félagslega velferð starfsfólks og á 

sama hátt á heilsu fjölskyldu starfsfólks, sem og heilsu samfélaga og þjóðfélaga. Vinnustaðirnir 

eru því vettvangur til uppbyggingar á fyrirmyndarumhverfi og innviðum til stuðnings eflingar 

á heilsu stórs markhóps og telur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin stuðning heilsueflingar á 

vinnustöðum vera forsendu fyrir sjálfbærri þróun félags- og hagkerfis þjóða (World Health 

Organization, e.d.-a). 

O‘Donnel segir frá því í bók sinni Health promotion in the workplace að til að vinnustaðir 

geti orðið heilsueflandi til langs tíma þurfi að gera breytingar á aðstöðu, stefnu og menningu 

fyrirtækis, innleiða þurfi stöðugt heilsueflingarverkefni og að þátttaka starfsfólks í verkefninu 

sé mikilvæg (O’Donnel, 2002). Þá er málsvari (e. advocacy) lykilhugtak þegar kemur að því að 

yfirstíga þröskulda heilsueflingar í samfélögum eða á vinnustöðum. Málsvari fyrirtækis vegna 

bættrar heilsu starfsmanna hefur margbreytilegum verkefnum að sinna og má þar sérstaklega 

nefna að verkefnin fari að miklu leyti eftir aðstæðum. Mikilvægt er fyrir hann að vera á tánum 

fyrir stöðugum breytingum umhverfisins, eins og til dæmis tæknibreytingum eða 

vinnuaðstæðum, til að vinnustaðurinn hafi möguleika á að veita sem mestan stuðning í hvaða 

aðstæðum sem er hverju sinni. Dæmi um verkefni sem málsvari sinnir getur verið í formi 

fræðslu, eða hann getur verið málsvari vegna framboðs heilsusamlegs fæðuvals og/eða 

hreyfingar, og jafnvel getur hann sinnt þróun og breytingum á öryggisstefnu fyrirtækis út frá 

fyrirfram gerðum mælingum og reglugerðum (World Health Organization, e.d.-b). 

Á vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar má finna módel fyrir heilsueflingu á vinnustað. Í því 

módeli er að finna þætti sem vinnustaðir þurfa að huga að til að hafa áhrif á, og efla heilsu 

starfsfólks. Með módelinu er horft til þess að bæta skipulagið og umhverfið innan vinnustaðar 

í átt að betri heilsu. Gert er ráð fyrir því að starfsfólk, stjórnendur og aðrir hagsmunaaðilar taki 

þátt í að móta vinnuumhverfið til að virkja persónulega færni og fagmannlega þróun. Þá er 

einnig horft til þátta sem eru ótengdir vinnustaðnum sjálfum (e. non-occupational factors) og 

eru þar nefndir þættir eins og velferð fjölskyldunnar (e. family welfare), heimilisaðstæður og 

ferðalög milli heimilis og vinnu, og samfélagsþætti sem hafa áhrif á heilsu starfsmanns. Horft 

er á heilsueflingu vinnustaða sem samfélagslega aðgerð með þátttöku þeirra sem innan 

samfélagsins eru (World Health Organization, e.d.-c).  

Skilgreining Evrópsku samtakanna um heilsueflingu á vinnustað (e. The European network 

for workplace health promotion, ENWHP) endurspeglar vel skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Samkvæmt samtökunum er heilsuefling á vinnustað 

sameiginlegt verkefni atvinnurekenda, starfsfólks og samfélags, verkefni sem á að auka heilsu 

og velferð fólks í vinnunni með því að bæta vinnufyrirkomulag (e. work organisation) og 

vinnuumhverfi (e. working environment), efla virka þátttöku starfsfólks, og hvetja til 
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persónulegs þroska (Luxemburg Declaration, 2007). Samtökin voru stofnuð árið 1996 og voru 

hugsuð sem vettvangur allra þeirra sem hafa áhuga á bættri heilsu vinnustaða. Einkunnarorð 

samtakanna eru „heilbrigt starfsfólk í heilbrigðum fyrirtækjum“ (e. healthy employees in 

healthy organisations“. Í gegnum samtökin er myndaður vettvangur fyrir flæði upplýsinga á 

milli aðildarlanda og miðlunar góðra starfsvenja á vinnustöðum. Markmið samtakanna er að 

auka heilsu og velferð á vinnustöðum Evrópuþjóða ásamt því að minnka líkur á vinnutengdum 

sjúkdómum eða veikindum (European Network for Workplace Health Promotion, e.d.-a). Þess 

má geta að Ísland hefur verið þátttakandi í Evrópsku samtökunum um heilsueflingu á 

vinnustað, allt frá stofnun samtakanna og eru þau hýst af Vinnueftirlitinu (Vinnueftirlitið, 

2003). 

Innleiðing heilsueflingar á vinnustað 

Fræðimenn eru sammála um að þegar farið er af stað með heilsueflingu er stefnumótun 

lykilatriði en hún snýst um að skilgreina fyrirhuguð markmið sem á að ná, búa til stefnu sem 

leið í átt að markmiðunum, taka ákvarðanir um nýtingu fjármuna og tryggja að allir 

nauðsynlegir þættir séu teknir með í útreikninginn (Tones og Green, 2010). O‘Donnel (2002) 

segir frá mikilvægum skrefum innleiðingar á heilsueflingu og vitnar hann þar í rannsóknir sem 

gerðar voru árið 1997 af American Productivity and Quality Center á fyrirtækjum sem höfðu 

innleitt heilsueflingu með góðum árangri. Til að byrja með er mikilvægt að kanna hvort og 

hversu vel hagsmunaaðilar, í þessu tilfelli stjórnendur og starfsfólk vinnustaðarins, er tilbúið 

að taka þátt í heilsueflingu, því samvinna þeirra sem verkefnið á að ná til er forsenda þess að 

verkefnið gangi upp (sjá einnig Hellriegel og Slocum, 2004; Tones og Green, 2010).  

Þegar búið er að afla stuðnings er farið af stað með markmiðasetningu þar sem væntingar 

á útkomu eru skýrðar. Mikilvægt er að markmiðin séu raunhæf en rannsóknir hafa sýnt að 

helstu vandamál við innleiðingu á heilsueflingarstefnu eru óraunhæf og of háleit markmið 

stjórnenda á sama tíma og þeir leggja lítið af mörkum til að ná markmiðunum (O’Donnel, 

2002). Til að hafa markmiðin raunhæf er nauðsynlegt að afla sér þekkingar á verkefnum sem 

þegar hafa borið árangur og aðlaga þau þeim aðstæðum og markmiðum sem fyrir hendi eru á 

hverjum stað fyrir sig. Þannig eru markmiðin skilgreind í samvinnu við hagsmunaaðila og geta 

þau skipst niður á mismunandi stig, eins og til dæmis heildarmarkmið og minni markmið 

(Tones og Green, 2010).  

Mikilvægt er að aðlaga verkefnið að skipulagi vinnustaðarins og finna lausnir sem henta 

bæði vinnustaðnum og einstaklingunum sem innan hans eru. Í því ferli eru mælingar forsenda 

þess að hægt sé að meta stuðning sem verkefnið fær frá stjórnendum og almennu starfsfólki 

til að áætla hvort verkefnið sé þess fallið að bera tilætlaðan árangur. Jafnframt getur það haft 

góð áhrif á verkefnið að mynda stýrihóp sem samanstendur af fjölbreyttum hópi einstaklinga 
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innan fyrirtækisins til að fá sem flest sjónarhorn og ná til sem flests starfsfólks. Stýrihópurinn 

sér svo um að setja fram skýra stefnu verkefnisins samkvæmt áður ákveðnum markmiðum, 

setur fram aðgerðaráætlun sem byggð er á þeirri stefnu og gott er að hafa í huga að stefnan 

þarf að fara vel með heildarstefnu fyrirtækisins. Mikilvægt er að sú áætlun sé vel skipulögð og 

orðalag einfalt og skýrt svo auðvelt sé að framfylgja henni. Það sem fram þarf að koma í 

aðgerðaráætlun er listi yfir skipulag, heildarmarkmið, hvert á að stefna með heilsueflingunni, 

og framkvæmdamarkmið (O’Donnel, 2002). Í skipulaginu er yfirlit yfir hvern hluta fyrir sig og 

hvernig þeir tengjast hver öðrum. Heildarmarkmiðin innihalda yfirlýsingu á þeim markmiðum 

sem ætlað er að ná og framkvæmdamarkmiðin innihalda þær aðferðir, tæki og tól sem notaðar 

verða til að ná markmiðum (Tones og Green, 2010).  

Eftir að stefnumótun og aðgerðaráætlun eru tilbúnar er komið að framkvæmd 

verkefnisins. Þá er mikilvægt að hafa í huga að mælingar þurfa að eiga sér stað reglulega til að 

sjá hvort verkefnið beri tilætlaðan árangur og hvað þurfi að bæta (O’Donnel, 2002; Tones og 

Green, 2010). 

Ávinningur heilsueflingar á vinnustað 

Rannsóknir sem skoða ávinning heilsueflingar á vinnustöðum benda til þess að heildstæð 

stefna og aukið aðgengi að heilsusamlegum kostum á vinnustað hvetji til bætingar á matar- og 

hreyfivenjum starfsfólks (Robroek o.fl., 2009, í Kahn-Marshall og Gallant, 2012). Þess má þó 

geta að vöntun er á rannsóknum á aðferðum við heilsueflandi verkefni, heldur fáar rannsóknir 

eru til sem skoða áhrif umhverfisþátta, og enn færri sem skoða hvaða áhrif 

heilsueflingarstefnur hafa á starfsfólk fyrirtækja. Kahn-Marshall og Gallant tóku þó saman þær 

rannsóknir sem þær fundu og í ljós kom að aukið aðgengi að ávöxtum og grænmeti á vinnustað 

hefur leitt af sér aukna neyslu á þessari fæðu hjá starfsfólki auk þess sem aukið aðgengi að 

hreyfingu hefur aukið líkur á að starfsfólk hreyfi sig (Kahn-Marshall og Gallant, 2012). Einnig 

hafa nýjustu rannsóknir sýnt að til að búa til heilsumenningu (e. workplace culture of health) 

á vinnustað þurfi að búa til styðjandi umhverfi, setja fram stefnu, ásamt því að stuðningur þarf 

að koma frá stjórnendum og samstarfsfélögum (Payne, Cluff, Lang, Matson-Koffman, og 

Morgan-Lopez, 2018). Þrátt fyrir þau vandkvæði sem hafa komið fram í mörgum þeirra 

rannsókna sem til eru (eins og til dæmis einhæf rannsóknarsnið, starfsfólk fær ekki að vera 

þátttakendur í ferlinu, eða ekki tekið mið af áhrifum umhverfisþátta) er þó að finna nokkrar 

yfirlitsrannsóknir sem tekið hafa saman þann ávinning sem hlotist getur af heilsueflingu á 

vinnustað og verður farið yfir þessa þætti hér á eftir. 
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Matarumhverfi 

Vinnustaðurinn hefur einstakt tækifæri þegar kemur að því að styðja við heilbrigðar 

matarvenjur starfsfólks með því að gera breytingar á matarumhverfi á vinnustaðnum. Með því 

eykur vinnustaðurinn einnig líkur á heilbrigðari matarvenjum starfsfólks utan vinnustaðarins 

en rannsóknir sýna að aukið aðgengi að hollum mat á vinnustað leiði til heilbrigðari matarvenja 

starfsfólks í heild (Carnethon o.fl., 2009). Kostnaður við slíkar aðgerðir þarf ekki að vera mikill 

en helsti kostur þeirra er að þær ná til margs fólks í einu og auðvelt er að viðhalda þeim í lengri 

tíma. Inngrip vinnustaðarins getur haft áhrif á matarvenjur á breiðan hátt með því að veita 

næringarfræðslu, minna starfsfólk á (e. nudge) og fá það til að velja heilsusamlegri kosti. Á 

þennan hátt er starfsfólki gefinn kostur á að taka upplýstar ákvarðanir við val á fæðu þess 

ásamt því að efla og styðja við heilsumenningu (Thorndike, 2018). 

Thorndike (2018) tekur saman í grein sinni leiðir sem farnar hafa verið til að auka 

heilbrigðar matarvenjur meðal starfsfólks. Þar kemur fram að stofnanir og fyrirtæki hafa til 

dæmis farið leið sem kallast valinn arkítektúr (e. choice architecture), aðrir hafa valið leið sem 

kallast litakóðuð fæðuskilti (e. traffic-light food labels) og enn fleiri hafa notað báðar þessar 

leiðir saman. Í leiðinni valinn arkítektúr er stefnan að hafa áhrif á val fólks í gegnum aðgengi. 

Markmið stefnunnar er að hafa heilsusamlega kostinn auðveldari þeim óheilsusamlega og 

þannig minnka líkur á hvatvísu og óskipulögðu matar og drykkjarvali. Litakóðuð fæðuskilti eru 

merkingar í litum umferðarljósa, það er rauðum, gulum og grænum, eftir því hversu gott 

næringarinnihald fæðunnar er og markmiðið er að hafa áhrif á val fólks á fæðutegundum. Eins 

eru settir upp matseðlar eða spjöld þar sem til dæmis kemur fram næringarinnihald, eða texti 

á borð við „Við mælum með...“. Báðar þessar leiðir má nýta í gegnum mötuneyti, sjálfsala eða 

kaffistofur og hafa rannsóknir bent til þess að með því að nota þessar leiðir saman megi hafa 

mikil áhrif á val starfsfólks á fæðutegundum bæði til styttri og lengri tíma (Carnethon o.fl., 

2009; Gardner o.fl., 2014). Það sem meira er, í rannsókn sem náði yfir tveggja ára tímabil 

héldust tekjur mötuneytisins stöðugar í gegnum rannsóknarferlið þrátt fyrir breytingarnar á 

matarumhverfinu (Thorndike, Riis, Sonnenberg, og Levy, 2014). 

Fæðuval er krefjandi verkefni félagslegra-, umhverfis- og einstaklingsþátta. Við val á fæðu 

getur skipt miklu máli hvar einstaklingur er staðsettur og hvaða fæða er í boði á þeim tiltekna 

stað og til að ætla að gera breytingar á framboði þarf tíma, þolinmæði og samkennd. 

Vinnustaðir eru flóknir og þess vegna er mikilvægt að byrja smátt og taka ferlið í skrefum þegar 

fara á í aðgerðir sem krefjast breytinga á hegðun fólks. Hlusta þarf á starfsfólk og hafa það sem 

þátttakendur í ákvarðanatöku og lausnaleit. Með því að gera það er líklegra að verkefnið beri 

árangur vegna þess að starfsfólkinu finnst það tilheyra og finnur til tengsla við markmið 

verkefnisins. Þá er einnig mikilvægt að gera mælingar á frammistöðu (Viswanathan, 2018). 
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Hreyfiumhverfi 

Á vef Embætti Landlæknis er að finna veggspjald sem gefið var út í tengslum við alþjóðlega 

hamingjudaginn 20. mars 2014. Á veggspjaldinu eru sett fram fimm skref í átt að vellíðan og 

eru skrefin eftirfarandi: myndum tengsl, hreyfum okkur, tökum eftir, höldum áfram að læra, 

og gefum af okkur (Embætti Landlæknis, 2014).  

Í bæklingi Ráðleggingar um hreyfingu sem unnin var af Lýðheilsustöð og er að finna á 

heimasíðu Embætti Landlæknis er sagt frá rannsóknum sem leitt hafa í ljós að umhverfið skipti 

töluverðu máli þegar kemur að því að auka líkur á að fólk hreyfi sig. Þegar nánasta umhverfi 

er hreyfivænt, og stuðlar að hreyfingu, er fólk ólíklegra til að finna til hindrana og að sama 

skapi líklegra til að stunda daglega hreyfingu. Vinnustaðurinn er ekki undanskilinn sem 

mikilvægur vettvangur til þess að hvetja fólk til hreyfingar en margt fólk ver stórum hluta dags 

í vinnunni. Kyrrsetustörfum fjölgar á sama tíma og störfum sem krefjast líkamlegrar áreynslu 

fækkar, sem gerir það að verkum að hvatning til hreyfingar verður enn mikilvægari. Fólki í 

kyrrsetustörfum er ráðlagt að standa upp á að minnsta kosti 30-45 mínútna fresti, ganga um 

og teygja úr sér til að losa um spennu, auka einbeitingu og minnka líkur á líkamlegum verkjum. 

Þá eru einnig nefndar leiðir sem aukið geta daglega hreyfingu með því að nýta tækifærin sem 

gefast til hreyfingar í vinnutíma, eins og að ganga upp og niður stigana í stað þess að taka 

lyftuna, eða ganga með skilaboð á milli einstaklinga í stað þess að senda tölvupóst eða hringja, 

og hafa skipulagðar hreyfistundir samstarfsfélaga, til að mynda í hádeginu eða kaffihléinu. 

