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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar og megintilgangur ritgerðarinnar var að skoða nánar og 

rannsaka hvernig innleiðingu að heilsustefnu væri háttað og hvort að stuðningur 

stjórnenda skipti máli við innleiðingu á slíkri stefnu. Framkvæmd var eigindleg rannsókn, 

þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við stjórnendur fjögurra fyrirtækja sem störfuðu þar 

sem mannauðsstjórar, starfsmannastjórar og ráðgjafar. Ritgerðin skiptist í tvo hluta, þ.e. 

fræðilegt yfirlit og rannsóknarhluta. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á þessum 

fjórum fyrirtækjum, þá er innleiðing að heilsustefnu hafin í einu fyrirtækinu, tvö fyrirtæki 

hafa þegar innleitt heilsustefnu með mjög góðum árangri, en eitt fyrirtækið er ekki með 

slíka stefnu. Stuðningur stjórnenda skiptir miklu máli við innleiðingu á heilsustefnu og 

rannsóknin sýnir að mikill velvilji sé til staðar á meðal æðstu stjórnenda að innleiða 

heilsustefnu í framtíðinni. Rannsókn leiddi einnig í ljós að mikilvægt er að huga vel að 

andlegri heilsu og það sé mikilvægur þáttur, þar sem það er að færast í vöxt og viðurkennt 

að oft á tíðum þurfi meiri fræðslu um andlega heilsu. Rannsóknin leiddi í ljós að þrjú 

fyrirtækjanna hvetja starfsfólk til að stunda heilsurækt, en mismunandi er hvað fyrirtækin 

eru að bjóða starfsfólki sínu og má þar nefna yoga, núvitund og hollt matarræði. Almennt 

má segja um svör viðmælenda að þeir töldu mikilvægt er að huga vel að andlegri heilsu 

starfsmanna og neyta holls mataræðis sem er stór hluti af vitundarvakningunni innan 

skipulagsheilda fyrirtækja. Þar sem mikið hefur verið rætt um kulnun í starfi undanfarið, 

þá nefndu viðmælendur það einnig sérstaklega að hlúa þurfi vel að andlegri heilsu 

starfsfólks og veita þeim stuðning sem verr eru settir líkamlega og þróa starfsfólk í þá átt 

að geta unnið við þau störf sem um ræðir. Niðurstöður sýna að öllum fyrirtækjunum er 

mjög umhugað um heilsu starfsmanna sinna og því er það liður í stefnu allra fyrirtækjanna 

að byggja upp öfluga heilsu- og vinnuvernd til að stuðla að bættri líðan starfsmanna. Ekki 

er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar, en þær gefa okkur innsýn í það hvort 

heilsustefna sé innleidd í fyrirtækin og hvort að stuðningur stjórnenda skipti máli við 

innleiðinguna.útdráttur ritgerðar.
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Abstract  

Research shows that health promotion in the workplace is intended to enhance the 

human resources of the workplace through improved health and wellbeing.  

The aim of promoting health in the workplace is to improve work organization and the 

working environment, encourage active participation and promote the individual's 

continued development. Promotion of health in the workplace is intended to strengthen 

the human resources of the workplace through improved health and is a good investment 

in human resources. If the health promotion is done well, it benefits the workplace, 

employees and society. The key to health promotion in the workplace is good access to 

healthy and nutritious food, increased employee mobility, a healthy work environment 

that cares about the mental wellbeing of employees. The aim of this research was to 

examine the implementation of health policy in companies and is the support and role of 

management important in implementing a health policy. A qualitative research method 

was used to analyse and four human resource managers were interviewed. The focus was 

firstly on the implementation of company health policy and secondly on the importance 

of the support and role of management in implementing a health policy. The results show 

that the implementation of a health policy has already begun in one company, one 

company does not have such a policy and two companies have already implemented a 

health policy with very good results. The main findings of the study shows that there is 

goodwill among senior management to implement health policy in the future. 

Management support is important in the implementation of health policy. The results 

show that all are very concerned about the health of their employees and is part of the 

policy of companies to build strong health and safety at work to promote better wellbeing 

of employees. 
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1 Inngangur 

Rannsóknir sýna að heilsueflingu á vinnustöðum er ætlað að efla mannauð vinnustaða 

með bættri heilsu og líðan starfsmanna (World Health Organization [WHO], 2006). 

