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Útdráttur 

Hamingja og vellíðan fólks er stór þáttur bæði í einkalífi og starfi. Eitt af því sem getur 

aukið vellíðan fólks eru jákvæð inngrip sem eru margvíslegar aðferðir er miða að því að 

bera kennsl á, þróa og víkka mannlega styrkleika og styrkleika hópa og skipulagsheilda. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða möguleg áhrif jákvæðra inngripa á 

vinnustað á vellíðan fólks. Haldin var fyrirlestrarröð með fræðslu um jákvæða sálfræði og 

kynntar ýmsar aðferðir sem gætu haft áhrif á vellíðan starfsmanna í lífi og starfi ef þeir 

myndu tileinka sér eitthvað af þeim. Settar eru fram tvær tilgátur: Fræðsla um aðferðir 

jákvæðra sálfræði eykur vellíðan starfsmanna og fræðsla um aðferðir jákvæðra sálfræði 

eykur vellíðan starfsmanna meira en hjá samanburðarhópi sem ekki hlýtur fræðslu.  

Farið er yfir fræðilega umfjöllun um jákvæða sálfræði, jákvæða forystu, jákvæðar 

skipulagsheildir og jákvæð inngrip á vinnustað. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð og spurningalisti til að mæla vellíðan og hamingju var lagður fyrir 

starfsmenn Íslandsbanka sem sátu fyrirlestraröð um jákvæða sálfræði í apríl 2018. 

Spurningarlistinn var lagður fyrir í upphafi fyrirlestrarraðarinnar og svo aftur í lokin. 

Þátttakendur fundu síðan aðila í samanburðarhóp. Áreiðanleiki mælitækisins var 0,96 

alpha. 

Helstu niðurstöður voru þær að vellíðan þeirra starfsmenna sem sátu fyrirlestraröðina 

jókst en líðan samanburðarhópsins stóð í stað. Einnig mældist vellíðan þeirri sem sátu 

fyrirlestrana hærri en samanburðarhópsins. Niðurstöður benda til að jákvæð inngrip á 

vinnustöðum geti bætt líðan starfsfólks. Þannig stóðust báðar tilgáturnar sem voru settar 

fram. Niðurstöður benda til að jákvæð inngrip á vinnustað geti haft góð áhrif á 

starfsmenn, hópa og skipulagsheildir. 
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Abstract 

Happiness and well-being is a big part of everyones live, both at work and home. Positive 

interventions can increase well-being and there are various methods that aim at 

recognizing, developing and broadening human strenghts and the strengths of groups 

and organizations. 

The goal of this study was to evaluate the possible effect of positive psychology 

interventions in organizations on well-being. A series of lectures was held on the subject 

of positive psychology. The attendees were introduced to various methods that, if used, 

could effect well-being in life and at the workplace.  Two hypotheses are studied.  The 

first on is that training people on the methods of positive psychology increases the well-

being in the workplace and the other is that training people on the methods of of positive 

psychology increases the well-being of people in the workplace more than a control 

group. Theoretical discussion of positive psychology, positive leadership, positive 

organizations  and positive interventions in the workplace is reviewed. 

This study is based on quantitative research methods.  The participants who were staff 

members of Íslandsbanki attended lectures on positive psychology in April 2018.  They 

answered a questionaire to evaluate their well-being and happiness both before and after 

the lectures.  Each participant appointed one person for a control group.  The reliability 

of the inventory was 0,96 alpha 

The research indicates increased well-being of the people that attended the series of 

lectures but the wellbeing of the control group remained unchanged.   The well-being of 

the ones that attended the series of lectures was also higher then the well-being of the 

control group.  The results of the research indicate that positive interventions in the 

workplace can increase well-being in the workplace. Thus, both of the hypotheses were 

supported. The results indicate that positive interventions in the workplace can have a 

good impact on employees, groups and organizations. 
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1  Inngangur 

Miklar og örar breytingar í nútímasamfélögum kalla á nýja hugsun og nýjar aðferðir sem 

snúa bæði að lífi og starfi fólks. Breyttur tíðarandi kallar einnig á nýja nálgun varðandi 

forystu og mannauðsstjórnun. Jákvæð inngrip á vinnustað eru aðferðir sem geta aukið 

vellíðan og hamingju starfsfólks og auk þess haft ýmsan annan ávinning í för með sér fyrir 

skipulagsheildir, s.s. aukna framleiðni. 

     Undanfarin ár hafa orðið ýmis áföll í hagkerfum heimsins og nærtækast er að nefna þá 

miklu vá sem nútímasamfélög standa nú frammi fyrir, þ.e. hinn skæða faraldur, Covid-19, 

sem enn hefur ekki fundist nein lækning við. Tilkoma þessa faraldurs hefur gerbreytt lífi 

fólks um allan heim á örskömmum tíma og er mikil óvissa um framþróun hans og hversu 

mikil áhrif hann muni hafa á efnahagskerfi ríkja. Á þeim tímum sem mannkynið upplifir 

nú er því áríðandi að hlúa að starfsmönnum til að efla þá og auka vellíðan sem er síðan til 

hagsbóta fyrir skipulagsheildir og þjóðfélög.  

Jákvæð sálfræði kom fram um síðustu aldamót og hefur vægi fræðanna aukist mikið 

síðan. Athyglinni er beint að hamingju, bjartsýni, vellíðan og persónulegum þroska. 

Tilkoma jákvæðrar sálfræði hefur orðið hvati að rannsóknum og nýjum kenningum um 

allan heim um hvað fær manneskjur til að blómstra. Í jákvæðum inngripum liggja tækifæri 

fyrir forystu og skipulagsheildir þar sem sýnt hefur verið fram á að það megi hafa áhrif á 

vellíðan og hamingju fólks með slíkum aðgerðum (Lyubomirsky o.fl., 2005). Þar sem 

mannauðurinn er einn af lykilþáttum í velgengni flestra skipulagsheilda er vellíðan 

starfsmanna mikilvæg. 

Jákvæð inngrip vísa til margvíslegra aðferða sem framkvæmdar eru af ásetningi og nýta 

sér stoðir jákvæðrar sálfræði; jákvæða huglæga upplifun, jákvæða eiginleika einstaklings 

og jákvæðar skipulagsheildir (Donaldson, Lee og Donaldson, 2019a; Seligman og 

Csikszentmihalyi, 2000). Aðferðirnar samanstanda af inngripum sem nýta jákvæða 

huglæga reynslu í því skyni að bera kennsl á, þróa og víkka mannlega styrkleika og 

styrkleika hópa og skipulagsheilda. Rannsóknir á áhrifum jákvæðra inngripa á vinnustað 

hafa sýnt fram á margvíslegan ávinning, s.s. aukna vellíðan starfsfólks, aukna helgun, 

minni streitu og aukin afköst (Donaldson o.fl., 2019a). 
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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif fyrirlestraraðar um jákvæða sálfræði 

og jákvæð  inngrip á vellíðan þess starfsfólks Íslandsbanka sem sat fyrirlestrarröðina. 

Einnig tók þátt í rannsókninni samanburðarhópur sem sat ekki fyrirlestrana. Nýttur var 

þýddur spurningalisti, „The Authentic Happiness Inventory“ sem notaður er til að mæla 

vellíðan og núverandi hamingjustig á líðandi stundu. 

Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, helstu hugtök er varða 

efni hennar og tengdar rannsóknir. Kafli þrjú lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar og kafli 

fjögur geymir niðurstöður. Að lokum eru umræður í kafla fimm, takmarkanir og frekari 

rannsóknir í kafla sex og lokaorð í kafla sjö. 

Lítið sem ekkert er til af rannsóknum á Íslandi um jákvæð inngrip á vinnustöðum og 

áhrif þeirra en slíkar rannsóknir gætu varpað ljósi á hvernig auka má vellíðan starfsmanna 

öllum til hagsbóta.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Hér á eftir er fyrst farið yfir kenningar um jákvæða sálfræði, hamingju og vellíðan. Því 

næst er fjallað um jákvæðar skipulagsheildir, tengsl framleiðni og vellíðanar, jákvæða 

forystu og síðan jákvæð inngrip á vinnustað þar sem farið er nánar  í aðferðir við inngripin 

og tegundir þeirra. Í lok þessa kafla er fjallað um jákvæð inngrip í skipulagsheildum á 

Íslandi og settar fram tvær tilgátur.  

2.1 Jákvæð sálfræði, hamingja og vellíðan 

Jákvæð sálfræði kom fyrst fram um 1998 þegar Martin Seligman var  kosinn formaður 

bandaríska sálfræðifélagsins en við það urðu ákveðin vatnaskil. Jákvæða sálfræðin á sér 

þó mun lengri forsögu (Donaldson og Ko, 2010). Fræðilegar rætur jákvæðrar sálfræði 

liggja allt aftur til grískrar heimspeki, til nytjahyggju (e. utilitarianism),  húmanískrar 

sálfræði, Maslow og fleiri (Hefferon og Boniwell, 2011). Frá seinni heimstyrjöldinni höfðu 

viðfangsefni sálfræði verið veikindi og sjúkdómar og leitað var leiða til að finna lækningu 

en áherslur síður lagðar á það jákvæða eða hvernig mætti bæta vellíðan og hamingju. Um 

síðustu aldamót skapaðist skilningur á því að sálfræðin hefði eingöngu verið að fást við 

mannleg mein (Seligman, 2004).  

Áður en jákvæða sálfræðin kom til sögunnar fannst rannsakendum vera skortur á 

upplýsingum um hvað „gerði lífið þess virði að lifa því“ (Seligman og Cszikszentmihalyi, 

2000, bls. 5). Sálfræðin gerði kleift að skilja hvað amaði að einstaklingum og hvernig ætti 

að meðhöndla það en skilning skorti á því að rétt væri að rannsaka hvað væri í góðu lagi 

hjá einstalingum (Gable og Haidt, 2005) og hvernig mætti bæta það enn frekar. Með 

tímanum hafa þessar jákvæðu nálganir varðandi mannlega hegðun einnig náð til 

skipulagsheilda og forystu (Malinga, Stander og Nell, 2019). Viðfangsefni jákvæðrar 

sálfræði er að rannsaka og fjalla um þær aðgerðir og aðstæður sem stuðla að sem bestri 

virkni og blómstrun einstaklinga, hópa og skipulagsheilda og hefur vægi fræðanna aukist 

mikið frá síðustu aldamótum (Gable og Haidt, 2005). Athyglinni er beint að hamingju, 

bjartsýni, vellíðan og persónulegum þroska (Hefferon og Boniwell, 2011). Markmiðið með 

rannsóknum er að „skilja, prófa,  uppgötva og kynna þá þætti sem leiða til að einstaklingar 

og samfélög blómstri“ (Sheldon, Fredrickson, Rathunde, Csikszentmihalyi og Haidt, 2000). 

Peterson (2006) sem er einn af frumkvöðlum jákvæðrar sálfræði, hefur skilgreint hana 

sem „vísindalega rannsókn á því sem gengur vel í lífi fólks frá vöggu til grafar og á öllum 
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áfangastöðum þar á milli“ (Peterson, 2006, bls. 4 í þýðingu Kristjáns Kristjánssonar, 2011). 

Jákvæð sálfræði er regnhlífarhugtak yfir rannsóknir og kenningar sem svara því hvað gefur 

lífi fólks gildi (Peterson, 2006). 

Tilkoma jákvæðrar sálfræði hefur orðið hvati að rannsóknum og nýjum kenningum um 

allan heim varðandi það hvað fær manneskjur til að blómstra (Kim, Doiron, Warren og 

Donaldson, 2018). Samkvæmt Kim o.fl. (2018) hefur sjónarhorn jákvæðu sálfræðinnar 

haft áhrif á vítt svið rannsókna og meðal annars orðið hvatning til rannsókna á dyggðum 

(Dahlsgaard, Peterson og Seligman, 2005), tilgangi (King, Heintzelman og Ward, 2016), 

þakklæti (Lyubomirsky, Sheldon og Schkade, 2005; Seligman o.fl., 2005), jákvæðum 

tilfinningum (Fredrickson, 2001), seiglu (Richardson, 2002), jákvæðum samskiptum 

(Warren, Donaldson og Lee, 2018) og jákvæðum skipulagsheildum (Luthans, 2002). 

Helstu frumkvöðlar á sviði jákvæðrar sálfræði, þeir Seligman og Csikszentmihalyi 

(2000), lýsa jákvæðri sálfræði á eftirfarandi hátt: „Huglægt svið jákvæðrar sálfræði varðar 

mat á huglægri upplifun: vellíðan, nægjusemi og ánægju (í fortíð), von og bjartsýni (í 

framtíð) og flæði og hamingju (í nútíð). Gagnvart einstaklingum snýst þetta um jákvæða 

eiginleika: getu til að elska og svara köllun (e. vocation), hugrekki, mannlega færni, 

fagurfræðilega næmni, þrautseigju, fyrirgefningu, frumleika (e. originality), framtíðarsýn, 

andlega hugsun, hæfileika og visku. Gagnvart hópum snýst þetta um borgaralegar dyggðir 

og skipulagsheildir sem færa einstaklinga í átt að betri þegnskap (e. citizenship), ábyrgð, 

andlegri næringu (e. nurturance), fórnfýsi, kurteisi, hófsemi, umburðarlyndi og 

vinnusiðferði“ (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000 bls. 620). 

Hugtökin hamingja og vellíðan eru algeng í jákvæðri sálfræði. Til eru margar þýðingar 

á enska orðinu „well-being“ s.s. vellíðan, velferð, velfarnaður eða jafnvel hamingja en í 

þessari ritgerð er stuðst við þýðinguna vellíðan. Ekki er til nein afdráttarlaus skilgreining 

á þessum hugtökum heldur eru til margar skilgreiningar og eru hér nokkrar til glöggvunar. 

Andleg vellíðan (e. subjective well-being) vísar til þess hvernig einstaklingur skynjar líf sitt 

(Unanue-Mariquez, 2014) og einnig til hugarástands (e. state of mind) (Haybron og 

Haybron, 2008). Vellíðan er oft skilgreind með eftirfarandi jöfnu: Andleg vellíðan = ánægja 

með lífið + mikil jákvæð áhrif + fá neikvæð áhrif (Diener, Emmons, Larsen og Griffin, 1985; 

Hefferon og Boniwell, 2011). Ánægja með lífið lýsir því þegar einstaklingar trúa því að þeir 

hafi þá hluti sem þeir vilja í lífi sínu (Waterman, 1993), að þeir kunni vel við líf sitt og að 
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líf þeirra sé með þeim hætti sem þeir telja sig eiga skilið (Veenhoven, 1991). Fólk metur 

ánægju með lífið í heild sinni en einnig á tilteknum sviðum eins og í vinnu og einkalífi 

(Diener, Scollon og Lucas, 2009). 

Andleg vellíðan snýst um að lífið gangi vel. Hún er sambland af því að líða vel og ganga 

vel. Sjálfbær eða viðvarandi (e.sustainable) vellíðan snýst ekki um að líða alltaf vel, alla 

daga, heldur er upplifun og reynsla af sársaukafullum tilfinningum (s.s. vonbrigðum, 

mistökum og sorg) eðlilegur hluti af lífinu og er nauðsynlegt að geta haft stjórn á þessum 

neikvæðu og sársaukafullu tilfinningum til að njóta vellíðanar til lengri tíma litið (Huppert, 

2009). Einnig er ekki sjálfgefið að jákvæðar tilfinningar séu gagnlegar í öllum aðstæðum. 

Vísbendingar eru um að einstaklingar sem telja má neikvæða séu betur til þess fallnir að 

taka málin í sínar hendur við ákveðnar aðstæður og að leiðir, kvíðnir eða hræddir 

einstaklingar geti verið í meira samræmi við umhverfi sitt og minna líklegir til að gerast 

brotlegir við lög (Forgas, 1998; Huppert, 2009). 

Samkvæmt Lyubomirsky o.fl. (2005) er algengast að hamingja sé skilgreind sem tíð 

jákvæð áhrif, mikil lífsánægja og sjaldgæf neikvæð áhrif. Það er sama skilgreining og er 

hér fyrir ofan varðandi vellíðan. Í þessari ritgerð er því unnið með hamingju og vellíðan 

sem hugtök af sama meiði og oftar stuðst við orðið vellíðan. Lyubomirsky o.fl. (2005) 

komu fram með kenningu um hlutföll þeirra þátta sem hafa helst áhrif á hamingju. 

Grunnstaða hamingju (e. set point) er erfðafræðileg og er gengið út frá því að hún sé 

nokkuð föst, stöðug yfir tíma og erfitt að hafa áhrif á hana eða stjórna. Áhrif grunnstöðu 

á hamingju er í kringum 50%. Aðstæður eru tilfallandi en nokkuð stöðugar staðreyndir um 

líf viðkomandi, s.s. ríkisfang, landfræðileg staða, menningarsvæði sem viðkomandi er 

búsettur á sem og lýðfræðilegar staðreyndir s.s. aldur, kyn og þjóðerni. Þættir sem hafa 

áhrif á aðstæður eru einnig ákvarðaðar af lífi viðkomandi. Þannig hafa lífsviðburðir áhrif 

á hamingju, s.s. erfiðar upplifanir í æsku, að lenda í bílslysi eða að vinna virt verðlaun. 