Slíkar stundir gefa einnig tækifæri á að kynnast samstarfsfélögunum betur og auka 

liðsheildina. Virkur ferðamáti er talin einfaldasta leiðin til að auka daglega hreyfingu, 

sérstaklega fyrir fólk sem hreyfir sig ekki vegna tíma- eða peningaskorts en teljast þeir skortir 

til helstu hindrana þess að fólk hreyfi sig. Þá er einnig hægt að koma í veg fyrir að kostnaður 

sé hindrun með því að niðurgreiða þjónustu tengda hreyfingu. Hagur vinnustaðarins liggur að 

töluverðu leyti í því að hvetja starfsfólk til hreyfingar vegna þess að með reglulegri hreyfingu 

fækkar veikindadögum, vellíðan eykst, ásamt því að einbeiting og afköst aukast (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Mat á heilsueflandi verkefnum 

Fjarvistir starfsfólks 

Fjarvistir starfsfólks geta kostað fyrirtæki talsverð útgjöld, sérstaklega í kerfi eins og á Íslandi 

þar sem komið er til móts við veikindi starfsfólks með því að greiða því laun þrátt fyrir að 

einstaklingur skili fyrirtækinu ekki neinu framlagi á meðan. Í samantekt Vinnueftirlitsins 

Veikindafjarvistir á Norðurlöndunum frá árinu 2003 voru skoðaðar veikindafjarvistir í Noregi, 

Svíþjóð og Danmörku og er þar sagt frá miklum kostnaði sem hlotist hafði vegna veikinda 
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starfsfólks árin þar á undan. Þrátt fyrir gamlar tölur er vert að minnast á kostnaðinn vegna 

veikindafjarvista þar sem þeim fjölgaði í þessum löndum ár frá ári (Jensen o.fl., 2003). 

Í rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Hjördísar Sigursteinsdóttur (2016) voru 

veikindafjarvistir á Íslandi á árunum 2010-2013 skoðaðar. Niðurstöður þeirra benda til þess að 

aukning hafi orðið á veikindafjarvistum á þessum tíma ásamt því að aukning var á þeim sem 

mættu veikir til vinnu vegna álags. Ef skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands yfir fjarvistir á 

vinnumarkaði Íslendinga á árunum 2015-2018 kemur í ljós að helstu ástæður fjarvista 

starfsfólks á þeim tíma eru frí, fæðingarorlof og veikindi (Hagstofa Íslands, 2018a, 2018b). 

Samkvæmt Hagstofunni hafa til að mynda hlutföll veikinda á fjarvistum á fyrri helmingi áranna 

2015-2018 verið í kringum 20% (sjá töflu 1). Ekki eru til gögn fyrir seinni tvo ársfjórðungana 

nema til ársins 2016 og því verða þeir ekki sérstaklega teknir fyrir hér. 

Tafla 1. Hlutfall veikindafjarvista á 1. og 2. ársfjórðungi á Íslandi frá 2015-2018 

 
2015 2016 2017 2018 

Fjarvistir 27.500 29.500 32.200 30.600 

Veikindi 5.000 6.400 6.400 5.100 

     

Hlutfall veikinda af fjarvistum  18% 22% 20% 17% 

         (Hagstofa Íslands, 2018a, 2018b) 

Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að finna leiðir til þess að minnka líkur á veikindum starfsfólks 

og hefur færst í aukana að taka upp heilsueflingarstefnu, ekki einungis til að sporna við 

veikindum starfsfólks heldur einnig til að auka almenna heilsu og velllíðan. 

Rannsóknir hafa sýnt að með innleiðingu heilsueflingar minnka fjarvistir starfsfólks á 

vinnustaðnum. Kuoppala, Lamminpää, og Husman (2008) tóku til að mynda saman rannsóknir 

með það að markmiði að kanna tengsl á milli heilsueflingar á vinnustað og ýmissa þátta, þar á 

meðal fjarvista, og komust að því að heilsuefling er gagnleg fyrir velferð starfsfólks og 

framleiðni (e. productivity) í formi færri veikindadaga. Í rannsókn Aldana, Merrill, Price, Hardy, 

og Hager (2005) voru fjarvistir starfsfólks skoðaðar eftir innleiðingu velferðarstefnu. Í heildina 

var 6.246 starfsfólki boðin þátttaka í rannsókninni en aðeins 2.671 tóku þátt, 1.407 tóku aðeins 

þátt annað árið og 1.264 tóku þátt bæði árin. Vinnustaðurinn hvatti starfsfólk til bættrar 

heilsuhegðunar með alls kyns áskorunum og hugmyndum. Starfsfólk var til að mynda hvatt til 

að auka neyslu á ávöxtum og vera meðvitað um vatnsdrykkju, auka hreyfingu, lesa, sofa sjö til 

níu klukkustundir á nóttu, minnka sjónvarpsáhorf og fleira. Síðan skráði það hegðun sína í 

gegnum Internetið. Skráning var gerð á tannburstun, þyngdarstjórnun, vatnsdrykkju, 

sjónvarpsáhorfi, neyslu ávaxta, svefni, hreyfingu, lestri og bílanotkun. Í ljós kom að því lengur 
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sem fólk tók þátt í rannsókninni þeim mun meira minnkuðu fjarvistirnar. Það er, starfsfólk sem 

tók þátt bæði árin var með færri fjarvistir en bæði þeir sem tóku þátt annað árið, og þeir sem 

tóku ekki þátt. Þess má geta að starfsfólk sem tók þátt í rannsókninni bæði árin voru með 20% 

færri fjarvistir en samanburðarhópur (Aldana o.fl., 2005). Rannsóknir sem skoða fjarvistir 

starfsfólks fyrir og eftir innleiðingu heilsueflingar á vinnustað sýna minnkun á fjarvistum frá 

allt að 3% upp í 16% (Aldana, 2001) og má því segja að mikið sé í húfi aðeins við það eitt að 

minnka fjarvistir starfsfólks því útgjöld fyrirtækis vegna þeirra eru mikil. Til að mynda hefur 

kostnaðarhlutfall af rekstri fyrirtækis tengt fjarvistum fyrri rannsókna verið allt frá 2,5-15,6 

(Aldana o.fl., 2005; Shephard, 1992). 

Af þessum rannsóknum má álykta að þó að heilsueflingarferli vinnustaða sé 

langtímaverkefni og krefjist mikillar vinnu og þolinmæði, er ávinningurinn ótvíræður, bæði 

fyrir starfsfólk og fyrirtæki 

Útgjöld fyrirtækja vegna heilbrigðisþjónustu 

Áður en hafist er handa við lestur þessa kafla er vert að nefna að í Bandaríkjunum standa 

fyrirtæki straum af kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu starfsfólks, en á Íslandi er 

heilbrigðiskerfið ríkisrekið ásamt því að einstaklingar borga sjálfir fyrir hluta af eigin 

heilbrigðisþjónustu. Í þessum kafla verður litið inn á bandarískan atvinnumarkað með tilliti til 

útgjalda fyrirtækja vegna heilbrigðisþjónustu starfsfólks. O‘Donnel segir frá því í fyrrnefndri 

bók hans að í Bandaríkjunum hafi útgjöld fyrirtækja vegna heilbrigðisþjónustu starfsfólks 

stóraukist frá árinu 1950 til ársins 1998 og því hafi fyrirtæki tekið á það ráð að skoða hvernig 

lækka mætti þennan kostnað. Mörg fyrirtæki fóru að nýta sér þjónustu frá aðilum sem sérhæfa 

sig í heilsueflingu vegna þess sem rannsóknir hafa sýnt um lægri heilbrigðiskostnað fólks sem 

lifir heilbrigðum lífsstíl (O’Donnel, 2002), upplifir minni streitu, er ekki í ofþyngd og laust við 

aðra áhættuþætti. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu minnki 

hjá þeim einstaklingum sem fylgja æfingaáætlunum (e. fitness program) (Aldana, 2001). 

Rannsóknir sýna hins vegar mismunandi niðurstöður þegar útgjöld vegna 

heilbrigðisþjónustu eru skoðaðar. Aldana (2001) tók saman rannsóknir þar sem markmiðið var 

að finna út hvort heilsueflingarstefnur hefðu jákvæð áhrif á fjárhagsútkomu (e. financial 

outcome) fyrirtækja og benda niðurstöðurnar til þess að skammtímabreytingar dugi ekki til 

þess að minnka útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu. Heilsueflingarstefnur sem náðu yfir tveggja 

ára tímabil höfðu engar breytingar í för með sér á slíkum útgjöldum. Í fyrrnefndri rannsókn 

Aldana o.fl. (2005) á velferðaráætlun (e. wellness program) fyrir starfsfólk skóla sem hafði það 

að markmiði að minnka fjarvistir starfsfólks, var einnig markmið að minnka útgjöld vegna 

heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru á sama veg, ekki sáust breytingar 

á útgjöldum vegna heilbrigðisþjónustuyfir tveggja ára tímabil. Niðurstöðurnar benda til þess 
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að inngrip þurfi að vara yfir lengra tímabil til að hafa áhrif á slík útgjöld. Nokkrar rannsóknir 

sýndu fram á að eftir þriggja ára tímabil heilsueflingar sást minnkun á útgjöldum vegna 

heilbrigðisþjónustu en Goetzel, Jacobson, Aldana, Vardell, og Yee (1998) sáu einmitt í sinni 

rannsókn að lægri útgjaldakostnaður hafi farið að sjást á þriðja ári frá því að heilsueflingarferlið 

hófst. Aðrar rannsóknir sýna mun, jafnvel þó heilsueflingarferlið nái yfir þriggja ára tímabil en 

þessar vísbendingar gefa þó til kynna að breytingar eru mögulegar og frekari rannsókna er þörf 

á þessu viðfangsefni, þá sér í lagi langtímarannsókna (Aldana o.fl., 2005). 
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4 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Eins og fram kemur í kaflanum heilsuefling á vinnustað inniheldur módel 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heilsueflingu á vinnustað þætti sem snúa ekki beint 

að vinnustaðnum en koma honum þó við að vissu leyti (e. non-occupational factors). Þar er 

komið inn á snjóboltaáhrif þar sem vinnustaðurinn ber ekki einungis ábyrgð á því sem 

viðkemur honum beint, heldur er samhengið stærra en svo. Vinnustaðurinn hefur áhrif á 

velferð starfsfólks, sem áfram hefur áhrif á velferð fjölskyldunnar, til dæmis með samspili 

heimilis og vinnustaða sem hefur áhrif á heilsu starfsfólksins (World Health Organization, e.d.-

c), það hefur einnig áfram áhrif á heilsu fjölskyldu starfsfólks, samfélaga og þjóðfélaga (World 

Health Organization, e.d.-a). 

Vinnumenning Íslendinga 

Íslendingar hafa löngum haft það orð á sér að vera vinnusöm þjóð. Það má vel styðja við þá 

orðræðu með tölfræði Efnahags- og framfararstofnunar Evrópu, OECD, en samkvæmt skýrslu 

þeirra á vinnustundum eru Íslendingar ofarlega á lista þeirra sem vinna flestar klukkustundir á 

ári þegar borin eru saman lönd alls staðar að úr heiminum. Nýjustu tölur sýna að Íslendingar 

vinna að jafnaði 1.883 klukkustundir á ári og setur það þá í flokk þeirra sem vinna hvað flestar 

klukkustundir árlega í heiminum. Af Norðurlandaþjóðunum vinna Íslendingar flestar 

klukkustundir á ári. Samkvæmt skýrslu OECD vinna Danir minnst Norðurlandaþjóðanna, eða 

1.410 klukkustundir á ári (74,9% á við Íslendinga), Norðmenn koma næstir með örlítið fleiri 

vinnustundir, 1.424 talsins (75,6 % á við Íslendinga), Svíþjóð þar á eftir með 1.621 klukkustund 

(86% á við Íslendinga) og Finnar vinna 1.653 klukkustundir á ári, eða 87,8% á við Íslendinga 

(OECD, 2018).  

Þegar litið er til tölfræði vinnustunda á Íslandi má sjá að samkvæmt tölum Hagstofunnar 

var meðalvinnuvika fólks í fullu starfi á Íslandi 45 klukkustundir árið 2016, vinnuvika karla að 

meðaltali 47,2 klukkustundir og kvenna 41,6 klukkustundir (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Nýjustu 

tölur Hagstofunnar sýna að meðalfjöldi vinnustunda Íslendinga í aðal- og aukastarfi árið 2017 

voru 39,5 klukkustundir og skiptist þær á milli karla 43,3 klukkustundir og kvenna 35,7 

klukkustundir (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

Þrátt fyrir margar vinnustundir virðist framleiðni Íslendinga ekki fylgja þeim fjölda stunda 

sem þeir vinna í samanburði við hin Norðurlöndin. Eins og fram hefur komi vinna Íslendingar 

og Finnar flestar klukkustundir en í þeim löndum er einnig minni framleiðni heldur en í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð árið 2016 þegar framleiðni er mæld í dollurum á hverja unna 

klukkustund (OECD, e.d.). Rannsóknir sem skoðað fylgni á milli framleiðni og vinnustunda 
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varpa ljósi á að fylgni er á milli vinnustunda og minni framleiðni (Bosch og Lehndorff, 2001; 

Collewet og Sauermann, 2017). 

Skilgreining á jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Óhætt er að segja að verkefni nútímans við samræmingu atvinnu og einkalífs sé talsverð 

áskorun, þá sér í lagi sökum fjölda klukkustunda sem flest fólk ver í vinnunni og vegna 

verulegra breytinga í atvinnulífinu í gegnum árin. Fyrirtæki og stofnanir hafa í auknum mæli 

leitað leiða til að styðja starfsfólk við að auka jafnvægið á milli þessara tveggja mikilvægu póla 

lífsins til að vera aðlaðandi vinnustaður og eiga frekari möguleika á að viðhalda afburða 

starfskröftum (D. S. Carlson, Grzywacz, og Zivnuska, 2009).  

Mikill fjöldi skilgreininga hafa verið settar fram á hugtakinu jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

í gegnum árin en oft hafa þær fremur mælt jafnvægi út frá því hvort togstreita sé til staðar hjá 

fólki eða ekki. Ef hún var ekki til staðar þá ríkti jafnvægi (D. S. Carlson o.fl., 2009). Í seinni tíð 

hafa fræðimenn nefnt að nauðsynlegt sé að hugtakið myndi jákvæða tengingu á milli þessara 

tveggja mikilvægu þátta í lífi fólks (Frone, 2003). Lockwood (2003) segir jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs vera að einstaklingur nái að takast á við skyldur vinnunnar og ábyrgð á einka- eða 

fjölskyldumálum á sama tíma og rímar sú skilgreining þokkalega við þá sem Carlson og félagar 

settu fram. Skilgreining þeirra er byggð á hlutverkakenningunni (e. role theory) og felur í sér 

að hver einstaklingur hafi mörgum hlutverkum að sinna á hverjum tímapunkti lífsins og sé það 

undir margskonar áhrifaþáttum komið hvernig til tekst. Þau segja jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs vera þegar einstaklingur getur uppfyllt væntingar og kröfur bæði starfsmanna og 

fjölskyldumeðlima í hvoru hlutverki fyrir sig, á hvorum vettvangi fyrir sig. Með því taka þau 

þann hluta fyrrum skilgreininga sem snéri að togstreitu í burtu og vilja þau meina að á síðari 

tímum miði hugtakið við huglæga upplifun einstaklinga á því hvort um sé að ræða jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs í stað þess að meta hvort togstreita sé til staðar (D. S. Carlson o.fl., 

2009). 

Fjölskylduvæn stefna fyrirtækja 

Jafnvægi milli vinnu og einkalífs hefur mikilvæg tengsl við heilsu fólks. Mikilvægi jafnvægisins 

kemur ekki einungis til hags fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir fyrirtækin sem fólk 

vinnur hjá, og ekki síður fyrir þjóðfélagið í heild. Enginn fer í gegnum lífið áfallalaust en hvernig 

fólk tekst á við áskoranir og erfiðleika skiptir miklu máli fyrir heilsuna í heild. Bjargráð á borð 

við seiglu (e. resilience) skipta töluverðu máli fyrir fólk til að höndla erfiðar aðstæður ásamt 

því að komast aftur í átt að vellíðan og ná jafnvægi við slíkar aðstæður (Huber o.fl., 2011) en 

verndandi þættir seiglu felast meðal annars í góðum tengslum við fjölskyldu, félagsfærni 
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(Benard, 2004; Luthar, Lyman, og Crossman, 2014) og góðri heilsu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2016). 

Þegar jafnvægi næst ekki á milli vinnu og einkalífs getur það haft neikvæðar afleiðingar í 

för með sér. Afleiðingar á borð við streitu, álag og auknar líkur á veikindum. Streita af völdum 

ójafnvægis á milli vinnu og einkalífs getur átt sér stað þegar starfsfólk upplifir að kröfur og 

framlag eru ekki samtaka. Ef kröfurnar verða meiri en framlagið sem starfsfólk getur veitt á 

það í hættu að upplifa streitu, sem áfram getur ógnað heilsu þess (Voydanoff, 2005). Á sama 

tíma hefur það jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu þegar jafnvægi næst á milli vinnu 

og einkalífs, en Clark (2001) segir frá því í rannsókn sinni að með jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs aukist ánægja ásamt því að starfsfólk upplifir frammistöðu sína betri bæði í starfi og 

fjölskyldulífinu. Þá virðist fjölskyldan njóta góðs af aukinni ánægju og betri frammistöðu 

foreldra í vinnunni en Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hefur rannsakað hamingju unglinga á 

Íslandi og samkvæmt hennar rannsóknum jókst hamingja unglinga á árunum 2009-2010, á 

sama tíma og efnahagshrunið átti sér stað og margt fólk missti vinnuna eða þurfti að minnka 

við sig vinnuna. Hamingja unglinganna hrakaði svo aftur hratt á árunum 2010-2016. Árið 2016 

náði hamingja unglinga botninum og mældist minni en hún hefur gert síðan árið 2000 (Dóra 

Guðrún Guðmundsdóttir, 2018). Samhliða þessari minnkun á hamingju hrakar geðheilbrigði 

ungs fólks á Íslandi (Embætti Landlæknis, 2017) og hefur til að mynda kvíði og þunglyndi meðal 

ungmenna aukist á síðustu árum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016) með tilheyrandi 

aukningu á notkun þunglyndislyfja (Embætti Landlæknis, 2017). 

