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Útdráttur 

Síðastliðin ár hefur stytting vinnuvikunnar mikið verið til umræðu í þjóðfélaginu, en áhrif of 

mikillar vinnu og ójafnvægis milli vinnu og fjölskyldulífs hafa mikið verið rannsökuð, auk 

þess sem íslensk tilraunaverkefni hafa gefið góða raun. Einkum hefur verið rætt að of mikil 

vinna geti verið skaðleg heilsu fólks og að langir vinnudagar skili ekki meiri framleiðni þar 

sem vinnuframlag langþreyttra starfsmanna sé minna en ella. Íslendingar vinna almennt langa 

vinnudaga og því er vert að rannsaka hvaða áhrif yfirvinna hefur á heilsu fólks, bæði andlega 

og líkamlega. Í þessari rannsókn var unnið með gögn upp úr spurningakönnun sem lögð var 

fyrir starfsfólk 15 sveitarfélaga árið 2015. Spurningarnar sem unnið var með snéru að 

sjálfsmati þátttakenda á líkamlegri og andlegri heilsu sinni, veikindafjarvistum, hvort þeir 

hefðu leitað til læknis vegna veikinda sem þeir ráku til aðstæðna í vinnunni og því hvort fólk 

mætti veikt til vinnu. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni „Hvaða tengsl eru milli 

mikillar yfirvinnu og veikinda og veikindafjarvista frá vinnu?“ og sýndu niðurstöðurnar  

marktæk tengsl milli yfirvinnu og þungra áhyggna, sem þýðir að þegar þátttakendur unnu 

yfirvinnu höfðu þeir síður þungar áhyggjur, en ekki voru marktæk tengsl milli yfirvinnu og 

hinna einkennanna, hvorki líkamlegu né andlegu. Einnig sást það í niðurstöðum að konur voru 

hlutfallslega lengur fjarverandi vegna veikinda en karlar og þær mættu einnig oftar veikar til 

vinnu. Marktækur munur var á því að vinna yfirvinnu og mæta veikur til vinnu. 

Ábyrgð okkar á eigin heilsu er rík og við getum gripið til ýmissa ráða til að bæta hana, 

en ábyrgð vinnuveitenda er einnig mikil. Ef vinnuveitendur skapa starfsmönnum sínum gott 

vinnuumhverfi hefur það jákvæð áhrif á einstaklinginn og vinnuframlag hans. Ábyrgð 

samfélagsins er einnig mikil, að í sameiningu sköpum við menningu þar sem heilsa og 

heilbrigði er í fyrirrúmi og jafnvægi milli vinnu og einkalífs eins gott og kostur er. 

 

Lykilhugtök: andleg heilsa, líkamleg heilsa, yfirvinna, veikindi, veikindafjarvistir 
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Abstract 

In recent years, the shortening of the working week has been widely discussed in society, and 

the effects of too much work and imbalances between work and family life have been 

extensively studied, in addition to Icelandic pilot projects which have provided good results. 

In particular, it has been discussed that too much work can be detrimental to health and that 

long working days do not mean more productivity as the work contribution of tired employees 

is less than it otherwise can be. Icelanders generally work long hours and therefore it is worth 

studying the effect that overtime has on both mental and physical health. In this study, data 

was collected from a questionnaire submitted to staff of 15 Icelandic municipalities in 2015. 

The questionnaire focused the participants' self-evaluation of physical and mental health, 

sickness absences and whether people went to work despite being sick. An attempt was made 

to answer the research question "What is the link between overtime and sickness and sickness 

absence from work?" and the results showed a significant relationship between overtime and 

excessive worrying, which means that when participants worked overtime they were less 

likely to worry excessively. The relationship between other symptoms, physical or mental, 

was not significant. Furthermore, the results showed that women had longer sickness absences 

than men and they also showed up to work sick more frequently than men. 

Responsibility for our own health is rich and we can take various steps to improve it, 

but employers' responsibilities are also high. If employers create a good working environment 

for their employees, it has positive impact on the individual and his work contribution. The 

responsibility of the community is also great, that together we create a culture where health 

and wellbeing are at the forefront and balance of work and private life as best as possible. 

 

Keywords: mental health, physical health, overtime, sickness, sickness absenteeism. 
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Inngangur 

Góð heilsa er óumdeilanlega eitt það dýrmætasta sem við eigum, en hvað er heilsa nákvæm-

lega? Hugtakið heilsa getur verið svo margþætt en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun 

sameinuðu þjóðanna WHO (e. World Health Organisation) er skilgreining heilsu eftirfarandi: 

„Heilsa er heildarástand líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki einungis 

fjarvera sjúkdóma eða veikinda“ (WHO, 1948, þýðing höfundar). Að vera við góða heilsu 

gerir okkur kleift að njóta lífsins með okkar nánustu, vinna fyrir okkur og borga okkar hluta til 

samfélagsins. Þegar við lendum í heilsubresti tekur samfélagið yfirleitt við og við njótum 

aðstoðar í formi læknisþjónustu, veikindalauna og ýmiskonar félagslegs stuðnings s.s. 

fjárhagsaðstoðar og aðlögunar aftur út á vinnumarkað með starfsendurhæfingu. Öll vitum við 

að við þurfum að taka ábyrgð á okkar eigin heilsu og það er margt sem við getum gert sjálf til 

að auka heilbrigði og vellíðan –  en getur verið að samfélagið, sem oft gagnrýnir þá sem þurfa 

hvað mesta aðstoð þess, stuðli jafnvel að heilsubresti þegna sinna? Oft hefur verið rætt um 

íslenskt samfélag sem neyslusamfélag og íslensk heimili eru meðal hæst skuldsettu heimila í 

heimi, en samkvæmt tölum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir árið 2017 nemur sú skuldsetning 

250,66% af vergri landsframleiðslu (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2017). Það segir sig sjálft að 

við þurfum að vinna mikið til að geta greitt af þessum miklu skuldbindingum. Samfélagsleg 

umræða hefur sýnt að margir upplifa mikið álag í starfi og kulnun er að verða æ algengara 

vandamál sem veldur því að fólk fer tímabundið eða jafnvel til frambúðar af vinnumarkaði. 

Einnig virðist vera erfitt að ná jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem setur aukna pressu á t.d. 

foreldra ungra barna. Sett var fram rannsóknarspurningin „Hvaða tengsl eru milli mikillar 

yfirvinnu og veikinda og veikindafjarvista frá vinnu?“ 

  

Áhrif mikillar yfirvinnu á heilsu og tíðni veikindafjarvista 

Atvinnuþátttaka Íslendinga er almennt góð og ef skoðuð er tölfræði OECD yfir þátttöku á 

vinnumarkaði er Ísland í langefsta sæti af öllum OECD löndunum hvað varðar 

atvinnuþátttöku. Á Íslandi eru 85,5% allra vinnubærra manna á vinnumarkaði, en það er 

töluvert fyrir ofan meðaltal OECD landanna, sem er 68,6% (OECD, 2019). Hlutfall milli karla 

og kvenna á vinnumarkaði hefur breyst mikið frá því snemma á síðustu öld, þegar aðeins 

rúmur þriðjungur kvenna vann utan heimilis, en árið 2016 var hlutfallið komið í 80% á móti 

87% karla, og hafði þá aldrei verið hærra (Hagstofan, 2017).   
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Á vefnum Nordic Statistics database („Calculated absences...“, e.d.) má nálgast ýmsar 

tölulegar upplýsingar um veikindafjarvistir á Norðurlöndunum. Skoðað er a.m.k. vikutímabil í 

hverju landi og veikindafjarvistir skráðar. Árið 2017 var Noregur með heildarfjarvistir 3,4% , 

næst Svíþjóð með 2,4%, Finnland með 2,2% og Ísland og Danmörk með 1,6%. Árið 2016 var 

Noregur einnig í efsta sæti með flestar veikindafjarvistir í viðmiðunarvikunni, eða 3,3%, 

Svíþjóð með 2,6%, Finnland 2,2%, Danmörk 1,7% og Ísland 1,6%. Þróunin er svipuð 5 ár 

aftur í tímann, Ísland með fæstar heildarfjarvistir í kring um 1,3% og röðun hinna 

Norðurlandanna einnig svipuð („Calculated absences...“, e.d.). 