Aðrir þættir sem hafa áhrif á aðstæður eru einnig hjúskaparstaða, atvinna, atvinnuöryggi, 

tekjur, heilsa og trúarbrögð. Áhrif aðstæðna á hamingju geta hlaupið á bilinu 8% - 15% 

þar sem fólk er almennt fljótt að aðlagast nýjum aðstæðum og lífsviðburðum. Aðgerðir af 

ásetningi (e. intentional activity) eru mjög fjölbreytilegur flokkur hluta sem fólk getur gert 

og hugsað í sínu daglega lífi og vega þær í kringum 40%. Hér er átt við einstakar aðgerðir 

eða venjur sem fólk getur valið að verja orku sinni í (Lyubomirsky o.fl., 2005). Í þessum 
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aðgerðum liggja tækifærin, fyrir einstaklinginn, hópa og skipulagsheildir. Þetta getur verið 

ákveðin hegðun, s.s. regluleg líkamsrækt eða sýna öðrum góðmennsku sem er tengd 

vellíðan (Keltner og Bonanno, 1997; Magen og Aharoni, 1991 í Lyubomirsky o.fl., 2005), 

það getur verið vitræn hegðun s.s. að temja sér að horfa á hlutina í jákvæðu ljósi eða að 

temja sér þakklæti (Emmons og McCullough, 2003; King, 2001) og síðan nokkurs konar 

sjálfviljugar aðgerðir  (e. volitional activity) svo sem að vinna að áríðandi persónulegum 

markmiðum (Sheldon og Houser-Marko, 2001) eða að vinna að góðgerðarmálum. Það er 

erfitt að aðskilja þessar aðgerðir en rannsakendur telja aðgreiningu nytsama. Einnig velta 

þeir fyrir sér hvernig eigi að velja aðgerðir þar sem það er persónubundið hvernig þær 

henta fólki, hvernig eigi að standa að þeim, hversu lengi áhrifin vara af tilteknum 

aðgerðum og hvernig gengur að viðhalda áhrifunum. Engin ein aðgerð hjálpar öllum við 

að verða hamingjusamari þar sem fólk hefur mismunandi styrkleika, áhugasvið, gildi og 

hneigðir sem hafa áhrif á hvernig tekst til (Lyubomirsky o.fl., 2005). Mynd 1 sýnir þá þrjá 

meginþætti sem hafa áhrif á langvarandi hamingjustig sem og hlutföll þeirra.  

                                                          

Mynd 1. Þrír meginþættir sem hafa áhrif á langvarandi hamingjustig (Lyubomirsky o.fl, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að hamingjusömu fólki gengur betur í lífinu en þeim sem eru ekki 

eins hamingjusamir, það er oftast afkastameira, betur félagslega tengt og hefur 

tilhneigingu til að vera með hærri tekjur (Diener og Lucas, 2000; Judge, Thoresen, Bono 

og Patton, 2001; Huppert, 2009). 

Það er því til mikils að vinna að nýta þau tækifæri sem gefast til að auka hamingju og 

vellíðan einstaklinga, stjórnenda og skipulagsheilda með þar til gerðum inngripum og geta 
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minnstu breytingar skipt máli. Hér á eftir verður fjallað um jákvæð inngrip og möguleg 

áhrif þeirra. 

2.2 Jákvæðar skipulagsheildir 

Aukið vægi jákvæðrar sálfræði frá því um síðustu aldamót hefur haft áhrif á rannsóknir á 

starfsemi skipulagsheilda. Luthans (2002) kom fram með hugtakið „jákvæð hegðun 

skipulagsheildar“ (e. positive organizational behavior, skammst. P.O.B) semer skilgreind 

sem: „rannsóknir og beiting jákvæðra styrkleika og sálfræðilegrar getu sem hægt er að 

mæla, þróa og stjórna á árangursríkan hátt til að bæta árangur á vinnustað“ (Luthans, 

2002, bls. 698). Rík áhersla er á ákveðna þætti í fari einstaklinga, svo sem von, bjartsýni, 

seiglu og andlegan styrk (Luthans, 2002) og þau áhrif sem þessir þættir hafa á að 

einstaklingur blómstri (Meyers, van Woerkom og Bakker, 2013). Cameron, Dutton og 

Quinn (2003) kynntu annað hugtak til sögunnar; „jákvæður styrkur skipulagsheildar“ (e. 

positive organizational scholarship, skamst. P.O.S) sem beinist að rannsóknum á því sem 

er jákvætt, stuðlar að blómstrun og er gefandi í skipulagsheildum (Cameron og Caza, 

2004). Jákvæður styrkur skipulagsheilda er einnig ákveðin hreyfing í rannsóknum á 

skipulagsheildum sem beinir kastljósinu að þeim þáttum sem stuðla að framúrskarandi 

frammistöðu einstalinga og skipulagsheilda með því að þróa mannlega styrkleika, efla 

seiglu og byggja upp og hlúa að orku (Cameron og Caza, 2004). Samt sem áður er ekki 

dregið úr gildi neikvæðra þátta. Það að beina athygli að neikvæðum þáttum og takast á 

við þá, getur orðið til þess að efla styrkleika og bæta  aðlögun auk þess sem oft verða til 

nýjungar þegar leysa þarf vandamál sem eru sjaldgæf en krefjandi (Luthans og Youssef-

Morgan, 2017). Áherslan er á þau atriði sem fær skipulagsheildir, einingar og einstaklinga 

innan skipulagsheildar til að blómstra og njóta sín (Meyers o.fl., 2013).  

Það er því sterk tenging milli þessara hugtaka um jákvæðar skipulagsheildir við 

jákvæða sálfræði, jákvæða forystu og jákvæð inngrip sem fjallað verður um hér á eftir, 

þar sem rauði þráðurinn er að efla starfsfólk, hópa og skipulagsheildir með því að nýta  

styrkleika og auka jákvæða þætti.   

Meyers o.fl. (2013) tóku saman yfirlit um jákvæð inngrip í skipulagsheildum út frá 

hugtökunum „jákvæð hegðun skipulagsheildar“ og „jákvæður styrkur skipulagsheildar“. 

Leitast var við að rannsaka hvort aðferðir jákvæðrar sálfræði ykju virði skipulagsheilda og 

með hvaða fyrirkomulagi þessi inngrip virkuðu. Gengið var út frá því í rannsókninni að 
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beiting aðferða jákvæðrar sálfræði á vinnustað leiddi til aukins árangurs bæði fyrir 

einstaklinginn og skipulagsheildina. Rannsakendur tóku inn í myndina allar tegundir 

jákvæðra inngripa sem hafði verið beitt í skipulagsheildum. Út frá skilgreiningu Seligman 

og Csikszentmihalyi (2000) sem greint er frá að ofan má skilja jákvæð inngrip sem aðgerð 

eða aðferð sem framkvæmd er af ásetningi (þjálfun, markþjálfun o.fl.) og er byggð á 

ræktun huglægrar reynslu, jákvæðra eiginleika einstaklinga eða borgaralegra dyggða og 

jákvæðra skipulagsheilda (Meyers o.fl., 2013). 

Jákvæð inngrip sem eru byggð á ræktun huglægrar reynslu eru t.d. þakklætisinngrip, 

að skrifa um jákvæða reynslu og núvitundarinngrip. Sem dæmi um jákvæð inngrip sem 

eru byggð á ræktun jákvæðra eiginleika einstaklinga eru styrkleikainngrip og horft til þess 

að skoða aðstæður þegar einstaklingurinn hefur verið upp á sitt besta og hvaða styrkleika 

hann var að nýta þá og einnig hvernig viðkomandi gæti nýtt styrkleikana sína á nýjan hátt. 

Jákvæð inngrip sem eru byggð á ræktun borgaralegra dyggða og jákvæðra skipulagsheilda 

er t.d. þegar kastljósinu er beint að jákvæðum breytingum í kjarnastarfsemi 

skipulagsheildar með því að safna sögum um velgengni og þróa hugmyndir um jákvæða 

framtíðarsýn. Einnig að hanna skipulagsheildina þannig að hún nýti styrkleika 

starfsmanna sinna sem best og setji upp aðgerðaáætlun til að það heppnist (Meyers o.fl., 

2013). Nánar verður fjallað betur um inngrip s.s. styrkleikainngrip hér á eftir. 

Í rannsókn Meyers o.fl. (2013) voru eingöngu skoðaðar rannsóknir sem innihéldu 

mælingar fyrir og eftir inngrip og áhrif þeirra á einstaklinga, hópa og skipulagsheildina. 

Um 15 rannsóknir er að ræða í margvíslegum atvinnugreinum  með 1540 þátttakendum í 

heildina og um margar tegundir inngripa var að ræða; s.s. kærleikshugleiðslu, þjálfun 

seiglu, þjálfun andlegs styrks, þakklætisinngrip, lausnamiðaða markþjálfun og þjálfun 

andlegs styrks hjá stjórnendum. Inngripin áttu sér stað með margvíslegum hætti s.s. með 

fyrirlestrum, markþjálfun, vefkennslu og æfingum. Stundum var um stutta fyrirlestra að 

ræða, frá 45 mín. til tveggja klukkustunda. Í flestum tilvikum var um fyrir og eftir mælingar 

að ræða og tóku sumar rannsóknirnar allt upp í átján mánuði. Ein rannsókin tók níu vikur 

og fól í sér daglega mælingu á tilfinningum þátttakenda. Notaðar voru ýmsar tegundir 

spurningalista og mælinga. Helstu niðurstöður voru að þessi áðurgreindu jákvæðu inngrip 

í skipulagsheildum juku vellíðan starfsmanna.  
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Í framangreindri rannsókn Meyers o.fl. (2013) kom fram að starfsmönnum sem líður 

vel og eru hamingjusamir eru minna líklegir til að yfirgefa skipulagsheildir (Griffeth, Hom, 

og Gaertner, 2000), þeir eru líklegri til að vera afkastamiklir (Kaplan, Bradley, Luchman og 

Haynes, 2009), hamingja eykur sköpunargáfu (Fredrickson, 2001) og auðveldar 

uppbyggingu vitrænna, líkamlegra og félagslegra þátta (Cohn og Fredrickson, 2010; 

Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek og Finkel, 2008). Einnig er samband á milli jákvæðra 

inngripa og frammistöðu. Avey, Avolio og Luthans (2011) komust að því að jákvæð forysta 

eflir jákvæðni starfsmanna sem leiðir til bættrar frammistöðu en í rannsókn þeirra var 

kastljósinu beint að rúmlega hundrað verkfræðingum í stóru flugvélaframleiðslufyrirtæki 

sem stýrðu ákveðnum einingum þar sem oft var verið að fást við flókin verkefni. Fylgni 

var á milli jákvæðni yfirmanna og jákvæðni og frammistöðu undirmanna. Fjallað verður 

ítarlegra um jákvæða forystu hér á eftir.  

Í ljósi ofangreindra rannsókna má telja að skipulagsheildir geti haft töluverðan ávinning 

af því að stuðla að jákvæðri hegðun og jákvæðum styrk skipulagsheildarinnar. 

2.3 Vellíðan og framleiðni 

Það eru margar áskoranir í samfélögum í dag svo sem lítill framleiðnivöxtur (Jackson, 

2019) og slök andleg og líkamleg heilsa vinnuafls (Isham, Mair og Jackson, 2020).  Isham 

o.fl. (2020) tóku saman yfirlit um rannsóknir á samspili vellíðanar og framleiðni. Vellíðan 

hefur verið talin einn af drifkröftum aukinnar framleiðni en samspil framleiðni og 

vellíðanar er flókið.  

Helstu niðurstöður Isham o.fl. (2020) voru að vellíðan er tengd aukinni framleiðni 

vinnuafls. Starfsfólk sem býr við laka líkamlega og andlega heilsu, hvort sem það er með 

viðveru eða fjarveru frá vinnustaðnum, skilar minni framleiðni. Hátt stig vellíðanar hefur 

verið tengt aukinni framleiðni. Hátt streitustig getur leitt til kulnunar og þannig minnkað 

framleiðni en sýnt hefur verið fram á að þjálfun á seiglu (e. resilience) hefur jákvæð áhrif. 

Rannsóknir sýna fram á að inngrip á vinnustað sem stuðla að aukinni vellíðan geta skilað 

ávinningi í framleiðniaukningu en þau þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði, svo sem að vera 

sérsniðin að skipulagsheildinni hverju sinni og njóta stuðnings stjórnenda. 

Krekel, Ward og De Neve (2019) komust að svipaðri niðurstöðu en þeir tóku saman 

niðurstöður 339 rannsókna úr gagnagrunni Gallup á vellíðan tæplega 1,9 milljóna 

starfsmanna ásamt rekstrarniðurstöðum frá rúmlega 82 þúsund viðskiptaeiningum sem 
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áttu uppruna sinn í 230 skipulagsheildum sem störfuðu í 49 atvinnugreinum í 73 löndum. 

Niðurstaðan var sterk jákvæð fylgni á milli ánægju starfsmanna með fyrirtækið sem þeir 

störfuðu hjá og afkasta og hollustu og sterk neikvæð fylgni við starfsmannaveltu. 

Rannsóknirnar sýndu einnig að meiri vellíðan í starfi hefur jákvæða fylgni við aukna 

arðsemi viðskiptaeininga. Þá eru líka sterkar vísbendingar úr rannsóknum á frammistöðu 

fyrirtækja á hlutabréfamörkuðum að það sé jákvæð fylgni á milli vellíðanar starfsfólks og 

hækkunar hlutabréfaverðs. Edmans (2011) rannsakaði sambandið á milli ánægju 

starfsmanna og virðis hlutabréfa þar sem hann vann út frá upplýsingum um þau 100  

fyrirtæki sem best væri að vinna fyrir í Ameríku. Niðurstöður frá 1984 - 2009 sýndu 2,1% 

hækkun að meðaltali á hlutabréfum þessara 100 fyrirtækja miðað við önnur fyrirtæki í 

sömu atvinnugrein. Goetzel, Fabius, Fabius, Roemer, Thornton, Kelly o.fl. (2016) 

rannsökuðu einnig fyrirtæki sem unnu sérstök heilsuverðlaun, „C.Everett Koop National 

Health Award“, fyrir að fjárfesta í arðbærum heilsu- og vellíðanaraðgerðum fyrir 

starfsmenn sína og tengdu frammistöðu þessara fyrirtækja við meðalframmistöðu 

fyrirtækja í Standard and Poor´s (S&P) 500 Index. Niðurstaða rannsóknarinnar var að á 

tímabilinu 2000 - 2014 var um 325% meðalhækkun hjá fyrirtækjum sem fengið höfðu 

heilsuverðlaunin á móti 105% meðalhækkun hjá samanburðarfyrirtækjum. Það bendir því 

margt til jákvæðrar fylgni á milli vellíðanar starfsmanna, afkasta starfsmanna og 

rekstrarárangurs fyrirtækja. Það að auka vellíðan í samfélagi ætti að vera eitt af 

aðalmarkmiðum stefnumótandi aðila og það markmið samræmist hagsmunum 

atvinnulífsins. Það er því mikilvægt hlutverk forystu að vera sterkur jákvæður kraftur til 

að auka velferð samfélagsins (Krekel o.fl., 2019). 

Ákveðnir þættir geta skýrt jákvætt samspil vellíðanar og framleiðni vinnuafls. 

Mannauður er auðlind sem er talin styrkja framleiðni skipulagsheilda. Á sama tíma getur 

skipulagsheildin hlúð að andlegu og líkamlegu heilbrigði og styrkt mannauðinn félagslega. 

Ef veitt er fjármagni í félagslega styrkingu getur það leitt til framleiðniaukningar en einnig 

til aukinnar vellíðanar á vinnustaðnum og í daglegu lífi. Ákveðnir umhverfisþættir hafa 

verið tengdir bæði við aukna vellíðan og aukna framleiðni, svo sem loftgæði, gróður og 

hitastig. Litið hefur verið til upplýsinga- og samskiptatækni sem eins af lykildrifkröftum 

framleiðniaukningar sem gefur möguleika á auðveldari samskiptum, sjálfræði og 

sveigjanlegri vinnuaðstæðum (Isham o.fl., 2020). 
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Markmið um aukna framleiðni á vinnustað geta haft skaðleg áhrif á vellíðan og leitt til 

aukinna krafna í starfi og minna starföryggis sem bæði eru tengd minni vellíðan. Þrátt fyrir 

sveigjanleika sem hlýst af innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækni getur hún leitt til 

minni aðskilnaðar vinnu og einkalífs og leitt til meiri kyrrsetu og þannig dregið úr vellíðan. 

Í stærra samhengi getur viðvarandi framleiðniaukning aukið kolefnislosun, hækkað 

meðalhita, gengið á náttúrulegar auðlindir og dregið þannig úr velferð (Isham o.fl., 2020). 

Isham o.fl. (2020) komast að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að vellíðan geti ráðið 

úrslitum um aukna framleiðni þá getur sú leið sem er farin til að auka framleiðni grafið 

undan vellíðan starfsfólks. Helstu ráðleggingar þeirra varðandi rannsóknir eru því  að beita 

gagnrýnni nálgun við að öðlast skilning á samspili vellíðanar og framleiðniaukningar yfir 

tíma og í mismunandi aðstæðum. 

Af ofangreindum rannsóknum má álykta að skipulagsheildir og samfélög hafi 

töluverðan ávinning af því að stuðla að vellíðan fólks í víðu samhengi. Forysta skiptir miklu 

málið varðandi vellíðan fólks og verður fjallað um hana hér á eftir. 

2.4 Jákvæð forysta 

Leiðtogar standa oft og tíðum frammi fyrir yfirþyrmandi áskorunum vegna mikilla og 

stöðugra breytinga í starfsumhverfinu sem einkennast af sveiflum, óvissu og flækjum 

(Malinga o.fl., 2019; Rodriguez og Rodriguez, 2015; Youssef-Morgan og Luthans, 2013). 

Leiðtogar takast einnig á við minni von, minni bjartsýni og minna sjálfstraust hjá sjálfum 

sér og starfsmönnum sínum vegna stöðugrar framþróunar í tæknimálum, 

alþjóðavæðingar og óvissu í efnahagsumhverfinu (Luthans og Avolio, 2003). Á þetta ekki 

síst við í dag á þeim fordæmalausu tímum sem nú standa yfir.  