Heilsusamlegur vinnustaður hvetur og ýtir undir ábyrgð starfsfólks á eigin heilsu og veitir 

því tækifæri og stuðning til þess. Vinnustaður ætti að stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

með sveigjanlegum vinnutíma, gefa færi á að vinna heima þar sem það er hægt og skapa 

fjölskylduvænt starfsumhverfi þar sem vinnuálag er ekki of mikið (Kuoppala o.fl., 2008). 

Íslenskar rannsóknir á jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Rannsóknir á jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem finna má á Íslandi eru nokkrar en sú stærsta 

er rannsókn sem gerð var á verkefni er kallast Hið gullna jafnvægi. Vekefnið var íslenskur hluti 

breska verkefnisins Striking the Balance og hafði það að markmiði að þróa fræðsluefni til 

uppbyggingar á fjölskylduvænum vinnustöðum. 

Verkefnið Hið gullna jafnvægi fór af stað sem hluti af jafnréttisbaráttu Íslendinga og vísar 

til lagaramma um jafnan rétt kvenna og karla á atvinnumarkaði en í 21. gr. laga um stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 segir: „Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð 

gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu meðal annars auka sveigjanleika í skipulagningu á 

vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa 
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atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir 

fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna 

fjölskylduaðstæðna.“ 

Markmið verkefnisins, Hið gullna jafnvægi, var að þróa fræðsluefni sem átti að auðvelda 

fyrirtækjum innan Evrópska efnahagssvæðisins að byggja upp fjölskylduvæna vinnustaði og 

mæta þörf fyrirtækja fyrir betri nýtingu mannauðs. Í tengslum við verkefnið prófuðu 35 íslensk 

fyrirtæki og stofnanir fræðsluefni sem aðlagað var íslenskum aðstæðum. Fræðsluefnið bar 

yfirskriftina Sveigjanleiki á vinnustað í tíu skrefum (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Gefin var út skýrsla á árunum 2000-2001 á vegum vinnuhóps Hins gullna jafnvægis þar sem 

teknar voru saman niðurstöður úr könnun er Gallup gerði í samstarfi við Reykjavíkurborg á 

verkefninu. Niðurstöður könnunarinnar sýna að tryggð, ánægja í starfi, ánægja með 

fjölskyldulífið og ánægja með lífið almennt eykst eftir því sem stuðningur stjórnenda er meiri, 

vinnustaðamenningin er jákvæðari og fólk upplifir meiri sveigjanleika. Þá eru sterk tengsl á 

milli sveigjanleika í vinnutíma og upplifunar fólks á sveigjanleika á vinnustaðnum, meiri heldur 

en tengslin á milli stuðnings yfirmanna við upplifun á sveigjanleika (Hið gullna jafnvægi, e.d.). 

Sveigjanleiki 

Auka má jafnvægi milli vinnu og einkalífs með ýmsum leiðum en helst hefur verið farin sú leið 

að veita sveigjalega vinnutíma eða sveigjanleika í því hvar vinnan er unnin. Samkvæmt 

Evrópsku samtökunum um heilsueflingu vinnustaða og verkefni Hins gullna jafnvægis eru þær 

leiðir einmitt viðurkenndar (European Network for Workplace Health Promotion, e.d.-b; Hið 

gullna jafnvægi, e.d.) ásamt leiðum á borð við hlutastarf, deilistarf, fjarvinnu eða tímabundinn 

sveigjanleika vegna aðstæðna og má þar nefna sem dæmi fæðingarorlof eða nám (Hið gullna 

jafnvægi, e.d.). Þá hefur einnig verið í gangi tilraunaverkefni á vegum Reykjavíkurborgar frá 

árinu 2015 þar sem vinnuvikan var stytt úr 40 klukkustundum í 36 klukkustundir hjá nokkrum 

vinnustöðum innan borgarinnar. Á fyrsta árinu minnkuðu veikindafjarvistir starfsfólks vegna 

skammtímaveikinda um 0,67% (Reykjavíkurborg, 2016) og á fyrstu tveimur árunum hefur 

starfsfólk fundið fyrir minni líkamlegri og andlegri þreytu eftir vinnudaginn, minna vinnuálagi, 

betri starfsanda og meira jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Reykjavíkurborg, 2017). 

Sveigjanlegur vinnutími (e. flexitime) veitir starfsfólki það sjálfræði að stjórna, innan 

skilgreindra marka, hvenær það byrjar og endar vinnudaginn. Starfsfólk skilar jafn mörgum 

unnum klukkustundum á mánuði en getur safnað upp tímum með því að vinna lengur 

einhverja daga eða skuldað tíma með því að vinna skemur aðra daga, svo lengi sem fullum 

unnum mánuði er skilað innan uppgjörstímabils. Þá hefur starfsfólk einnig tækifæri á að taka 

yfirvinnu út í fríi. Ávinningur slíks kerfis felst í aukinni ábyrgðarkennd og tryggð starfsfólks, 

bættri tímastjórnun og skilvirkni. Með slíku kerfi er einnig stuðlað að því að draga úr 
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starfsmannaveltu, yfirvinnu, vandamálum tengdum óstundvísi og fjarvistum (Hið gullna 

jafnvægi, e.d.). 

Í könnun Gallup á Hinu gullna jafnvægi kemur í ljós að á þeim vinnustöðum sem ríkir 

sveigjanleiki af hálfu atvinnurekenda hvað varðar vinnutíma er starfsfólk mun sveigjanlegra og 

ábyrgara gagnvart þörfum fyrirtækisins. Þá sýna niðurstöður einnig að sveigjanleiki hefur ætíð 

áhrif til minnkunar á streitu hjá stjórnendum, sérfræðingum og almennu starfsfólki og fer hún 

minnkandi eftir því sem meiri sveigjanleiki er til staðar. Sveigjanleikinn hefur að sama skapi 

jákvæð áhrif á álag sem annars hefur neikvæð áhrif á fjölskyldu- og einkalíf á þann hátt að því 

meiri sem sveigjanleikinn er því minni áhrif hefur starfstengt álag á fjölskyldu- og einkalífið 

(Hið gullna jafnvægi, e.d.).  

Starfsandi og starfsánægja 

Samkvæmt orðabók er starfsandi (e. employee morale) „lýsing á tilfinningum, framkomu, 

ánægju, og viðhorfum starfsfólks á meðan það er staðsett í vinnuumhverfinu. Hluti af 

framleiðni er talin hafa bein tengsl við starfsanda meðal starfsfólksins. Starfsfólk sem er 

hamingjusamt og jákvætt í vinnunni er sagt hafa jákvæðan eða háan starfsanda. Fyrirtæki sem 

viðhalda starfsfólki sem er óánægt og neikvætt gagnvart vinnuumhverfinu er sagt hafa 

neikvæðan eða lágan starfsanda“ (Business Dictionary, e.d.). Í rannsókn Upadhyay og Gupta 

(2012) eru teknar saman skilgreiningar fyrri rannsókna á starfsanda og er honum lýst sem 

persónulegu fyrirbæri (Ginon, 1958, í Upadhyay og Gupta, 2012) á þann hátt að hver 

starfsmaður er hluti hóps sem dregur upp mynd af því hversu bjartsýnn og styðjandi 

starfmannahópurinn upplifir sig gagnvart vinnustaðnum. Starfsandinn lýsir tilfinningu um 

traust, sjálfsvirðingu, það að tilheyra, og að vera stolt í framlagi sínu gagnvart vinnustaðnum 

(Haddock, 2010, í Upadhyay og Gupta, 2012).  

Starfsánægja er algengasta rannsóknarform á starfsanda og er ástæða þess sú að 

rannsóknir hafa sýnt að byggja megi upp góðan starfsanda á vinnustað með því að auka 

starfsánægju (Upadhyay og Gupta, 2012). McLand tengir til að mynda starfsánægju við 

tilfinningu um stolt sem byggir upp góðan anda meðal starfsmannahópsins og ryður þess 

vegna brautina fyrir góðan starfsanda (McLand, 2002, í Upadhyay og Gupta, 2012). 

Starfsánægja er samkvæmt samantekt Upadhyay og Gupta (2012) jákvæð 

tilfinningaviðbrögð gagnvart vinnunni sem einstaklingur upplifir (Green, 2010, í Upadhyay og 

Gupta, 2012), eða hugarástand sem er undir áhrifum mismunandi þátta eins og 

velferðarmælinga, sjálfræðis, samskipta og sanngirni (McNamara, 1999, í Upadhyay og Gupta, 

2012).  

Starfsandi hefur forspárgildi fyrir gengi fyrirtækisins á ótal vegu. Weakliem og Frenkel 

(2006) gerðu sem dæmi rannsókn á starfsanda og frammistöðu starfsfólks á vinnustaðnum og 
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kom í ljós að starfsandi hefur áhrif á það hversu hart starfsfólk leggur að sér í vinnunni. Einnig 

kemur fram í niðurstöðum þeirra að sambandið milli þess hversu hart starfsfólk leggur að sér 

og framleiðni verður sterkara eftir því sem starfsandinn er betri. Neeley (1999) gerði jafnframt 

rannsókn á áhrifum góðs starfsanda, þar sem í ljós kom að sterk tengsl væru á milli framleiðni 

starfsmanns og upplifun hans af starfsanda. Þá hafa rannsóknir einnig bent til þess að 

starfsandi geti haft áhrif á fjarvistir og starfsmannaveltu fyrirtækja (Ewton, 2007, í (Upadhyay 

og Gupta, 2012), má þar nefna að starfsfólk sem hefur neikvæða upplifun af vinnustaðnum 

sínum er tvisvar sinnum líklegra til að vilja segja upp vinnunni heldur en það starfsfólk sem 

hefur jákvæða upplifun af vinnustaðnum (IBM og Globoforce, 2016). 

Starfsandi, vinnustundir og jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Starfsandi er mikilvægur þáttur þegar kemur að ánægju starfsfólks á vinnustað (Tsai, 2011) 

ásamt upplifun starfsfólks á vinnustaðnum (IBM og Globoforce, 2016). Starfsfólk sem hefur 

jákvæða upplifun af vinnustaðnum sínum finnur meira til hvatningar heldur en það sem hefur 

neikvæða upplifun af vinnustaðnum og er líklegra til að skuldbinda sig verkefnum sínum ásamt 

því að leggja sig meira fram í vinnunni. Á móti er starfsfólk sem hefur neikvæða upplifun af 

vinnustaðnum sínum ólíklegra til að skuldbinda sig verkefnum og getur orðið sinnulaust (e. 

apathetic) (IBM og Globoforce, 2016). Mælingar á upplifun starfsfólks á vinnuumhverfinu hafa 

samkvæmt Upadhyay og Gupta (2012) ekki endilega tengsl við ánægju en þær niðurstöður eru 

á skjön við niðurstöður flestra annarra rannsakanda. Vert er að taka fram að margir þættir 

vinnuumhverfisins skipta máli þegar kemur að starfsánægju. Til að mynda hefur samband 

starfsfólks við yfirmenn mikið að segja um starfsánægju starfsfólks þar sem góð samskipti eru 

í forgrunni (Tsai, 2011; Upadhyay og Gupta, 2012) ásamt stóru hlutverki stjórnenda með því 

að setja tóninn í uppbyggingu jákvæðs starfsumhverfis þar sem einnig ríkir traust og 

gagnkvæm virðing. Þá er stuðningur og gott samband á milli samstarfsfélaga lykilatriði þegar 

kemur að starfsánægju og jákvæðri upplifun starfsfólks á vinnustaðnum, ásamt tækifærum 

starfsfólks á að láta rödd þeirra heyrast í fyrirtækinu og finna að hugmyndir þeirra skipti máli 

(IBM og Globoforce, 2016). Með slíkri þátttöku starfsfólksins má komast að því hvað mögulega 

liggur í vegi fyrir góðum starfsanda, ef þörf er á, og á sama tíma fyrirbyggja að á vinnustaðnum 

verði til slæmur starfsandi (Robbins, 2003). 

Ánægja starfsfólks hefur áhrif á starfsanda og upplifun starfsfólks af vinnustaðnum. Þegar 

gerð er áætlun um jafnvægi milli vinnu og einkalífs er mikilvægt að gefin séu skýr tilmæli um 

hvert markmið vinnustaðarins er og hvernig á að komast þangað. Þá er einnig mikilvægt fyrir 

starfsfólk að hafa frelsi til að ákveða sjálft hvernig það vinnur vinnuna sína, það fái tækifæri til 

að sinna einkamálum (e. non-work activities) og gert sé svigrúm fyrir starfsfólk til að hvílast og 

endurnærast (e. recharge) þegar það er ekki í vinnunni (IBM og Globoforce, 2016). Á sama 
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tíma gæti þó of mikið ráðarúm starfsfólks í að ákveða hvernig það vinnur vinnuna sína haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér. Í niðurstöðum rannsóknar sem skoðar skilin á milli vinnu 

og einkalífs kemur í ljós að þegar starfsfólk hefur tækifæri til að vinna vinnuna utan 

hefðbundins vinnutíma, til dæmis á kvöldin, geri það skilin á milli vinnu og einkalífs óljósari en 

þegar vinnan er unnin á vinnustaðnum og hefur það neikvæð áhrif á fjölskyldulíf 

einstaklingsins ásamt því að valda auknu álagi á einstaklinginn (Derks, Duin, Tims, og Bakker, 

2015). Ávinningur áætlanagerða vinnustaða á jafnvægi milli vinnu og einkalífs er margþættur 

og komið hefur fram að starfsandi batni, fjarvistum fækki, starfsmannavelta minnki, drifkraftur 

og framleiðni starfsfólks aukist og kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu og streitutengdra 

sjúkdóma minnki (Lockwood, 2003). 

Valcour (2007) gerði rannsókn á tengslum vinnustunda (e. work hours), margbreytilegra 

starfa (e. job complexity) og því að hafa stjórn á vinnutíma sínum (e. control over work time), 

og ánægju jafnvægis milli vinnu og einkalífs meðal starfsfólks í Bandaríkjunum. Í niðurstöðum 

kemur fram að vinnustundir hafi neikvæð tengsl við ánægju starfsfólks á jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs. Ghiselli, La Lopa og Bai (2001) segja einnig frá í rannsókn sinni að langir vinnudagar 

hafi neikvæð áhrif á starfsánægju og Lockwood (2003) segir frá því í rannsókn sinni að í 

fyrirtæki sem fækkaði vinnustundum úr átta klukkustundum á dag niður í sex klukkustundir 

hafi haft þær afleiðingar í för með sér að starfsandi batnað og afköst jukust. Valcour (2007) vill 

þó meina að stjórnun vinnutíma hafi meiri áhrif á jafnvægi milli vinnu og einkalífs en fjöldi 

vinnustunda þar sem starfsfólk sem ræður sínum eigin vinnutíma á auðveldara með að 

fullnægja kröfum vinnunnar annars vegar og einkalífsins hins vegar. Í niðurstöðum rannsóknar 

hennar kemur fram að fjöldi vinnustunda hafi aðeins tengsl við jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

hjá starfsfólki sem hefur litla stjórn á vinnutíma sínum. Það er, því fleiri sem vinnustundirnar 

eru því minna jafnvægi telur starfsfólk, með litla stjórn á vinnutíma sínum, sig hafa á milli vinnu 

og einkalífs. Hins vegar eru ekki tengsl á milli fjölda vinnustunda og jafnvægis milli vinnu og 

einkalífs hjá fólki sem stjórnar vinnutíma sínum sjálft. Þá eru minni tengsl á milli fjölda 

vinnustunda og jafnvægis milli vinnu og einkalífs heldur en margbreytilegra starfa og jafnvægis 

milli vinnu og einkalífs. Vill Valcour meina að margbreytileg störf efli þróun bjargaráða (e. 

resources) á borð við hugrænan sveigjanleika (e. cognitive flexibility), sjálfstiltrú (e. self-

efficacy), sjálfsstjórn (e. self-direction) og ýmsa færni sem nýtist í að takast á við þætti sem 

tengjast jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Valcour, 2007). 

Markmið rannsóknar 

Vegna þeirra upplýsinga sem eru til staðar um fjölda vinnustunda Íslendinga er mikilvægt að 

kanna hvað vinnustaðir geta og eru nú þegar að leggja af mörkum til að efla heilsu fólks í 

landinu. Markmið rannsóknarinnar er því að skoða upplifun starfsfólks vinnustaðar af 
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stuðningi stjórnenda hans til eflingar á heilsu þess, auk þess að skoða sýn þess á hversu 

mikilvægt er að sá stuðningur sé til staðar. 

Verkefninu er ætlað að leggja til þekkingu um hvernig vinnustaðurinn, sem í þessu verkefni 

er tekinn fyrir, styður við eflingu á heilsu starfsfólks síns, hvernig auka megi aðgengi að 

heilsueflandi þáttum á vinnustað almennt og að auka vitneskju á mikilvægi þeirra þátta sem 

fólk telur geta aukið heilsu þess með framlagi þess vinnustaðar sem það vinnur hjá. 

Rannsóknarspurningarnar eru fjórar: 

Hver er upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðarins til bættrar heilsu? 

Hversu mikilsvert er það fyrir starfsfólk að vinnustaðurinn styðji það til heilsueflingar? 

Hver er upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðarins til jafnvægis milli vinnu og einkalífs? 

Hvers virði er það fyrir starfsfólk að hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs? 