Það er gömul saga og ný að ábyrgð kvenna innan veggja heimilisins er mun meiri en 

karla, en samkvæmt Adema (2012) vinna konur ólaunaða vinnu innan veggja heimilisins 

u.þ.b. 2 klukkustundum lengur á dag en karlar. Konur sjá einnig að mestu um heimilisstörf og 

barnauppeldi á meðan karlar sinna frekar menntun og tómstundaiðkun barna sinna (Adema, 

2012). Þegar pör eignast börn, eykst vinnuálag vegna ólaunaðrar vinnu mun meira hjá móður 

en það gerir hjá föður (Sayer, England, Bittman og Bianchi, 2009). Það er raunhæfur 

möguleiki að taka að sér hlutastarf til þess að geta átt meiri frítíma. Samkvæmt OECD eru 

17,1% íslensks vinnuafls í hlutastarfi (10,8% karla og 24,4% kvenna) en OECD skilgreinir 

hlutastarf sem að aðalstarf einstaklings feli í sér minna en 30 unnar klukkustundir á viku 

(OECD, 2018). Lyonette (2015) telur skýringuna á því að konur vinni frekar hlutastörf en 

karlar, vera þá að þær geti þá frekar eytt meiri tíma heima við að hugsa um börn og sinna 

heimilishaldi. Ef hlutastörf væru ekki raunhæfur möguleiki væri atvinnuþátttaka kvenna ef til 

vill minni en raun ber vitni, en samkvæmt Jaumotte (2005) hafa kannanir í nokkrum löndum 

sýnt fram á að framboð á hlutastörfum eykur atvinnuþátttöku kvenna til muna og Adema 

(2012) skýrir frá svipuðum niðurstöðum. Þrátt fyrir að styttri vinnutími hafi augljósa kosti í 

för með sér fyrir konur sem þurfa að sinna bróðurparti heimilisstarfa, eru gallarnir samt þeir 

að fólk í hlutastörfum fær ekki sömu framgöngu í starfi og þeir sem vinna fullan vinnudag. 

T.d. fá hlutastarfsmenn yfirleitt lægri laun, ábyrgð þeirra er talin minni og þeir fá mun færri 

tækifæri til starfsmenntunar (Lyonette, 2015; Adema, 2012). Þá hefur einnig verið sýnt fram á 

að hvort sem konur eru í hlutastarfi eða fullu starfi, upplifa þær ekki minna álag þegar kemur 

að heimili og fjölskyldu, ef til vill vegna þess að karlar sinna svo litlum hluta af þeirri vinnu 

(Rose, Hewitt og Baxter, 2011). 

Full dagvinna samkvæmt Verzlunarfélagi Reykjavíkur (VR. e.d.) er 162,5 

klukkustundir á mánuði hjá skrifstofufólki, ef vinna fer yfir venjulega dagvinnu telst það 

yfirvinna. Samkvæmt OECD (e.d.) vinna u.þ.b. 15,1% íslensks vinnuafls meira en 50 

klukkustundir á viku, sem eru rúmlega 200 klukkustundir á mánuði, eða ca. 38 
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klukkustundum meira en full dagvinna samkvæmt skilgreiningu VR (e.d.). Til samanburðar 

eru Norðurlöndin öll með hlutfall undir 4% og er Ísland í 34. sæti af 38 þegar kemur að 

jafnvægi milli vinnutíma og frítíma, með 14,2 stunda frítíma á sólarhring þar sem hlutfallið er 

nokkuð jafnt milli kynjanna (OECD, e.d.).  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að mikil vinna hefur áhrif á heilsufar starfsfólks. Í 

fjölgreiningu (meta analysis) Bannai og Tamakoshi (2014) eru skoðuð tengsl mikillar vinnu 

og heilsufars en ekki er alltaf samræmi milli rannsóknarniðurstaðna. Bannai og Tamakoshi 

(2014) komast þó að þeirri niðurstöðu að hægt sé að tengja ýmsa kvilla við það að vinna 

almennt langa daga, t.d. kvíða, þunglyndi, svefnvandamál og hjarta- og æðasjúkdóma. Í 

rannsókn Bannai, Ukawa og Tamakoshi (2015), þar sem rannsakaður er vinnutími og tíðni 

svefnvandamála á meðal japanskra kennara, má sjá tölur um tíðni svefnvandamála á meðal 

þeirra kennara sem vinna langa vinnudaga, en 41,5% karlanna í rannsókninni áttu við 

svefnvandamál að stríða og 44,4% kvennanna. Þar kemur einnig fram að fólk sefur almennt 

styttra ef vinnuvikan er lengri en 40 klukkustundir og að aukning verði á svefnvandamálum 

eftir því sem unnum klukkustundum á viku fjölgar (Bannai, Ukawa og Tamakoshi, 2015). 

Kivimäki, Jokela, Nyberg, Singh-Manoux, Fransson o.fl. (2015) gerðu fjölgreiningu á 25 

rannsóknum sem framkvæmdar voru í Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu þar sem skoðuð 

voru birt og óbirt gögn yfir 603.838 einstaklinga, bæði karlmenn og konur. Niðurstöður 

þeirrar greiningar sýna að einstaklingar sem vinna meira en 55 klukkustundir á viku eru í 

meiri áhættu á að fá heilablóðfall og kransæðasjúkdóma en þeir sem vinna styttri vinnuviku 

(Kivimäki o.fl., 2015). 

Hugtakið kulnun (e. burnout) er ekki nýtt af nálinni, en Herbert Freudenberger var 

einn af þeim fyrstu til að fjalla um hugtakið sem ástand þar sem einstaklingurinn verður 

andlega og líkamlega uppgefinn vegna of mikils álags (Freudenberger, 1974). Nunn og Isaacs 

(2019) lýsa kulnun sem ástandi sem hafi áhrif á allt líf einstaklingsins sem hana upplifir, ekki 

eingöngu starfsgetu hans. Einstaklingurinn bugast af álagi og ýmsir kvillar fara að gera vart 

við sig, t.d. streita og þunglyndi. Nunn og Isaacs (2019) segja einnig að kulnun megi líkja við 

djúpt þunglyndi (e. major depression) og nauðsynlegt geti reynst að meðhöndla hana sem 

slíka, en Rod og Ashill (2009) segja kulnun einmitt vera fyrst og fremst andlegt álag vegna of 

mikillar streitu á vinnustað. Páll Matthíasson (2009) segir þó að kulnun sé ekki geðsjúkdómur 

heldur aðeins viðbrögð einstaklingsins við miklu álagi. 

Líkurnar á að þróa með sér kulnun fara minnkandi með hækkandi aldri á meðan 

stærsti áhættuhópurinn virðist vera ungar konur á framabraut, en allir geta þó lent í að upplifa 

einkenni kulnunar (Nunn og Isaacs, 2019). Skilgreining kulnunar getur verið mismunandi en 
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samkvæmt Maslach eru þrjú megin atriði einkennandi fyrir kulnun, (1) tilfinningaleg uppgjöf; 

(2) aukin óraunveruleikakennd í samskiptum (neikvætt viðhorf til fyrirtækis eða 

skjólstæðinga); (3) minnkandi vinnuafköst og óánægja með framlag sitt (Maslach, Jackson og 

Leiter, 1997). Einkenni kulnunar geta verið margskonar og má þar helst nefna minnkaða orku 

og tilfinningalega uppgjöf, minnkað þol gegn veikindum, aukna óraunveruleikakennd, aukna 

óánægju og svartsýni og meiri forföll og minni vinnuafköst (Páll Matthíasson, 2009). 

Í yfirlitsgrein Rabenu og Aharoni-Goldenberg er farið yfir nokkrar rannsóknir um 

sambandið milli yfirvinnu og kulnunar. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að yfirvinna leiðir til 

meiri fjarveru frá vinnu sem og meiri starfsmannveltu. Starfmenn sem unnu 12 klukkustundir 

eða meira á dag áttu í meiri hættu á þunglyndi, krónískri þreytu, kvíða, stressi og 

hjartaáföllum en þeir sem unnu færri klukkustundir daglega. Þeir starfsmenn sem unnu langa 

vinnudaga sýndu einnig minnkandi starfsárangur og voru líklegri til að verða veikir eða slasa 

sig (Rabenu og Aharoni-Goldenberg, 2017). 

Heilsufar einstaklings er á hans ábyrgð fyrst og fremst, en starfsmenn geta af ýmsum 

ástæðum fundið sig knúna til að mæta til vinnu þrátt fyrir veikindi, t.d. vegna persónulegra 

aðstæðna, einstaklingsbundinna þátta og vinnutengdra þátta, svo sem ábyrgðar yfir öðrum og 

þess háttar (Cooper, Quick og Schabracq, 2009). Í rannsókn Prater og Smith (2011) nefndu 

29% svarenda skyldurækni sem aðalástæðuna fyrir því að þeir mættu veikir til vinnu og 18% 

vildu ekki vera álitnir vera að reyna að koma sér undan vinnu (e. slacker), (Prater og Smith, 

2011). Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson og Josephson (2009) skoða í rannsókn sinni 

hvort starfsfólk sem mætti veikt til vinnu væri líklegra til þess að fara í veikindaleyfi síðar. 