Það hafa orðið viðhorfsbreytingar hjá skipulagsheildum gagnvart leiðtogum sem eru 

jákvæðir og geta skapað jákvætt vinnuumhverfi fyrir starfsmenn ásamt því að byggja upp 

samskipti með teymisvinnu og trausti. Margir halda því fram að þörf sé á jákvæðri forystu 

til að takast á við þær áskoranir sem leiðtogar í skipulagsheildum eru að takast á við vegna 

hinna stöðugu breytinga í vinnuumhverfinu (Malinga o.fl., 2019). 

Rannsókn Arakawa og Greenberg (2007) leiddi í ljós að leiðtogar sem tileinka sér 

stjórnunarhætti í anda jákvæðrar forystu leggja sitt af mörkum til velgengni 

skipulagsheildarinnar með því að að beina athyglinni að styrkleikum starfsmanna, halda í 

jákvætt viðmót þrátt fyrir andstreymi og þekkja vel vinnuframlag starfsmanna. Jákvæð 
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forysta er talin vera mikilvæg í skipulagsheildum, sérstaklega á krefjandi tímum og góður 

árangur æðstu stjórnenda helst í hendur við mikil jákvæð áhrif þeirra (Youssef-Morgan og 

Luthans, 2013). Undir þetta taka Nel, Stander og Latif (2015) sem greindu frá því í 

rannsókn sinni að starfsmenn kynnu að meta leiðtoga sem hvettu þá áfram og sem horfðu 

til styrkleika þeirra á krefjandi tímum.  

Malinga o.fl. (2019) tóku saman rannsóknir á jákvæðri forystu og skoðuðu hugtakið, 

skilgreiningar, lýsingar, hegðun, einkenni og meginreglur jákvæðrar forystu. Til eru 

margar skilgreiningar yfir jákvæða forystu. Arakawa og Greenberg (2007, bls. 78) 

skilgreina jákvæða forystu þannig að hún felist í „að nýta  styrkleikatengda nálgun, 

viðhalda jákvæðu sjónarhorni og veita oft viðurkenningu og hvatningu sem eykur helgun 

og framleiðni starfsmanna“. Skoðun Robison (2007) er að hlutverk leiðtoga sé ekki 

eingöngu að horfa til veikleika starfsmanna heldur frekar að líta til styrkleika þeirra og 

finna leiðir til að nýta þá til hagsbóta fyrir starfsmennina og skipulagsheildina. Þannig er 

jákvæð forysta ferli sem horfir til styrkleika starfsmanna og ber kennsl á góða 

frammistöðu sem verður til þess að starfsmenn skila meiri afköstum og eru meira helgaðir 

starfi sínu (Malinga o.fl., 2019). Avolio og Gardner (2005) skilgreina jákvæða forystu sem 

annað hvort umbreytingarforystu (e. transformational leadership) eða sanna forystu (e. 

authentic leadership). Smith, Koppes Bryan og Vodanovich (2012, bls. 175) taka undir 

þetta og halda því fram að jákvæð forysta hafi „hvatningu og siðferðisleg einkenni í för 

með sér sem leiðir af sér jákvæða niðurstöðu fyrir starfsmenn og aukin afköst“.  

Jákvæðir leiðtogar geta náð markmiðum skipulagsheildarinnar með valdeflingu og 

með stuðningi við starfsmenn (Wong og Cummings, 2007; Malinga o.fl., 2019). Jákvæð 

forysta er tiltölulega nýtt hugtak í forystufræðum og er byggð á að starfsmenn séu 

hamingjusamari og afkastameiri í jákvæðu umhverfi. Leiðtogar nýta jákvæðar aðferðir í 

fimm meginþáttum til að hafa áhrif á starfsmenn til að þeir nái markmiðum 

skipulagsheildarinnar: að stuðla að jákvæðu skipulagi, vinna að jákvæðum tilgangi, koma 

á jákvæðu andrúmslofti, þróa jákvæð sambönd og tileinka sér jákvæðu samskipti. Jákvæð 

forysta hefur mikið að gera með hugarfar (e. mind-set). Jákvæðir leiðtogar bera miklar 

væntingar til starfsmanna sinna, gæða vinnu þeirra og gæða þeirrar þjónustu sem 

viðskipavinum er veitt. Þeir koma væntingum sínum til skila með jákvæðum og „við getum 

þetta“ viðhorfi (Gauthier, 2015). Liu, Siu og Shi (2010, bls. 456) segja að jákvæð forysta 
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felist í „jákvæðu viðhorfi sem einkennist af ástríðu, hæfileikum og sjálfstrausti til að hvetja 

starfsmenn til að auka traust þeirra, ábyrgð og vellíðan“. Jákvæð forysta þýðir hugarfar 

frumkvöðla, fylgst er með umhverfinu í leit að tækifærum, borin kennsl á þau og þau 

jafnvel nýtt þar sem samkeppnin skynjar ógnir. Jákvæð forysta er byggð á trausti milli 

stjórnenda og starfsmanna, sanngjörn stjórnun sem verður til að starfsmenn upplifa 

réttlæti, reglur varðandi laun og stöðuhækkanir eru skýrar og réttlátar og það er horft til 

framtíðar með von og bjartsýni (Zbierowski, 2014).  Í stuttu máli er kastljósið á von, 

bjartsýni, traust samskipti og sanngirni ( Malinga o.fl., 2019). 

Aftur á móti halda Lam og Roussin (2015) því fram að skilvirk jákvæð forysta sé ekki 

endilega bjartsýn öllum stundum og í öllum aðstæðum. Í staðinn sé það á ábyrgð allra 

þeirra sem starfa í skipulagsheildinni að skapa jákvætt vinnuumhverfi. Þetta þýðir að 

stjórnendur þurfa ekki einungis að halda sínu fólki ánægðu, heldur þarf einnig að fjarlægja 

það neikvæða sem getur verið rangt fólk á röngum stað, rangir ferlar, rangur búnaður o.fl.  

Við að fjarlægja þessa neikvæðu þætti sem geta verið gagnrýndir er ákveðinnar hegðunar 

krafist af jákvæðum leiðtoga. Samkvæmt Davenport, Allisey, Page, LaMontagne og 

Reavley (2016, bls. 420)  samanstendur jákvæður forystustíll af „stjórnendum  sem vinna 

að því að hafa starfsmenn með í úrlausn vandamála og ákvarðanatöku og stjórnendum 

sem leitast við að veita neikvæða endurgjöf á jákvæðan hátt til að starfsmönnum finnast 

þeir vera metnir að verðleikum með því að nota yfirlýsingar sem leggja áherslu á 

sveigjanlega tvíhliða lausn vandamála“. Þetta gefur til kynna að jákvæð forysta innvinkli 

starfsmenn í ferli sem snýr að ákvarðanatöku og lausn vandamála (Malinga o.fl., 2019).  

Malinga o.fl. (2019) tóku saman þessar hugmyndir um jákvæða forystu og flokkuðu 

þær í þemu í því skyni að bera kennsl á sameiginleg þemu og tengsl á milli þeirra. Hinni 

samþættu hugmyndafræði jákvæðrar forystu sem kom út úr þessari greiningu er lýst á 

mynd 2. Greiningin bendir til að hægt sé að setja þessar hugmyndir fram með tilliti til 

ákveðinna eiginleika sem jákvæður leiðtogi býr yfir, sem og ákveðinnar hegðunar sem 

hann sýnir af sér sem leiðir síðan af sér ákveðna niðurstöðu sem gagnast leiðtoganum og 

skipulagsheildinni. 
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Mynd 2. Flokkar og þemu jákvæðrar forystu (Malinga o.fl., 2019) 

Rannsóknir sýna að jákvæður leiðtogi sem er bjartsýnn (Lam og Roussin, 2015) og 

vongóður gagnvart framtíðinni (Zbierowski, 2014) hefur jákvæð áhrif á árangur forystu 

s.s. aukna helgun starfsmanna og aukin afköst (Arakawa og Greenberg, 2007). Jákvæður 

leiðtogi þarf að hafa til að bera ákveðið „ég get“  hugarfar (Gauthier, 2015) sem þýðir að 

viðkomandi hefur almennt jákvætt viðhorf og getur verið jákvæður þrátt fyrir að mæta 

erfiðleikum (Arakawa og Greenberg, 2007). Jákvæður leiðtogi er ekki aðeins bjartsýnn 

heldur setur hann hagsmuni annarra umfram sína eigin til að tryggja að markmiðum 

skipulagsheildarinnar sé náð (Malinga o.fl., 2019).  

Samkvæmt rannsókn Avey o.fl. (2011) er samband á milli jákvæðs leiðtoga og 

frammistöðu starfsmanna þar sem þróun andlegs auðs leiðtogans skilar sér til 

starfsmanna en nánar er fjallað um þróun andlegs auðs í kafla 2.5.2 hér síðar. Þannig getur 

jákvæðni leiðtoga smitast yfir til starfsmanna og valdið því að frammistaða þeirra batni. Í 

sömu rannsókn kom fram að einföld breyting eins og úthlutun verkefna með áherslu á 

jákvætt viðhorf leiðtogans getur leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir starfsmenn og 

frammistöðu þeirra auk þess sem að slík breyting þarf ekki að kosta neitt.  

Malinga o.fl. (2019) leggja til jákvæð inngrip til að styðja við þróun jákvæðrar forystu 

og eru þau eftirfarandi; þróun andlegs styrks leiðtoga og starfsmanna með því að skapa 

von, seiglu, bjartsýni og sjálfstraust (e. self-efficacy) sem eiginleika og hegðun; þróun 

tilfinningagreindar leiðtoga; horfa til endurhönnunar starfa; skapa merkingu (e. 
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meaning); byggja upp traust; nýta húmor á vinnustaðnum; valdefling; innleiða núvitund 

og bæta þjálfun á menningarlegu næmi (e. cultural sensitivity training). Þetta getur 

skapað menningu þar sem fleiri jákvæðir þættir forystu dafna. Malinga o.fl. (2019) mæltu 

einna helst með þremur inngripum fyrir leiðtoga og það eru þróun leiðtoga sem 

markþjálfa, nýting styrkleika og þróun teymisvinnu. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um jákvæð inngrip í skipulagsheildum sem geta aukið 

vellíðan starfsmanna og stjórnenda. 

2.5 Jákvæð inngrip á vinnustað 

Þar sem mannauðurinn er einn af lykilþáttum í velgengni flestra skipulagsheilda er 

vellíðan starfsmanna mikilvæg. Einn af þeim þáttum sem hefur verið sýnt fram á að geti 

aukið vellíðan starfsfólks er jákvæð inngrip á vinnustöðum sem geta síðan leitt af sér 

bætta frammistöðu starfsmanna. Jákvæð inngrip á vinnustað miða að því að bæta 

niðurstöður sem skipta máli í rekstri skipulagsheilda, s.s. aukin helgun, bætt frammistaða 

og minni streita (Donaldson, Lee og Donaldson, 2019b). 

Jákvæð inngrip á vinnustað vísa til aðferða eða aðgerða sem eru framkvæmdar af 

ásetningi og nýta sér þrjár stoðir jákvæðrar sálfræði: jákvæða huglæga upplifun (e. 

positive subjective experience) þ.e. vellíðan, nægjusemi, flæði, ánægju og von, jákvæða 

eiginleika einstaklings (e. positive character traits) þ.e. þrautseigju og ástríðu fyrir 

langtímamarkmiðum, visku, seiglu og sköpunargáfu og jákvæðar skipulagsheildir (e. 

positive institutions) þ.e. skipulagsheildir og samfélög sem standa að þegnskap og 

borgaralegum dyggðum (Donaldson Lee og Donaldson, 2019a; Seligman og 

Csikszentmihalyi, 2000). Aðferðirnar samanstanda af inngripum sem miða að því að bera 

kennsl á, þróa og víkka mannlega styrkleika og styrkleika hópa og skipulagsheilda 

(Donaldson o.fl., 2019a) 

Aðferðir jákvæðra inngripa eru margvíslegar, svo sem ritun þakkarbréfa, ástundun 

bjartsýnnar hugsunar, endurupplifun jákvæðra atburða og félagsleg samvera og hafa sýnt 

fram á aukna vellíðan (Seligman, Steen, Park og Peterson, 2005). 

Michael Fordyce er einn af frumkvöðlunum á sviði jákvæðra inngripa. Til margra ára 

framkvæmdi hann tilraunir með hundruðum nemenda til að þróa námskeiðið „14 Basic 

Happiness Principles“ eða „14 grunnreglur hamingjunnar“. Undirstaða kenninga Fordyce 

var að ef fólk gæti tileinkað sér 14 atriði sem væru einkennandi fyrir mjög hamingjusamt 
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fólk yrði það hamingjusamara. Þessi 14 atriði eru: að vera virkari, verja meiri tíma í 

samskipti, vera afkastamikill í gefandi starfi, verða skipulagðari, hætta að hafa áhyggjur, 

draga úr væntingum, þróa með sér jákvæða og bjartsýna hugsun, vera í núinu, vinna í 

sjálfum sér, styrkja sig félagslega, vera maður sjálfur, draga úr neikvæðum tilfinningum 

og vandamálum, líta á náin samskipti sem aðaluppsprettu hamingju og kunna að meta 

gildi hamingju (Fordyce, 1977; Fordyce, 1983). Frá því að Fordyce kom fram með þessar 

grunnreglur hefur gildi margra þeirra verið staðfest vísindalega (Hefferon og Boniwell, 

2011). 

Mikið er til af jákvæðum inngripum en það er ekki fyrr en á síðustu árum sem 

rannsóknum á þeim hefur fjölgað (Donaldson o.fl., 2019b). Það er mismunandi hvaða 

inngrip hentar hverjum og einum, enda virkar sama inngripið ekki eins fyrir alla. Fólk sem 

tileinkar sér fjölbreytt inngrip eykur vellíðan sína meira  en þeir sem hafa minni fjölbreytni 

(Hefferon og Boniwell, 2011).  

Meyers o.fl. (2013) tóku saman yfirlit yfir rannsóknir á jákvæðum inngripum á 

vinnustöðum þar sem skoðaður var mikill fjöldi rannsókna frá tímabilinu 2000 til 2011. Að 

endingu lögðu 13 rannsóknir grunn að niðurstöðum þeirra. Skoðað var hver væri 

ávinningurinn af jákvæðum inngripum á vinnustöðum og hvaða aðferðir skiluðu árangri.  

Samkvæmt Meyers o.fl. (2013) eru jákvæð inngrip af hálfu fyrirtækja vísvitandi athöfn eða 

aðferð sem byggist á því að leggja rækt við huglæga reynslu, s.s. að temja sér þakklæti og 

stunda núvitund, auka jákvæða eiginleika s.s. með því að vinna með styrkleika 

starfsmanna og byggja upp borgaralegar dyggðir og jákvæðari skipulagsheildir, t.d. með 

því að safna sögum af góðum árangri, vinna með jákvæða framtíðarsýn og setja upp 

áætlun um hvernig slík sýn geti orðið að veruleika. Niðurstaða Meyers o.fl. (2013) er að 

jákvæð inngrip á vinnustöðum geti leitt til aukinnar vellíðanar og bættrar frammistöðu 

starfsmanna. Auk þess geti þau dregið úr streitu og kulnun, þunglyndi og kvíða. 

Ávinningurinn af því að auka vellíðan starfsmanna er þannig mikill, þeir eru líklegri til að 

vera afkastameiri (Kaplan o.fl., 2009) og þeir eru oft og tíðum meira skapandi 

(Fredrickson, 2001; Fredrickson og Joiner, 2002). Jafnvel stutt jákvæð inngrip sem taka 

um tvo klukkutíma geta bætt frammistöðu einstaklinga umtalsvert (Luthans, Avey, Avolio 

og Peterson, 2010). Fólk sem mælist ekki hátt á hamingjumælikvörðum virðist fá meira út 

úr jákvæðum inngripum en aðrir. Jákvæð inngrip geta því verið gott tæki til að hífa upp 
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hamingjustig „vandræðabarnanna“ (Meyers o.fl., 2013). Meyers og félagar (2013) álykta 

að jákvæð inngrip séu nytsamlegar og virðisaukandi aðferðir fyrir skipulagsheildir, 

sérstaklega hvað varðar aukna vellíðan starfsmanna. Þeir telja einnig að aukin beiting 

jákvæðra inngripa sé líklega lykill að bættri frammistöðu skipulagsheilda. 

Donaldson o.fl. (2019b) tóku saman yfirlit og safngreiningu (e. meta-analysis) um 

jákvæð inngrip á vinnustað þar sem 22 valdar rannsóknargreinar voru skoðaðar með það 

fyrir augum að rannsaka jákvæð inngrip í skipulagsheildum. Leitast var við að svara 

þremur spurningum; hvort jákvæð inngrip hafi áhrif á starfsárangur (e. work outcomes), 

ef svo er hvaða inngrip séu tengd æskilegum (vellíðan) eða óæskilegum (streitu) áhrifum 

á störf (þróun andlegs auðs, endurhönnun starfa, þakklætisæfingar, styrkleikaþjálfun eða 

vellíðan starfsfólks) og hvort aðferðin við að koma inngripunum til skila sé tengd 

æskilegum eða óæskilegum áhrifum skipti máli. Niðurstaða samantektar þeirra var að 

inngrip í skipulagsheildum geti haft æskileg áhrif á starfsárangur (vellíðan í vinnu) og 

dregið úr óæskilegum áhrifum (streitu) á starfsárangur. Þeir komust að því að jákvæð 

inngrip á vinnustað höfðu veruleg áhrif á vellíðan, helgun og aðra veigamikla þætti þrátt 

fyrir að hafa ekki bein áhrif á frammistöðu. Rannsakendur benda á gagnrýni á bjartsýna 

og jákvæða hugsun, að hún geti skapað „harðstjórn jákvæðni“ eða að það sé of mikið 

treyst á jákvæðar niðurstöður í rannsóknum og vitna í Held (2002). Held (2002) varpar 

einnig upp þeirri spurningu hvort sú ofuráhersla á það að vera hamingjusamur og 

jákvæður geti leitt til óhamingju. Donaldson o.fl. (2019b) benda síðan á að þrátt fyrir 

þessa gagnrýni hafi þeirra niðurstaða verið að með því að leggja áherslu á hið jákvæða 

dragi úr því neikvæða. Beiting jákvæðra inngripa geti orðið enn áhrifameira við að draga 

úr óæskilegum áhrifum eins og streitu en að auka æskileg áhrif eins og vellíðan.  