Mikilvægt er að móta heildarstefnu og langtímaáætlun um heilsueflingu á vinnustöðum 

sem fellur að almennri stefnu og stjórnunarháttum hvers vinnustaðar. Í slíkri áætlun þurfa 

einnig að vera skammtímamarkmið (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt 

Sveinsdóttir, 2008). Með heilsueflingu á vinnustöðum er stefnt að því að bæta 

vinnuskipulag og vinnuumhverfi, hvetja til virkrar þátttöku og stuðla að áframhaldandi 

þroska einstaklingsins. Heilsueflingu á vinnustöðum er ætlað að efla mannauð vinnustaða 

með bættri heilsu og er góð fjárfesting í mannauði. Ef vel er staðið að heilsueflingunni er 

hún líkleg til að skila ávinningi fyrir vinnustaði, starfsmenn og þjóðfélagið í heild (Dóra 

Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008). Samkvæmt rannsóknum er 

skýr heilsustefna orðin liður í mannauðsmálum fyrirtækja, enda bæði gagnleg og 

þægindaauki fyrir stjórnendur svo og starfsmenn viðkomandi vinnustaða (Vinnuvernd, 

e.d.). Lykilatriðin að heilsueflingu á vinnustöðum er gott aðgengi að hollum og 

næringarríkum mat og að vinnustaðurinn styðji við aukna hreyfingu starfsmanna, ásamt 

heilsusamlegu vinnuumhverfi sem hugar að andlegri líðan starfsmanna 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að vinnuveitendur sem hlúa að heilsu 

starfsmanna sinna hafa ekki eingöngu jákvæð áhrif á starfsmennina sjálfa, heldur geta 

þeir einnig haft áhrif á fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild. Í ljósi þessa hafa allir hag af 

heilsueflingu á vinnustöðum. Mikilvægt er að á sem flestum vinnustöðum sé heilsuefling 

sjálfsagður þáttur í stefnu vinnustaðarins og að unnið sé markvisst að henni. Þegar unnið 

er að heilsueflingu á vinnustöðum er mikilvægt að móta heildarstefnu og langtímaáætlun 

sem fellur að almennri stefnu og stjórnunarháttum vinnustaðarins. Mikilvægt er að í slíkri 

áætlun séu einnig skammtímamarkmið. Tilgreina skal nauðsynleg úrræði, fjármagn, 

tímaáætlun og ábyrgðarmann fyrir hverja aðgerð (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða og veita innsýn í innleiðingu á heilsustefnu 

innan fyrirtækja. Einnig skoðar rannsakandi þá nálgun hvort að þáttur stjórnenda skipti 

máli við innleiðingu á heilsustefnu.  
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Í rannsókninni er stuðst við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative metholigy) til þess 

að fá dýpri skilning á viðfangsefninu (Merriam, 2009) og viðmælendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling; Polit og Beck, 2006). Tekin voru hálfopin 

viðtöl við fjórar viðmælendur sem starfa allir sem stjórnendur í fyrirtækjum og gátu veitt 

upplýsingar um heilsueflingu og heilsustefnu fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá. Til að leita 

svara við rannsóknarspurningunum voru tekin viðtöl við þátttakendur á tímabilinu maí - 

júlí 2018. 

Settar voru fram tvær rannsóknaspurningar sem eru eftirfarandi: 

1. Hvernig er innleiðingu háttað að heilsustefnu hjá fyrirtækjum? 

2. Skiptir stuðningur og þáttur stjórnenda máli við innleiðingu heilsustefnu? 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta sem eru fræðilegt yfirlit og rannsókn. Ritgerðin telur sjö kafla. 

Fyrsti kaflinn er inngangur. Í öðrum kafla að loknum inngangi er fræðileg umfjöllun, þar 

sem fjallað er um mannauðsstjórnun, heilsu og vellíðan starfsmanna, heilsueflingu, 

heilsustefnu og PRECEDE-PROCEED stefnumótunarlíkanið. Í þriðja kaflanum er farið yfir 

helstu fræði í breytingastjórnun og stefnumiðaðri stjórnun og kenningar fræðimann um 

hugtökin og sérstaklega má þar nefna átta skref Kotters í breytingastjórnun og Stefnuvita 

Speculands í innleiðingu á stefnu. Fjórði kaflinn fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar, 

val á þátttakendurm rannsóknar, gagnaöflun og gagnagreinungu. Fimmti kafli segir frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Sjötti kaflinn eða umræðukaflinn segir frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og fræðin tengd við umfjöllun rannsóknarinnar og í lokin eru tillögur að 

úrbótum kynntar. Sjöundi og síðasti kaflinn er lokaorð. Því næst er svo heimildaskrá og að 

lokum tveir viðaukar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum fræðilega hluta rannsóknarinnar verður fjallað um mannauðsstjórnun, heilsu- 

og vellíðan starfsmanna, heilsueflingu, heilsustefnu og í lokin um PRECEDE - PROCEED 

stefnulíkanið. Það er mikilvægt að hlúa að líkamlegri og andlegri heilsu í lífi og starfi svo 

að mannauðurinn skili þeirri vinnu sem til er ætlast. Næstu kaflar fjalla um það hvernig 

best sé að huga vel að þessum þáttum, skapa vellíðan og virkja heilsueflandi vinnustaði. 