Greind voru talnagögn sem aflað var frá sænskum vinnustöðum bæði í opinberageiranum og 

einkageiranum frá árunum 1999-2003. Niðurstöðurnar sýna að það að mæta veikur til vinnu 

hefur forspárgildi fyrir það að þurfa í veikindaleyfi seinna (Bergström o.fl., 2009). Ef skoðuð 

eru dæmi um algengi þess að starfsfólk mæti veikt til vinnu, þá má t.d. sjá í grein Preece 

(2011) sem inniheldur gögn frá Finnlandi, að á fjögurra vikna tímabili, mætti einn þriðji hluti 

lækna og hjúkrunarfræðinga í vinnuna þrátt fyrir veikindi. Hansen og Andersen (2008) gerðu 

rannsókn á fólki sem var á vinnumarkaði í Danmörku en þó einungis þeim sem höfðu verið 

við vinnu 80 % af árinu sem leið, auk þess sem þeir sem höfðu tekið veikindaleyfi í meira en 

10 vikur voru útilokaðir frá rannsókninni. Rannsóknin náði til fólks á aldrinum 19-64 ára og 

gögnin voru fengin með spurningalista. Niðurstöður þeirra sýna að 38% Dana hafa farið 

tvisvar til þrisvar sinnum í vinnuna þrátt fyrir veikindi en 8% oftar en fimm sinnum. 

Rannsóknin leiðir í ljós að þeir sem taka sér veikindaleyfi eru jafn líklegir til að mæta veikir í 

vinnuna og þeir sem ekki hafa farið í veikindaleyfi (Hansen og Andersen, 2008).  Í skýrslu 
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sem gefin var út af Vinnueftirliti ríkisins, þar sem könnun var gerð á líðan, heilsu og 

vinnuumhverfi starfsfólks í fjármálafyrirtækjum árið 2011, er spurt hvort viðkomandi hafi 

mætt veikur í vinnu vegna álags í starfi á síðastliðnum 6 mánuðum. Flestir höfðu ekki mætt 

veikir til vinnu, eða 47%, en þó voru 2% sem svöruðu því til að þeir hefðu mætt 7-11 sinnum 

veikir í vinnuna og önnur 2% að þeir hefðu mætt 12 sinnum eða oftar veikir til vinnu (Ásta 

Snorradóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). 

Stytting vinnuvikunnar hefur verið í umræðunni undanfarin ár og m.a. verið á 

stefnuskrá BSRB, („Stytting vinnuvikunnar“, 2019) og VR, („Stytting vinnuvikunnar“, 2019). 

Hrundið var af stað tilraunaverkefni á vegum Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar 

og í skýrslu sem Reykjavíkurborg gaf út sýna niðurstöðurnar marktækan mun á milli 

tilraunavinnustaðanna og samanburðarstaðarins á andlegri líðan, líkamlegri líðan og 

starfsánægju. Einnig kom í ljós að skammtímaveikindi lækkuðu á tilraunavinnustöðum en 

ekki á samanburðarstaðnum (Reykjavíkurborg, 2016). Í skýrslu sem Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri gaf út árið 2018 um áhrif fyrrgreinds tilraunaverkefnis 

Reykjavíkurborgar, kemur fram í rýnihópaviðtölum að viðmælendur eru þeirrar skoðunar að 

fjarvistum á vinnutíma hafi fækkað eftir styttingu vinnuvikunnar, þar sem meiri tími gefst til 

að sinna persónulegum erindum. Viðmælendur upplifðu einnig að styttri vinnutími hefði 

jákvæð áhrif bæði á líkamlega og andlega heilsu, streita væri minni og fólk gæti nýtt tímann 

til heilsueflingar eða til að hvíla sig og safna orku fyrir komandi verkefni, bæði í starfi og 

einkalífi (Arnar Þór Jóhannesson og Anna Soffía Víkingsdóttir, 2018). 

  

Áhrif af veikindum starfsmanna 

Veikindi starfsmanna hafa ekki einungis áhrif á þá sjálfa heldur einnig vinnustaðinn. Í grein 

Prater og Smith (2011) er fjallað um það hversu mikinn kostnað það hefur í för með sér fyrir 

vinnuveitendur ef starfsmenn eru annað hvort veikir í vinnunni (e. presenteeism) eða mæta 

ekki sökum veikinda (e. absenteeism). Bæði er um að ræða beinan kostnað og einnig kostnað 

sem hlýst af minni framleiðni starfsfólks, en árið 2010 mældist tap bandarískra fyrirtækja 180 

milljarðar bandaríkjadala vegna minni framleiðni starfsfólks sem mætti veikt í vinnu og 118 

milljarðar bandaríkjadala vegna veikindafjarvista (Prater og Smith, 2011). Samkvæmt 

Sainsbury Centre for Mental Health (2007) tekur breskt starfsfólk að meðaltali 7 veikindadaga 

á ári og er áætlað að kostnaðurinn sem af því hlýst sé í kring um 8,4 milljarðar punda, auk 

þess sem minna vinnuframlag starfsmanna sem mæta veikir í vinnuna er metið á um það bil 

15,1 milljarð punda á ári, mun meira en veikindafjarvistirnar. Rannsókn Strömberg, Aboagye, 
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Hagberg, Bergström og Lohela-Karlsson (2017) sýnir að þó beinn kostnaður vegna 

veikindafjarvista mælist hærri á hvern starfsmann en kostnaður af minni framleiðni vegna 

veikinda á vinnutíma, þá er heildarkostnaður vegna veikinda á vinnutíma mun hærri, þar sem 

það er stærra vandamál en veikindafjarvistirnar. 

Ef starfsmenn mæta ítrekað veikir til vinnu, tapar fyrirtækið ekki aðeins á minni 

framleiðni þeirra vegna veikindanna og vanlíðunar í vinnunni, heldur er hættan sú að þeir 

smiti annars heilbrigða samstarfsmenn sína og setji þar með af stað keðjuverkun af veikindum 

sem veldur fyrirtækinu enn meira tapi, en í rannsókn Prater og Smith (2011) höfðu 18% 

starfsmanna vitneskju um að þeir væru með smitandi sjúkdóm þegar þeir mættu í vinnu og 

40% sögðust hafa smitast af vinnufélaga.  
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Aðferð og gögn 

Í rannsókninni var unnið með fyrirliggjandi gögn úr langtímarannsókninni: Heilsa og vellíðan 

á vinnustað meðal starfsfólks íslenskra sveitarfélaga. Alls voru 15 sveitarfélög sem tóku þátt í 

rannsókninni. Í þessari rannsókn var notast við gögn frá árinu 2015 til þess að svara 

rannsóknarspurningunni „Hvaða tengsl eru milli mikillar yfirvinnu og veikinda og veikinda-

fjarvista frá vinnu?“ Rannsóknarspurningin er unnin út frá fimm spurningum úr gagnasafninu 

auk spurninga um kyn og aldur. 

 

Þátttakendur og framkvæmd 

Allir starfsmenn 15 sveitarfélaga, 18 ára og eldri í 50 % eða hærra stöðugildi voru þátt-

takendur í þessari rannsókn. Á haustdögum 2015 var sendur tölvupóstur til 4819 starfmanna 

með beiðni um þátttöku í rannsókninni. Í tölvupóstinum var áréttað að starfsmönnum væri 

frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni án útskýringa og einnig gátu þátttakendur sleppt því að 

svara einstökum spurningum. Þátttakendur samþykktu þátttöku með því að smella á 

meðfylgjandi tengil sem opnaði spurningalistann. Sendar voru þrjár ítrekanir og könnuninni 

var síðan lokað, en þá höfðu safnast 3465 svör sem þýðir svarhlutfall upp á 71,9%. 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í þessari rannsókn samanstendur af spurningum sem notaðar 

hafa verið í öðrum rannsóknum á heilsu, líðan og starfstengdum viðhorfum starfsfólks. Í 

þessari rannsókn verður fjallað um umfang yfirvinnu, fjarvistir frá vinnu vegna veikinda og 

viðveru í vinnu þrátt fyrir veikindi, og andlega og líkamlega heilsu. 