Jákvæð inngrip hafa verið innleidd víða um heim, hjá smáum sem stórum 

skipulagsheildum, hjá iðnaði, ferðaþjónustu, fjármála- og tryggingafyrirtækjum, 

heilbrigðisþjónustu, fjarskipta- og flutningafyrirtækjum, herþjónustu, löggæslu, íþrótta, 

stjórnmála, menntastofnana og fleiri skipulagsheildum (Luthans og Youssef-Morgan, 

2017). 

Þau inngrip sem fjallað verður um sérstaklega hér á eftir eru þau inngrip sem höfðu 

mest áhrif samkvæmt safnagreiningu Donaldson o.fl. (2019b). Fyrst verður fjallað um 

aðferðir við jákvæð inngrip, síðan er fjallað um þau inngrip sem hafa sýnt hvað bestan 
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árangur, þar næst verður fjallað um fleiri tegundir inngripa en ekki staldrað lengi við hvert 

og eitt og að lokum verður fjallað um jákvæð inngrip á Íslandi. 

2.5.1 Aðferðir við jákvæð inngrip 

Einn af þeim þáttum sem þarf að íhuga vandlega þegar lagt er mat á skilvirkni jákvæðra 

inngripa er aðferðin sem er beitt, þ.e. hvort inngripin séu lögð fyrir hóp eða einstaklinga, 

augliti til auglitis eða á netinu (Knight, Patterson og Dawson, 2017). Safngreining (e. meta-

analysis) Knight o.fl. (2017) sýndi að inngrip varðandi helgun í starfi fyrir hóp, augliti til 

auglitis, voru skilvirkust umfram einstaklingsinngrip, augliti til auglitis, eða inngrip á 

netinu. Þeirra niðurstaða var að hópinngrip auðvelduðu persónuleg samskipti og 

samvinnu á milli fólks sem leiddi til jákvæðrar niðurstöðu. Tilkoma inngripa á netinu hefur 

skapað nýjar leiðir hjá skipulagsheildum (Donaldson o.fl., 2019b). Safngreining Sitzmann, 

Kraiger, Stewart og Wisher (2006) leiddi í ljós að inngrip á netinu væru áhrifaríkari en 

hefðbundnar aðferðir, sérstaklega þegar kæmi að námi og þróun. Ennfremur eru inngrip 

á netinu ákjósanlegur kostur fyrir skipulagsheildir út frá kostnaðarhagkvæmni og hversu 

auðvelt er að beita þeim (Luthans, Avey og Patera, 2008). 

Safnagreining  Donaldson o.fl. (2019b), sem fjallað hefur verið um áður, leiddi í ljós að 

þrjár tegundir af inngripum (einstaklings-, hóp- og fyrir báða hópa á netinu) sýndu 

marktæka breytingu á jákvæðum áhrifum á starfsárangur (e. desirable work outcomes) 

og það var ekki mikill munur eftir því um hvers konar inngrip var að ræða. Hópinngrip 

höfðu heldur meiri áhrif en einstaklingsinngrip og inngrip á netinu þegar kom að því að 

hafa jákvæð áhrif á starfsárangur en einstaklingsinngrip höfðu meiri áhrif þegar kom að 

því að draga úr neikvæðum áhrifum á starfsárangur (e. undesirable work outcomes). Í 

safnagreiningunni kemur fram að ýmis mælitæki voru notuð og oftast einhver konar 

spurningarlistar. 

Að ofansögðu má því ætla að það þurfi að meta hverju sinni hvaða aðferðir henta 

hverju tilefni og hverjum aðstæðum með hagkvæmni og skilvirkni í huga og gott að líta til 

þeirra niðurstaðna sem rannsóknir hafa skilað. 

2.5.2 Þróun andlegs auðs 

Luthans og fleiri komu fram með hugtakið andlegan auð (e. psychological capital, stytting 

PsyCap) sem kemur úr ranni jákvæðrar sálfræði og jákvæðrar hegðunar skipulagsheilda 
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(Luthans, 2002). Skilgreiningin á andlegum auði er hugsuð út frá svipuðu hugtaki og 

mannauður (e. human capital) og félagsauður (e. social capital) (Luthans, Avey, Avolio, 

Norman og Combs, 2006). 

Skilgreining Luthans o.fl. á hugtakinu er: „Þróun andlegs auðs einstaklings einkennist af 

því að búa yfir sjálfstrausti (e. self-efficacy) til að takast á við og gera nauðsynlegar 

breytingar til að ná árangri í krefjandi verkefnum; að hafa til að bera jákvætt viðhorf 

varðandi það að ná árangri í nútíð og framtíð; að búa yfir þrautseigju (e. perserverance) 

til að ná markmiðum og þegar þörf er á að endurskipuleggja leiðir að markmiðum til að 

ná árangri og að búa yfir seiglu (e. resiliency) til að ná árangri þegar vandamál og mótlæti 

mæta viðkomandi“ (Luthans o.fl., 2006, bls. 388). 

Til að falla undir hugtakið andlegan auð þarf að uppfylla eftirtalin skilyrði; að 

grundvallast á kenningum og rannsóknum; að mælingar séu áreiðanlegar; að vera 

tiltölulega einstakt á sviði hegðunar skipulagsheilda (e. organizational behavior); að vera 

opið fyrir þróun og að hafa jákvæð áhrif á sjálfbæra frammistöðu (Luthans o.fl., 2006). 

Sjálfstraust, bjartsýni, von og seigla hafa verið metin sem þeir eiginleikar sem eru best 

til þess fallnir að falla undir skilgreininguna á andlegum auði (Luthans o.fl. 2006). Hin síðari 

ár er farið að skammstafa þessa eiginleika sem HERO, von (e. hope), sjálfstraust (e. 

efficacy), seigla (e. resilience) og bjartsýni (e. optimism) (Luthans og Youssef-Morgan, 

2017). Þessir þættir mynda samlegðaráhrif sem leiða til hámarksskilvirkni (Luthans o.fl., 

2006; Meyers o.fl., 2013). Þróun andlegs auðs einstaklinga verður til þess að þeir setja 

viðbótarframlag í þau verkefni sem þeir takast á við og hvatinn er að þeir búast við 

jákvæðri útkomu. Þróun andlegs auðs gerir þeim kleift að finna margar lausnir ef 

vandamál koma upp og bregðast vel við mögulegum áföllum (Luthans, Avey, Avolio og 

Peterson, 2010). Þetta er í samhljómi við umfjöllun Malinga o.fl. (2019) um jákvæða 

forystu þar sem eiginleikar og hegðun jákvæðrar forystu leiða til bættrar frammistöðu 

starfsmanna sem fer fram úr væntingum.  

Luthans o.fl. (2010) komust að því að stutt tveggja klukkustunda inngrip sem voru 

miðuð að því að efla andlegan auð gátu leitt til verulegrar bætingar í frammistöðu 

starfsmanna. Þessi niðurstaða er í takti við kenningu Cameron, Mora, Lautscher og 

Calarco (2011) sem gengur út frá því að jákvæð inngrip á vinnustað tengist jákvæðum 

áhrifum á starfsmenn sem hefur síðan áhrif á jákvæða hegðun starfsmanna og skilvirkni 
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skipulagsheilda. Það eru margar jákvæðar hliðarverkanir af jákvæðum inngripum, þau 

geta dregið úr streitu, þunglyndi, kulnun og kvíða starfsmanna. Inngrip sem taka langan 

tíma eru oft og tíðum minna álitleg fyrir skipulagsheildir þar sem oft fer saman tími og 

kostnaður (Cameron o.fl., 2011; Krekel o.fl, 2019). Inngrip sem hafa þótt álitleg eru stutt 

inngrip, netinngrip og inngrip sem er auðvelt að flétta saman við vinnuskipulag eða 

sérstök verkefni (Meyers o.fl. 2013).  

Luthans og félagar framkvæmdu rannsókn á áhrifum tveggja fjörutíu og fimm mínútna 

netinngripa (Luthans o.fl., 2008) og síðan á áhrifum tveggja klukkustunda hópþjálfunar 

(Luthans o.fl., 2010). Í báðum tilfellum sýndu niðurstöður afar góðan árangur. Í öðru 

tilfellinu var haldinn tveggja klukkustunda fyrirlestur á netinu fyrir tæplega tvöhundruð 

manns og einnig var til samanburðarhópur af svipaðri stærð og mælingar á hópunum áttu 

sér stað fyrir og eftir. Áherslan var á þróun andlegs auðs en hann samanstendur af áherslu 

á von, sjálfstraust, seiglu og bjartsýni eins og áður hefur komið fram. Hópurinn sem fékk 

fyrirlestur um þróun andlegs auðs styrkti sig verulega á meðan samanburðarhópurinn 

stóð mikið til í stað (Luthans o.fl., 2008). Í hinu tilfellinu voru 242 nemendur í 

stjórnunarnámi til rannsóknar og þeim skipt upp í hóp sem tók þátt í inngripi í þróun 

andlegs auðs og síðan samanburðarhóp sem fékk annar konar inngrip sem snéri að 

ákvarðanatöku. Niðurstöður voru eins og í fyrri rannsókninni, hópurinn sem fékk 

fyrirlestur um þróun andlegs auðs styrkti sig verulega á meðan samanburðarhópurinn 

sýndi engar breytingar. Í báðum tilfellum voru notaðar mælikvarðar sem hafa verið 

hannaðir sérstaklega til að mæla þróun andlegs auðs  og samanstendur af 24 spurningum. 

Meyers o.fl. (2013) álykta að það séu nokkur hagkvæm og stutt inngrip sem lofi góðu 

og séu hentug til innleiðingar í skipulagsheildum. Þar er sérstaklega um að ræða inngrip 

sem þrói andlegan auð sem geti vakið áhuga skipulagsheilda þar sem áhrif þeirra á 

frammistöðu hafa verið staðfest. 

Harvard Medical School hefur rannsakað andlegan auð í tengslum við íþróttamenn og 

heilahristing af völdum íþrótta í því skyni að auka vellíðan, draga úr sálfélagslegum 

einkennum og bæta lífsleikni (Luthans og Youssef-Morgan, 2017). 

Forystan leikur mikilvægt hlutverk í því umbreytingarferli sem er undirliggjandi í þróun 

andlegs auðs. Leiðtogar þurfa að ganga fram með góðu fordæmi og fara líka í gegnum 

þessa umbreytingu. Einnig þurfa þeir að sjá til þess að innleiðingin sé auðveld og að þær 
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auðlindir sem þarf séu til staðar (Luthans og Avolio, 2003; Youssef-Morgan og Luthans 

2013; Luthans og Youssef-Morgan, 2017). Jákvæð forysta er lykilþáttur í stjórnun og 

þróun andlegs auðs og þurfa leiðtogar að vera með af heilum hug (Luthans og Youssef-

Morgan, 2017). Þetta er í samhljóm við líkan Malinga og félaga (2019) um jákvæða forystu 

þar sem niðurstaða af eiginleikum og hegðun jákvæðrar forystu eru að frammistaða fer 

fram úr væntingum. 

Það bendir því margt til að þróun andlegs auðs geti almennt haft ýmis góð áhrif á 

vellíðan fólks, verið hagkvæmur kostur fyrir skipulagsheildir og þurfi ekki að taka langan 

tíma. 

2.5.3 Endurhönnun starfa  

Í nútíma þekkingarsamfélögum tekur ytra umhverfið sífellum breytingum og hlutverk 

starfa (e. work roles) eru minna skilgreind en áður. Af því leiðir að skipulagsheildir reiða 

sig meira en áður á að starfsfólk fylli upp í skarðið á milli skýrra starfskrafna og þeirrar 

hegðunar sem er nauðsynleg til að skipulagsheildin haldi samkeppnishæfni (Demerouti, 

Bakker og Gevers, 2015).  

Endurhönnun starfa (e. job crafting) vísar til þeirrar fyrirbyggjandi hegðunar þegar 

starfsmenn sem eru helgaðir störfum sínum endurhanna þau (Wrzesniewski og Dutton, 

2001). Skilgreiningin á endurhönnun starfa er meðal annars líkamlegar og vitsmunalegar 

breytingar sem einstaklingur gerir á starf sínu varðandi verkefni eða takmarkanir tengdar 

starfinu (Wrzesniewski og Dutton, 2001). Varðandi takmarkanir þá getur einstaklingur 

kosið að gera fleiri, færri eða önnur verkefni en lýst er í formlegri starfslýsingu (Wang, 

Demerouti og Bakker, 2016). Endurhönnun starfa er líka skref sem starfsmenn taka til að 

móta og endurskilgreina störf sín til að hámarka samspilið á milli starfskrafna og 

persónulegra þarfa, hæfileika og styrkleika (Wrzesniewski and Dutton, 2001). 

Aðalforsendan er að starfsmenn geta verið áfram í störfum sínum en fengið meira út úr 

vinnunni með því að endurhanna starfið. 

Niðurstöður af endurhönnun starfa geta verið að starfsmenn sem móta starf sitt og 

hafa stjórn á þróun þess skapa ákjósanlegt samspil á milli starfskrafna og persónulegra 

styrkleika og það bætir frammistöðu, vellíðan og helgun (Bakker, Rodríguez-Muñoz og 

Sans Vergel, 2016; Demerouti o.fl., 2015; Van den Heuvel o.fl., 2015; Van Wingerden o.fl. 

2016). Wrzesniewski og Dutton (2001) telja að tilgangur og sjálfsmynd starfsmanns sé 
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aðalástæða endurhönnunar starfa og það hvernig starfsmenn hafi ávinning af henni til 

lengri tíma. Þeir leggja einnig til að stjórnendur örvi endurhönnun starfa með því að styðja 

við starfsþróun. 

Þrjár tegundir endurhönnunar starfa eru skilgreindar skv. Wrzesniewski og Dutton 

(2001), verkefnamiðuð (e. task crafting), samskiptamiðuð (e. relationship crafting) og 

vitsmunamiðuð (e. cognitive crafting). Nokkur módel eru til af endurhönnun starfa og 

einnig er til spurningalisti til að meta umfang þess frá Slemp og Vella-Brodrick (2013).  

Samkvæmt rannsóknum er ýmiss ávinningur af endurhönnun starfa svo sem betri 

árangur skipulagsheilda skv. Frese og Fay (2001) en endurhönnun getur leitt til 

nýsköpunar og samkeppnisforskots og aukinnar helgunar. Það að hafa kost á að 

endurhanna starf sitt getur leitt til persónulegs vaxtar og hjálpað starfsfólki að ná 

markmiðum sínum (Wrzesniewski og Dutton, 2001). Svo virðist sem endurhönnun starfa 

geti gert starfsfólk hamingjusamara en í rannsókn Slemp og Vella-Broderick (2013) kom 

fram að umfang endurhönnunar starfa  sem starfsmenn tóku þátt í var háð því hversu 

mikil áhrif hún hafði á andlega vellíðan þeirra.  

Endurhönnun starfa hefur ekki alltaf góð áhrif á hagsmuni skipulagsheildar heldur 

getur samhliða skaðað frammistöðu starfsmanns og skipulagsheildarinnar (Demerouti 

o.fl., 2015). Endurhönnun starfa getur þannig haft galla í för með sér sem geta verið að 

markmið starfsmanna séu ekki í takt við markmið skipulagsheildarinnar (Wrzesniewski og 

Dutton, 2001), ójafn aðgangur, t.d. að tíma og misskipt sjálfræði starfsmanna (Berg, 

Wrzesniewski og Dutton, 2010). Þá getur verið hætta á að einstaklingar taki of mikið að 

sér. Ef starfsmenn eru ekki upplýstir um áhættuna við slíkt, getur það leitt til of mikillar 

yfirvinnu, streitu, örmögnunar, kulnunar og/eða óhamingju (Wrzesniewski og Dutton, 

2001). Í ljósi þessa hafa sumir rannsakendur deilt um hvort stjórnendur ættu að vera taka 

meiri þátt í endurhönnun starfa (Schoberova, 2015). Einnig er hætta á misnotkun, þannig 

að  starfsmenn fari framúr væntingum án þess að fá sanngjarnt endurgjald frá 

skipulagsheildinni (Bunderson og Thompson, 2009). 

Þrátt fyrir ofangreinda gagnrýni eru kostir endurhönnunar starfa mun meiri en 

gallarnir. Í síbreytilegum heimi þegar umhverfi fyrirtækja og stofnana breytist eins og 

hendi væri veifað er enn frekari grundvöllur fyrir að starfsmenn fái að endurhanna störf 

sín og hugsa hlutina upp á nýtt. 
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2.5.4 Styrkleikainngrip 

Styrkleikar einstaklinga hafa verið skilgreindir sem „leiðir til að hegða sér, hugsa eða finna 

fyrir því sem einstaklingur hefur náttúrulega getu til, nýtur þess að gera og sem gerir 

honum kleift að ná sem bestum árangri á sama tíma og viðkomandi sækist eftir að vera 

metinn að verðleikum fyrir árangurinn“ (Quinlan, Swain og Vella-Brodrick, 2012, bls. 