 

33 

5 Aðferðarfræði 

Rannsóknarsnið 

Aðferðir, gagnaöflun og skráning gagna 

Rannsóknin var gerð með blönduðum hætti megindlegra- og eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Notað var skýrandi raðsnið sem felst í því að megindlegra gagna er aflað fyrst, þeim svo fylgt 

eftir með eigindlegum gögnum og niðurstöður eru túlkaðar saman (Sigurlína Davíðsdóttir og 

Anna Ólafsdóttir, 2013). 

Megindlegur hluti 

Megindlega hluta rannsóknarinnar var ætlað að kanna tölfræðilegar upplýsingar sem lýsa 

upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðar til heilsuhegðunar með fyrirfram ákveðnum 

spurningum. Rannsakandi hannaði sex spurningar er bætt var við spurningakönnun sem 

reglulega er lögð fyrir á vinnustaðnum (sjá viðauka A). Spurningunum var bætt við könnun sem 

lögð var fyrir haustið 2017 og var hún send til starfsfólks í tölvupósti. Eftir að búið var að ráða 

niðurstöður megindlega hlutans voru þær notaðar til að útbúa viðtalsramma og gerð var 

eigindleg rannsókn til að fá dýpri skilning á efni spurninganna úr megindlega hlutanum. 

Spurningarnar voru unnar út frá kafla Þorláks Karlssonar (2003) úr Handbók í aðferðafræði 

og rannsóknum í heilbrigðisvísindum í ritstjórn Sigríðar Halldórsdóttur og Kristjáns 

Kristjánssonar. Þess var gætt að orðalag spurninga væri einfalt og spurningar væru skýrar, 

ásamt því að forðast fullyrðingar til að minnka líkur á misskilningi þátttakenda á spurningum. 

Í megindlegum rannsóknum er erfiðara að greina opnar spurningar en lokaðar, því var notast 

við lokaðar spurningar og allir svarkostir voru settir fram. Spurningarnar voru hafðar á sex bila 

raðkvarða (e. Likertkvarða) þar sem svarmöguleikarnir náðu jafn langt í báðar áttir, jákvætt og 

neikvætt, og var það gert að fyrirmynd Þorláks Karlssonar (Þorlákur Karlsson, 2003). Boðið var 

upp á, að fyrirmynd Þorláks Karlsson, Fanneyar Þórsdóttir og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur 

(2006), hlutlausan valkost til að gera ráð fyrir að einstaka þátttakendur gætu verið hlutlausir í 

svörum sínum. Einnig var boðið upp á svarmöguleikann „vil ekki svara“ til að reyna að koma í 

veg fyrir að þátttakendur svöruðu spurningu sem þeir vildu ekki svara.  

Spurningarnar sem sendar voru í starfsmannakönnun vinnustaðarins skiptust í þrjú 

meginþemu (sjá viðauka A). Fyrsta þemað snéri að hreyfingu, það er upplifun starfsfólks af 

stuðningi vinnustaðarins til hreyfingar. Var þar spurt um upplifun starfsfólks af úrræðum sem 

vinnustaðurinn leggur af mörkum sem hvetja starfsfólk til hreyfingar, hvort starfsfólki finnist 

mikil eða lítil fræðsla um heilsuhegðun í boði á vinnustaðnum, og svigrúm til ástundunar á 

hreyfingu í vinnutíma. Mataræði var annað meginþema spurningakönnunarinnar og var þar 

spurt um upplifun starfsfólks af aðstæðum til að borða á vinnustaðnum og fjölbreytileika 
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matarins sem vinnustaðurinn býður uppá. Þriðja meginþemað fjallaði um stuðning 

vinnustaðarins af jafnvægi milli vinnu og einkalífs.  

Svarmöguleikarnir sem boðið var upp á voru eftirfarandi og í þessari röð: mjög gott/mikið, 

frekar gott/mikið, hvorki gott/mikið né slæmt/lítið, frekar slæmt/lítið, mjög slæmt/lítið, og vil 

ekki svara. 

Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagna megindlega hluta rannsóknarinnar. Þegar 

niðurstöður úr megindlega hlutanum lágu fyrir var saminn viðtalsrammi út frá niðurstöðunum 

til notkunar í viðtölunum. Viðtalsramminn skiptist í sömu meginþemu og spurningarnar í 

spurningalistanum, mataræði, hreyfingu og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Eigindlegur hluti 

Opin viðtöl eru aðferð sem notuð er til að fá innsýn í hugarheim fólks, hvernig það upplifir 

ýmsa þætti lífsins og tilverunnar. Opin viðtöl veita óbeinar upplýsingar um til dæmis hugsanir, 

tilfinningar og reynslu fólks (Hennink, Hutter, og Bailey, 2011). Notast var við opin viðtöl í 

þessari rannsókn og voru þau framkvæmd á þann hátt að viðtölin líktust venjulegu samtali þar 

sem rannsakandi spurði opinna spurninga og viðmælandi fékk mikið svigrúm til að tjá sig um 

viðfansefnin. Ekki var notast við staðlaðar eða fyrirfram fastmótaðar spurningar heldur 

studdist rannsakandi við viðtalsramma sem innihélt undirbúin umræðuefni tengd 

rannsóknarefninu (Hennink o.fl., 2011). Í þessari rannsókn var viðtalsrammanum skipt upp í 

þrjú meginþemu. Fyrsta meginþemað fjallaði um bakgrunn viðmælenda, annað meginþemað 

um upplifun á stuðningi til heilsuhegðunar, hreyfingar annars vegar og upplifun á stuðningi til 

hollrar fæðuinntöku hins vegar, og það þriðja fjallaði um upplifun af stuðningi vinnustaðarins 

til jafnvægis milli vinnu og einkalífs. Í fyrsta þemanu, bakgrunni viðmælenda, leitaði 

rannsakandi eftir því að fá upplýsingar um fjölskylduaðstæður, menntun og búsetu ásamt 

stöðu viðmælenda innan stofnunarinnar, þá innan hvaða sviðs hann væri, starfsaldur hans, og 

hvernig það hafi komið til að hann byrjaði að vinna hjá stofnuninni. Það þema sem fjallaði um 

stuðning til heilsuhegðunar hafði það að markmið að fá upplifun viðmælenda af stuðningi til 

hreyfingar annars vegar, og stuðningi til hollrar fæðuinntöku hins vegar. Þriðja þemað fjallaði 

um upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðarins til jafnvægis milli vinnu og einkalífs og var 

helsta markmið þess þema að fá innsýn í hugarheim fólks um slíkt jafnvægi, hvað í því felst og 

hvort, og þá hvers virði það er fyrir fólk að hafa slíkt jafnvægi. Eins og vera ber í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum var viðtalsramminn í þróun í gegnum mest allt rannsóknarferlið og tók 

nokkrum breytingum í gegnum ferlið en fjallað verður um þær í niðurstöðukafla þegar það á 

við. 

Við gerð þessarar rannsóknar voru tekin átta viðtöl og fóru þau fram á tímabilinu 5. október 

2017 – 5. mars 2018. Eins og fram kom í megindlega hlutanum hér framar voru viðtölin tekin 
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eftir að svör úr spurningakönnun lágu fyrir. Viðtölin voru tekin í fundarherbergjum á vinnustað 

þátttakenda. Var það gert til að vera í umhverfi þar sem þátttakendur fundu til öryggis svo að 

óöryggi hefði síður áhrif á gengi viðtalsins og þar með niðurstöður (Hennink o.fl., 2011). Tími 

viðtalanna spannaði frá tæpum 30 að tæpum 50 mínútum, voru í heildina 312,91 mínúta, eða 

rétt rúmar fimm klukkustundir, og afritaður orðafjöldi var í heildina 55.279 orð. 

Viðtölin voru tekin upp á farsíma í forritinu voice recorder. Var það gert til að minnka hættu 

á því að glata upplýsingum sem fram komu í viðtölunum (Hennink o.fl., 2011). Viðtölin voru 

næst færð yfir á tölvu í þeim tilgangi að afrita þau. Hvert viðtal var afritað af rannsakanda eins 

fljótt og auðið var eftir að það fór fram. Afritunin á viðtalinu var gerð orð fyrir orð og fór fram 

í forritinu oTranscribe. Að afritun lokinni var hið afritaða viðtal klippt (e. cut) úr því forriti og 

límt (e. paste) yfir í wordskjal þar sem greiningarvinnan fór fram. Þegar búið var að vinna úr 

upplýsingum viðtalanna var þeim eytt ásamt öllum gögnum sem á einhvern hátt gátu rakið 

upplýsingar til þátttakenda. 

Aðferðir við að greina rannsóknargögnin 

Í eigindlegum rannsóknum eru tvær meginleiðir við greiningu gagna, greining samhliða 

gagnasöfnun og greining að lokinni gagnasöfnun (Hennink o.fl., 2011). Þessar tvær leiðir voru 

notaðar við greiningu gagna í rannsóknarvinnuna sem hér um ræðir. Við greiningu samhliða 

gagnasöfnun skrifaði rannsakandi niður athugasemdir og hugleiðingar, jafnt og þétt í gegnum 

ferlið, allt frá því gagnasöfnun hófst, bæði sem athugasemdir inn í afritunarskjalið og gerði 

einnig sér greiningarblað (e. analityc memo) um allt sem hann lærði, þemu sem sáust í 

gögnunum og vangaveltur sem skutu uppi kollinum. Að lokinni gagnasöfnun fór í gang það sem 

kallast markviss greiningarvinna, á öllum þeim gögnum sem safnast höfðu og niðurstöður 

skrifaðar samhliða henni (Charmaz, 2008; Hennink o.fl., 2011). 

Greining gagnanna var gerð í samræmi við hugmyndir fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) en hún snýst um að koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum eða reynslu 

fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir að afritun hvers viðtals lauk var byrjað á því að 

framkvæma opna kóðun þar sem gögnin voru lesin línu fyrir línu í þeim tilgangi að leita að 

hugtökum, þemum og kóðunarflokkum. Því næst var hverju þema gefinn sinn litur og gerð var 

markviss kóðun þar sem lesið var í gegnum viðtalið út frá einu þema í einu sem fannst í opnu 

kóðuninni. Að lokum var skrifað greiningarblað þar sem tekið var fyrir hvert þema fyrir sig og 

búnir til kóðunarflokkar undir því, fyrst aðeins fyrir nýafritað viðtal og svo fyrir samanburð á 

viðtölum. Þá voru niðurstöður skrifaðar út frá greiningarblöðunum (Hennink o.fl., 2011). 

Kóðunarflokka og þemu má sjá í niðurstöðukafla, í töflu 2. 
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Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var einungis sett það skilyrði að viðkomandi væri starfandi á 

skrifstofum sveitarfélagsins sem tekið var fyrir í rannsókninni. Til að halda trúnaði við 

þátttakendur verður ekki greint frá því hvaða sveitarfélag var þátttakandi í rannsókninni. 

Tengiliður sem vinnur innan mannauðsdeildar sveitarfélagsins, kona sem við köllum hér 

Brynju, sá um að koma spurningum megindlega hlutans í starfsmannakönnunina, afhenda 

rannsakanda gögnin eftir að könnuninni lauk og finna þátttakendur í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar. Við leit að þátttakendum í eigindlega hluta rannsóknarinnar var Brynju sent 

upplýsingablað þar sem fram komu ítarlegar upplýsingar um bæði rannsóknina og 

rannsakanda sem hún áframsendi á starfsfólk sveitarfélagsins. Ósk rannsakanda á 

viðmælendum var að fá sem fjölbreyttastan hóp til að fá víðari sýn á viðfangsefnið. Helst vildi 

rannsakandi fá bæði/öll kyn, fólk á mismunandi aldri, og af mismunandi sviðum innan 

sveitarfélagsins, með misháan starfsaldur.  

Grunnupplýsingar um þátttakendur megindlega hlutans voru ekki skráðar, svo sem kyn, 

aldur og starfshlutfall.  

Fjórar konur og fjórir karlar voru þátttakendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar og voru 

þau öll í 100% starfi. Þátttakendum eigindlega hlutans voru gefin gervinöfn strax í upphafi 

rannsóknar til að gæta nafnleyndar og passað var að gæta ítrasta trúnaðar. Þeir fengu nöfnin: 

Þórdís Jónsdóttir, Pétur Ófeigsson, Steinunn Jakobsdóttir, Kolbrún Jónsdóttir, Þrúður 

Þorfinnsdóttir, Ásmundur Sólbergsson, Jens Jörfason og Angantýr Sighvatsson. 

Rannsakandi lagði mikið upp úr því að bera virðingu fyrir þátttakendum og mynda við þá 

góð tengsl í viðtölunum (Hennink o.fl., 2011). Áður en farið var af stað með gagnaöflun 

eigindlega hlutans átti sér stað ígrundun af hálfu rannsakanda. Sú ígrundum fólst í því að 

rannsakandi gerði sér grein fyrir þeim hugmyndum sem hann hafði um viðfangsefni 

rannsóknarinnar og var það gert til að auka líkurnar á því að rannsakandi væri meðvitaður um 

hugmyndir sínar á viðfangsefninu. Með því var auðveldara fyrir rannsakanda að mæta í viðtölin 

með opnum hug og var hann síður líklegur til að leiða viðtölin í ákveðna átt. Af og til upplifði 

rannsakandi að viðmælendur settu sig á hærri stall en hann sjálfur vegna stöðu þeirra í lífinu. 

Ástæðan fyrir því gæti verið að rannsakandi er háskólanemi og var að gera rannsóknina í 

tengslum við námið en viðmælendurnir voru allir búnir með háskólanám þannig þeir höfðu 

sjálfir verið í þeim sporum að taka viðtöl fyrir námskeið í skólanum. Rannsakandi var 

meðvitaður um óþægindin sem þetta kunni að valda honum en lét það ekki hafa áhrif á 

viðtölin. 
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Siðferðilegir þættir og aðferðafræðilegar áskoranir 

Reynt var eftir fremsta megni að fylgja siðareglum við gerð rannsóknarinnar. Áður en viðtal 

hófst fékk viðmælandi í hendurnar blað með trúnaðaryfirlýsingu og upplýstu samþykki sem 

hann var beðinn um að skrifa undir (sjá viðauka B). Viðmælenda var gefin stund til að lesa yfir 

upplýsingar sem fram komu á blaðinu en á því var gerð skýr grein fyrir því í hverju þátttaka 

þeirra fólst og um hvað rannsóknin snérist. Einnig var tekið fram að þátttakandi mætti hætta 

þátttöku hvenær sem væri á ferlinu og hann mætti sleppa því að ræða einstaka málefni kysi 

hann það. Jafnframt ítrekaði rannsakandi munnlega þessa siðferðisþætti eftir að viðmælandi 

hafði samþykkt þátttöku. Þá kom einnig fram á upplýsta samþykkinu að ekki yrði hægt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga og að þeim yrði gefið gervinafn. Til að gæta réttar þátttakenda bað 

rannsakandi leyfis til að fá að taka viðtalið upp og ítrekaði að gögnin yrði ekki hægt að rekja til 

einstaklinga, að gefin yrðu gervinöfn og upptökunum yrði eytt að lokinni úrvinnslu (Hennink 

o.fl., 2011; Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en var ekki 

talin þörf á að fá leyfi fyrir rannsókninni þar sem efni hennar krafðist ekki viðkvæmra 

upplýsinga né varðaði hún persónuleg málefni. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað verður um hvern hluta 

viðfangsefnis rannsóknarinnar fyrir sig eins og það var sett upp í spurningum og viðtalsramma. 

Þá mun vera fjallað um hvert þema sem kom fram í viðtölunum fyrir sig í undirköflum og fjalla 

þeir um hreyfingu, mataræði, skilgreiningu viðmælenda á jafnvægi milli vinnu og einkalífs, 

sveigjanleika í vinnutíma, álag og starfsanda. Hver kafli byrjar á því að skýra frá megindlegum 

niðurstöðum þar sem gerð verður grein fyrir lýsandi tölfræði niðustaðna spurninganna sem 

sendar voru í starfsmannakönnun vinnustaðarins. Í framhaldi verður skilningur á þeim 

niðurstöðum dýpkaður með því að gera grein fyrir eigindlegum niðurstöðum. Skýrt verður frá 

þemum og kóðum sem fundust við greiningu hvers þáttar viðtalanna og vitnað verður í 

viðmælendur til rökstuðnings þar sem við á. Þemun sem fjallað verður um má sjá í töflu 2 hér 

að neðan.  

Spurningalistakönnunin var send á 134 einstaklinga. Þátttakendur megindlega hlutans voru 

alls 62 talsins og er það því aðeins tæplega 50% svarhlutfall þess fjölda sem spurningakönnunin 

var send til. Þegar minnst lét fengust 60 svör við spurningu en það átti þó aðeins við um eina 

spurningu. Í þremur spurningum var 98% svarhlutfall, eða 61 svar, og tveimur spurningum var 

svarað með 100% svarhlutfalli þeirra sem tóku þátt í að svara spurningakönnuninni, það eru 

62 svör. Svör við spurningum spurningalistans má sjá á myndum eitt til sex hér aftar í 

niðustöðukaflanum. Þátttakendur eigindlega hlutans voru átta talsins, fjórar konur og fjórir 

karlar. Ekki var spurt um aldur þátttakenda í viðtölunum en rannsakandi ímyndar sér að yngsti 

þátttakandi hafi verið í kringum 35 ára aldur og elsti í kringum 65 ára. 

Við úrvinnslu gagna úr megindlegum hluta rannsóknarinnar voru breyturnar mjög 

gott/mikið og frekar gott/mikið dregnar saman í eina breytu sem fékk heitið mikið/gott, og 

breyturnar frekar slæmt/lítið og mjög slæmt/lítið voru einnig dregnar saman í eina breytu sem 

fékk heitið slæmt/lítið. Var þetta gert til að gera niðurstöður skýrari, án þess að hafa áhrif á 

útkomu, þar sem breyturnar sem voru dregnar saman vísa í sömu átt, jákvætt eða neikvætt.  