Til þess að meta umfang unninnar yfirvinnu þátttakenda í rannsókninni var skoðuð 

spurningin; „Hvað vinnu þú að jafnaði mikla yfirvinnu á mánuði?“ Gefnir voru upp sex 

valmöguleikar „Enga“, „Minna en 5 klst. á mánuði“, „6-10 klst. á mánuði“, „11-30 klst. á 

mánuði“, „31-50 klst. á mánuði“ og „ Meira en 50 klst á mánuði.“ 

Til þess að skoða fjölda veikindadaga þátttakenda var skoðuð spurningin: „Hve marga 

daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna veikinda á síðustu 12 

mánuðum?“  Gefnir voru upp sjö valmöguleikar „Aldrei“, „1-7 daga“, „8-14 daga“, „3-4 

vikur“, „1-2 mánuði“, „3-4 mánuði“ og „Meira en fjóra mánuði.“ 

Til þess að skoða hvort þátttakendur væru að mæta í vinnu þrátt fyrir veikindi, og tíðni 

slíkra mætinga, var skoðuð spurningin; „Hefurðu mætt veik(ur) í vinnu vegna álags á síðustu 
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12 mánuðum?“ Gefnir voru upp fimm valmöguleikar „Aldrei“, „1-3 sinnum“, „4-6 sinnum“, 

„7-11 sinnum“ og „12sinnum eða oftar.“ 

Til að skoða hvernig þátttakendur í rannsókninni leggja mat á heilsu sína með tilliti til 

ákveðinna kvilla var skoðuð spurningin: “Hefur þú leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem þú rekur til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði?” Gefnir 

voru upp tveir valmöguleikar „Já“ og „Nei.“ Til að skoða hvað hefur verið að hrjá 

þátttakendur var skoðuð spurningin "Hefur eitthvað að eftirfarandi einkennum truflað daglegt 

líf þitt?" Gefnir voru upp 14 valmöguleikar og voru þeir eftirfarandi: „a) Þrekleysi“, „b) 

Vöðvabólga“, „c) Verkir í baki/herðum“, „d) Tíðir höfuðverkir“, „e) Verkir í kvið“, „f) 

Andþyngsli“, „g) Svefnerfiðleikar“, „h) Þungar áhyggjur“, „i) Kvíði“, „j) Depurð“, „k) 

Hjartsláttartruflanir“, „l) Hækkaður blóðþrýstingur“, „m) Ristilkrampi“ og „n) 

Kvef/umgangspestir.“ Gefnir voru upp fjórir svarmöguleikar við hvern kvilla „Já, síðastliðinn 

mánuð“, „Já síðastliðna 3 mánuði“, „Já síðastliðna 6 mánuði“ og „Nei aldrei.“ 

Auk þeirra spurninga sem taldar voru upp hér að ofan var einnig stuðst við spurningar 

um kyn þátttakenda (karl/kona) og aldur þeirra (≤30, 31-40, 41-50, 51-60 /≥61). 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagnanna úr spurningalistanum var notast við tölfræðiforritið SPSS 20.0.0. 

Niðurstöður eru settar fram sem fjöldatölur og hlutfallstölur og marktækni reiknuð með kí-

kvaðratprófi og fylgniprófi (Spearman). 

Kí-kvaðratprófin voru notuð til að finna hvort marktækur munur reyndist milli kynja 

og vinnuálags, veikinda og sjúkdóma, verkja og einkenna. Einnig voru þau notuð til að finna 

hvort marktækur munur kæmi fram milli aldurshópa og vinnuálags, veikinda og sjúkdóma, 

verkja og einkenna. Spearman fylgniprófið var notað til að finna út línulegt samband á milli 

yfirvinnu, læknisheimsókna, fjarveru vegna veikinda og þess að hafa mætt til vinnu þrátt fyrir 

veikindi. Spearman er fylgnistuðull sem metur tengsl milli tveggja raðbreyta, gildið nær frá -1 

í gegnum 0 og uppí +1. Mjög sterk fylgni telst vera við 0,90 til 1,0 (-0,90 til -1,0, mjög sterk 

neikvæð fylgni), sterk fylgni á bilinu 0,70 – 0,90 (-0,70 til -0,90, sterk neikvæð fylgni), í 

meðallagi á bilinu 0,50 -0,70 (-0,50 til -0,70, meðal neikvæð fylgni), veik fylgni á bilinu 0,30 

– 0,50 (-0,30 til -0,50, veik neikvæð fylgni) og mjög veik á bilinu 0,00 – 0,30 (0,00 til -0,30, 

mjög veik neikvæð fylgni), (Mukaka, 2012). Við úrvinnslu var miðað við 95 % öryggismörk 

(p<0,05) í allri greiningu. Myndir voru gerðar í Excel sem og útreikningar en töflur voru 

gerðar í Word. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram þær lýðfræðilegu upplýsingar sem þátttakendur svöruðu, bæði í 

máli og myndum. Einnig verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar sem unnar voru út frá 

þeim fimm spurningum úr gagnasafninu um vinnuálag, veikindi og veikindafjarvistir, verki og 

einkenni. Skoðaðar voru mismunandi tengingar á milli þessara þátta til að geta svarað 

spurningunni um það hvaða tengsl eru milli mikillar yfirvinnu og veikinda og 

veikindafjarvista frá vinnu. 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Heildarfjöldi þátttakenda í þessari könnun var 3465, 3423 (98,8%) þáttakendur svöruðu 

spurningunni um kyn eins og sjá má á mynd 1, en þar af voru 607 karlar (17,7%) og 2816 

konur (82,3%). 

 

Mynd 1. Kyn þátttakenda 

 

Fjöldi þátttakenda sem svöruðu spurningunni um aldur var 3183 (92%), eins og sjá má 

á mynd 2 eru flestir þátttakendur á aldrinum 41-50 ára (27,5%), næstflestir á aldrinum 51-60 

ára (26,2%), þarnæst 31-40 ára (24,4%) og fæstir voru í aldurshópunum 30 ára eða yngri 

(10,7%) og 61 árs eða eldri (11,2%). 
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Mynd 2. Aldursskipting þátttakenda 

 

Fjöldi þátttakenda sem svöruðu bæði spurningunni um kyn og aldur var 3171 og á 

mynd 3 má sjá kynja- og aldursskiptinguna hjá þátttakendum. Marktækur munur kom fram á 

aldursdreifingu eftir kynferði χ2(4,n=3171)=23,418; p<0,05. Konur skiptust frekar jafnt  í 

aldurshópana 31-40 ára og 51-60 ára en voru flestar í aldurhópnum 41-50 ára (23,9%) og 

fæstar í yngsta (10,8%) og elsta (10,0%) aldurshópunum. Karlar skiptust frekar jafnt á milli 

aldurshópana 31-40 ára og 41-50 ára en voru flestir í aldurshóp 51-60 ára (25,7%) og fæstir í 

yngsta (10,4%) og elsta (16,9%). 

 

 

Mynd 3. Kyn - aldursdreifing 
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Umfang yfirvinnu 

Spurt var um hversu mikla yfirvinnu þátttakendur unnu á mánuði, sjá mynd 4. Heildarfjöldi 

svarenda í þessari spurningu var 3392 (97,9%). Þátttakendur sem unnu enga yfirvinnu voru 

866 (25,5%) og þeir sem unnu meira en 50 klst. á mánuði voru 40 (1,2%). Flestir sögðust 

vinna minna en 5 klst. á mánuði eða 1118 (33%). 

 

 

Mynd 4. Hvað vinnur þú að jafnaði mikla yfirvinnu á mánuði ? 

 

Marktækur munur kom fram á yfirvinnu eftir kynferði (χ2(5,n=3354)=357,135; p 

<0,05). Á mynd 5 kemur fram að 27,6 % kvenna unnu enga yfirvinnu og 15,7% karla, flestar 

(36,4%) konur unnu minna en 5 klst. á mánuði og hlutfall karla var næstum helmingi minna 

(17%). Á meðan flestir (32%) karla unnu 11 - 50 klst. á mánuði en einungis 12,8% kvenna. 

Lágt mældist hjá báðum kynjum þegar kom að því að vinna 50 klst. eða meira á mánuði eða 

3,5 % karla og 0,7 % kvenna. 
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Mynd 5. Kyn - yfirvinna á mánuði 

 

Fjöldi þátttakenda sem svöruðu bæði spurningunni um aldur og hvað vinnur þú að 

jafnaði mikla yfirvinnu á mánuði var 3133 (90,4%). Marktækur munur kom fram á yfirvinnu 

eftir aldurshópum χ2(20,n=3133)=90,266; p<0,05. Í töflu 1 má sjá að yngsti aldurshópurinn 

var bæði með hæsta hlutfallið í að vinna enga yfirvinnu á mánuði eða 32% og minna en 5 klst. 