1146). Til eru spurningalistar eins og „Values in Action“ (VIA) og Realise 2, sem aðstoða 

starfsmenn við að bera kennsl á styrkleika sína í starfi (Peterson og Seligman, 2004). 

Realise 2 heitir nú Strengths Profile (innskot höf.). Einnig eru fleiri dæmi um 

styrkleikakannanir s.s. Strengths finder og Virtues Project (Quinlan o.fl. 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt að styrkleikainngrip geta nýst vel til að auka vellíðan starfsmanna, 

auka helgun, bæta leiðtogahæfni og auka áhrif markþjálfunar (MacKie, 2014; Meyers and 

van Woerkom, 2017; Quinlan o.fl., 2012). Niðurstöður Miglianico, Dubreuil, Miquelon, 

Bakker og Martin-Krumm (2019) eru að nýting styrkleika er jákvæð þegar kemur að 

starfsánægju, helgun í starfi og árangri í vinnu. Þegar starfsmenn þekkja, nota og þróa 

styrkleika sína eru þeir líklegri til að skila betri frammistöðu í starfi og vinna frekar að 

fyrirbyggjandi aðgerðum á vinnustaðnum (Cable, Gino og Staats, 2013; Harzer og Ruch, 

2014; Van Wingerden og Van der Stoep, 2018; Van Woerkom og Meyers, 2015), þeir eru 

hjálplegri, vinna síður gegn skipulagsheildinni (Kong og Ho, 2016; Lavy og Littman-Ovadia, 

2017; Littman-Ovadia, Lavy og Boiman-Meshita, 2017) og eru meira skapandi varðandi 

lausn vandamála (Lee, Gino, Cable og Staats, 2016). Auk þess er nýting styrkleika á 

vinnustað einnig tengd jákvæðum upplifunum,s.s. starfsánægju og helgun (Harzer og 

Ruch, 2013) og jákvæðum tilfinningum, s.s. gleði, stolti eða eldmóð (Cable o.fl., 2013; 

Littman-Ovadia o.fl., 2017). 

Peterson og Seligman (2004) komu fram með VIA (Values in Action) styrkleikana sem 

lýsa ákjósanlegum persónulegum styrkleikum. Persónulegir styrkleikar eru skilgreindir 

sem mælanlegir eiginleikar (s.s. þrautseigja, teymisvinna og samkennd) sem birtast í 

hugsunum, tilfinningum og hegðun sem er eðlileg viðkomandi einstaklingi (Quinlan o.fl., 

2012). Styrkleikainngrip taka til kenninga um persónulega styrkleika, einkenni, þróun og 

nýtingu styrkleika fyrir starfsmenn. (Donaldson o.fl. 2019b).  

Helstu módel fyrir innleiðingu styrkleikainngripa í skipulagsheildum byggja á 

fjölbreyttum aðferðum til að bera kennsl á, nýta og þróa styrkleika hjá einstaklingum 
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(Miglianico o.fl. 2019). Harzer og Ruch (2016) þróuðu rafræn inngrip sem voru prófuð og 

innleidd hjá hópi auk þess sem þeir voru með samanburðarhóp. Þátttakendur fundu út 

fjóra helstu styrkleikana sína með aðstoð VIA prófsins og áttu síðan að fjalla um hvernig 

þeir notuðu þessa styrkleika í daglegum athöfnum og verkefnum. Þeir voru síðan beðnir 

um að nota þessa fjóra helstu styrkleika á nýjan og öðruvísi hátt en áður næstu fjórar 

vikurnar í vinnunni. Samanburðarhópurinn átti að fjalla um fjórar aðstæður þar sem þeir 

voru framúrskarandi. Mælingar voru gerðar fyrir og eftir inngrip, eftir þrjá mánuði og 

síðan eftir sex mánuði. Niðurstaðan var að lífsánægja og köllun (e. calling) þeirra sem 

unnu með styrkleikana jókst og áhrifin vörðu í sex mánuði eftir inngrip. Enginn munur var 

hjá samanburðarhópnum.  

Forest, Mageau, Crevier-Braud, Bergeron, Dubreuil og Lavigne (2012) þróuðu einnig 

inngrip þar sem þeir báðu þátttakendur að bera kennsl á styrkleikana sína með því að taka 

VIA-prófið, lýsa því þegar þeir væru upp á sitt besta í vinnunni og síðan að nota tvo af 

styrkleikunum á nýjan hátt í vinnunni í tvær vikur. Í lokin voru þátttakendur beðnir um að 

gefa upp hvaða styrkleika þeir hefðu notað og að hugsa um jákvæð áhrif þess að hafa 

notað þessa styrkleika í starfi sínu. Tveimur mánuðum síðar sýndu niðurstöður aukningu 

í nýtingu styrkleikanna ásamt aukningu í vellíðan og ástríðu í starfi. Mælingar hjá 

samanburðarhópnum sýndu ekki eins góðan árangur.   

Meyers og van Woerkom (2017) framkvæmdu vettvangsrannsókn (e. field study) hjá 

116 þýskum starfsmönnum þar sem þátttakendur áttu að bera kennsl á, þróa og nýta 

styrkleika sína. Þátttakendur áttu að finna þrjá helstu styrkleika sína með notkun 

styrkleikakorta og leiðbeinandi spurninga. Síðan tók við hálfs dags þjálfunardagskrá sem 

var leidd af sérfræðingum og hönnuð með það að leiðarljósi að aðstoða þátttakendur við 

að nýta styrkleika sína í vinnunni. Hver þátttakandi átti að velja vinnufélaga sem myndi 

fylgjast með framvindu viðkomandi. Niðurstöðurnar sýndu jákvæð áhrif á þátttakendur 

til skamms tíma en staðan var svipuð mánuði eftir inngrip og hún var fyrir inngrip. Aftur á 

móti vöruðu áhrifin á andlegan auð þátttakenda lengur (sjálfstraust, bjartsýni, von og 

þrautseigja). 

Migliancio o.fl. (2019) hönnuðu módel fyrir þróun styrkleikainngripa í 

skipulagsheildum í fimm skrefum. Fyrsta skrefið er að fræða þátttakendur um styrkleika 

og þau inngrip sem eru fyrirhuguð, veita þeim tækifæri til að skilja tilganginn og ferlið og 
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að geta spurt spurninga. Næsta skref er að greina styrkleika þátttakenda með 

styrkleikaprófum og geta blandaðar aðferðir styrkt greininguna, s.s. styrkleikapróf ásamt 

endurgjöf frá vinnufélögum. Þriðja skrefið er að samþætta styrkleikana við sjálfsmynd 

einstaklingsins sem fær tækifæri til að melta upplýsingarnar, skilja þær og vinna með þær. 

Fjórða skrefið er tvíþætt, einstaklingur ákveður annars vegar hvaða breytingar hann vill 

gera til að nýta styrkleika sína betur og fer hins vegar að vinna að innleiðingu þeirra. Gæta 

þarf að því að einstaklingur ofnoti ekki styrkleika sína og nýti réttu styrkleikana í réttu 

magni á réttum tíma. Fimmta skrefið felst í mati á árangri sem getur annars vegar tengst 

starfsmanninum (meðvitund um eigin styrkleika, markmiðsetning og almenn vellíðan) og 

hins vegar mati á breytingum á þáttum sem  voru mældir fyrir inngrip, s.s. vellíðan, 

starfsánægja, hvatning, helgun eða afköst. Mynd 3 sýnir líkan Miglianico (2019) fyrir 

þróun styrkleika í skipulagsheildum og skrefin fimm. 

 

Mynd 3. Líkan af þróun styrkleika í umhverfi skipulagsheilda (Miglianico o.fl., 2019) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að styrkleikainngrip geti verið nytsamlegt til að bæta 

vellíðan starfsmanna, bæta leiðtogafærni og árangur markþjálfunar (MacKie, 2014; 

Quinlan o.fl., 2012). Það eru til margar aðferðir til að þróa styrkleika. Hvort sem það er 

unnið með einstaklinga, hópa eða skipulagsheildir getur styrkleikainngrip verið tækifæri 

til að þróa inngrip á nýstárlegan hátt (Miglianico o.fl. 2019). 

2.5.5 Þakklætisinngrip 

Í rannsóknum tengdum jákvæðri sálfræði hefur komið í ljós að það að kunna að meta hluti 

og aðstæður og að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur bætir líðan fólks. Það að 

sýna öðrum þakklæti hefur góð áhrif á þann sem sýnir þakklætið og einnig á þann sem 

þiggur þakklætið (Fredrickson, 2001; Lyubomirsky, 2008). Það að sýna og þiggja þakklæti 

kallar á jákvæðar tilfinningar, eykur einbeitingu og þrautseigju, gerir fólk orkumeira og 

það verður bjartsýnna og heilsuhraustara (Emmons og McCullough, 2003; Lyubomirsky 

2008). 
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Wood, Froh og Geraghty (2010) skilgreina þakklæti á vinnustað sem það að veita eftirtekt 

og vera þakklátur fyrir það jákvæða á vinnustaðnum. Því eru þakklætisinngrip 

starfsmanna markvissar aðgerðir sem eru sniðnar að því að auka þakklæti á vinnustað.  

Seligman o.fl. (2005) rannsökuðu ýmis inngrip og áhrif þeirra á vellíðan þátttakenda, 

s.s. áhrif þess að fara í þakklætisheimsókn eða skrifa þakklætisbréf. Einnig að skrifa að 

kvöldi um þrjá góða hluti sem gerðust yfir daginn og hvaða þátt viðkomandi átti í þessum 

hlutum og að skrifa um tímabil þar sem viðkomandi var upp á sitt besta. Helstu 

niðurstöðurnar voru að það að skrifa um þrjá góða hluti væri eitt af þeim inngripum sem 

ykju hvað mest vellíðan fólks, áhrifin vöruðu allt upp í sex mánuði á eftir. 

Þakklætisheimsókn hafði líka jákvæð áhrif á vellíðan en áhrifin virtust vara upp undir 

mánuð. Rannsókn Gander, Proyer, Ruch og Wyss (2013) leiddi einnig í ljós að jákvæð 

inngrip tengd þakklætisæfingum og að nýta styrkleika sína á nýjan hátt eykur vellíðan 

fólks og dregur úr þunglyndi. Einnig hefur verið sýnt fram á hversu góð áhrif það hefur á 

fólk að gera góðverk. Fólk sem er hamingjusamt verður enn hamingjusamara og 

þakklátara með því að að gera góðverk og veita þeim athygli (Otake, Shimai, Tanaka-

Matsumi, Otsui og Fredrickson o.fl., 2006).  

Rannsókn Kaplans, Bradley-Geist, Ahmad, Anderson, Hargrove og Lindsey (2014) á 

þakklætisinngripum var byggð á því að biðja starfsmenn um að skrá þrisvar sinnum í viku 

hugsanir sem tengdust því hvað þeir væru þakklátir fyrir í starfi sínu, hugsa um stuðning 

frá vinnufélögum ásamt atriðum þar sem vinnufélagar hafa lagt sig fram fyrir þá. Wood 

o.fl. (2010) leggja til þakklætisinngrip sem öfluga leið til að bæta vellíðan starfsmanna. 

Harty, Gustafsson, Björkdahl og Möller (2016) könnuðu þakklætisinngrip þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að telja upp þrjá góða hluti (e. three good things) sem þeir 

væru þakklátir fyrir og sem tengdust vinnunni þeirra. Þetta inngrip nýtir módel sem snýr 

að þakklæti (e. count-your-blessing model) sem gerir ráð fyrir að það að beina athyglinni 

að því sem maður er þakklátur fyrir skapi jákvæðni og bjartsýni og auki vellíðan í vinnu 

(Donaldson o.fl. 2019b; Lyubomirsky o.fl., 2005). Starfsmenn sem tóku þátt í 

þakklætisinngripunum bjuggu við meiri starfsánægju og sjálftraust eftir tíu vikna prógram 

af inngripum samanborið við viðmiðunarhóp (Donaldson o.fl., 2019a).  

Það að temja sér þakklæti hefur bein áhrif á vellíðan fólks (Lyubomirsky o.fl., 2005; 

Seligman o.fl., 2005) og eykur starfsánægju (Harty o.fl., 2016). 
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Helstu tegundir þakklætisinngripa eru að fara yfir það sem viðkomadi er þakklátur fyrir, 

ritun þakklætisbréfa og að kvöldi, að hugsa um og rita þrjá góða hluti sem maður er 

þakklátur fyrir þann daginn. 

2.5.6 Núvitundarinngrip 

Fjöldi rannsókna á áhrifum af ástundun núvitundarþjálfunar hefur margfaldast síðastliðin 

ár (Good, Lyddy, Glomb, Bono, Brown, Duffy o.fl. 2016). Núvitund vísar til margvíslegra 

eiginleika, æfinga og venja sem deila sameiginlegriáherslu á getu til að dvelja í líðandi 

stundu í fullri vitund og án þess að dæma (Brown, Ryan og Creswell, 2007). Í kjarna 

núvitundar er sú geta að veita athygli bæði innra áreiti (vitsmunum, líkamsskynjun) og 

ytra áreiti (umhverfi, félagslegum samskiptum) án þess að dæma eða að leggja mat á 

hlutina (Glomb, Duffy, Bono og Yang, 2011).  

Aukinn áhugi hefur verið síðustu árin á að innleiða núvitundarþjálfun til að auka 

vellíðan starfsmanna og bæta árangur skipulagsheilda (Burton, Burgess, Dean, 

Koutsopoulou og Hugh-Jones, 2017; Hyland, Lee og Mills, 2015). Það eru margir þættir 

sem valda þessum aukna áhuga og mögulegu virði núvitundar fyrir skipulagsheildir. Einn 

þátturinn er vaxandi fjöldi vísbendinga um að núvitundarþjálfun sé tengd bættum árangri 

skipulagsheilda, s.s. aukinni helgun starfsmanna og bættri frammistöðu  ásamt því að 

draga úr streitu (Allen, Eby, Conley, Williamson, Mancini og Mitchell, 2015). Annar þáttur 

er vel kynntur árangur margra fyrirtækja sem hafa innleitt núvitundarþjálfun fyrir 

starfsmenn sína, s.s. Google, Target og sjóher Bandaríkjanna svo nokkur séu nefnd 

(Aikens, Astin, Pelletier, Levanovich, Baase, Park o.fl., 2014; Jha, Stanley, Kiyonaga, Wong 

og Gelfand, 2010; Wolever, Bobinet, McCabe, Mackenzie, Fekete, Kusnick o.fl., 2012). 

Síðast en ekki síst er sá ávinningur að draga út streitu áríðandi fyrir skipulagsheildir vegna 

þess mikla kostnaðar sem fyrirtæki verða fyrir af völdum streitu starfsmanna (Anger, 

Elliot, Bodner, Olson, Rohlman, Truxillo o.fl., 2015).  

 Samkvæmt Langer (2010) sýna niðurstöður úr rannsóknum til 30 ára að með reglulegri 

ástundun núvitundar getur skilvirkni og nýsköpun aukist, samvinna batnað og 

starfsánægja aukist. Einnig getur ástundun núvitundar dregið úr hættu á kulnun. Fyrirtæki 

víða um heim hafa innleitt núvitund til að ná auknum árangri. Eitt þeirra fyrirtækja er 

Google eins og kom fram hér að framan en þar hafa þúsundir stafsmanna farið á 

námskeiðið „Search Inside Yourself“ og segja margir þeirra að það hafi aukið lífsgæði 
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þeirra, bæði í lífi og starfi. Eftir 20 klukkustunda námskeið fundu starfsmenn fyrir ýmsum 

góðum áhrifum, minni streitu, meiri afköstum, auknu sjálfstrausti og aukinni ánægju, þá 

voru þeir meira skapandi, þolinmóðari, rólegri og hamingjusamari (Tan, 2012). 

Eby, Allen, Conley, Williamson, Henderson og Mancini (2019) tóku saman yfirlit yfir 

rannsóknir á núvitundarinngripum fyrir starfsmenn og þeim leiðum sem var beitt. Í 85% 

tilfella var að minnsta kosti tveimur aðferðum beitt og var fyrirlestraform nýtt í 95% 

tilfella. Algengt var að upptökur væru notaðar, s.s. leiddar hugleiðslur og 

öndunarhugleiðslur eða í 58% tilfella og einnig var algengt að hafa samræður í hópnum 

eða í um 51% tilfella. Rúmlega helmingur rannsóknanna notaði blöndu af æfingum á 

staðnum ásamt heimavinnu. Um tveir þriðju hlutar rannsóknanna notaði matsaðferðir 

sem innihéldu samanburðarhóp, sem gerir það að verkum að hægt var að draga sterkari 

ályktanir. Í mörgum tilfellum er núvitundaraðferð Kabat-Zinn notuð (MBSR – Mindfulness 

Based Stress Reduction) (Kabat-Zinn, 1990 í Eby o.fl., 2019) en ýmsar aðrar aðferðir voru 

einnig notaðar ásamt mismunandi leiðum til að deila þekkingu og æfa, mismunandi 

tímalengd þjálfunar, mismunandi tímabil og mismunandi fjöldi æfingalotna. 

Rannsakendur höfðu litlar upplýsingar um hvaða einstaklingar væru ábyrgir fyrir þjálfunni 

eða hvernig væri hvatt til hennar, fylgst með og/eða þjálfunin styrkt. Einnig var lítið vitað 

um hversu löng þjálfunin þyrfti að vera og spurning hvort styttri þjálfunardagskrá gæti 

skilað svipuðum ávinningi og lengri dagskrá eða hvort stíf æfingarhelgi gæti skilað meiri 

ávinningi en styttri lotur í margar vikur. Annar möguleiki er síðan sambland af þjálfun á 

staðnum og rafrænni þjálfun af einhverju tagi (Eby o.fl., 2019). Þrátt fyrir margar 

rannsóknir um núvitund og árangur af ástundun hennar eru mikil tækifæri í rannsóknum 

á þessu samspili þjálfunar og mögulegs ávinnings fyrir starfsmenn. 