Eins og fram kom í aðferðarkafla tók rannsakandi í heildina átta viðtöl sem hann afritaði og 

kóðaði sjálfur. Kóðin voru síðar sett upp í nokkur þemu og flokkast þemun svo undir tvo 

efnisflokka, hreyfing og mataræði annars vegar og jafnvægi milli vinnu og einkalífs hins vegar. 

Efnisflokka og þemu má sjá í töflu 2 en nánar verður fjallað um hvert þema fyrir sig í næstu 

köflum hér á eftir. 

Þegar viðmælendur voru spurðir spurninga sem snéru að því hvernig þeir upplifðu stuðning 

vinnustaðarins til eflingar á heilsu þess var áhugavert að sjá hversu mismunandi svörin voru. 

Með þróun viðtalsrammans í gegnum rannsóknarferlið breyttust upphafsspurningarnar 

þannig að í helmingi viðtalanna var upphafsspurningin opnari en í hinum fjórum viðtölunum 
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og gjörbreytti það svörun viðmælendanna. Þrír þeirra viðmælenda sem fengu opnari 

spurninguna sögðu stuðning vinnustaðarins engan vera á meðan einn sagði hann mjög góðan. 

Þegar umræðurnar héldu svo áfram í þeim viðtölum þar sem viðmælendur upplifðu engan 

stuðning kom í ljós að vinnustaðurinn er að gera marga góða hluti til að styðja við heilsu 

starfsfólks, þrátt fyrir að þó nokkrar endurbætur á stuðningi mættu eiga sér stað samkvæmt 

viðmælendum. 

Tafla 2. Niðurstöður úr greiningu viðtala eftir efnisflokkum og kóðum 

Hreyfing 

Upplifun starfsfólks þessarar rannsóknar á því hvernig vinnustaðurinn styður það til hreyfingar 

má sjá að er heldur misjöfn milli starfsfólks. Á mynd 2 sjást svör þátttakenda við spurningu eitt 

í spurningalistanum og eins og sést er tiltölulega lítill munur á þeim fjölda sem segir stuðning 

vinnustaðarins mikinn og þeirra sem segja hann lítinn, enginn valdi vil ekki svara valkostinn. 

Hreyfing og mataræði Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Hreyfing Mataræði 
Skilgreining 

viðmælenda 

Sveigjanleiki í 

vinnutíma 
Vinnutengt álag Starfsandi 

Hreyfing í 

vinnutíma 

Niðurskornir 

ávextir daglega 

Tími fyrir 

fjölskylduna 
Viðverustundir Verkefnaþungi Hjálpsemi 

Styrkir Hádegismatur 
Geta til að 

sinna vinnunni 
Atvik í einkalífinu Mannfæð Samvinna 

Aðgengi Aðgengi 

Geta sinnt 

báðum þáttum 

samtímis 

 
Of langir 

vinnudagar 
Traust 

    
Vinnan í 

vinnunni 
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Mynd 2. Hlutfall svara eftir því hversu mikið eða lítið starfsfólk upplifir að vinnustaðurinn 
hvetji til hreyfingar. 

Fleira starfsfólki finnst vinnustaðurinn hvetja mikið til hreyfingar heldur en lítið. Þegar 

starfsfólk er spurt um svigrúm sem vinnustaðurinn veitir til hreyfingar í vinnutíma snýst dæmið 

við, þá eru fleiri sem segja svigrúmið lítið heldur en mikið (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Hlutfall svara eftir svigrúmi sem starfsfólk upplifir til þess að stunda hreyfingu í 
vinnutíma. 

Hlutfallslega fleiri segja lítið svigrúm til að stunda hreyfingu í vinnutíma. 

Þeir sem fengu opnari spurninguna í viðtölunum, sem sagt var frá í byrjun kaflans, sögðu 

flestir að hvatningin væri lítil sem engin á meðan þeir sem fengu örlítið lokaðri spurningu 

upplifðu mikla hvatningu. Nokkuð misræmi var í svörum og kom í ljós að sumir viðmælendanna 

upplifðu að gert væri upp á milli starfsfólks eftir því hvaða sviði innan vinnustaðarins það 

tilheyrir. Þórdís til að mynda sagði að „...í sumum deildum þar sem þú mátt fara í hádeginu og 
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taka langt hádegi tvisvar í viku og fara í líkamsrækt, það er ekki í minni deild“. Fleiri voru á 

sama máli og Þórdís og kom einnig fram í nokkrum viðtölum að upplýsingaflæði vantaði 

varðandi slíkan stuðning og bætti Kolbrún við: „það er allavega ekkert sem að mér hefur verið 

boðið“. Aðrir sögðust upplifa stuðninginn mjög góðan og Pétur sagði sem dæmi að á 

vinnustaðnum væru „...reglur um að styðja við fólk varðandi hreyfingu...þá er heimilt fyrir fólk 

að fara held ég tvisvar í viku í lengri hádegistíma án þess að það skerði laun þeirra og þurfi þá 

ekki að skila inn viðbót á vinnutíma“. 

Nokkrar tegundir styrkja komu upp í viðtölunum. Nokkrir viðmælendur sögðu að hægt væri 

að fá hluta af líkamsræktarkorti endurgreiddan frá vinnustaðnum, á meðan aðrir sögðu 

vinnustaðinn ekki bjóða upp á slíkan styrk en að hægt væri að leita í stéttarfélögin eftir slíkum 

styrki. Það starfsfólk sem sagði að vinnustaðurinn styrkti það ekki til kaupa á líkamsræktarkorti 

nefndi að það vildi gjarnan fá slíkan styrk því það yrði þeim hvatning til hreyfingar. Starfsfólki 

virtist finnast upplýsingaflæði ábótavant hvað styrki varðar og sagði Þrúður sem dæmi að 

„...svo hef ég heyrt eitthvað um það, mér skilst að maður geti sótt um einhvern 

líkamsræktarstyrk sem er einhver 16.000 kall eða eitthvað en það hefur enginn sagt mér frá 

því, þúst formlega eða þannig“ og virtist viðmælendum finnast þessi styrkur heldur lágur en 

þykir þó hvatning í því að hann væri til staðar yfir höfuð. Þeir sem sögðu styrkinn vera til staðar 

nefndu að hann væri búinn að vera það í 15-16 ár en var það starfsfólkið sem hafði hvað 

hæstan starfsaldur. Sundkortsstyrkir voru einnig nefndir og nefndu nokkrir viðmælendur að 

þeir myndu nýta sér að fara oftar í sund, sér í lagi í hádeginu, ef um slíka styrki yrði að ræða. 

Nokkrir viðmælendur nefndu samgöngustyrki. Starfsfólk taldi það heilsueflandi að bjóða upp 

á samgöngustyrki bæði til að minnka bílanotkun og til að auka hreyfingu og útivist því þá væri 

fólk líklegra til að hjóla eða ganga í vinnuna og þeir sem kysu að taka strætó fengju í það 

minnsta göngutúr út á stoppistöð. 

Aðstæður voru nefndar í sambandi við hreyfingu í vinnutíma og nefnir starfsfólk að góð 

aðstaða til hreyfingar mundi hvetja til þess að starfsfólk stundaði hreyfingu í vinnutíma eða á 

leið til og frá vinnu. Í þessu samhengi kom helst upp sturtuaðstaða og hjólaaðstaða, og nokkrir 

nefndu aðstæður á vinnustaðnum sjálfum til þess að stunda hreyfingu, eins og til dæmis 

einhers konar rými, íþróttasal, eða slíkt. Viðmælendum þykir flestum mikilvægt að 

vinnustaðurinn bjóði upp á góða sturtuaðstöðu fyrir fólk sem kemur hjólandi, gangandi, eða 

hlaupandi í vinnu, eða vill nýta sér slíka hreyfingu í vinnutíma. Nokkrir viðmælendanna sögðust 

vita af einni sturtu niðri í kjallara sem þeim þóttu þó ekki spennandi aðstæður. Þórdís sagði að 

hún mundi frekar kjósa að fara í sturtu í sundlauginni sem er stutt frá vinnustaðnum heldur en 

að nýta aðstöðuna niðri og aðrir sögðu vöntun á sturtuaðstöðu koma í veg fyrir hreyfingu. 

Steinunn sagði að hún myndi vilja skokka í vinnuna en að hún gerði það ekki vegna þess að 

aðstaðan til að þvo sér væri ekki nægilega góð: „það er rosa mikilvægt að hafa þúst góða klefa 
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með sturtum og helst læstum skápum allavega hengi til þess að hengja upp föt og maður geti 

geymt þá töskuna sína og svona þarna“. Angantýr nefndi að fólk hafi stundum verið að borga 

sig inn í sundlaugina til að fara í sturtu og sagði í því samhengi að það væri „snilld ef að 

starfsmenn hefðu fengið frítt í sundið“. 

Hjólaaðstæður vildi starfsfólk hafa þar sem hjólin eru örugg, helst inni, þar sem hægt er að 

læsa þeim.  

Nokkrir töluðu um að áður fyrr hafi verið boðið upp á jóga í hádeginu á vinnustaðnum og 

þeir sem voru að vinna á þeim tíma væru til í að það yrði tekið upp aftur. Eins kom upp í 

umræðuna að starfsfólki fyndist gott að fá upplýsingar og jafnvel hugmyndir frá yfirmönnum 

um aðferðir til að efla heilsuna. Má þar nefna til dæmis að gott yrði að fá hugmyndalista yfir 

ýmsar leiðir til að funda, fara úr húsi, í göngutúr og annað af því starfsfólk var flest sammála 

um að það gerði þeim einungis gott að fara aðeins út og að það væri ekki að taka sér frí í 

vinnunni með því að gera það vegna þess að hugmyndirnar kviknuðu oft þegar þau færu örlítið 

úr aðstæðum. Eins kom upp hugmynd um að fá fyrirlestra inn í matsal í hádeginu með fræðslu 

um hreyfingu og næringu til dæmis, og ýmislegt fleira sem gott getur verið að vita til að efla 

heilsuna.  

Einhverjir tala um að álag í vinnunni komi í veg fyrir að þeir hreyfi sig, að einfaldlega gefist 

ekki tími til þess og einum viðmælanda fannst vinnustaðurinn ekkert eiga að skipta sér af því 

hvort fólk hreyfði sig. 

Mataræði 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í aðstöðuna til að borða á vinnustaðnum kom í ljós að 

töluvert fleirum fannst sú aðstaða góð heldur en slæm (sjá mynd 4). 

 

Mynd 4. Hlutfall svara eftir upplifun starfsfólks af aðstöðu til að borða á vinnustaðnum. 
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Á mynd 5 má sjá svör við spurningunni um hversu mikið eða lítið úrval er af fjölbreyttri og 

hollri fæðu á vinnustaðnum. 

 

Mynd 5. Hlutfall svara eftir upplifun starfsfólks af úrvali fjölbreyttrar og hollrar fæðu á 
vinnustaðnum. 

Svörin dreifast nokkuð jafnt á möguleikana en eins og sést á mynd 5 voru hlutfallslega fleiri 

sem þótti vinnustaðurinn ekki bjóða upp á fjölbreytta og holla fæðu. 

Í viðtölunum kom bersýnilega í ljós að starfsfólki fannst góðar aðstæður á vinnustaðnum 

til þess að hvetja til hollrar fæðuinntöku en það sammæltist þó ekki um það hversu vel 

aðstæðurnar eru nýttar til hvatningar í raun og veru. Viðmælendur nefndu þó allir ávextina 

sem boðið er upp á alla daga á öllum sviðum vinnustaðarins og töldu þeir þá vera hvatningu 

frá vinnustaðnum til hollrar fæðuinntöku. Nokkrir viðmælendanna hins vegar sögðust mundu 

kjósa að fá meiri fjölbreytileika í ávaxtaframboðið og fá til dæmis einhverja „skemmtilega 

ávexti...kannski kiwi eða...já“ eins og Kolbrún segir. Kaffistofur eru staðsettar á öllum sviðum 

og er þar boðið upp á kaffi, te, hrökkkex, matarkex, smjör og ost, og Þrúður nefndi að „það eru 

svo vatnsvélar hérna alls staðar“. Misjafnar skoðanir voru á því hvort bjóða eigi upp á annað 

en kaffi og ávexti á kaffistofum en Jens sagði til að mynda: „ég sé enga ástæðu til að vera með 

mikið meðlæti með kaffi, það, það er bara kaffi og ávexti, eitthvað hollt, jafnvel eitthvað 

grænmeti“ á meðan Ásmundur vildi hafa kex í boði ásamt ávöxtunum.  

Allir viðmælendur nefndu að mötuneyti er á staðnum og þar er boðið upp á heitan mat í 

hádeginu gegn vægu gjaldi en mjög misjafnar skoðanir voru á því hvort fæðan í mötuneytinu 

væri fjölbreytt og holl. Til að mynda nefndu fjórir viðmælendur að maturinn væri mjög góður 

á meðan hinir fjórir voru ekki alveg jafn hrifnir af fæðuframboðinu. Angantýr segir: „ég held 

að þeir séu með, það eru ákveðin viðmið að það sko, sé alveg reynt að hafa hollan og góðan 

mat þar sko“ en segir þó í framhaldi: „en ég er svona ekkert að pæla í því þannig séð hvað er í 
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matinn...en það er alveg fullt af grænmeti og fíneríi sko“. Jens hins vegar talaði um að þeir sem 

pæla í hvað þeir setja ofan í sig væru ekki mjög hrifnir af matnum og sagði að honum fyndist 

mikilvægt „að það sé bara hollt fæði sem að, og með góðu næringarinnihaldi, og réttu“. Hann 

talaði einnig um að „menn hafa kannski ekki alveg verið að hugsa um hollustuna beint heldur 

frekar horft á krónutöluna, hvað hlutirnir kosta í innkaupum heldur en að meta það sem svo 

að það er kannski betra að kosta aðeins til svo að heilsa fólks verði betri“ og að vinnustaðurinn 

„bara leggi línuna“ hvað heilsumenningu varðar. Tveir viðmælendur nefndu að ef komið væri 

seint í mat þá væri maturinn oft orðinn mjög ógirnilegur vegna þess að hann væri búinn að 

standa lengi og einnig kom fram að maturinn væri stundum ofeldaður. Nokkrir viðmælendur 

töldu matinn vera gamaldags og komu í því samhengi fram orð eins og „mömmumatur“ eða 

„heimilismatur“. Kolbrún nefndi sem dæmi að henni fyndist vanta að boðið væri upp á 

nútímamat og sagði að fólk „...vill kannski fá sér svona eitthvað aðeins heilsusamlegra“ og 

sagði einnig „...það eru bara kjötbollur hér og sósa í matinn sko“.  

Salatbarinn sem boðið er upp á í hádeginu kom mikið upp í umræðunum en aðeins einn 

viðmælandi sagði hann ekki spennandi og Jens nefndi að ef hann kæmi seint í mat væri 

salatbarinn oftast búinn. Aftur á móti sagði Steinunn: 

...það er nefnilega svolítið skemmtilegt finnst mér við salatbarinn hérna að ef að 

aðalrétturinn er eitthvað sem þér líst ekki á þá getur maður búið sér til mjög gott 

salat úr salatbarnum...og hérna, og yfirleitt látið fylgja þar með einhver 

aukaprótein, þau eru alltaf með soðin egg. Stundum er hérna lax, stundum er 

bara nautakjöt. 

Þrúður sagði einnig frá því að hún skráir sig alltaf í mat einungis vegna þess að henni þykir 

salatbarinn svo góður að þó að aðalrétturinn sé ekki endilega girnilegur þá búi hún sér til 

máltíð úr salatbarnum. 

Á vinnustaðnum er gott aðgengi til að geyma mat og að tækjum til að hita matinn ef fólk 

kýs að koma með nesti í vinnuna. Í því samhengi var nefndur ísskápur og örbylgjuofn, og 

Steinunn nefndi auk þess samlokugrill. Pétur nefndi þó að honum finnist matsalurinn heldur 

lítill og því sé oft erfitt að komast í þessi tæki þegar mesta hádegisumferðin er í gangi. 

Nokkrir viðmælendanna nefndu að þeir myndu vilja hafa kokk á staðnum sem eldaði 

matinn í staðin fyrir að panta frá þjónustuaðila, sérstaklega af því aðstæður í mötuneytinu 

leyfa það en Þórdís nefndi að henni þætti fínt ef það yrði skipt um þjónustuaðila upp á smá 

nýbreytni. 
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Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Svör við spurningunni um upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðarins til jafnvægis milli 

vinnu og einkalífs má sjá á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Hlutfall svara eftir upplifun starfsfólks af stuðningi vinnustaðar til jafnvægis milli 
vinnu og einkalífs. 

Afgerandi fleiri þátttakendur upplifa vinnustaðinn veita mikinn stuðning til jafnvægis milli 

vinnu og einkalífs, eða tæplega 71%. 