á mánuði (40,5%) miðað við hina aldurshópana. Sá aldurshópur sem vann mestu yfirvinnuna 

(76,6%) voru þeir á aldrinum 41-50 ára. Hjá elsta aldurhópnum var hæst (2,6%) þar sem 

unnið var meira en 50 klst. á mánuði, næstmest hjá aldurhóp 51-60 ára (2%) og lægst (0,4%) 

hjá þeim sem voru 31-40 ára. Hjá aldurshópunum 31-40 ára, 41-50 ára, 51-60 ára og 61 árs og 

eldri var nokkuð jafnt hlutfall þar sem unnið var 6 – 10 klst. á mánuði eða frá 19,4 - 21 % og 

11 – 30 klst. á mánuði eða 14,7 - 18,9 %. Þeir sem voru í aldurshópnum 41-50 ára unnu mesta 

(76,6%) yfirvinnu á mánuði á móti hópi 30 ára eða yngri sem unnu minnsta (68%) yfirvinnu. 
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Tafla 1. Aldur – yfirvinna á mánuði 

Aldur Enga Minna en 5 

klst. á 

mánuði 

6-10 klst. á 

mánuði 

11-30 klst. 

á mánuði 

31 – 50 

klst. á 

mánuði 

Meira en 

50 klst. á 

mánuði 

 

≤30  

 

32,0 % 

 

40,5 % 

 

15,5 % 

 

10,6 % 

 

0,9 % 

 

0,6 % 

31 -40  24,1 % 38,8 % 19,4 % 14,7 % 2,6 % 0,4 % 

41 – 50  23,4 % 32,4 % 21,0 % 17,0 % 5,4 % 0,8 % 

51 – 60  25,9 % 28,5 % 19,5 % 17,3 % 6,8 % 2,0 % 

61 + 28,4 % 25,8 % 19,5 % 18,9 % 4,9 % 2,6 % 

 

 

Veikindi og veikindafjarvistir 

Eins og sést á mynd 6 var fjöldi þeirra sem aldrei höfðu verið frá vinnu vegna veikinda 699 

(20,2%),  langflestir (56,8%) sögðu að þeir hefðu verið frá vinnu 1-7 daga á síðastliðnum 12 

mánuðum. Þeir sem höfðu verið frá vinnu meira en mánuð voru í heildina 160 (4,6%). 

 

 

Mynd 6. Fjarvera frá vinnu vegna veikinda síðastliðna 12 mánuði 

 

Á mynd 7 má sjá veikindafjarvistir eftir kyni. Marktækur munur reyndist á 

veikindafjarvistum í heild eftir kyni (χ2(6,n=3423)=57,233; p<0,05) á þessu 12 mánaða 
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tímabili. Mun hærra hlutfall karla (29,5%) en kvenna (18%) höfðu aldrei verið frá vinnu 

vegna veikinda síðastliðna 12 mánuði. Einnig kom fram að hlutfallslega fleiri konur (57,4%) 

en karlar (55,7%) voru frá vinnu vegna veikinda í einn til sjö daga. Konur voru einnig 

hlutfallslega lengur fjarverandi vegna veikinda en karlar og sést munurinn strax við eins til sjö 

daga fjarveru og hélst þannig. Mun hærra hlutfall kvenna (5,4%) en karla (1,8%) var þegar 

veikindafjarvistir mældust þrjár til fjórar vikur.  

 

 

 

 

Mynd 7. Kyn – fjarvera frá vinnu síðustu 12 mánuði vegna veikinda 

 

Marktækur munur var á aldurshópum með tilliti til fjarveru frá vinnu vegna veikinda á 

12 mánaða tímabili χ2(24,n=3183)=65,873; p<0,05. Eins og sjá má á mynd 8 voru 

hlutfallslega flestir aldrei frá vinnu vegna veikinda í aldurshópi 61 árs eða eldri (27,5%) en í 

hópi 31-40 ára (85,2%) var algengast að vera frá vinnu vegna veikinda. Í yngsta 

aldurshópnum eða 30 ára og yngri var lægsta (2,7%) hlutfall þeirra sem hafði verið 

fjarverandi frá vinnu vegna veikinda í meira en einn mánuð en hæst (6%) í aldurshópi 51-60 

ára. Langalgengast reyndist að starfsfólk væri fjarverandi vegna veikinda í einn til sjö daga í 

öllum aldurshópum og var hlutfallið á bilinu 53,1% - 60,2%. Aldurshópurinn með hæsta 

(60,2%) hlutfallið var 31-40 ára og lægst (53,1%) var það hjá þeim á aldrinum 61 árs og eldri. 

 

29.5%

18.0%

55.4%

57.4%

10.5%

14.3%

1.8%

5.4%

2.8%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Karlar

Konur

Aldrei 1-7 daga 8-14 daga 3-4 vikur Meira en einn mánuður
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Mynd 8. Aldur -  Fjarvera frá vinnu síðustu 12 mánuði vegna veikinda 

 

Marktækur munur reyndist á því að mæta veikur til vinnu eftir kynferði  

χ2(4,n=3400)=17,660; p<0,05. Sjá má á mynd 9 að 1258 karla og kvenna höfðu aldrei mætt 

veikir til vinnu á síðustu 12 mánuðum en flestir, eða 1377 karla og kvenna, höfðu mætt 1-3 

sinnum veikir til vinnu. Hærra hlutfall karla (43,6%) höfðu aldrei mætt veikir til vinnu á móti 

35,6% kvenna, en algengast var hjá konum (64,4%) að mæta veikar til vinnu á síðustu 12 

mánuðum. Mjög svipað hlutfall var hjá bæði konum (14,5%) og körlum (14%) þegar kom að 

því að mæta til vinnu þrátt fyrir veikindi 4-6 sinnum, einnig var lítill munur hjá konum (3,9%) 

og körlum (3,8%) þegar mætt var til vinnu þrátt fyrir veikindi 7-11 sinnum. Þegar mætt var 12 

sinnum eða oftar til vinnu þrátt fyrir veikindi voru karlar (4,8%) aðeins hærri en konur 

(4,2%).  

 

Mynd 9. Kyn - í vinnu veik(ur) síðastliðna 12 mánuði 
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61 árs eða eldri

Aldrei 1-7 daga 8-14 daga 3-4 vikur Meira en einn mánuður
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Marktækur munur reyndist vera eftir aldurshópum á því hvort þátttakendur mættu 

veikir til vinnu χ2(16,n=3162)=71,302; p<0,05. Á mynd 10 má sjá að í aldurshóp 61 árs eða 

eldri voru hlutfallslega flestir (50,8%) sem aldrei mættu veikir til vinnu og í hópi 31 – 40 ára 

(68,2%) mættu flestir til vinnu þrátt fyrir veikindi. Einnig má sjá að í aldurhóp 41 – 50 ára 

voru þeir hæstir (6,3%) þegar kom að því að mæta 12 sinnum eða oftar veikir til vinnu en í 

hópi 61 árs eða eldri lægstir (1,7%). Í öllum aldurshópum var það hlutfallslega mest að mæta 

1-3 sinnum veikir til vinnu á síðastliðnum 12 mánuðum. 

  

Mynd 10. Aldur - í vinnu veik(ur) síðastliðna 12 mánuði 

 

Þátttakendur voru beðnir að svara því hvort þeir hefðu leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem þeir ráku til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði.  Eins og sjá 

má á mynd 11 svöruðu alls 770 (22,7%) karla og kvenna játandi en 2621 (77,3%) karla og 

kvenna neitandi. Marktækur munur reyndist vera eftir því að þátttakendur leituðu til læknis 

vegna veikinda/heilsubrests sem þeir ráku til aðstæðna í vinnunni og kyni 

χ2(1,n=3391)=17,318; p<0,05. Hlutfallslega fleiri konur, eða 24,1% leituðu til læknis vegna 

veikinda sem þær ráku til aðstæðna í vinnu en aðeins 16,2% karla. 
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Yfirvinna, veikindi og veikindafjarvistir  17 
 

 
 

 

Mynd 11. Kyn - þeir sem hafa leitað til læknis vegna veikinda síðastliðna 12 mánuði 

 

Sjá má á mynd 12 að hjá þeim þátttakendum sem höfðu leitað til læknis vegna 

veikinda var hæst (23,7%) hlutfallið í hópi 51-60 ára og lægst (17,9) hjá 61 árs eða eldri. 

Hlutfall þeirra sem ekki höfðu leitað til læknis vegna veikinda var nokkuð hátt í öllum 

aldurhópunum, eða á bilinu 76,3 - 82,1 %. Ekki reyndist marktækur munur eftir aldri 

χ2(4,n=3157)=6,363; p>0,05. 