2.5.7 Vellíðanarinngrip  

Inngrip sem auka vellíðan starfsmanna geta verið bæði almenn og sérsniðin að 

vinnuumhverfinu s.s. mat á starfsánægju og mat á vinnutengdum áhrifum (Bakker og 

Oerlemans, 2011). Vellíðanarkenning (e. well-being theory) Seligmans (2011), þekkt sem 

PERMA, er ein af grundvallarumgjörðum þegar unnið er með vellíðanarinngrip 

(Donaldson o.fl., 2019a). PERMA stendur fyrir jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions), 

áhuga og innlifun (e. engagement), félagsleg tengsl (e. relationships), tilgang (e. meaning) 

og árangur (e. accomplishment). Vellíðanarkenning Seligmans á rætur að rekja til 
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kenningar hans um sanna hamingju (e. authentic happiness theory). Markmið 

kenningarinnar er að bæta lífsánægju og mæla hana (Seligman, 2011). 

Inngrip líkt og PERMA sem hafa það markmið að auka vellíðan starfsmanna hafa sýnt 

fram á minni fjarveru, minni starfsmannaveltu, aukna starfsánægju, aukna skuldbindingu 

starfsmanna gagnvart skipulagsheildinni, valdeflingu, aukið traust til yfirstjórnar svo ekki 

sé talað um aukna vellíðan starfsmanna og bættan árangur skipulagsheilda (Boehm og 

Lyubomirsky 2008; Donaldson o.fl., 2019a; Donaldson o.fl., 2019b; Laschinger, Leiter, 

Day, Gilin-Oore og Mackinnon, 2012; Layous, Nelson og Lyubomirsky, 2013; Pelled og Xin, 

1999). Björg Kristín Ragnarsdóttir (2019) rannsakaði vellíðan grunnskólakennara út frá 

kenningum Seligmans og nýtti PERMA spurningalistann til þeirrar rannsóknar og var hann 

aðlagaður að markhópnum. „PERMA-spurningalistann fyrir vinnustaði má nýta í vinnu að 

bættum velfarnaði því hann sýnir hvar er þörf á inngripi og með reglubundinni fyrirlögn 

hans má kanna hvort inngrip hafa tilskilin áhrif“ (Björg Kristín Ragnarsdóttir, 2019, bls. 4). 

Inngrip eins og PERMA er oft innleitt með markþjálfun og verkefnavinnu. 

2.5.8 Ýmis önnur jákvæð inngrip í skipulagsheildum 

Til eru ýmis fleiri inngrip sem verður ekki farið yfir í smáatriðum en hér hefur verið fjallað 

um þau inngrip sem hafa hvað mest áhrif á vellíðan á vinnustað samkvæmt nýlegum 

rannsóknum.  

Þegar horft er til vellíðanar og hamingju í lífi og starfi er áhugavert verkefni sem breska 

ríkisstjórnin fól vinnuhópnum „Foresight´s Mental Capital and Wellbeing Project“ en það 

var að fara yfir hvaða áhrifaþættir stuðli að vellíðan og lífshamingju. Farið var yfir 

rannsóknir hvaðanæva að úr heiminum, frá um 400 rannsakendum og teknar saman 

aðferðir sem byggja á sterkum rannsóknargrunni. Niðurstöðurnar voru leiðbeiningar um 

fimm leiðir að vellíðan; að mynda tengsl og rækta þau; að hreyfa sig; að taka eftir og vera 

í núinu; að vera stöðugt að læra eitthvað nýtt og að gefa af sér með því meðal annars að 

sýna þakklæti, brosa og gera góðverk. Rannsóknir sýna að jafnvel lítilsháttar aukning á 

vellíðan getur stuðlað að því að einstaklingar blómstra í lífinu (Embætti landlæknis, 2014; 

Heilsuvera.is). Víða í fyrirtækjum er greiddur líkamsræktarstyrkur og starfsmönnum 

gefinn kostur á því að hreyfa sig á vinnutíma til að styðja við heilsu og vellíðan þeirra.  

Önnur inngrip sem geta haft góð áhrif á vellíðan fólks og getur verið áhugavert að 

skoða eru t.d.; að skrifa niður minningar úr æsku; skrifa um stundir þar sem fólk er upp á 
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sitt besta og síðast en ekki síst að nýta húmor sem jákvætt inngrip (Seligman o.fl. 2005) 

og þá eru æfingar eins og „þrír fyndnir hlutir“, „að innleiða húmor í lífið“ og fleiri slíkar að 

auka vellíðan (Wellenzohn, Proyer og Ruch, 2016). Einnig fræðsla um kenningar 

Csikszentmihalyi (2002) um flæði, kenningar Carol Dweck (2008) um mikilvægi hugarfars, 

þ.e. gróskuhugarfars (e. growth mindset) og festuhugarfars (e. fixed mindset) og síðast 

en ekki síst, fræðsla um mikilvægi jákvæðra og neikvæðra tilfinninga (Fredrickson, 2001). 

2.5.9 Jákvæð inngrip í skipulagsheildum á Íslandi 

Lítið er til af íslenskum rannsóknum á jákvæðum inngripum á vinnustað og áhrifum þeirra 

á vellíðan og hamingju starfsmanna. Ýmis fyrirtæki, félög og menntastofnanir bjóða upp 

á fyrirlestra og námskeið um atriði sem tengjast vellíðan á vinnustað, s.s. núvitund o.fl. og 

eru mörg fyrirtæki og stofnanir að nýta sér slíka þjónustu.  

Höfundur rannsakaði orkustjórnun í Íslandsbanka árið 2014 en orkustjórnun er eitt af 

þeim tækjum sem nýtt er til að stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan starfsmanna. 

Um inngrip var að ræða þar sem stjórnendum og starfsmönnum bauðst að fara í gegnum 

fræðslu um ákveðnar leiðir til bættrar líðanar og var niðurstaða rannsóknarinnar að 

fræðslan hafði jákvæð áhrif á frammistöðu og líðan starfsmanna. Einnig að stuðning 

stjórnenda þarf til og áhrif dvína ef það er ekki markviss eftirfylgni (Ingibjörg Birna 

Ólafsdóttir, 2014). Hagvangur hefur haldið úti ráðgjöf og námskeiðum um orkustjórnun 

(hagvangur.is) og á vef VIRK starfsendurhæfingarsjóðs, velvirk.is er umfjöllun um 

orkustjórnun og leiðir til að tileinka sér hana ásamt mörgum öðrum upplýsingum um leiðir 

til vellíðanar (velvirk.is). 

Á Íslandi hafa verið ýmsar reglulegar mælingar í gangi varðandi líðan og hamingju 

Íslendinga og í fréttabréfi Embættis landlæknis frá mars 2018 kemur fram að hlutfall 

fullorðinna sem telja sig hamingjusama er hæst frá 45 ára aldri. Þessi sami aldurshópur 

finnur fyrir minni streitu og minni einmanaleika en yngri aldurshópar. Athygli vekur að 

það hefur dregið úr hamingju yngri aldurshópa þegar hún eykst hjá þeim eldri samkvæmt 

nýjustu upplýsingum sem eru frá árinu 2017 (Embætti landlæknis, 2018). Þessar 

niðurstöður eru athyglisverðar og vert að fylgjast vel með framvindu mála.  

Í febrúar 2019 var undirrituð viljayfirlýsing af fulltrúum frá Embætti landlæknis, 

Vinnueftirliti ríkisins og VIRK Starfsendurhæfingarsjóði um þróunarverkefnið 

„Heilsueflandi vinnustaður“. Tilgangur og markmið verkefnisins er að að stuðla að betri 



 

39 

heilsu og vellíðan vinnandi fólks á vinnustöðum, fyrirbyggja kulnun og minnka brottfall af 

vinnumarkaði. Verkefnið er byggt á sömu hugmyndafræði og önnur verkefni á vegum 

Embættis landlæknis, Heilsueflandi samfélag og Heilsueflandi leik-, grunn- og 

framhaldsskólar. Verkefnið felur í sér samstarf um mótun viðmiða fyrir heilsueflandi 

vinnustaði og góða miðlun upplýsinga til að útvega vinnustöðum verkfærakistu til að 

skapa heilsueflandi umhverfi (Embætti landlæknis, 2019). 

Samkvæmt upplýsingum frá Sigríði Kristínu Hrafnkelsdóttur verkefnastjóra Embættis 

landslæknis í verkefninu var farið af stað fyrir rúmu ári. Byrjað á því að móta heilsueflandi 

gátlista út frá skilgreindum áhrifaþáttum heilbrigðis og hann aðlagaður að áhrifaþáttum 

heilbrigðis á vinnustað. Við mótun listanna var horft til þess hvað væri búið að gera 

erlendis og hvað væri að gerast í dag. Listarnir voru lagaðir að íslenskum aðstæðum og 

umhverfi dagsins í dag og eru í stöðugri endurskoðun. Auglýst var eftir 10 fyrirtækjum 

sem væru tilbúin í tilraunaverkefnið og búið er að kynna gátlistana fyrir fyrirtækjunum en 

væntanlega verða tafir vegna Covid-19. Fyrirtækin sem taka þátt í tilraunaverkefninu 

stofna stýrihóp sem sér um að fara yfir og svara gátlistunum sem eru með 5 punkta 

mælikvarða (munnleg heimild). Það verður áhugavert að fylgjast með verkefninu 

„Heilsueflandi vinnustaður“. 

Það er því víða margt í gangi varðandi jákvæð inngrip á vinnustöðum þó ekki liggi fyrir 

mikið af rannsóknum en vonandi breytist það í náinni framtíð.  

Það er því til mikils að vinna fyrir skipulagsheildir að fræða starfsmenn sína um áhrif 

jákvæðra inngripa og skapa frjóan jarðveg fyrir slík inngrip til að stuðla að aukinni vellíðan 

í lífi og starfi.  

Tilgáturnar í þessari rannsókn eru tvær og eru eftirfarandi: 

Tilgáta 1 – Fræðsla um aðferðir jákvæðra sálfræði eykur vellíðan starfsmanna. 

Tilgáta 2 – Fræðsla um aðferðir jákvæðra sálfræði eykur vellíðan starfsmanna meira en 

hjá samanburðarhópi sem ekki hlýtur fræðslu.  
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókninni. Fyrst 

verður fjallað um mælitækið sem var notað, því næst þátttakendur, þá framkvæmd 

rannsóknarinnar og aðferðina við mælingar og úrvinnslu gagna.  

3.1 Mælitæki 

Mæling sem var notuð í tengslum við námskeiðið var þýddur spurningalisti „The 

Authentic Happiness Inventory“ af vefnum www.theauthentichappiness.com., sem 

lagður var fyrir þátttakendur, sjá viðauka II. 

The Authentic Happines Inventory (AHI) er mælikvarði sem er notaður til að mæla 

vellíðan á líðandi stundu (Seligman o.fl., 2005). Vellíðan er skilgreind sem jákvæðar 

tilfinningar, helgun og að finna tilgang. AHI mælikvarðinn er mælitæki til  að mæla 

núverandi hamingjustig og endurspeglar þrenns konar hamingjusamt líf; ánægjulega lífið 

(e. pleasant life), virka lífið (e. engaged life) og merkingarbæra lífið (e. meaningful life) 

(Shepherd, Oliver og Schofield, 2014). Í grein Kristjáns Kristjánssonar (2011) fer hann yfir 

nánari skilgreiningar Seligmans á þessum hugtökum sem koma fram í bók um „sanna 

hamingju“ (e. authentic happiness) frá 2002. „Ánægjulega lífið felst í því að framkalla sem 

flestar jákvæðar tilfinningar í eigin brjósti. Virka lífið felst í því að nýta „sérkennisstyrkleika 

sína“ (þá styrkleika sem maður hefur þegar til brunns að bera í ríkustum mæli) til þess að 

öðlast sátt við lífið. Merkingarbæra lífið felst í því að nýta þessa styrkleika í þágu einhvers 

sem er stærra en maður sjálfur (hugsjónar, trúarbragða, siðrænna gilda, fjölskyldutengsla, 

náttúruverndar eða einhvers álíka)“ (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 6). 

Mælikvarðinn inniheldur tuttugu og fjórar spurningar og það eru fimm fullyrðingar við 

hverja spurningu. Þátttakendur voru beðnir um að velja eina fullyrðingu við hverja 

spurningu sem lýsti best líðan þeirra síðustu vikuna að meðtöldum deginum þegar 

spurningalistanum var svarað. Svörin hafa gildin 1 til 5, þar sem 5 stendur fyrir mikla 

vellíðan en 1 fyrir mikla vanlíðan og sama fyrirkomulag var við svörun á öllum 24 

spurningunum. Stig þátttakenda eru lögð saman og reiknað út meðaltal sem gefur til 

kynna vellíðanargildi. Mælikvarðinn hefur reynst réttmætur og áreiðanlegur. (Sheperd 

o.fl., 2014). Það er í samræmi við mælingu rannsakanda sem komst að sömu niðurstöðu 

og var Cronbach´s alpha = .96 og innri samkvæmni (ICC) =.96, p<0.001.  Sterk jákvæð fylgni 

http://www.theauthentichappiness.com/
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fannst við aðra mælikvarða sem mæla breytingar á líðan svo sem Satisfaction with Life 

Scale (SWLS) og Positive and Negative Affect Scale (PANAS) (Shepherd o.fl., 2014; 

Shepherd, Oliver og Schofield, 2015). AHI spurningalistinn getur verið nytsamlegur til 

mælinga þegar litið er til inngripa til að auka vellíðan og hamingju (Shepherd o.fl., 2014).  

Spurningalistinn var þýddur af höfundi sem fékk dygga aðstoð frá maka en 

spurningarlistinn var ekki bakþýddur. Bakgrunnsspurningum var bætt við aftast í 

spurningalistann, um kyn, aldur og hvort viðkomandi sat eða sat ekki fyrirlestraröðina.  

Í viðauka I er að finna auglýsingu á fyrirlestraröðinni, í viðauka II er spurningalistinn, 

Ósvikin (sönn) hamingja, í viðauka III er gerð grein fyrir efni og tilhögun fyrirlestraraðanna 

og í viðauka IV er mynd af ferli rannsóknarinnar á jákvæðum inngripum á vinnustað. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru þeir starfsmenn Íslandsbanka sem skráðu sig á innra 

neti bankans á fyrirlestraröðina „Vellíðan í lífi og starfi með áherslum jákvæðrar sálfræði“ 

sem samanstóð af fjórum fyrirlestrum sem tóku hver um eina klukkustund. Þátttakendur 

fengu síðan samstarfsmenn til liðs við sig, sem sátu ekki fyrirlestrana, til að mynda 

samanburðarhóp.  

Alls skráðu 40 starfsmenn sig á fyrirlestraröðina. Af þeim mættu 6 aldrei og létu ekki 

vita, 2 mættu einu sinni, 5 mættu tvisvar, 14 mættu þrisvar og 13 mættu í öll skiptin. Á 

fyrsta fyrirlesturinn mættu 28 starfsmenn, 31 á annan, 25 á þriðja og 25 á fjórða. Margir 

létu vita af fjarveru vegna funda, veikinda og leyfa. Af þeim 40 sem skráðu sig upphaflega 

á námskeiðið voru 4 karlmenn. 1 mætti aldrei, 1 mætti einu sinni, 1 mætti tvisvar og 1 

mætti á alla fjóra fyrirlestrana. Eftir hvern fyrirlestur voru glærur sendar út með efni 

viðkomandi fyrirlestrar til allra þeirra sem höfðu skráð sig á fyrirlestraröðina. 

Samanburðarhópurinn samanstóð af 24 starfsmönnum. 

3.3 Framkvæmd 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að meta áhrif fyrirlestra á vellíðan og hamingju þeirra 

sem á hlýddu og því talið skilvirkast að nota megindlega rannsóknaraðferð og leggja 

spurningalista fyrir þátttakendur, samanber umfjöllun í kafla 3.1. Kastljósinu var beint að 

jákvæðum inngripum á vinnustöðum og áhrifum þeirra samkvæmt rannsóknum. Leitað 

var til mannauðsstjóra Íslandsbanka í febrúar 2018 og óskaði eftir leyfi til að halda 
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fyrirlestraröð í apríl 2018, fjóra fyrirlestra sem voru vikulega, hver um klukkutíma að 

lengd,  að mælingar yrðu á líðan þátttakenda fyrir og eftir og að fenginn yrði 

samanburðarhópur.  

Markmið fyrirlestraraðarinnar var að auka vellíðan þeirra starfsmanna sem mættu á 

fyrirlestrana með fræðslu um jákvæða sálfræði og ýmsar aðferðir sem gætu haft áhrif á 

vellíðan þeirra í lífi og starfi ef þeir myndu tileinka sér eitthvað af þeim aðferðum. Vel var 

tekið í beiðnina og leyfið góðfúslega veitt. Starfsmaður mannauðsdeildar aðstoðaði við 

framkvæmd fyrirlestraraðarinnar og setti auglýsingu á innra net bankans um að til stæði 

að halda þessa fyrirlestraröð og að hún væri hluti af rannsóknarverkefni. Jafnframt 

upplýsti hann um fyrirlestrana í tölvupósti sem sendur er reglulega á alla starfsmenn 

bankans til upplýsingar um innanhúss námskeið sem eru fram undan. Samt sem áður fór 

fyrirlestraröðin fram hjá mörgum starfsmönnum og nokkrir óskuðu eftir að verða látnir 

vita ef efnið yrði endurtekið síðar.  