Skilgreining viðmælenda á jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvernig þeir myndu útskýra hugtakið jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs var þó nokkuð samræmi á milli svara þátttakenda sem voru gjarnan á þann 

veg að jafnvægi milli vinnu og einkalífs væri þegar þeir gætu sinnt bæði fjölskyldunni, eða 

einkalífinu, og vinnunni á sama tíma. Með því áttu þátttakendur við að í vinnunni eru þeir að 

sinna vinnunni en svo þegar þeir stimpla sig út úr vinnunni þann daginn þá tekur við tími sem 

hægt er að nota fyrir sjálfan sig, eða fjölskylduna. Sem dæmi sagði Ásmundur: „já ég held að 

hérna [andvarp] það er náttúrulega að þú getur notið þess að bæði að vera í vinnunni og 

auðvitað með þinni fjölskyldu sko. Og þá getur maður talað um ójafnvægi ef þú ert of mikið í 

vinnunni og kannski lítið með fjölskyldunni sko“. Heilt yfir virtist viðmælendum þykja 

mikilvægara að vinnan skerði ekki tíma einkalífsins heldur en að einkalífið skerði ekki tíma 

vinnunnar því skýringarnar hljómuðu flestar á þann veg að jafnvæginu væri náð að mestu leyti 

ef fólk tæki ekki vinnuna með sér heim, eða sinnti henni eftir að það hefði yfirgefið 

vinnustaðinn. Gott dæmi um þetta er það sem Þrúður sagði: „að þú sért heima þegar þú ert 

heima, ekki andlega fjarverandi í vinnunni“. Jens talaði einnig um að til að ná jafnvæginu væri 

mikilvægt fyrir fólk að átta sig á því að þrátt fyrir að fólk ráði sig í vinnu sé það „ekki að ganga 
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í eitthvert samband sem er órjúfanlegt eða ófrávíkjanlegt“ og nefndi hann í því samhengi að 

hann hefði fundið fyrir miklum breytingum á jafnvæginu hjá sjálfum sér þegar hann hafi lært 

að þora að segja „nei“. 

Sveigjanleiki í vinnutíma 

Sveigjanleiki af hálfu vinnustaðarins var mikils virtur af þátttakendum og kom upp umræða um 

hann í öllum viðtölum. 

Viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu mikinn skilning og mikið umburðarlyndi gagnvart 

atvikum sem þarf að sinna í einkalífinu í vinnutíma. Voru í þeim umræðum nefnd dæmi um 

læknisferðir, veikindi barna eða annarra fjölskyldumeðlima, foreldraviðtöl í skóla vegna barna 

og fleira. Vinnustaðurinn sýnir mikinn skilning hvað varðar slíkt og er fólki gefinn sveigjanleiki 

til að skreppa frá ef þess þarf svo lengi sem „að vinnan sko býður upp á það, maður náttúrulega 

reynir að láta það ekki lenda á einhverjum öðrum sko“ segir Angantýr. Frásögn Ásmundar lýsir 

vel því sem viðmælendum fannst um sveigjanleika til að skreppa frá og sagði hann að „ef það 

koma upp vandamál þá er sýnt umburðarlyndi fyrir því að þú sinnir því sko, algjörlega sko...ef 

þú þarft að skjótast frá eða eitthvað þá er alveg vel tekið í það sko, þér bara treyst fyrir því 

sko...þannig að, þannig að, jájá, og það er auðvitað mikilvægt líka sko að finna þetta traust sem 

þú hefur sko.“ Einnig nefndu viðmælendur að mikill skilningur væri af hálfu vinnuveitenda ef 

taka þyrfti frí frá vinnu vegna uppákoma í einkalífinu, hvort sem það voru veikindi, 

fjölskyldumál sem þarf að sinna, eða annað. Starfsfólk kann vel að meta slíkan sveigjanleika og 

segir það mikilvægt fyrir heilsuna að þurfa ekki að hafa áhyggjur af vinnunni á meðan slíkum 

tilfellum er sinnt. Pétur talaði til að mynda um að skilningur vinnustaðarins á mismunandi 

aðstæðum fólks veitti mikið öryggi af því fólk þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að missa 

vinnuna eða fá neikvætt viðmót vegna aðstæðna sem kynnu að koma upp, eins og til dæmis 

veikindi eða annað sem haft getur áhrif á mætingu starfsfólks. Þórdís talaði um mikilvægi þess 

fyrir heilsu starfsfólks að vinnustaðurinn mundi bregðast við með skilningi: 

...ef það er eitthvað sem kemur uppá þá er þessi vinnustaður ofboðslega [sagt 

með mikilli áherslu] sveigjanlegur og hérna það er bara spurning, þá er bara spurt 

þúst „hvernig getum við látið hlutina ganga upp hér?“ en ekki sko þúst, „hvenær 

kemurðu aftur?“ þannig það [er] mjög mikivægt, eða þúst það skiptir máli fyrir 

mann sem starfsmann sko að þetta sé svona. 

Fram kom í viðtölunum að ætlast er til þess að starfsfólk sé að mestu við á opnunartíma 

stofnunarinnar en þess utan er viðverutími sveigjanlegur svo lengi sem skilað er að meðaltali 

átta klukkustundum á dag yfir launatímabilið. Misræmi var í þeim tíma sem viðmælendur 

sögðu að ætlast væri til þess að starfsfólk væri við og sögðu sumir að starfsfólk þyrfti að vera 
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við milli 9-16 en aðrir 9-15. Stofnunin er opin frá 9-16 en svo virðist sem sumt starfsfólk hafi 

sveigjanleika til að fara heim kl. 15 á meðan aðrir þurfa að vera við allan opnunartímann. 

Viðmælendur voru allir sammála um að sveigjanleiki í viðverutíma væri þeim mikilsverður. Til 

dæmis fannst viðmælendum mikilvægt heilsu þeirra vegna að geta byrjað daginn rólega, þurfa 

ekki að vera í hasti á morgnanna og geta fremur átt rólega stund fyrir vinnu. Þá er það 

einstaklega dýrmætt fyrir starfsfólk sem á börn og Steinunn sagði sem dæmi „...en síðan eins 

og fyrir mig þá finnst mér mikilvægt að hafa möguleika á að eiga rólega stund á morgnanna 

með börnunum og jafnvel að fylgja þeim í skólann...þetta er svona góð morgunstund.“  

Ósamræmi var í upplifun rannsakanda í samtölum við viðmælendur hvað varðar yfirvinnu 

starfsfólks. Flest starfsfólk sagði að almennt væri stefna vinnustaðarins að fólk væri ekki að 

vinna frameftir, eða eftir klukkan 17 á daginn. Vinnustaðamenningin virðist yfirhöfuð vera 

þannig að fólk skilur við vinnuna seinni part dags og mætir svo aftur daginn eftir. Steinunn 

sagði til að mynda að „svona yfirhöfuð þú veist að þá er svona menningin hérna á þessum 

vinnustað að fólk er ekki eitthvað lengur en það þúst átta tíma í vinnunni“ en á sama tíma tala 

nokkrir viðmælendur um að þeir væru að vinna mun meira en sem nemur átta klukkustundum 

á dag. 

Vinnutengt álag 

Álagið á vinnustaðnum virðist þó nokkuð og telja viðmælendur það hafa neikvæð áhrif á 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Nefndu viðmælendur sem dæmi að kröfur um vinnutíma gætu 

valdið álagi. Eins og fram kom í kaflanum um sveigjanleika í vinnutíma virðast sumir 

viðmælendanna upplifa að þeir vinni mikla yfirvinnu og telja þeir viðmælendur það valda álagi 

og streitu. Sér í lagi virðist álagið bundið tímabilum í kringum einataka viðburði eða skiladaga. 

Á því tímabili lítur út fyrir að starfsfólk vinni mun meira en ella og fannst viðmælendum það 

bitna á jafnvægi þeirra milli vinnu og einkalífs. Þórdís talaði um að ætlast væri til þess að hún 

vakti tölvupóst og síma utan vinnutíma og fannst vinnutími því ekki virtur. Fleiri viðmælendur 

voru sammála Þórdísi. Eins og Pétur sagði um þá vinnutíma sem hann vinnur umfram 

umsaminn vinnutíma: „[það er] krafist þess að ég vinni langt umfram þá ákveðinn tíma án þess 

að ég fái greidda yfirvinnu...er verið að eiginlega ætlast til að maður vinni.“ Pétur talaði einnig 

um að sveigjanleikinn sem starfsfólki er gefinn geti oft aukið álagið á annað starfsfólk vegna 

þess að þegar fólk er mikið frá þá færist verkefni þeirra yfir á aðra. Hann myndi vilja sjá meiri 

samræmingu á milli sviða hvað sveigjanleika varðar svo sama gangi yfir alla. Sérstaklega vegna 

þess að fólk virðist eiga í nógu að snúast með eigin verkefni, svo það þurfi ekki að taka við 

verkefnum annarra líka. En það sem viðmælendur eru mest samróma um undir þemanu 

vinnutengt álag er verkefnaþungi.  
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Starfsfólk virtist oft hafa meira en nóg á sinni könnu og telur það valda streitu í starfi, 

jafnvel svo mikilli að það getur valdið truflun á svefni. Eins og Steinun sagði: „...maður þarf að 

vera alveg duglegur skiluru þú veist á daginn til'sað ná að gera verkefnin“ og Þórdís segir að 

hún hafi „of mörg verkefni“ og nefnir einnig að hún hafi „ekki stuðning í starfi.“ Fleiri 

viðmælendur töluðu um að vanta stuðning vegna verkefnaþunga og nefnir Ásmundur til að 

mynda að „það þyrfti jafnvel að auka hérna mannskap“. Viðmælendur virtust einróma um að 

mannfæðin á vinnustaðnum auki álagið á hvern og einn starfsmann. Til að mynda hefur það 

gerst að nýtt starfsfólk fær ekki næga þjálfun fyrst eftir að það byrjar á vinnustaðnum vegna 

mannfæðar en viðmælendur töldu húsnæðið einnig lítið og á sumum sviðum er einfaldlega 

ekki pláss fyrir fleira fólk þrátt fyrir að verkefnin krefjist fleira fólks.  

Jafnframt nefndu viðmælendur að sumar aðstæður á vinnustaðnum auki álagið. Nefna þeir 

sem dæmi í því samhengi að skrifstofurnar eru í opnum rýmum sem gerir það að verkum að 

fólk þarf að vera meira vart um sig, verði auðveldar fyrir truflun frá öðru starfsfólki og eigi oft 

erfiðara með að einbeita sér þegar þess þarf. Matsalurinn á staðnum er einnig nefndur en 

mikið álag getur myndast í kringum matartíma vegna smæðar matsalarins. Ásmundur segir að: 

„það auðvitað þarf að laga hljóðvistina þarna í salnum, þetta er alveg svakalegt svona garg og 

væl sko. Þetta er náttla dálítið lítill matsalur sko, hann er ekki stór.“ Viðmælendum virtist þykja 

erfitt að finna sér tíma til að fara í mat vegna þess að þar er lítið pláss, nefndu þeir að flestir 

fari í mat á sama tíma og ef fólk bíður þangað til mesta umferðin er yfirstaðin þá er maturinn 

að mestu búinn. 

Ásmundur nefndi að samskiptamiðlar auki álagið vegna þess hve mikið áreiti er frá þeim. 

Verkefnin finnst honum hrannast upp á meðan hann þarf að svara því sem gerist á þeim 

miðlum og nefnir að forgangsröðun sé mikilvæg vegna álagsins. Hann segir í því samhengi:  

eins þessir samskiptamiðlar allir hérna, að þurfa að vera að setja allt í loftið sko, 

þetta er ekki bara sms og tölvupóstur sko. Þetta er alls konar hérna, workplace 

og one note og alls konar sem að er að halda auðvitað, sem þú þarft mögulega að 

svara og vera leggja mikla vinnu í sko. Og þetta er auðvitað bara áreiti líka því 

fleiri miðlar sem hafa aðgang að þér sko oft er þetta nú bara einhver vitleysa sko, 

hvenær á að mæta í kökuboð, eða hvenær fer í jóga eða, eða eitthvað svona 

sko...Þetta er auðvitað áreiti sko en maður vildi helst vera án þess sko. 

Starfsandi 

Þemað starfsandi kom fram í svörum viðmælenda á ýmsan hátt. Starfsandi kom fram í 

jafningjastuðningi og vinnustaðamenningu og fjallað verður um birtingarmyndir þessara þema 

hér í þessum kafla. 
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Þemun tvö skarast fremur mikið og komu fram á þann hátt að menningin á vinnustaðnum 

skiptir miklu máli til að hvetja fólk til að efla eigin heilsu, hvað varðar alla efnisflokka 

rannsóknarinnar; hreyfingu, mataræði og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Jafningjastuðningur á að mestu leyti við um það að starfsfólk metur mikils þann stuðning 

og þá samvinnu sem ríkir milli starfsfólks á vinnustaðnum. Þá var sérstaklega talað um það 

þegar álag er mikið er gott að hafa jafningjastuðning og allir eru af vilja gerðir til að aðstoða 

hvern annan. Einnig var talað um að jafningjastuðningur væri mikill vegna þess hve menning 

vinnustaðarins er heilsueflandi. Þórdís kom með mjög lýsandi dæmi um jafningjastuðning hvað 

varðar fæðuval starfsfólks: „og svo er bara á senst þessu sviði...það er bara 

vinnustaðamenningin er meira hollur matur...og það er svolítið magnað að sjá það og þúst, og 

þá bara, þá langar þig ekki að koma með óhollt nesti...og það er svona jákvæður jafningja 

hérna stuðningur“. 

Hvatning til hreyfingar virðist mjög mikið koma frá starfsfólkinu sjálfu. Þá eru til dæmis 

hreyfihópar á staðnum sem starfsfólk hefur sjálft myndað og allir eru velkomnir í. Má þar nefna 

göngu- og hlaupahóp, og golfklúbb. Sumt starfsfólk kemur saman á morgnanna og gerir 

teygjuæfingar, aðrir setja upp skrefakeppnir og slíkt. Starfsfólkið talaði um að slík hvatning hafi 

rosalega mikið að segja en á sama tíma að því finnist mikilvægt að hvatningin komi einnig ofan 

frá, frá yfirmönnum. Þrúður talaði um að henni finnist vanta að nýta alls kyns heilsueflandi 

verkefni sem eru í samfélaginu, eins og lífshlaupið og slíkt, að hvetja fólk til að taka þátt í því 

og búa til stemmingu í kringum slíka þátttöku.  

Á sama tíma og talað var um að opin rými ykju álagið var starfsfólk ánægt með samvinnuna 

sem opnu rýmin auðvelda. 

„Það skiptir rosalegu máli að það sé jafnvægi milli vinnu og einkalífs...góð 

vinnustaðamenning er í rauninni kannski bara eins og góð fjölskylda...og ef ég má 

segja skoðun mína á því að...við þurfum að fá jákvætt, bara jákvætt vel hugsandi 

fólk, sem að er lífsglatt og hérna fólk í jafnvægi. Það skapar bestu 

vinnustaðamenninguna“ 
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7 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun starfsfólks ákveðins bæjarfélags af 

stuðningi vinnustaðarins til eflingar á heilsu þess og jafnvægi milli vinnu og einkalífs, auk þess 

að skoða sýn þess á hversu mikilvægt því finnst að slíkur stuðningur sé til staðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að starfsfólk vinnustaðarins telji vinnustaðinn gera vel á 

sumum þáttum heilsueflingar en mætti gera betur á öðrum þáttum. Starfsfólk telur 

vinnustaðinn mikilvægan vettvang til heilsueflingar og að þar megi nota ýmsa mögleika og 

leiðir.  

Hreyfing og mataræði 

Það sem var áhugavert í niðurstöðum eigindlega hlutans var að svör viðmælenda breyttust þó 

nokkuð þegar upphafsspurningu viðtalanna við breytt í opnari spurningu en virtust þeir 

viðmælendur sem fengu slíka spurningu ekki tengja heilsueflingu við þá þætti sem 

vinnustaðurinn bíður upp á til eflingar á heilsu þess. Í viðtölunum kom þó fljótt skýrt í ljós að 

þegar hugtök eins og „heilsuefling“ eða „stuðningur til heilsu“ voru nefnd, tengdi fólk þau fyrst 

og fremst við tvennt, hreyfingu og mataræði. Viðmælendur í þessari rannsókn tengdu 

hugtökin í öllum tilfellum við þessa tvo þætti, hvort sem rannsakandi hafði nefnt þau hugtök 

áður eður ei. Því var einnig nokkuð ljóst frá byrjun að viðtölin myndu að hluta til skiptast á milli 

spjalls um stuðning vinnustaðarins til mataræðis annars vegar og hreyfingar hins vegar. 

Rannsóknir og stefnumótanir um heilsueflingu taka lang flestar á þessum tveimur fyrrnefndum 

þáttum, mataræði og hreyfingu (Carnethon o.fl., 2009; Embætti Landlæknis, 2016; Kahn-

Marshall og Gallant, 2012; Thorndike, 2018; World Health Organization, e.d.-a). Í rannsóknum 

kemur fram að vinnustaðurinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að styðja 

starfsfólk til heilbrigðra matar- og hreyfivenja.  