 

 

Mynd 12. Aldur -  þeir sem hafa leitað til læknis vegna veikinda síðastliðna 12 mánuði 
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Einkenni og verkir sem hafa áhrif á daglegt líf  

Þátttakendur voru spurðir hvort eitthvað af eftirfarandi verkjum eða einkennum, sjá mynd 13, 

hefðu truflað daglegt líf þeirra. Spurningarnar snéru bæði að líkamlegum og andlegum 

þáttum. Algengast var að sjá að þátttakendur fyndu fyrir verkjum í baki/herðum (62,9%), 

vöðvabólgu (62,1%), þrekleysi (49,8%), svefnerfiðleikum (41,6%) og tíðum höfuðverkjum 

(40%), auk þess sem kvef/umgangspestir höfðu hrjáð 57,8%. Meðal þess sem sem var síst að 

hrjá þátttakendur voru ristilkrampi (13,6%), andþyngsli (13,6%) og hækkaður blóðþrýstingur 

(17,9%). Einnig má sjá að fleiri sýndu merki um líkamleg einkenni en andleg einkenni. 

Líkamlegu einkennin spönnuðu frá 13,6 – 62,9 % en andlegu einkennin voru á bilinu 30 – 38 

%. 

 

 

Mynd 13. Hefur eitthvað að eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf þitt? 

 

Til að sjá hvort munur væri á einkennum eftir kyni má sjá töflu 2 þar sem niðurstöður 

marktektarprófa sýna að marktækur munur kom fram á kynjum og öllum einkennum nema 

hækkuðum blóðþrýstingi. Eins og sjá má á töflu 2 skora konur hærra en karlmenn í öllum 

einkennum nema hækkuðum blóðþrýstingi. Konur skoruðu hæst í vöðvabólgu, verkjum í 

baki/herðum og kvefi/umgangspestum, á bilinu 59 - 67,3%. Karlar voru einnig hæstir í 
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37.90%

40%

41.60%

49.80%

57.80%

62.10%
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þessum þremur flokkum og skoruðu frá 38,1 – 53 %. Einnig má sjá að áhrif kyns á tíðni 

einkenna voru heldur lítil eða frá φ=0,035, p<0,05 og upp í φ=0,232, p<0,05. 

 

Tafla 2. Einkenni og verkir sem hrjá daglegt líf kvenna og karla 

Einkenni og verkir  Marktektarpróf Konur Karlar 

Þrekleysi χ2(3,n=3195)=81,145; p<0,05 53,4% 33,1% 

Vöðvabólga χ2(3,n=3270)=176,508; p<0,05 67,3% 38,1% 

Verkir í baki/herðum χ2(3,n=3263)=87,890; p<0,05 66,4% 46,1% 

Tíðir höfuðverkir χ2(3,n=3200)=71,341; p<0,05 43,2% 24,8% 

Verkir í kvið χ2(3,n=3144)=19,531; p<0,05 23,7% 15,3% 

Andþyngsli χ2(3,n=3120)=11,634; p<0,05 14,4% 10,1% 

Svefnerfiðleikar χ2(3,n=3215)=19,685; p<0,05 43,4% 34,1% 

Þungar áhyggjur χ2(3,n=3181)=18,191; p<0,05 39,3% 31,5% 

Kvíði χ2(3,n=3189)=16,470; p<0,05 39,1% 30,5% 

Depurð χ2(3,n=3148)=12,666; p<0,05 31,3% 23,8% 

Hjartsláttartruflanir χ2(3,n=3135)=21,481; p<0,05 17,0 % 9,3% 

Hækkaður blóðþrýstingur χ2(3,n=3133)=3,786; p>0,05 17,7% 18,7% 

Ristilkrampi χ2(3,n=3116)=33,868; p<0,05 15,4% 6,2% 

Kvef/umgangspestir χ2(3,n=3179)=12,271; p<0,05 59,0% 53,0% 

 

 

Til að sjá hvort munur væri á einkennum eftir aldri þátttakenda má sjá töflu 3 þar sem 

niðurstöður marktektarprófa sýna að marktækur munur kom fram á aldurshópunum og öllum 

einkennum. Í aldursflokki 30 ára eða yngri var langhæsta (72%) hlutfallið af ölllum 

aldurshópunum sem þjáðust af kvefi/umgangspestum. Algengast var að sjá hjá öllum 

aldurshópum að þátttakendur þjáðust af vöðvabólgu og verkjum í baki/herðum sem spann frá 

46,3 – 68%. Andlegu einkennin voru lægst (18,3 – 23,3%) hjá þeim sem voru á aldrinum 61 



Yfirvinna, veikindi og veikindafjarvistir  20 
 

 
 

árs eða eldri en voru nokkuð jöfn hjá hinum aldurshópunum á bilinu 27,4 – 49 %.  Einnig má 

sjá að áhrif aldurshópa á tíðni einkenna voru heldur lítil eða frá φ=0,093, p<0,05 og upp í 

φ=0,230, p<0,05. 

 

Tafla 3. Einkenni og verkir sem hrjá daglegt líf - aldursskipting 

Einkenni og verkir Marktektarpróf ≤30 31 -40 41-50 51-60 61 + 

Þrekleysi χ2(12,n=2977)=75,698; p<0,05 52,4% 55,5% 52% 46,5% 34,1% 

Vöðvabólga χ2(12,n=3043)=99,121; p<0,05 64,9% 68,0% 66,3% 57,3% 46,3% 

Verkir í baki/herðum χ2(12,n=3037)=78,242; p<0,05 66,8% 67,4% 64,2% 60,5% 50,9% 

Tíðir höfuðverkir χ2(12,n=2984)=157,522; p<0,05 49,1% 49,4% 44,3% 30,2% 17,7% 

Verkir í kvið χ2(12,n=2932)=56,782; p<0,05 26,0% 27,2% 23,5% 17,0% 14,5% 

Andþyngsli χ2(12,n=2910)=30,263; p<0,05 17,3% 13,9% 12,7% 12,8% 10,4% 

Svefnerfiðleikar χ2(12,n=3000)=94,798; p<0,05 43,8% 40,6% 41,7% 44,0% 30,7% 

Þungar áhyggjur χ2(12,n=2969)=97,284; p<0,05 45,3% 41,9% 39,3% 35,9% 21,6% 

Kvíði χ2(12,n=2972)=104,907; p<0,05 49,0% 44,5% 35,9% 32,1% 23,3% 

Depurð χ2(12,n=2934)=59,110; p<0,05 37,3% 33,7% 29,3% 27,4% 18,3% 

Hjartsláttartruflanir χ2(12,n=2928)=25,074; p<0,05 16,4% 13,2% 16,0% 18,2% 11,7% 

Hækkaður 

blóðþrýstingur 

χ2(12,n=2921)=62,134; p<0,05 9,7% 13,7% 17,0% 21,7% 26,0% 

Ristilkrampi χ2(12,n=2911)=28,664; p<0,05 18,2% 14,9% 13,5% 12,1% 7,8% 

Kvef/umgangspestir χ2(12,n=2962)=109,130; p<0,05 72,0% 64,7% 57,9% 50,8% 44,1% 

 

 

Tengsl yfirvinnu við veikindi og veikindafjarvistir 

Til að skoða fylgni milli yfirvinnu, þess að leita til læknis, fjarveru vegna veikinda og mæta í 

vinnu þrátt fyrir veikindi var framkvæmt Spearman rho fylgnipróf. Sjá má á töflu 4 að 

marktækur munur reyndist hjá því að vera fjarverandi vegna veikinda og yfirvinnu, að hafa 
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unnið þrátt fyrir veikindi og yfirvinnu, en ekki reyndist marktækur munur á milli þess að hafa 

leitað til læknis og yfirvinnu. Marktækur munur reyndist einnig hjá því að hafa unnið þrátt 

fyrir veikindi og fjarvera vegna veikinda og milli þess að leita til læknis og vera fjarverandi 

vegna veikinda. Marktækur munur var líka milli þess að hafa leitað til læknis og unnið þrátt 

fyrir veikindi. Fylgnin reyndist vera mest milli þess að hafa unnið þrátt fyrir veikindi og 

fjarvera vegna veikinda, þar sem fylgnin var þó frekar veik eða 0,270, jákvæð fylgni þýðir að 

þegar þátttakendur unnu þrátt fyrir veikindi vour meiri líkur á að þeir væru fjarverandi vegna 

veikinda. Neikvæð fylgni reyndist milli þessa að hafa leitað til læknis og unnið þrátt fyrir 

veikindi, fylgnin var veik eða -0,324, neikvæð fylgni þýðir að þegar þátttakendur leituðu til 

læknis voru minni líkur á að þeir mættu veikir til vinnu.  