Spurningalisti á pappírsformi var lagður fyrir þá þátttakendur sem mættu á fyrsta 

fyrirlesturinn og svo aftur fyrir þátttakendur sem mættu á þann síðasta. Þeir starfsmenn 

sem bættust við eftir fyrsta fyrirlesturinn fylltu líka út spurningalistann. Öll svör sem 

bárust voru notuð í rannsókninni en nokkrir þátttakendur svöruðu ekki öllum 

spurningunum. 

Þátttakendur voru beðnir um að finna annan starfsmann innan bankans sem sat ekki 

fyrirlestraröðina og fá hann til að fylla út spurningalistann á pappír, bæði í upphafi og lok 

fyrirlestrarraðarinnar. Þannig varð til samanburðarhópur sem sat ekki fyrirlestrana. Talið 

var árangursríkara að fá þátttakendur til að svara spurningalistanum á staðnum rétt áður 

en fyrirlestraröðin hófst frekar en að senda hann rafrænt. Þannig mætti tryggja betri skil 

og draga úr utanaðkomandi áhrifum þegar verið væri að fylla út spurningalistann. 

Þátttakendur voru látnir draga númer sem þeir áttu að merkja spurningalistana sína með. 

Einnig voru þeir látnir draga númer fyrir samstarfsmanninn sem sat ekki fyrirlestraröðina 

sem þeir ætluðu að fá til að svara spurningalistanum. Þátttakendur voru hvattir til að 

passa vel upp á númerin, bæði sín eigin og samstarfsfélagans í viðmiðunarhópnum og 

helst að taka mynd af númerunum á símana sína. Í einstaka tilvikum varð ruglingur á 

númerum og því einhver afföll á gögnum til að nýta í fyrir og eftir mælingu per einstakling  

en gögnin nýttust í heildarmælingum þar sem horft var á heildina en ekki niður á 
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einstaklinga. Svörin frá samanburðarhópnum bárust síðan smám saman með 

innanhúspósti. Sendur var tölvupóstur á þátttakendur og þeir beðnir um að fylgja eftir 

svörum frá samstarfsmanni sínum í samanburðarhópnum. 

Fyrirlestraröðin var haldin í apríl 2018, einu sinni í viku, kl. 12-13 í fyrirlestrarsal 

Íslandsbanka í Norðurturni í Smáralind í Kópavogi en ekki var boðið upp á þann möguleika 

að hlusta á fyrirlestrana rafrænt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

4 Niðurstöður 

Tilgáturnar í þessari rannsókn voru tvær: „Fræðsla um aðferðir jákvæðrar sálfræði eykur 

vellíðan starfsmanna“ og „Fræðsla um aðferðir jákvæðrar sálfræði eykur vellíðan 

starfsmanna meira en hjá samanburðarhópi sem ekki hlýtur fræðslu“. Við úrvinnslu gagna 

var notast við tölfræðiforritið SPSS og var bæði notað independent t-próf og paired 

samples t-próf. Miðað er við 95% marktektarmörk og cohen´s d til að meta áhrifastærð. 

Gögnin sem unnið var með og mynda niðurstöður verkefnisins eru svör við 

spurningalistum sem lagðir voru fyrir í byrjun og lok fyrirlestraraðarinnar og svör við 

samskonar spurningalistum sem lagðir voru fyrir samanburðarhóp.  

Heildarfjöldi þeirra sem sat fyrirlestrana og svaraði spurningalistanum fyrir námskeiðið 

var 33 starfsmenn og eftir námskeiðið 25 starfsmenn. Heildarfjöldi í samanburðarhópnum 

sem svaraði spurningalistanum var 23 í fyrri mælingu en 13 í seinni mælingu. 

Meðalaldur þeirra sem sátu námskeiðið var töluvert hærri en samanburðarhópsins, en 

um 82% af þeim sem sátu fyrirlestraröðina voru eldri en 45 ára samanborði við 57% í 

samanburðarhópnum, sjá mynd 4 hér fyrir neðan. 

 

Mynd 4. Aldurssamsetning þátttakenda og aðila í samanburðarhóp 
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Eins og sést á mynd 5 sýndu heildarniðurstöður mælinga hækkun á vellíðanarkvarða 

hjá þeim sem sátu fyrirlestraröðina (úr M = 3,5; SF = 0,33 í M = 3,68; SF =0,40)  en hann 

stóð nokkurn veginn í stað hjá samanburðarhópnum ( fór úr M = 3,39; SF = 0,45 í M = 

3,40; SF = 0,53).  

Helstu niðurstöður eru þær að marktækur munur var á mælingu fyrir og eftir á vellíðan 

þeirra sem sátu fyrirlestraröðina samkvæmt „The Authentic Happiness Inventory“ (AHI) 

og á samskonar mælingu á vellíðan samanburðarhópsins. (t(40) = 2,008; p = 0,05; d = 

0,61). Svarið við fyrri tilgátunni er því að hún stóðst, fræðsla um aðferðir jákvæðrar 

sálfræði eykur vellíðan starfsmanna. Seinni tilgátan stóðst líka um að fræðsla um aðferðir 

jákvæðrar sálfræði auki vellíðan starfsmanna meira en hjá samanburðarhópi sem ekki 

hlýtur fræðslu. Niðurstöður mælinga voru að þegar hópurinn sem sat námskeiðið 

hækkaði á vellíðunarkvarða þá stóð vellíðunarkvarði samanburðarhópsins svo að segja í 

stað.  

 

Mynd 5. Niðurstöður mælinga vellíðanarkvarða (AHI) 

Það náðust ekki fyrri og seinni mælingar niður á alla einstakling sem tóku þátt í 

rannsókninni en það náðust mælingar fyrir 25 einstaklinga sem tóku þátt í 

fyrirlestraröðinni og skiluðu inn svörum með samsvarandi númerum og 13 einstaklinga 

sem voru í samanburðarhópnum og skiluðu inn samsvarandi svörum með samsvarandi 
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númerum. Eins og sést á mynd 6, þegar niðurstöður niður á einstakling eru skoðaðar 

kemur í ljós að vellíðanarkvarði þeirra 25 einstaklinga sem sátu fyrirlestraröðina fer að 

meðaltali úr M=3,48 í M=3,69 en þeirra 13 sem voru í samanburðarhópnum fer að 

meðaltali úr M=3,29 í M=3,30 eða stendur nokkurn veginn í stað. Þetta eru mjög svipaðar 

niðurstöður og fyrir allan hópinn.  

Marktækur munur er á mælingu á breytingu á vellíðunarkvarða þeirra sem sátu 

fyrirlestrarröðina þar sem til eru mælingar á sömu einstaklingum fyrir og eftir bæði. (t(24) 

= 2,73; p = 0.012; d = 0,05).  

 

Mynd 6. Niðurstöður mælinga vellíðanarkvarða (AHI), sömu einstaklingar fyrir og eftir.  

Niðurstöður mælinga vellíðanarkvarða sýna bæði í heildarmælingum og mælingum þar 

sem til eru niðurstöður fyrir sömu einstaklinga fyrir og eftir að þeir einstaklingar sem sátu 

fyrirlestraröðina mælast með meiri vellíðan en samanburðarhópurinn.   

Þegar rýnt er í meðaltalsniðurstöður af fyrir og eftir mælingum vellíðanarkvarða (AHI) 

út frá aldri einstaklinga kemur í ljós að meðaltal vellíðanarkvarða einstaklinga á 

aldursbilinu 46 – 55 ára er hæst, bæði hjá þeim sem sátu fyrirlestraröðina og þeim sem 

sátu ekki fyrirlestraröðina. Þessar niðurstöður koma fram á mynd 7. Ekki er um marktækar 

niðurstöður að ræða þar sem tiltölulega fáir einstaklingar voru í yngri aldurshópunum og 

enginn í yngsta aldursflokknum í samanburðarhópnum. 
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Niðurstöður mælinga á vellíðan gefa til kynna að báðar tilgáturnar í þessari rannsókn 

stóðust. 

 

Mynd 7. Meðaltal vellíðanarkvarða eftir aldri 
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5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif fyrirlestraraðar um jákvæða sálfræði og 

jákvæð inngrip á vellíðan þeirra starfsmanna sem sátu fyrirlestraröðina. Einnig var um 

samanburðarhóp að ræða sem sat ekki fyrirlestrana. Hér á eftir er fjallað um helstu 

niðurstöður og þær skoðaðar í samhengi við fræðilegar kenningar. Um er að ræða 

tiltölulega lítið rannsakað fyrirbæri á Íslandi.  

Tilgátur rannsóknarinnar voru tvær: 

➢ Tilgáta 1 – Fræðsla um aðferðir jákvæðrar sálfræði eykur vellíðan 
starfsmanna.  
 

➢ Tilgáta 2 – Fræðsla um aðferðir jákvæðrar sálfræði eykur vellíðan starfsmanna 
meira en hjá samanburðarhópi sem hlýtur ekki fræðslu.  

 

Margar vísbendingar eru um að aukin vellíðan leiði til aukinna afkasta (Kaplan o.fl., 

2009; Meyers o.fl., 2013), aukinnar sköpunargáfu (Fredrickson, 2001), efli starfsmenn 

andlega, líkamlega og félagslega (Cohn og Fredrickson, 2010; Fredrickson o.fl., 2008) og 

dragi úr líkum á að þeir yfirgefi skipulagsheildina (Griffeth o.fl., 2000). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að hamingjusömu fólki gengur betur í lífinu en þeim sem eru ekki eins 

hamingjusamir, það er betur félagslega tengt og er oftast afkastameira (Diener og Lucas, 

2000; Judge o.fl., 2001; Huppert, 2009). 

Hópurinn sem sat fyrirlestraröðina og fræddist um jákvæða sálfræði jók vellíðan sína 

en vellíðan samanburðarhópsins stóð í stað skv. mælingum á vellíðunarkvarða (AHI) og 

var um marktækan mun að ræða og stóðst því tilgáta 1 í rannsókninni. Niðurstöður gefa 

til kynna að jákvæð inngrip á vinnustað í formi fyrirlestra um aðferðir jákvæðar sálfræði 

auki vellíðan þess starfsfólks sem á þá hlýða. Þær niðurstöður eru í takti við rannsóknir 

um að jákvæð inngrip geti aukið vellíðan fólks (Donaldson o.fl., 2019b). Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt fram á aukna vellíðan starfsmanna vegna jákvæðra inngripa á 

vinnustað en samanburðarhópar hafa sýnt litla sem enga breytingu á sama tíma 

(Donaldson o.fl., 2019b; Luthans o.fl., 2008; Luthans o.fl., 2010; Meyers o.fl., 2013). Þær 

niðurstöður eru í takt við niðurstaða þessarar rannsóknar þar sem tilgáta 2 stóðst einnig, 
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að fræðsla um aðferðir jákvæðrar sálfræði eykur vellíðan starfsmanna meira en hjá 

samanburðarhópi sem hlýtur ekki fræðslu. 

Hópurinn fékk fjölbreytta fræðslu af ýmsu tagi í þessari fyrirlestraröð (sjá viðauka III) 

um aðferðir jákvæðrar sálfræði og jákvæð inngrip og um stutt inngrip var að ræða þar 

sem hver fyrirlestur var ein klukkustund í senn í fjögur skipti. Byggði sú nálgun á 

rannsóknum sem leitt hafa í ljós að fólk sem tileinkar sér fjölbreytt inngrip eykur vellíðan 

sína meira en þeir sem hafa minni fjölbreytni í inngripum (Hefferon og Boniwell, 2011). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að stutt inngrip, frá fjörutíu og fimm mínútum og upp í tvær 

klukkustundir geti gefið góðan árangur og leitt til verulegrar bætingar á frammistöðu 

starfsmanna. Slík inngrip eru hagkvæm og það getur verið auðvelt að flétta þau saman 

við vinnuskipulag og sérstök verkefni (Cameron o.fl., 2011; Krekel o.fl., 2019; Luthans o.fl., 

2010; Meyers o.fl., 2013). Í þessari rannsókn var ekki lagt mat á breytingar á frammistöðu 

starfsmanna enda slíkar mælingar oft á tíðum flóknar. 

Á fyrirlestrunum voru meðal annars kynnt jákvæð inngrip eins og núvitundarinngrip, 

styrkleikainngrip og þakklætisinngrip (sjá viðauka III) en þau inngrip sem hafa sýnt hvað 

mestan árangur eru þróun andlegs auðs starfsmanna (sjálfstraust, jákvætt viðhorf, 

þrautseigja, seigla), endurhönnun starfa, styrkleikainngrip, þakklætisinngrip, 

núvitundarinngrip og vellíðanarinngrip (PERMA) (Donaldson o.fl., 2019a, 2019b). Áhrif af 

jákvæðum inngripum á vinnustað geta verið margvísleg, s.s. draga úr streitu og minnka 

líkur á kulnun (Cameron of l., 2011; Krekel o.fl, 2019), bætt frammistaða, vellíðan og aukin 

helgun (Bakker, Rodríguez-Muñoz og Sans Vergel, 2016; Demerouti o.fl., 2015; Van den 

Heuvel o.fl., 2015; Van Wingerden o.fl. 2016). Það geta því legið mörg tækifæri hjá 

skipulagsheildum að draga úr streitu starfsmanna sinna og koma í veg fyrir kulnun með 

inngripum sem hafa sýnt góðan árangur þessu tengt. 

Það eru samt sem áður til margar tegundir inngripa og margar leiðir til að koma þeim 

á framfæri. Það virðist ekki vera einhver ein tegund inngripa sem er rétt og ekki heldur 

einhver ein leið að miðla upplýsingum heldur er þetta blanda að inngripum og aðferðum 

sem eru metin eftir aðstæðum hverju sinni. Það er persónubundið hvaða inngrip henta, 

hvernig standa eigi að þeim, hversu lengi áhrifin vara af ákveðnum aðgerðum og hvernig 

gengur að viðhald áhrifununum. Það er engin ein aðgerði sem eykur vellíðan allra 

(Lyubomirsky o.fl., 2005). 
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Niðurstöður rannsókna sýna að mismunandi aðferðir henta mismunandi inngripum. Í 

þessari rannsókn var einungis boðið upp á fyrirlestrana á vinnustaðnum, ekki rafrænt en 

samkvæmt rannsóknum Knight o.fl. (2017) auðvelda hópinngrip persónuleg samskipti og 

samvinnu á milli fólks sem getur leitt til jákvæðrar niðurstöðu. Í mörgum tilfellum eru 

inngrip á netinu áhrifaríkari en hefðbundnar leiðir og tilkoma inngripa á netinu hefur 

skapað nýjar leiðir hjá skipulagsheildum (Donaldson o.fl, 2019b; Kraiger og fl., 2006). 

Ennfremur eru inngrip á netinu ákjósanlegur kostur fyrir skipulagsheildir út frá 

kostnaðarhagkvæmni og hversu auðvelt er að beita þeim (Luthans o.fl., 2008). Það má 

leiða líkum að því í ljósi atburða þessa árs að töluverð aukning verði í netinngripum í þeim 

fyrirtækjum sem bjóða upp á jákvæð inngrip fyrir starfsmenn sína.  

Kenningar um jákvæða forystu og jákvæðar skipulagsheildir eru í anda jákvæðrar 

sálfræði. Jákvæðir leiðtogar beina athygli að styrkleikum starfsmanna og halda í jákvætt 

viðmót þrátt fyrir mótlæti. Þessir þættir auka helgun, vellíðan og framleiðni starfsmanna 

(Arakawa og Greenberg, 2007) sem eru hamingjusamari og afkastameiri í jákvæðu 

umhverfi. Jákvæð forysta er talin vera mikilvæg í skipulagsheildum, sérstaklega á krefjandi 

tímum og góður árangur æðstu stjórnenda helst í hendur við mikil jákvæð áhrif þeirra 

(Youssef-Morgan og Luthans, 2013). Líkan Malinga o.fl. (2019) sýnir fram á hvernig 

eiginleikar og hegðun jákvæðrar forystu eykur framleiðni og vellíðan starfsmanna og þeir 

fara fram úr væntingum. Þetta er í samhljóm við rannóknir um samspil vellíðunar og 

framleiðni þar sem jákvæð fylgni er á milli  vellíðanar starfamanna  í skipulagsheildum og 

framleiðni. Á tímum sem mannkynið lifir núna þar sem samdráttur og atvinnuleysi ríkir 

víðast  hvar má ætla að jákvæð forysta, jákvæðar skipulagsheildir og jákvæðir starfsmenn 

gætu haft mikið að segja til að snúa hjólum efnahagslífsins aftur í gang. 

Ætla má af niðurstöðum þessarar rannsóknar að það geti verið mikill ávinningur fyrir 

skipulagsheildir að hlúa að andlegu og líkamlegu heilbrigði starfsmanna. Samspil forystu, 

mannauðsstjórnunar og starfsmanna til að auka vellíðan starfsfólks með jákvæðum 

inngripum er mikilvægt og öllum til hagsbóta. 
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6 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Margir þættir geta haft áhrif á inngrip í skipulagsheildum, s.s. tímasetning, forysta, 

stuðningur, fjöldi starfsmanna, staðsetning, atvinnugrein og fleira (Knight o.fl., 2017). Í 

þessari rannsókn voru fyrirlestrar um jákvæða sálfræði og jákvæð inngrip en þátttakendur 

voru ekki látnir gera æfingar heldur var einungis um fræðslu að ræða.  Ekki var vitað hvort 

þátttakendur nýttu sé aðferðir jákvæðrar sálfræði og ef svo var, hvaða aðferðir. Einnig 

hefði eftirfylgni verið æskileg til að komast að því hvort þátttakendur héldu áfram með 

þá þætti sem inngripin lúta að. 