Carnethon og félagar (2009) benda á að breytingar á matarumhverfi á vinnustað geta aukið 

líkur á heilbrigðari matarvenjum starfsfólks bæði innan og utan vinnustaðarins. Þá ver 

starfsfólk miklum tíma í vinnunni og finnst því mikilvægt að vinnustaðurinn hugi að framboði 

á fæðu sem boðið er upp á innan vinnustaðarins. Viðmælendur í þessari rannsókn sögðu 

aðgengi skipta miklu máli þegar kemur að heilsueflingu. Bæði var talað um aðgengi að 

mataræði og hreyfingu. Slíkt hefur einnig komið fram í fyrri rannsóknum og benda þær til þess 

að aukið aðgengi ýti undir ákveðna hegðun. Þá má nefna samantekt rannsókna sem (Kahn-

Marshall og Gallant, 2012) gáfu út en þar kom skýrt fram að með því að auka aðgengi að 

ávöxtum og grænmeti jókst neysla þess hjá fólki. Niðurstöður núverandi rannsóknar bentu til 

þess að starfsfólk væri með mjög mismunandi upplifanir af úrvali fjölbreyttrar og hollrar fæðu 

á vinnustaðnum. Í svörum þátttakenda megindlega hlutans var fleirum sem þótti úrvalið af 
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hollri og fjölbreyttri fæðu lítið heldur en þeim sem þótti það mikið. Viðmælendur eigindlega 

hlutans töluðu allir um að finnast vinnustaðurinn hvetja til hollrar fæðuinntöku með því að 

bjóða upp á niðurskorna ávexti daglega og salatbar með hádegismatnum. Hádegismaturinn 

var þó umdeildur meðal viðmælenda og einhverjir nefndu að horfa mætti meira í 

næringarinnihald matarins í stað þess að reyna að spara peninga með því að kaupa ódýrari 

vöru sem hefði minna næringargildi. Rannsóknir virðast þó benda til þess að næringarríkari 

vöruinnkaup þurfi ekki að vera dýrari en næringarsnauðari vöruinnkaup (Thorndike, 2018). 

Niðurstöður samantektar Thorndike (2018) á rannsóknum sem notað hafa aðferðir valins 

arkítektúrs eða litakóðara fæðuskilta á bandarískum vinnumarkaði benda til þess að auka megi 

aðgengi að heilsusamlegri fæðu án þess að skerða tekjur mötuneytis. Þegar á heildina er litið 

er enginn sparnaður af því að kaupa inn óhollari fæðutegundirnar. Velta má fyrir sér hvort 

sömu niðurstöður fengjust á Íslandi. Matvara er oft á tíðum dýrari á Íslandi en í Bandaríkjunum, 

og þá sérstaklega sú matvara sem að flytja þarf inn eins og grænmeti og ávextir. Höfundur 

hefur ekki fundið rannsóknir sem skoða slíkan samanburð og því ekki hægt að segja með vissu 

hvort útgjöld fyrirtækja á Íslandi héldust óbreytt ef skipt yrði út hollari fæðu fyrir óhollari. Aftur 

á móti, ef fara á út í sparnaðarleiðir, geta fyrirtæki sparað útgjöld með heilsueflingu til dæmis 

vegna þess að þegar starfsfólkið er heilsusamlegra minnka útgjöld sem notuð eru í fjarvistir 

starfsfólks, eins og veikindadaga. Rannsóknir sýna að fjarvistum starfsfólks fækkar þegar 

fyrirtæki eru heilsueflandi til dæmis með því að bjóða fólki upp á holla fæðu og styrkja það til 

hreyfingar (Aldana, 2001; Aldana o.fl., 2005; Kuoppala o.fl., 2008; Reykjavíkurborg, 2016). Í 

viðtölum núverandi rannsóknar kom í ljós að meirihluta þátttakenda fannst vinnustaðurinn 

hvetja starfsfólk til hreyfingar en misræmi var í því hvort svigrúm væri veitt til að hreyfa sig í 

vinnutíma. Hvað varðar úrræði sem vinnustaðurinn leggur til sem hvetja til hreyfingar svöruðu 

hlutfallslega fleiri því að mikið væri um úrræði sem vinnustaðurinn byði upp á en þó munar 

ekki nema rétt um 10% á þeim sem svöruðu mikið og þeim sem svöruðu lítið. Þennan litla mun 

má mögulega rekja til þess að í viðtölunum kom í ljós að líkamsræktarstyrkur var veittur á 

vinnustaðnum en þó voru ekki allir sem voru með það á hreinu hvort hann væri veittur, sumir 

höfðu heyrt um það en ekki fengið staðfestingu á því. Inni á vef Embætti Landlæknis (2016) er 

einmitt að finna dæmi um úrræði sem aukið geta hreyfingu starfsfólks og eru þar nefndir 

styrkir í þeim tilgangi. Möguleiki virtist einnig vera á hreyfingu í vinnutíma tvisvar í viku en 

nokkrir nefndu að styrkir mættu vera fjölbreyttari og að misjafnt væri eftir deildum hvort 

tækifæri væri á því að hreyfa sig í vinnutíma. Áhugavert er að skoða í þessu samhengi 

niðurstöður megindlega hlutans þegar spurt var um svigrúm til að stunda hreyfingu í 

vinnutíma en fleiri svara því að lítið svigrúm sé veitt til þess. Sökum þess mætti velta fyrir sér 

hvort inn í það spili á einhvern hátt það misræmi sem kom í ljós í viðtölunum því þrátt fyrir að 

fleiri sögðu lítið svigrúm fyrir hreyfingu þá voru þó 34,43% sem segja svigrúmið mikið. 
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Í stefnumótunum fyrir heilsueflingu vinnustaða eru aðstæður nefndar sem mikilvægur 

þáttur í að efla heilsu starfsfólks á vinnustöðum (O’Donnel, 2002; World Health Organization, 

1986) og endurspegla svör þátttakenda núverandi rannsóknar vel það mikilvægi. Aðstöðuna 

til að borða á vinnustaðnum töldu flestir góða (50,82%) en þó var tæplega þriðjungi (26,23%) 

sem fannst hún slæm. Þá kom fram í viðtölunum að huga mætti betur að stærð matsalarins 

miðað við fjölda starfsfólks á vinnustaðnum. Hvað varðar aðstöðu til hreyfingar kom bæði í 

ljós að þátttakendur vildu hafa mun betri sturtuaðstöðu og góða aðstöðu til að geyma hjól á 

meðan á vinnu stendur, og jafnvel íþróttasal eða annað rými til ástundunar á hreyfingu. Þá 

töluðu viðmælendur einnig um að yfirmenn mættu vera duglegri að koma með hugmyndir að 

hreyfingu í vinnutíma fyrir starfsfólk en í rannsóknum og stefnum sem lúta að heilsueflingu 

kemur fram mikilvægi þess að starfsfólk sé þátttakendur í ferlinu, bæði í ákvarðanatöku og 

lausnaleit (sjá til dæmis: Viswanathan, 2018) ásamt mikilvægi þess að samvinna eigi sér stað á 

milli yfir- og undirmanna (Hellriegel og Slocum, 2004; O’Donnel, 2002; Tones og Green, 2010). 

Veltir rannsakandi núverandi rannsóknar því fyrir sér hvort að starfsfólk vinnustaðarins sem 

hér um ræðir fái ekki næga möguleika á að taka þátt í heilsueflingarferli og uppbyggingu 

vinnustaðarins með því til dæmis að skila inn hugmyndum sjálft um þætti sem þeim finnast 

mætti bæta eða breyta í stað þess að aðeins yfirmenn komi með þær hugmyndir. 

Í ljósi þessara niðurstaðna má skilja hversu vel vistfræðilíkön eiga við þegar kemur að 

heilsueflingu vinnustaða með tilliti til breytinga á umhverfi vinnustaðarins (Murphy o.fl., 

2009). Eins og fram kom í fræðilegum kafla þar sem fjallað var um að fæðuval geti verið flókið 

og krefjandi (Story o.fl., 2008; Viswanathan, 2018) sýna þessar niðurstöður hversu mikilvægt 

það er að gera breytingar á umhverfi einstaklingsins, þar sem aðgengi og aðstaða hvetja til 

heilsusamlegra þátta, með áhrifum í gegnum væntingar einstaklingsins.  

Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Yfirhöfuð taldi starfsfólks vinnustaðarins jafnvægi milli vinnu og einkalífs mikið. Til að mynda 

svöruðu 70% þátttakenda megindlega hlutans því að jafnvægið væri mikið á móti aðeins 4,8 

sem taldi það lítið. Í viðtölunum kom betur í ljós hvaða þættir það mögulega voru sem útskýrðu 

þá upplifun á jafnvæginu sem fólk taldi svo mikið sem raun bar vitni og verður það rætt í 

köflunum hér á eftir. 

Skilgreining viðmælenda á jafnvægi milli vinnu og einkalífs í samanburði við fræðin 

Í fyrstu voru viðmælendur beðnir að skilgreina jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Skilgreiningarnar voru allar á svipuðum nótum, þannig að jafnvægi væri milli vinnu og einkalífs 

þegar hægt væri að sinna bæði fjölskyldu eða einkalífi og vinnu á sama tíma. Rímar sú 

skilgreining vel við þá skilgreiningu sem finnst í fræðunum og var notuð hér í þessu verkefni. 
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Skilgreining Lockwood (2003) er þannig hljóðandi að einstaklingur nái að takast á við skyldur 

vinnunnar og ábyrgð á einka- og eða fjölskyldumálum á sama tíma og skilgreining Carlson og 

félaga (2009) gengur út frá svo kallaðri hlutverkakenningu og felur í sér að hver einstaklingur 

hafi mörgum hlutverkum að gegna í lífinu og jafnvægi sé byggt á huglægu mati einstaklingsins 

á því hvort jafnvægi sé til staðar. Með skilgreiningum á jafnvægi milli vinnu og einkalífs áttu 

viðmælendur þessarar rannsóknar við að á meðan þeir væru í vinnunni væri vinnan í fyrirrúmi 

en þegar heim væri komið þá tæki einkalífið við og allt sem því tilheyrir. Áhugavert var þó að 

einkalífið virtist vega meira í forgangsröðun heldur en vinnan vegna þess að viðmælendum 

fannst mikilvægara að vinnan truflaði ekki einkalífið heldur en að einkalífið truflaði ekki 

vinnuna. Til að mynda voru nefnd dæmi um að mikilvægt væri að hafa möguleika á að skreppa 

úr vinnunni þegar einkalífið kallaði en að þegar vinnudeginum lyki þá ætti vinnan ekki að vera 

að trufla einkalífið, nema að eitthvað alvarlegt kæmi upp á. Á þessum tiltekna vinnustað kom 

það mjög skýrt fram í viðtölunum hversu mikils viðmælendur mátu það að sveigjanleiki er fyrir 

hendi þegar eitthvað kemur upp á í einkalífinu, svo sem veikindi þeirra sjálfra eða ættingja, 

læknisferðir, viðtöl í skólum vegna barna og fleira. Einnig var nefndur sveigjanleiki í vinnutíma 

en viðmælendur voru ánægðir með að hafa viðverutíma sveigjanlegan og þurfa ekki að taka 

sig til í vinnu á morgnanna í stressi. Rannsóknir sem hafa skoðað jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs draga einmitt fram hversu mikilvægur sveigjanleikinn er til að þetta jafnvægi náist. 

Þar er helst nefnt að hafa vinnutímana sveigjanlega svo fólk geti verið á staðnum eftir því sem 

hentar því sjálfu. Það getur minnkað streitu starfsfólks og aukið ábyrgðarkennd og tryggð 

starfsfólks, bætt tímastjórnun og skilvirkni, dregið úr starfsmannaveltu og yfirvinnu (European 

Network for Workplace Health Promotion, e.d.-b; Hið gullna jafnvægi, e.d.; Reykjavíkurborg, 

2017). 

Sveigjanleiki í vinnutíma 

Í rannsókninni sem hér um ræðir var sveigjanleiki hugtak sem var á vörum allra 

viðmælenda þegar talað var um jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Greinilega fannst 

viðmælendum mikilvægt fyrir heilsu starfsfólks að sýndur væri skilningur og umburðarlyndi 

gagnvart einkalífi þeirra og þá ekki síst hvað varðar sveigjanleika í viðverutíma á 

vinnustaðnum. Virtist þetta einmitt vera upplifun viðmælenda á þessum vinnustað, að veittur 

væri mikill sveigjanleiki, bæði hvað varðar viðverutíma starfsfólks jafnt sem tillit var tekið til 

þess að starfsfólk þyrfti möguleika á að skreppa frá vinnu vegna atvika sem kynnu að koma 

upp í einkalífinu. Tengja má sveigjanleika hvað varðar viðverutíma starfsfólks við fyrri 

rannsóknir en ánægja með jafnvægi milli vinnu og einkalífs eyskt hjá fólki sem hefur stjórn á 

vinnutíma sínum (Valcour, 2007). Athyglivert er að hugleiða þær niðurstöður sem í 

rannsókninni fengust í tengslum við sveigjanleika vegna þess að tæplega 70% svarenda sagðist 

upplifa jafnvægi milli vinnu og einkalífs mikið og má því velta fyrir sér hvort sú upplifun hafi 
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rætur sínar að rekja til sveigjanleikans sem starfsfólk upplifir af hálfu vinnustaðarins, 

sérstaklega í ljósi þess að mikil umræða myndaðist um hann í viðtölunum þegar umræðan 

barst að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Rannsóknir á jafnvægi milli vinnu og einkalífs hafa 

einmitt sýnt að með því að veita sveigjanleika í vinnutíma aukist ánægja meðal starfsfólks, það 

verður ábyrgara og skilvirkara ásamt því að fjarvistum fækkar og streita hjá starfsfólki fer 

minnkandi eftir því sem sveigjanleikinn er meiri (Hið gullna jafnvægi, e.d.). Þá kemur einnig 

fram í rannsóknum að fólk sem hefur stjórn á vinnutíma sínum telji jafnvægið milli vinnu og 

einkalífs gott á meðan þeir sem hafa ekki stjórn á vinnutíma sínum telja jafnvægið ekki gott, 

og telur það jafnvægið minnkandi eftir því sem það vinnur fleiri klukkustundir (Valcour, 2007). 

Í ljósi þess er einkum áhugavert að koma með á yfirborðið vangaveltur um áhrif vinnunnar á 

tengsl barna og foreldra en mikið hefur verið í umræðunni á Íslandi að geðheilbrigði ungs fólks 

hafi farið hrakandi á síðustu árum (Embætti Landlæknis, 2017). Sérstaklega virðist kvíði og 

þunglyndi hafa aukist (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016) og uppáskriftum 

þunglyndislyfja frá læknum til ungs fólks fjölgar töluvert milli ára frá 2011-2016, þá er verið að 

tala um fólk undir 20 ára aldri (Embætti Landlæknis, 2017). Við skoðun niðurstaðna rannsóknar 

Dóru Guðrúnar Guðmundsdóttur (2018) á hamingju unglinga á Íslandi sést að hamingja 

unglinga hækkaði meira á árunum 2009-2010 heldur en árin á undan en á þessum árum áttu 

Íslendingar í verulegum efnahagsörðuleikum og margt fólk annað hvort missti vinnuna eða 

þurfti að minnka við sig vinnuna vegna hagræðinga innan fyrirtækja og stofnana. Gera má sér 

í hugarlund hvað geti orsakað niðurstöður rannsóknar Dóru Guðrúnar en ætla mætti að 

hamingja fólks myndi minnka á erfiðum tímum. Þvert á móti benda rannsóknir til annars og 

má því velta fyrir sér hvort að foreldrar hafi, með minni vinnu, haft meiri tíma fyrir fjölskylduna 

og að það sé ein af ástæðunum sem liggja að baki því að hamingja unglinga aukist á slíkum 

tímum. Frá árinu 2010 byrjar hamingja unglinga á Íslandi aftur að minnka og árið 2016 var hún 

minni en hún hefur verið alveg frá árinu 2000 (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2018). Á sama 

tíma er umræðan í samfélaginu sú að mikil efnahagsuppsveifla hafi átt sér stað og hefur 

vinnutími fólks aftur aukist samanber tölur frá Hagstofu Íslands (e.d.a, e.d.-b). Einnig má velta 

þessum niðurstöðum fyrir sér í samanburði við verndandi þætti seiglu, en hún skiptir töluverðu 

máli fyrir fólk til að takast á við erfiðar aðstæður (Huber o.fl., 2011), og felast meðal annars í 

góðum tengslum við fjölskyldu (Benard, 2004; Luthar o.fl., 2014) og góðri heilsu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Vinnutengt álag 

Í gegnum tíðina hefur togstreita verið stór þáttur í rannsóknum á jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs og um tíma var hann svo stór að ef togstreita var ekki til staðar þá var jafnvægi talið 

vera á milli vinnu og einkalífs. Í seinni tíð hefur myndast jákvæðari tenging við hugtakið með 

því að skoða upplifun einstaklinga á jafnvægi milli þessara tveggja mikilvægu, og stóru póla í 
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lífi vinnandi einstaklinga (sjá Carlson o.fl., 2009; Frone, 2003). Þó er erfitt að líta algjörlega 

framhjá þeim þáttum sem kunna að valda togstreitu í lífi fólks þegar um ræðir jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs því það eru þeir þættir sem oft á tíðum koma í veg fyrir að jafnvægi náist. Í 

viðtölum rannsóknarinnar sem hér var framkvæmd komu skýrt í ljós nokkrir þættir sem 

fyrirbyggðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs og falla þeir þættir allir undir hugtakið álag. Töldu 

viðmælendur þessa þætti geta haft ógnandi áhrif á heilsu þess og því mikilvægt fyrir 

vinnustaðinn að huga betur að þeim. Sem dæmi var þar talað um verkefnaþunga og mannfæð, 

ásamt því að nefndir voru of langir vinnudagar en áhugavert er að líta á tölur um vinnustundir 

hvaðan af úr heiminum í því samhengi. Íslendingar vinna að jafnaði 1.883 klukkustundir á ári 

sem er með því mesta sem sést í samanburði við önnur OECD lönd (OECD, 2018). Þrátt fyrir 

þann fjölda klukkustunda sem Íslendingar vinna framyfir aðrar OECD þjóðir virðast þær ekki 

vera að skila sér í aukinni þjóðarframleiðslu. Af þeim sökum má gera ráð fyrir því að skilvirknin 

sé minni á Íslandi, að framleiðni sé lægri. Þegar tölur um framleiðni á Norðurlöndunum eru 

skoðaðar kemur í ljós að minnsta framleiðnin er á Íslandi og í Finnlandi, sem einnig eru þau 

lönd þar sem vinnustundir á starfsmann eru flestar (OECD, e.d.). Virðist þetta ríma við þær 

niðurstöður sem fram hafa komið í rannsóknum, um að yfir ákveðnum mörkum eru fleiri 

vinnustundir ekki vísir að aukinni framleiðslu. Neikvæð fylgni sé þannig á milli vinnustunda og 

framleiðni, eftir ákveðið margar vinnustundir (Bosch og Lehndorff, 2001; Collewet og 

Sauermann, 2017). Í framhaldi má líta til rannsókna á fjölda vinnustunda og tengslum þeirra 

við jafnvægi milli vinnu og einkalífs en neikvæð tengsl eru á milli vinnustunda og jafnvægis, þó 

aðeins ef starfsfólk hefur litla stjórn á vinnutíma sínum (Valcour, 2007). Út frá því má áætla að 

á þessum vinnustað sem hér var tekinn fyrir hafi starfsfólk talið jafnvægið hjá sér svo gott eins 

og raun bar vitni vegna þess mikla sveigjanleika sem veittur var á vinnustaðnum og starfsfólk 

hafði þó nokkra stjórn á vinnutíma sínum. Þrátt fyrir það talaði starfsfólk um að vera undir 

álagi vegna langra vinnudaga en sá möguleiki gæti verið fyrir hendi að fyrrum rannsóknir 

endurspegli ekki aðstæður viðmælenda núverandi rannsóknar vegna mismunandi 

vinnuaðstæðna hvað varðar fjölda vinnustunda, í ljósi þess að Íslendingar eru í hópi þeirra sem 

vinna hvað flestar klukkustundir. Í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar á styttingu 

vinnuvikunnar sem hófst árið 2015 var vinnustundum fækkað úr 40 stundum niður í 36 stundir 

á útvöldum stofnunum innan borgarinnar. Það starfsfólk sem eru þátttakendur í verkefninu 

segir færri vinnustundir minnka vinnuálag, andlegt og líkamlegt álag, og auka jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs (Reykjavíkurborg, 2017).  