 

Tafla 4. Fylgni milli yfirvinnu og veikinda 

 Yfirvinna Fjarvera vegna 

veikinda 

Unnið þrátt 

fyrir veikindi  

Leitað til 

læknis 

 

Yfirvinna  

 

- 

 

 

 

 

 

 

Fjarvera vegna 

veikinda 

-0,062* -   

Unnið þrátt fyrir 

veikindi 

0,091* 0,253* -   

Leitað til læknis 0,013 -0,250* -0,339*  - 

*marktektarmörk miðast við 0,05 

 

Til að skoða fylgni milli yfirvinnu og einkenna var framkvæmt Spearman rho 

fylgnipróf. Sjá má á töflu 5 að það reyndist marktækur munur milli yfirvinnu og þungar 

áhyggjur en enginn marktækur munur milli yfirvinnu og hinna einkennanna. Fylgnin milli 

yfirvinnu og þungar áhyggjur reyndist mjög neikvætt lág eða -0,055 sem þýðir að þegar 

þátttakendur unnu yfirvinnu voru minni líkur á því að þeir væru með þungar áhyggjur.  
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Tafla 5. Fylgni milli yfirvinnu og einkenna 

 Yfirvinna 

 

Þrekleysi 

 

-0,003 

Vöðvabólga 0,031 

Verkir í baki/herðum 0,018 

Tíðir höfuðverkir  0,028 

Verkir í kvið -0,004 

Andþyngsli -0,023 

Svefnerfiðleikar -0,030 

Þungar áhyggjur -0,055 

Kvíði  -0,007 

Depurð -0,002 

Hjartsláttartruflanir -0,027 

Hækkaður blóðþrýstingur -0,025 

Ristilkrampi 0,029 

Kvef/umgangspestir 0,014 

*marktektarmörk miðast við 0,05 
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Umræður 

Í ljósi þeirrar umræðu sem verið hefur áberandi í þjóðfélaginu undanfarin ár og sérstaklega 

undanfarin misseri, um að Íslendingar vinni of langa vinnudaga og að jafnvægi milli vinnu og 

fjölskyldulífs væri ekki nægilega gott, sem bitnaði svo á heilsu og líðan landsmanna, var 

áhugavert að skoða hvort tengsl væru milli mikillar yfirvinnu og veikinda og veikindafjarvista 

frá vinnu.  

Gögnin sem unnið var með í þessari rannsókn voru úr spurningalista sem lagður var 

fyrir starfsfólk 15 sveitarfélaga árið 2015. Gengið var út frá því fyrirfram að yfirvinna hefði 

áhrif á veikindafjarvistir frá vinnu og var sett fram rannsóknarspurningin „Hvaða tengsl eru 

milli mikillar yfirvinnu og veikinda og veikindafjarvista frá vinnu?“ 

Niðurstöðurnar sýndu að fylgni var milli yfirvinnu og veikindafjarvista og á milli 

yfirvinnu og þess að fólk mætti veikt til vinnu. Ekki reyndust marktæk tengsl milli þess að 

vinna yfirvinnu og læknisheimsókna. Marktæk neikvæð tengsl voru á milli þess að leita til 

læknis og að mæta veikir til vinnu, en þeir sem leituðu til læknis voru ólíklegri til þess að 

mæta veikir til vinnu. Við veltum því fyrir okkur hvort það geti verið vegna þess að ef fólk 

leitar til læknis er ef til vill líklegt að það taki veikindaleyfi að fyrirmælum læknis, frekar en 

að halda áfram að mæta veikt til vinnu. 

Þrátt fyrir að flestir væru að vinna ýmist enga yfirvinnu eða minna en 5 klukkustundir 

af yfirvinnu á mánuði, kom það okkur þó á óvart hversu hátt hlutfall var að vinna mikla 

yfirvinnu, eða allt að 30 klukkustundum á mánuði, sem allt að því bætir heilli vinnuviku við 

mánuðinn, miðað við skilgreiningu VR á fullri dagvinnu (VR. e.d.). Einnig þótti okkur það 

áhugavert í ljósi þeirra áhrifa sem gætti í þeim rannsóknum sem lesnar voru við vinnu þessa 

verkefnis (Bannai og Tamakoshi, 2014; Bannai, Ukawa og Tamakoshi: 2015), að yfirvinna 

orsaki fleiri veikindafjarvistir og valdi því að fólk mæti veikt í vinnu, vegna þess að það getur 

tæpast verið að vinnuframlag sé meira þegar fólk er oftar veikt og því ætti að vera 

tilgangslaust að vinna svo mikla yfirvinnu sem raun ber vitni. Margar rannsóknir sýna einnig 

fram á neikvæð heilsufarsleg áhrif þess að vinna mikla yfirvinnu, líkt og sjá má við lestur á 

fjölgreiningu Bannai og Tamakoshi (2014) o.fl., og eru þetta því ekki ný fræði. 

Marktækur munur var á milli kynjanna þegar kom að fjölda yfirvinnustunda, þar sem 

karlar unnu meiri yfirvinnu en konur, sem var í takt við vangaveltur okkar um að karlar ynnu 

meiri yfirvinnu en konur, þar sem konur eyddu meiri tíma á heimilinu líkt og fram kom í 

rannsókn Adema (2012). Áhugavert gæti verið að rannsaka hvort orsakasamband sé þar á 

milli í takt við það sem Lyonette (2015) telur vera um ástæður þess að konur vinni frekar 
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hlutastörf til að geta betur sinnt heimilishaldi. Marktækur munur kom einnig fram milli 

aldurshópa og fjölda yfirvinnutíma á mánuði, þar sem flestir í yngsta aldurshópnum unnu 

enga yfirvinnu og hæsta hlutfall yfirvinnu var hjá aldurshópnum 41-50 ára. Áhugavert var að 

sjá að hlutfall þeirra sem unnu hvað mesta yfirvinnu (31-50 klukkustundir á mánuði og meira 

en 50 klukkustundir á mánuði) hækkaði með hækkandi aldri þátttakenda og var mest í þremur 

elstu aldurshópunum, 41-50 ára, 51-60 ára og 61 og eldri. Þessir aldurshópar voru þó ekki 

með fleiri veikindafjarvistir en yngri hóparnir og mættu síður veikir til vinnu. Það væri því 

áhugavert að skoða hvaða fleiri áhrifaþættir liggja þar að baki. 

Ef til vill lenda flestir í því einhvern tímann yfir árið að vera frá vinnu vegna veikinda, 

sérstaklega á þeim tímum árs sem umgangspestir og inflúensa eru hvað algengust. Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar kom einmitt fram að þó margir hefðu aldrei verið 

fjarverandi frá vinnu vegna veikinda á undangengnum 12 mánuðum, þá voru langflestir 

fjarverandi í 1-7 daga og þykir okkur að það geti talist vera nokkuð eðlilegur fjöldi 

veikindadaga yfir árið. Eins og gera má ráð fyrir voru æ færri í hópunum eftir því sem fjöldi 

veikindadaga varð meiri og einungis 4,6% þátttakenda höfðu verið frá vinnu í meira en mánuð 

á undangengnum 12 mánuðum. Þegar munur á milli kynja var skoðaður í þessu samhengi, 

kom fram marktækur munur á bæði tíðni og lengd veikindafjarvista eftir kyni, þar sem 

hlutfallslega fleiri konur en karlar voru frá vinnu vegna veikinda. Þegar aldursskiptingin er 

skoðuð, virtist elsti hópurinn, 61 árs og eldri, vera hraustastur á meðan fólk á aldrinum 31-40 

ára var mest frá vinnu vegna veikinda og einnig hlutfallslega lengst frá vinnu. Þar sem 

þátttakendur í rannsókninni eru allir í 50% starfi eða meira, þá er áhugavert að sjá þennan 

mun milli kynja, þar sem konur eru oftar og lengur frá vinnu en karlar, og þennan mun á 

aldurshópum, þar sem fólk á aldrinum 31-40 ára er einnig oftar og lengur frá vinnu en aðrir 

aldurshópar. Það er einmitt á aldrinum 25-34 ára sem íslenskar konur eignast flest sín börn 

(Hagstofa Íslands, e.d.) og eru því líklegar til þess að vera með ung börn á heimilinu á 

aldrinum 31-40 ára. Konur voru ekki aðeins með fleiri veikindafjarvistir en karlar, heldur 

mættu þær einnig marktækt oftar veikar í vinnuna, en 64,4% kvenna höfðu mætt veikar til 

vinnu á þessu 12 mánaða tímabili á móti 56,4% karla. Fólk í aldurshópnum 31-40 ára var 

einnig líklegast til þess að mæta veikt til vinnu. Líkt og áður hefur komið fram eru nokkrir 

þættir taldir vera líklegastir til þess að hafa áhrif á það að fólk mæti veikt til vinnu, t.d. 

persónulegar aðstæður eins og t.d. fjárhagserfiðleikar, og einstaklings- og vinnutengdir þættir 

eins og t.d. ábyrgðartilfinning gagnvart vinnufélögum eða skjólstæðingum (Bergström o.fl. 