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var að um fámennan hóp var að ræða, ójafna 

kynjaskiptingu og ójafnan fjölda þátttakenda eftir aldursbilum. Sú staðreynd að höfundur 

er starfsmaður Íslandsbanka gæti haft einhver áhrif. Einnig sátu ekki allir þátttakendur 

alla fyrirlestrana og ekki er vitað hvort þeir nýttu sér þann möguleika að kynna sér efni 

þeirra sem þeir fengu sent jafnóðum. Utanaðkomandi aðstæður starfsmanna, bæði innri 

sem ytri, geta haft áhrif á niðurstöður og skapað bjögun á niðurstöðum, slíkt er erfitt að 

segja til um. 

Áhugavert væri að halda vinnustofur þar sem þátttakendur gerðu æfingar og verkefni 

og mældar væru ýmsar tegundir inngripa eða blanda af inngripum.  Einnig væri áhugavert 

að hafa eftirfylgni í mælingum á líðan þátttakenda að einhverjum tíma liðunum. Fyrirtæki 

með sterka innviði gætu jafnvel hannað sín vellíðunaröpp til að nýta í vellíðunarmælingar 

en þá þyrfti að gæta vel persónuverndar starfsmanna.  

Það vakti athygli höfundar, hversu fáir karlmenn skráðu sig á fyrirlestraröðina og af 

þeim fjórum sem skráðu sig þá var það einn sem mætti í öll skiptin. Það gæti verið verðugt 

rannsóknarefni að kanna hvort karlmenn sinni síður fræðslu af þessu tagi og ef svo er að 

kanna ástæður þess. Einnig var áhugavert að sjá hve stór hluti þátttakenda var í eldri 

aldurshópum og  hlutfallslega fáir starfsmenn úr yngri aldurshópum. 

Það vakti einnig athygli höfundar að þátttakendur í fyrirlestrarröðinni mældust að 

meðaltali með hærra stig  vellíðunar áður en fyrirlestraröðin fór fram heldur en 

þátttakendur í samanburðarhópi. Velta má fyrir sér hvort þeir starfsmenn sem skrá sig á 

slíka fyrirlestra séu hugsanlega hamingjusamari en þeir sem gera það ekki. Það má velta 

fyrir sér hvort starfsmenn sem sæki fyrirlestrarröð sem þessa hafi verið iðnir við að kynna 

sér aðra samskonar fyrirlestra og búi því að þeim áhrifum sem slík fræðsla getur skapað. 
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Áhugavert væri að rannsaka þetta atriði nánar og eins hvort það kunni að vera þeir sem 

teljast minna hamingjusamir sem sækjast síður eftir þátttöku í inngripum sem þessum.  

Frekari rannsókna er þörf á jákvæðum inngripum á vinnustað svo skipulagsheildir geti 

skapað menningu fyrir farsæld einstaklinga, hópa og skipulagsheilda og bættri framleiðni.  

Niðurstöðurnar lofa samt sem áður góðu og gefa tilefni til frekari rannsókna.
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7  Lokaorð 

Mannkynið upplifir nú tíma sem eiga sér varla hliðstæðu þar sem ósýnilegur vágestur 

herjar á alla heimsbyggðina.  

Þrátt fyrir að útlitið sé ekki bjart í bili eru ótal tækifæri í þessum aðstæðum til að hugsa 

hlutina upp á nýtt. Það er mikilvægt að læra af þessum tímum og líka af þeim erfiðu tímum 

sem gengu yfir fyrir rúmum tíu árum. Nú hefur nýsköpun og frumkvöðlahugsun mikla 

þýðingu auk þess að virkja jákvæða eiginleika og styrkleika starfsfólks og orðið 

„eldmóður“ kemur upp í hugann.  

Vellíðan starfsmanna er þeim sjálfum til hagsbóta, skipulagsheildum og samfélagsins 

alls. Oft hefur verið þörf en nú er nauðsyn á samkennd, seiglu, bjartsýni og jákvæðu og 

skapandi hugarfari svo fátt eitt sé nefnt til að ná styrk að nýju, bæði út frá efnahagslegum 

sjónarmiðum og sjónarmiðum um velferð samfélagsins, hópa og einstaklinga.  
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Viðauki I 

 

Í apríl (2018) verður haldin fyrirlestraröð um vellíðan í lífi og starfi með áherslu á 

jákvæða sálfræði. Fyrirlestrarnir eru lokaverkefni Ingibjargar Birnu Ólafsdóttur, 

deildarstjóra í Viðskipaveri, í diplómanámi á meistarastigi í jákvæðri sálfræði og jafnframt 

hluti af meistararannsókn  hennar í  mannauðsstjórnun. 

Fyrirlestrarnir eru í apríl, einn klukkutími í viku, í fjórar vikur. 

 

Helsta umfjöllunarefni fyrirlestranna er eftirfarandi:  

o Hvað er jákvæð sálfræði? 
o Núvitund   
o Flæði og einbeiting 
o Þakklæti, bjartsýni, seigla 
o Gróskuhugarfar vs. festuhugarfar 
o Styrkleikar  
o Og ýmislegt fleira 

 

Rannsóknir hafa sýnt að það að tileinka sér eitthvað af ofangreindum hlutum eykur 

vellíðan, heilsu og lífsgæði einstaklinga sem getur haft góð áhrif á margt annað. 

 

Fyrirlestrarnir verða kl. 12-13 í Djúpinu, 5. apríl, 12. apríl, 18. apríl og 25. apríl.   

Létt könnun verður lögð fyrir þátttakendur fyrir og eftir fyrirlestraröðina.  
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Viðauki II 

 

Ósvikin(sönn) hamingja spurningalisti (e. Authentic Happiness 

Inventory) 

Spurningalistinn er þýddur af vefnum Authentichappiness.com sem er haldið úti af the 

Positive Psychology Center sem Dr. Martin E.P. Seligman stýrir. 

Vinsamlegast lesið hvern lið af fullyrðingum vandlega. Veljið síðan eina fullyrðingu við 

hvern lið sem lýsir því best hvernig þér hefur liðið undanfarna viku að meðtöldum 

deginum í dag. Vertu viss um að lesa allar fullyrðingarnar í hverjum lið áður en þú ferð í 

næsta lið. 

Ljúka þarf við að svara hverjum lið áður en farið er í þann næsta. 

1. Liður 

o Mér finnst mér hafi mistekist 

o Mér finnst ég ekki vera sigurvegari 

o Mér finnst mér hafa tekist meira/betur en gengur og gerist 

o Þegar ég lít yfir farinn veg sé ég fullt af sigrum 

o Mér finnst ég vera afburða farsæl/l 

2. Liður 

o Ég er oftast í vondu skapi 

o Ég er oftast hvorki í góðu né vondu skapi 

o Ég er oftast í góðu skapi 

o Ég er oftast í mjög góðu skapi 

o Ég er oftast í frábæru skapi 

3. Liður 

o Þegar ég er að vinna þá veiti ég því meiri athygli sem er í gangi í kringum 

mig heldur en því sem ég er að vinna í 

o Þegar ég er að vinna þá veiti ég því svipaða athygli sem er í gangi í 

kringum mig og því sem ég er að vinna í  

o Þegar ég er að vinna þá veiti ég því meiri athygli ég er að vinna í heldur en 

því sem er í gangi í kringum mig  

o Þegar ég er að vinna tek ég varla eftir því sem er í gangi í kringum mig 

o Þegar ég er að vinna er ég svo niðursokkin/n að ég veiti ekki athygli því 

sem er í gangi í kringum mig 

4. Liður 

o Líf mitt hefur engan tilgang 

o Ég veit ekki hver er tilgangur lífs míns 

o Ég hef óskýra hugmynd um hver tilgangur lífs míns er 
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o Ég hef góða hugmynd um hver tilgangur lífs míns er 

o Ég hef mjög skýra hugmynd um hver tilgangur lífs míns er  

5. Liður 

o Ég fæ sjaldan það sem mig langar í/langar til 

o Stundum fæ ég það sem mig langar í/langar til og stundum ekki 

o Ég fæ oftar en ekki það sem mig langar í/langar til 

o Ég fæ oftast það sem mig langar í/langar til 

o Ég fæ alltaf það sem mig langar í /langar til 

6. Liður 

o Ég bý við sorg í lífi mínu 

o Ég bý hvorki við sorg né gleði í lífi mínu 

o Ég bý við meiri gleði en sorg í lífi mínu 

o Ég bý mun meiri gleði en sorg í lífi mínu 

o Líf mitt er fullt af gleði 

 
7. Liður 

o Yfirleitt leiðist mér 

o Yfirleitt hvorki leiðist mér né ég er áhugasöm/samur um það sem ég er að 

gera 

o Yfirleitt er ég áhugasöm/samur um það sem ég er að gera 

o Yfirleitt er ég mjög áhugasöm/samur um það sem ég er að gera 

o Yfirleitt er ég heilluð/heillaður af því sem ég er að gera 

8. Liður 

o Mér finnst ég vera útundan/utanveltu 

o Mér finnst ég hvorki náin/n öðru fólki né útundan/utanveltu 

o Mér finnst ég náin/n vinum og fjölskyldu 

o Mér finnst ég náin/n flestu fólki þrátt fyrir að þekkja það ekki mikið 

o Mér finnst ég náin/n öllum  

9. Liður 

o Yfirleitt gengur mér illa 

o Yfirleitt gengur mér hvorki vel né illa 

o Yfirleitt gengur mér nokkuð vel  

o Yfirleitt gengur mér töluvert vel 

o Yfirleitt gengur mér frábærlega 

10. Liður 

o Ég skammast mín fyrir sjálfa/n mig 

o Ég skammast mín ekki fyrir sjálfa/n mig 

o Ég er stolt/ur af sjálfri/sjálfum mér 

o Ég er mjög stolt/ur af sjálfri/sjálfum mér 

o Ég er einstaklega stolt/ur af sjálfri/sjálfum mér 

11. Liður 

o Mér finnst tíminn oftast líða hægt í því sem ég er að gera 

o Mér finnst tíminn líða hratt í sumu því sem ég er að gera og hægt í öðru 

o Mér finnst tíminn oftast líða hratt í því sem ég er að gera 
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o Mér finnst tíminn alltaf líða hratt í því sem ég er að gera 

o Mér finnst tíminn líða svo hratt í því sem ég er að gera að ég tek varla 

eftir honum 

12. Liður 

o Mér liður eins og tilvera mín geti skaðað heiminn 

o Tilvera mín hvorki hjálpar heiminum né skaðar heiminn 

o Tilvera mín hefur lítil en jákvæð áhrif á heiminn 

o Tilvera mín gerir heiminn að betri stað 

o Tilvera mín hefur að endingu mikil og jákvæð áhrif á heiminn 

13. Liður 

o Ég geri fæsta hluti vel 

o Ég geri flesta hluti sæmilega 

o Ég geri suma hluti vel 

o Ég geri flesta hluti vel 

o Ég geri næstum alla hluti vel 

14. Liður 

o Ég hef litla sem enga ástríðu 

o Ástríða mín er hvorki mikil né lítil 

o Ég hef ástríðu fyrir mörgu 

o Ég hef ástríðu fyrir flestu 

o Ég hef svo mikla ástríðu fyrir mörgu að mér finnst ég geta næstum allt 

15. Liður 

o Mér líkar ekki starf mitt (hvorki það sem ég fær greitt fyrir né annað) 

o Mér líður þokkalega með starf mitt 

o Oftast líkar mér starf mitt 

o Mér líkar starf mitt mjög vel 

o Ég elska starf mitt 

16. Liður 

o Ég er svartsýn/n gagnvart framtíðinni 

o Ég er hvorki bjartsýn/n né svartsýn/n gagnvart framtíðinni 

o Ég er frekar bjartsýn/n gagnvart framtíðinni 

o Ég er mjög bjartsýn/n gagnvart framtíðinni 

o Ég er afburða bjartsýn/n gagnvart framtíðinni 

17. Liður 

o Ég hef áorkað litlu í lífinu 

o Ég hef áorkað svipuðu í lífinu og flest fólk 

o Ég hef áorkað svolítið meira í lífinu en flest fólk 

o Ég hef áorkað meiru í lífinu en flest fólk 

o Ég hef áorkað töluvert meiru í lífinu en flest fólk 

18. Liður 

o Ég er óánægð/ur með sjálfa/n mig 

o Ég er hvorki ánægð/ur né óánægð/ur með sjálfan mig 

o Ég er ánægð/ur með sjálfan mig 

o Ég er mjög ánægð/ur með sjálfan mig 
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o Ég gæti ekki verið ánægðari með sjálfa/n mig 

19. Liður 

o Það reynir aldrei á hæfileika mína í þeim aðstæðum sem ég er í/mæti 

o Það reynir einstaka sinnum á hæfileika mína í þeim aðstæðum sem ég er 

í/mæti 

o Það reynir stundum á hæfileika mína í þeim aðstæðum sem ég er í/mæti 

o Það reynir oft á hæfileika mína í þeim aðstæðum sem ég er í/mæti 

o Það reynir alltaf á hæfileika mína í þeim aðstæðum sem ég er í/mæti 

20. Liður 

o Allur minn tími fer að gera hluti sem eru óáríðandi 

o Stór hluti af mínum tíma fer í að gera hluti sem eru hvorki áríðandi né 

óáríðandi 

o Sumt af mínum daglegatíma fer í að gera hluti sem eru óáríðandi 

o Megnið af mínum daglega tíma daglega fer í að gera hluti sem eru 

áríðandi 

o Ég ver næstum hverri stund daglega í að gera hluti sem eru áríðandi 

21. Liður 

o Ef ég legði mat á líf mitt þá væri ég fyrir neðan meðallag 

o Ef ég legði mat á líf mitt þá væri ég svipuð/svipaður og aðrir 

o Ef ég legði mat á líf mitt þá væri ég aðeins fyrir ofan meðallag 

o Ef ég legði mat á líf mitt þá væri ég fyrir ofan meðallag 

o Ef ég legði mat á líf mitt þá væri ég langt fyrir ofan meðallag 

22. Liður 

o Ég upplifi meiri sársauka en ánægju 

o Ég upplifi svipaðan sársauka og ánægju 

o Ég upplifi meiri ánægju en sársauka 

o Ég upplifi mun meiri ánægju en sársauka 

o Líf mitt er uppfullt af ánægju 

23. Liður 

o Ég nýt ekki daglegs lífs míns 

o Mér líður bærilega með daglegt líf mitt  

o Mér líður vel með daglegt líf mitt en ég væri ánægð/ur ef ég kemst í 

eitthvað annað 

o Mér líður svo vel með daglegt líf mitt að ég geri helst ekki neitt annað 

o Mér líður svo vel með daglegt líf mitt að ég vil næstum því aldrei gera 

neitt annað 

24. Liður 

o Líf mitt er ekki gott 

o Líf mitt er bærilegt 

o Líf mitt er gott 

o Líf mitt er mjög gott 

o Líf mitt er alveg frábært 
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Lokaspurningar: 

• Númer þátttakanda_____ 

• Karl ____ / kona____ 

• Sat fyrirlestraröðina____ / Sat ekki fyrirlestraröðina____ 

• Aldur : 

o ____ 25-35 ára 

o ____ 36-45 ára 

o ____ 46-55 ára 

o ____ 56 ára og eldri 
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Viðauki III 

 

Yfirsýn yfir efni fyrirlestraraðar í apríl 2018 

 

Vika 1 – 5. apríl 2018: 

• Könnun kynnt + lögð fyrir 
• Stutt núvitundaræfing 
• Hvað er jákvæð sálfræði og hvað ekki? 
• Upphaf og af hverju er þörf fyrir hana? 
• Viðfangsefni jákvæðrar sálfræði 
• Jákvæðar tilfinningar, hugsanir, hegðun  
• Umfjöllun um hamingju og rannsóknir á hamingju 
• Nýjustu rannsóknir á líðan Íslendinga kynntar 
• Kynntar fimm leiðir að vellíðan samkvæmt rannsóknum   
• Kynning á jákvæðum inngripum – þakklæti – góðverk - núvitund – hreyfing  

 

Vika 2– 12. apríl 2018: 

• Stutt núvitundaræfing  

• Styrkleikar – umfjöllun og rannsóknir 

• Nefndar ástæður þess að nýta styrkleika 

• VIA prófið kynnt og minnst á önnur styrkleikapróf 

• Styrkleikaspjöld og hamingjumælaborð Ilonu Boniwell sýnd 

• Styrkleikaspjöld Eddu Björgvinsdóttir kynnt 

• Gróskuhugarfar vs. festuhugarfar, kenningar Carol Dweck 

• Þakklæti og rannsóknir á áhrifum þess 
 

Vika 3– 18. apríl 2018: 

• Stutt núvitundaræfing  

• Hvað er núvitund? 

• Hvað segja rannsóknir? 

• Hvernig iðkar maður núvitund? 

• Dæmi um núvitundaræfingar 

• Kynning á bókum 

• Kynning á smáforritum(öpp) 

• Kynning á námskeiðum 

• Kynntar ýmsar vefslóðir 
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Vika 4– 25. apríl 2018: 

• Stutt núvitundaræfing  

• Flæði 
o Upphafsmaður kenninga um flæði - Dr.Mihaly Csikszentmihalyi 
o Hvað er flæði? 
o Dæmi um flæðisástand 
o Vinnustaðurinn og flæði 

• Einbeiting – í lífi og starfi 

• Taugavísindi 

• Samandregin hamingjuráð fræðimanna – Sonja Lyubomirsky, Barbara 
Fredrickson úr bókum þeirra, “The How of Happiness” og “Positivity”. 

• Upprifjun og samantekt 

• Spurningalistar fylltir út aftur 

• Þátttakendur beðnir um að fá sömu samstarfsmenn og í upphafi námskeiðsins til 
að fylla út og skila inn vellíðanarspurningalistanum 

• Þátttakendur hvattir til að að fylla út námskeiðsmat sem var sent út rafrænt eftir 
námskeiðið 
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Viðauki IV 

 

 