Með þessar niðurstöður í huga, og þeirrar staðreyndar að ein helsta ástæða fjarvista 

Íslendinga frá vinnu sé vegna veikinda (Hagstofa Íslands, 2018a, 2018b), mætti velta vöngum 

yfir því hvort fækka þyrfti vinnustundum Íslendinga til að auka almenna heilsu fólks í landinu, 

og til að auka framleiðni. 
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Svo virðist sem það að taka vinnuna með heim geti bæði verið álagsþáttur og verndandi 

þáttur fyrir heilsu fólks. Mögulega spila þar inn í mismunandi þættir en rannsakandi veltir fyrir 

sér hvort að hluti af því geti bæði skýrst vegna einstaklingsmunar og því að munur geti verið á 

aðstæðum fólks heimafyrir. Upplifun viðmælenda núverandi rannsóknar á stefnu fyrirtækisins 

um að vinnan væri unnin í vinnunni var mismunandi milli einstaklinga. Sumir nefndu að þeir 

þyrftu að vinna umfram umsaminn vinnutíma vegna þess að ekki náðist að klára verkefni fyrir 

þann tíma sem þurfti þá þyrftu þeir einfaldlega að vinna lengur. Aðrir sögðu að þeir myndu 

heldur vilja geta farið heim úr vinnunni á umsömdum tíma til að sinna einkalífinu, og frekar 

geta unnið heima á kvöldin en vinnustaðurinn bauð ekki upp á það. Rannsóknir sem skoða 

hvort það að taka vinnuna með heim trufli einkalífið hafa bent til þess að slíkt geri skilin milli 

vinnu og einkalífs óljós og hafi almennt neikvæð áhrif á einkalíf einstaklings, þá sérstaklega 

fjölskyldulífið, og valdi starfsfólki því auknu álagi (Derks o.fl., 2015). Íhugar rannsakandi að sá 

möguleiki gæti verið fyrir hendi að mismunandi þarfir fólks spili hér hlutverk og jafnvel sjálfsagi 

fólks, og þess vegna gæti það að mega ekki taka vinnuna með heim verið álagsþáttur hjá einum 

einstaklingi en verndandi þáttur hjá öðrum. 

Starfsandi 

Áður en rannsóknin hófst hafði rannsakandi ekki gert sér í hugarlund að þemað starfsandi 

kæmi mögulega fram en áhugavert var að sjá hversu sterkt það var í öllum viðtölum, hversu 

mikilvægt viðmælendur töldu það fyrir heilsuna að starfsandi væri góður á vinnustaðnum. 

Þegar skoðaðar voru rannsóknir á starfsanda bentu niðurstöður til þess að hann hefði bein 

tengsl við starfsánægju og neikvæð tengsl við fjarvistir starfsfólks og starfsmannaveltu (IBM 

og Globoforce, 2016; Lockwood, 2003; Reykjavíkurborg, 2016; Ewton, 2007, í Upadhyay og 

Gupta, 2012) ásamt því að hafa jákvæð áhrif á drifkraft starfsfólks, framleiðni fyrirtækja, 

kostnað vegna heilbrigðisþjónustu og streitutengdra sjúkdóma (Lockwood, 2003), og 

frammistöðu starfsfólks (Weakliem og Frenkel, 2006). Má því segja að margt sé í húfi þegar 

kemur að því að hafa góðan starfsanda á vinnustað en einnig sýndu rannsóknir tengsl á milli 

ánægju á jafnvægi milli vinnu og einkalífs og jákvæðri upplifun á vinnustaðnum, þar með talið 

starfsanda (IBM og Globoforce, 2016). Vinnuumhverfi spilar stóran sess í ánægju starfsfólks 

og starfsanda. Kom þar fram í rannsóknum mikilvægi góðra samskipta á milli starfsfólks á 

vinnustaðnum, yfirmanna og undirmanna, ásamt þátttöku allra í uppbyggingu á jákvæðu 

starfsumhverfi þar sem allir fá tækifæri til að tjá skoðanir og hafa áhrif (IBM og Globoforce, 

2016). Viðmælendur núverandi rannsóknar töluðu einmitt um að jafningjastuðningur væri 

mikill og starfsfólk væri verulega hvetjandi hvort við annað þegar kæmi að mataræði og 

hreyfingu á sama tíma og þeim þótti að meiri stuðningur mætti koma frá yfirmönnum. 

Samvinna og hjálpsemi veitti viðmælendum mikið öryggi þegar á reyndi vegna verkefnaþunga 

og álags sem gefur í ljós að á þann hátt ríki góður starfsandi á vinnustaðnum. 
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Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að notuð var blönduð rannsóknaraðferð sem gefur 

möguleika á niðurstöðum sem skoða upplifun þátttakenda á því sem rannsakað er á víðtækan 

hátt á sama tíma og hún er skoðuð á djúpan hátt. Með því að byrja á megindlegri rannsókn var 

hægt dýpka skilning á rannsóknarefninu með eigindlegri rannsókn. Rannsóknarspurningum 

var því svarað á dýpri hátt en ef aðeins önnur rannsóknaraðferðin hefði verið notuð. Einnig 

tókst að fá breiðan hóp þátttakenda eins og óskað var eftir til að fá sem víðtækasta sýn á 

vinnustaðinn í heild. 

Veikleikarnir eru hins vegar helst þeir að rannsóknin var gerð á einum vinnustað og 

niðurstöður rannsóknarinnar hafa því ekki alhæfingargildi en hún er aðeins samanburðarhæf 

svipuðum vinnustöðum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fáir og sá mannauðsstjóri 

vinnustaðarins um að finna þátttakendur. Það getur haft áhrif á niðurstöður þar sem 

mannauðsstjóri þekkir til fólksins á staðnum og hefur það mögulega litað val hans á því fólki 

sem hann leitaði til og urðu síðar þátttakendur í rannsókninni. 

Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknarinnar 

Þrátt fyrir veikleika rannsóknarinnar má nýta niðurstöður hennar á ýmsan hátt. Sem dæmi er 

hægt að nýta þær á þeim tiltekna vinnustað sem rannsóknin fór fram á. Í viðtölunum komu 

fram úrræði og leiðir sem vel má nýta til að bæta aðstæður og velferð starfsfólksins. 

Vinnustaðurinn er opinber stofnun þar sem þátttakendur vinna skrifstofustarf og geta 

sambærilegar stofnanir og fyrirtæki nýtt sér niðurstöðurnar til að fá hugmyndir að leiðum sem 

fara má ef efla á heilsu starfsfólks. Hafa þarf í huga að hver vinnustaður tekur breytingum og 

hefur sína eiginleika. Því þarf að athuga að skoða aðstæður á hverjum vinnustað fyrir sig og 

aðlaga niðurstöður að umhverfi og fólki vinnustaðarins. Einnig má benda á að þátttakendur 

rannsóknarinnar voru fáir og aðeins var tekinn fyrir einn vinnustaður. Vert er þó að nefna að 

þegar fjallað er um niðurstöður þessarar rannsóknar ríma þær vel við ávinning heilsueflingar 

sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum. Má þar nefna sem dæmi starfsánægju vegna 

sveigjanleika og góðan starfsanda. Þó telur rannsakandi að rannsókn sem þessi hafi ekki verið 

gerð áður þar sem notuð er blönduð rannsóknaraðferð og heilsuefling á vinnustað skoðuð út 

frá hreyfingu, mataræði og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Einnig hefur höfundur ekki fundið 

rannsóknir á Íslandi sem kanna heilsueflingu vinnustaðar frá sjónarhorni starfsfólks með 

viðtalsrannsókn en eins og rannsóknir benda til er mikilvægt að hafa starfsfólk með í 

ákvarðanatöku um stefnumótun og uppbyggingu vinnustaða til að auka líkur á betri heilsu 

þess. Því er rannsóknin góð viðbót við fyrri þekkingu á þeim mikilvæga þætti sem heilsuefling 

er. Sá vinnustaður sem rannsóknin var gerð á, jafnt sem aðrir vinnustaðir geta nýtt niðurstöður 

þessarar rannsóknar til eflingar á heilsu starfsfólks síns og þannig aukið líkur á að byggja upp 
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farsælan og aðlaðandi vinnustað með fólk innanborðs sem er við góða heilsu, ánægt og í góðu 

jafnvægi. Vonar rannsakandi að í framhaldi af þessari rannsókn munu atvinnurekendur hafa 

fremst í huga sér að veita starfsfólki þeirra þann stuðning sem þarf til að efla heilsu sína. Með 

því að gera það eru atvinnurekendur að taka þátt í samfélagslegri ábyrgð sem felst í því að 

hver einstaklingur þarf að hafa svigrúm til að geta sinnt þeim verkefnum sem honum eru falin 

á hverjum vettvangi lífsins, hvort sem um ræðir í vinnu eða einkalífi. 

Töluvert er til af tölulegum gögnum um heilsueflingu og jafnvægi milli vinnu og einkalífs en 

þær rannsóknir sem höfundur fann voru lang flestar megindlegar og kanna því fyrirfram 

ákveðna þætti viðfangsefnanna. Fáar, eða jafnvel engar rannsóknir skoða heilsueflingu út frá 

sjónarhorni fólks með eigindlegum aðferðum. Því hefur viðfangsefnið ekki verið skoðað mikið 

á dýptina frá sjónarhorni þeirra sem einn mestan þátt þurfa að taka í heilsueflingunni, það er 

starfsfólksins. Rannsakandi hefur ekki fundið rannsóknir á heilsueflingu eða jafnvægis milli 

vinnu og einkalífs þar sem kemur svo sterkt í ljós hvað góður starfsandi er mikilvægur 

heilsunni. Þær rannsóknir sem fjalla um starfsanda höfðu það efni sem markmið áður en 

rannsóknin fór af stað en tengdust ekki beint heilsueflingu. 

Næstu skref 

Þar sem lítið er til af eigindlegum rannsóknum á heilsueflingu vinnustaða mætti bæta í safn 

þeirra til að fá dýpri skilning á því hvað starfsfólki þykir þurfa til eflingar á heilsu þess frá 

vinnustöðum. Með aukinni vitund um heilsueflingu og ávinning hennar er jafnframt vert að 

áætla að næstu skref í rannsóknum yrðu gerðar á mælingum heilsueflingarstefna, skoða 

réttmæti þeirra. Það er hvort þær séu að hafa þau áhrif sem fyrri rannsóknir segja þær eiga að 

hafa. Sér í lagi er slíkum rannsóknum ábótavant á Íslandi því lítið er til um rannsóknir á 

ávinningi heilsueflingar vinnustaða hér á landi. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar eru 

erlendar skammtímarannsóknir og erfitt getur verið að yfirfæra á íslenskan vinnumarkað 

vegna ólíks umhverfis og ólíkra lifnaðarhátta. Einnig er lítið til af rannsóknum sem gerðar hafa 

verið yfir lengri tíma, þær sem til eru spanna flestar ekki meira en tvö ár. Því væri 

langtímarannsókn góð og þörf viðbót í safn rannsókna á ávinningi heilsueflingar ásamt því að 

fylgja vinnustað sem tekur upp heilsueflingarstefnu og honum fylgt eftir til að kanna breytingar 

sem kunna að verða fyrir og eftir innleiðingu. 
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8 Lokaorð 

Höfundi er það mjög hugleikið hversu miklum tíma fólk ver almennt í vinnunni og því hversu 

mikilvægur vettvangur vinnustaðurinn er til þess að ná til fólks og hafa áhrif á heilsuhegðun 

þess. Það mikilvæga viðfangsefni sem heilsuefling vinnustaða er kemur vel í ljós í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Viðmælendur láta skýrt í ljós hversu mikilsvert þeim finnst að 

vinnustaðurinn taki þátt í að efla heilsu þess og gefi fólki tíma og rúm til þess að hreyfa sig, 

borða holt og sinna sér og sínum, utan sem innan vinnutíma. Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

er fólki ofarlega í huga og mikilvægi þess að minnka vinnuálag, bæði með færri verkefnum og 

vinnustundum.  

Af niðurstöðunum má draga þær ályktanir að mikilvægt er að vinnustaðir bjóði upp á 

fjölbreytt úrræði til að auka heilsu starfsfólks með því að bjóða upp á aðgengi að hollri fæðu 

og stuðning til hreyfingar. Einnig má auka líkur á góðri heilsu með stuðningi við jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs sem hægt er að gera með því að auka sveigjanleika, minnka álag, ásamt því 

að halda uppi góðum hópi starfsfólks þar sem góður starfsandi ríkir og fólk er almennt í góðu 

jafnvægi. 
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Viðauki A: Spurningarnar sem sendar voru í 
spurningalistakönnun vinnustaðarins 

1.  

Hversu mikið eða lítið upplifir þú að vinnustaðurinn leggi af mörkum úrræði sem 

hvetja starfsfólk til hreyfingar?  

(Úrræði geta sem dæmi verið líkamsræktarstyrkur, sundkort, bónusar/aðstæður til að 

ganga/hjóla/nýta almenningssamgöngur í og úr vinnu) 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 Vil ekki svara 

2.  

Hversu mikil eða lítil fræðsla um heilsuhegðun er í boði á vinnustaðnum? 

(Með heilsuhegðun er til dæmis átt við hreyfingu, næringu eða streitustjórnun. 

Fræðsla getur sem dæmi verið í formi fyrirlestra, tölvupósta með fræðsluefni, 

sýnilegu fræðsluefni á vinnustaðnum á borð við bæklinga, plaköt, og þess háttar) 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög mikil 

 Frekar mikil 

 Hvorki mikil né lítil 

 Frekar lítil 

 Mjög lítil 

 Vil ekki svara 

 

3.  

Hversu mikið eða lítið svigrúm er boðið upp á til að stunda líkamsrækt/hreyfingu í 

vinnutíma? 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 Vil ekki svara 
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4.  

Hversu góð eða slæm aðstaða er til að borða á vinnustaðnum? 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög góð 

 Frekar góð 

 Hvorki góð né slæm 

 Frekar slæm 

 Mjög slæm 

 Vil ekki svara 

5.  

Hversu mikið eða lítið úrval er af fjölbreyttri og hollri fæðu á vinnustaðnum? 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 Vil ekki svara 

 

6.  

Hversu mikið eða lítið styður vinnustaðurinn við jafnvægi á milli vinnu og einkalífs? 

(Jafnvægi milli vinnu og einkalífs getur til dæmis átt við svigrúm til að sinna 

fjölskyldumálum eða það að veita sveigjanlegan vinnutíma) 

Merktu við einn valkost sem við á 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 Vil ekki svara 



 

69 

Viðauki B: Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

Uppeldis- og menntunarfræðideild  Rannsakandi: 
Meistaranemi í sálfræði í uppeldis-  Aldís Garðarsdóttir 
og menntunarfræðum við HÍ  Kt. 1906902969 
Áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn   
   
 
 
 
Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku  
 
 
 
Rannsóknin er hluti af lokaverkefni til meistaragráðu í sálfræði í uppeldis- og menntavísindum með 
áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn við Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er að gefa 
mynd af upplifun starfsfólks Kópavogsbæjar af stuðningi vinnustaðarins til að stunda hegðun sem 
getur bætt heilsu starfsfólks, bæði andlega og líkamlega. Ábyrgðarmaður verkefnisins og leiðbeinandi 
er Steingerður Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
Farið verður með öll gögn rannsóknarinnar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða gefin 
gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu viðtala. Auk þess verður gætt til hins 
ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í 
rannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur, 
og sleppa því að svara einstaka spurningum kjósi hann það. 
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