2009). Má velta því fyrir sér hvort meiri ábyrgð kvenna en karla á heimilisstörfum og 

barnauppeldi (Adema, 2012; Sayer o.fl., 2009; Rose o.fl., 2011) geti haft áhrif á heilsu þeirra 
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svo þær veikist oftar og lengur. Þó má einnig velta því fyrir sér, að þar sem svör þátttakenda 

byggjast á sjálfsmati, þá er vel hugsanlegt að karlmennirnir geri minna úr veikindum sínum og 

vanlíðan en konurnar, þar sem það hugarfar hefur þótt ríkjandi að það sé karlmannlegt að 

harka bara af sér frekar en að viðurkenna veikindi. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem þeir ráku til aðstæðna í vinnunni á þessu 12 mánaða tímabili og 

reyndist vera marktækur munur á því eftir kyni þar sem hlutfallslega fleiri konur (24,1%) en 

karlar (16,2%) leituðu læknis vegna heilsubrests sem þær ráku til vinnuaðstæðna. Við veltum 

því fyrir okkur hvort þarna geti álag á konur og/eða staðalmynd karlmennskunnar verið að 

hafa áhrif á það hvort þátttakendur leita til læknis. Ekki reyndist þó marktækur munur milli 

aldurshópa hvað þetta varðar. Áhugavert var að sjá að af þeim sem ekki höfðu leitað læknis 

vegna heilsubrests tengdum vinnuaðstæðum var hlutfallið hæst (82,1%) í elsta aldurshópnum 

en hvaða þýðingu það hefur áttum við okkur ekki á. 

Spurt var út í 14 atriði varðandi einkenni og verki og hvort eitthvað af þeim hefði 

truflað daglegt líf þátttakenda. Langflestir sögðust hafa þjáðst af verkjum í baki/herðum, 

vöðvabólgu, þrekleysi og umgangspestum. Marktækur munur var milli kynja á öllum 

einkennum og verkjum nema hækkuðum blóðþrýstingi, og voru konur líklegri til að þjást af 

öllum atriðunum nema honum. Marktækur munur var á öllum aldurshópum og áhugaverðast 

var að sjá að þeir sem voru í elsta aldurshópnum þjáðust almennt minna af þeim einkennum 

og verkjum sem spurt var út í, þó þeir væru líklegri til þess að vera með hærri blóðþrýsting, 

sem telja mætti eðlilegar niðurstöður. 

Niðurstöður úr fylgniprófi (Spearman) sýndu á marktækan hátt að fylgni var milli 

yfirvinnu og veikindafjarvista og þess að mæta til vinnu þrátt fyrir veikindi, en neikvæð fylgni 

milli þess að hafa leitað til læknis og unnið þrátt fyrir veikindi, sem segir okkur að minni líkur 

voru á að fólk sem leitar til læknis mæti veikt í vinnuna. Þegar skoðuð var fylgni milli 

yfirvinnu og einkenna og verkja, komu hvergi fram marktæk tengsl, nema á milli yfirvinnu og 

þungra áhyggna, þ.e. að þegar þátttakendur unnu yfirvinnu voru þeir síður líklegir til að hafa 

þungar áhyggjur. Við veltum því fyrir okkur hvort það hafi áhrif í þessu samhengi að fólk sé 

að vinna yfirvinnu til þess að klára áríðandi verkefni, sem það myndi annars hafa þungar 

áhyggjur af að komast ekki yfir. Ekki voru marktæk tengsl milli yfirvinnu og annarra 

einkenna og verkja, hvorki andlegra né líkamlegra. Þessar niðurstöður eru í ósamræmi við þær 

rannsóknir sem skoðaðar voru við vinnu þessa verkefnis, þar sem sýnt er fram á að yfirvinna 

eykur líkurnar á því að fá ýmsa kvilla, s.s. kvíða, þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdóma og 

svefnvandamál (Bannai og Tamakoshi, 2014; Bannai, Ukawa og Tamakoshi, 2015; Kivimäki 
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o.fl.,) auk þess sem framleiðni er minni og veikindafjarvistir fleiri (Rabena og Aharoni-

Goldenberg, 2017). Einnig er fólk sem mætir veikt til vinnu mun líklegra til að þurfa 

veikindaleyfi síðar samkvæmt niðurstöðum Bergström o.fl. (2009) og Hansen og Andersen 

(2008). Hvort menningarmunur eigi einhvern þátt í þessu ósamræmi er ekki gott að segja, en 

vinnumenning í öðrum löndum gæti verið mun meiri streituvaldur en vinnumenning á Íslandi 

almennt er, m.t.t. vinnuverndar og slíks. 

Hafa ber í huga að gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn eru úr gagnasafni sem 

varð til þegar spurningalisti um heilsu og líðan var lagður fyrir starfsfólk nokkurra 

sveitarfélaga. Sveitarfélög samanstanda af mörgum ólíkum stofnunum sem flestar eru 

þjónustustofnanir eins og skólar, leikskólar og stofnanir sem sinna öldruðum – allir þessir 

vinnustaðir teljast til hefðbundinna kvennavinnustaða, og voru konur því í miklum meirihluta 

svarenda í rannsókninni. Þessar stofnanir sveitarfélaganna eru líka oft undirmannaðar og álag 

á starfsfólk mikið, bæði andlegt og einnig líkamlegt, því umönnunarstörf geta verið líkamlega 

krefjandi. Þar sem svör þátttakenda fela einnig í sér huglægt mat þeirra er hætt við að ef til vill 

sé fólk að vanmeta eða ofmeta í svörum sínum, og gæti það haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Ef til vill væri hægt að fá þátttakendur til að taka þátt í heilsufarsmælingum 

og svara matslistum fyrir andleg einkenni, eins og Becks Depression Inventory og Becks 

Anxiety Inventory, til þess að fá samanburð milli sjálfsmats og nákvæmari mælinga og sjá 

hvort niðurstöður yrðu þá aðrar. 

Lokaorð 

Í þessari rannsókn skoðuðum við hvaða tengsl voru milli yfirvinnu, veikinda og 

veikindafjarvista. Við sáum að fylgni var milli þess að hafa unnið þrátt fyrir veikindi og 

fjarveru vegna veikinda, og þó að sú fylgni hafi verið veik í þessu tilfelli, þá hafa erlendar 

rannsóknir sýnt fram á að yfirvinna geti valdið heilsubresti og aukið fjarveru frá vinnustað. 

Það er því nauðsynlegt að vinnuveitendur, við sjálf og samfélagið allt taki ábyrgðarhlutverk 

sitt alvarlega og endurskoði þá vinnumenningu sem hefur verið ríkjandi í landinu um áratuga 

skeið. Vinnan göfgar vissulega manninn, en hún á ekki að ganga frá honum. 

Það er á ábyrgð hvers einstaklings að hlúa að eigin heilsu og margt sem við getum 

sjálf gert til þess að bæta líðan okkar. Við eyðum hinsvegar stórum hluta ævinnar í vinnu og 

því er ábyrgð vinnuveitanda einnig mikil. Það er einstaklingnum dýrkeypt að missa heilsuna 

vegna þess að hann ofkeyrir sig í vinnu til þess að geta tekið þátt í lífsgæðakapphlaupinu. Það 

er fyrirtækjum dýrkeypt ef starfsmannavelta er mikil, mikið um langtímaveikindi og minna 

vinnuframlag vegna fólks sem mætir veikt í vinnu. Síðast en ekki síst er það samfélaginu 
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dýrkeypt ef sú menning er almennt ríkjandi að það sé göfugast að vinna sem allra mest, því 

rannsóknir hafa sýnt svart á hvítu hvað það er skaðlegt heilsu fólks. Það er því á okkar ábyrgð 

sem samfélags að ekki sé eingöngu horft á skammtímalausnir til sparnaðar og skyndigróða, 

t.d. með því að keyra vinnustaði á undirmönnun, löngum vöktum og lágum launum – heldur 

sé horft til lengri tíma og hagur og heilbrigði fólks haft að leiðarljósi.  
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