 Mannauðsstjórnun 
Mannauðsstjórnun (e. human resource management) snýr að öllum ákvörðunum á milli 

vinnuveitenda og starfsmanna. Þær ákvarðanir hafa mikil áhrif á starfandi skipulagsheildir 

og möguleika starfsmanna til að ná fram markmiðum sínum. Fræðimaðurinn John Storey 

(2001) skilgreinir mannauðsstjórnun sem sértæka nálgun á stjórnun starfsmanna innan 

skipulagsheilda, sem hefur það meginmarkmið að hjálpa skipulagsheildum að öðlast 

samkeppnisforskot. Þessu markmiði er hægt að ná með stefnumiðuðum aðferðum mjög 

hæfra starfsmanna sem sýna mikla hollustu og tryggð. Storey (2001) segir að 

grundvallaratriði sé að vanda val starfsmanna og sinna starfsþróun þeirra innan 

skipulagsheilda. Aukin samkeppni hefur skapast á vinnumarkaði og vegna þessa hefur 

þörfin aukist fyrir nýjar aðferðir innan skipulagsheilda til að auka afkastagetu og bæta 

frammistöðu starfsmanna. Einnig eru gerðar auknar kröfur um að starfsmenn búi yfir 

ákveðinni þekkingu sem getur styrkt fyrirtækið í heild sinni. Starfsmannastjórnun hefur 

þróast í mannauðsstjórnun, þar sem aukin áhersla er lögð á mannauð skipulagsheilda 

með það að markmiði að auka virði þeirra (Torrington, Hall og Taylor, 2006). 

Menn voru ekki sammála um hvaða munur væri á hefðbundinni starfsmannastjórnun 

og mannauðsstjórnun. Talað var um að hér væri einungis um nafnbreytingu að ræða. 

Starfstitlinum hefði aðeins verið breytt, því að orðið mannauðsstjóri hefði á sér 

nútímalegri blæ en orðið starfsmannastjóri. Þegar vel væri skoðað þá væri í raun enginn 

munur á hlutverki starfsmannastjórans og mannauðsstjórans (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003). Peter Drucker (2006) segir að skilgreining á hugtakinu 

mannauðsstjórnun sé þríþætt og komi inn á stjórnun viðskipta, stjórnenda og starfsfólks. 

Mannauðsstjórar sinna mjög mikilvægu hlutverki innan skipulagsheilda. Verkefnin eru 
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margbreytileg og sinna þeir fjölbreyttum verkefnum og eru faglegir ráðgjafar starfsmanna 

sem og stjórnenda. Enn fremur stýra þeir ferli ráðninga til starfsloka og miðla upplýsingum 

um skyldur og réttindi starfsmanna. Hlutverk mannauðsstjóra er einnig að miðla stefnu 

skipulagsheildarinnar áfram til starfsmanna (Halla Valgerður Haraldsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2011). Mannauðsstjórnun felur í sér margar aðferðir sem 

notaðar eru til að skipuleggja og stýra vinnusambandinu (e. employment relationship) og 

nálgun og kjarni þess er stjórnun starfs og stjórnun fólks sem framkvæmir þessa vinnu. 

Mannauðsstjórnun er því nýliðun (ráðningar), val, kennsla og þróun, umbun, samskipti, 

teymisvinna og frammistöðustjórnun. Þó það sé tiltölulega auðvelt að gera lista með 

aðferðum eða starfsemi mannauðsstjórnunar, þá er hún fag sem hefur kallað fram mikla 

umræðu og ágreining. Þó svo að mannauðsstjórnun sé vinsælt orð eða hugtak, þá er ekki 

enn til nein almennt samþykkt skilgreining á merkingu þess (Beardwell og Claydon, 2014).  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) skilgreinir mannauðsstjórnun sem aðferðafræði í 

starfsmannamálum þegar horft er til ákvarðana sem teknar eru og þeirrar nálgunar sem 

snertir samband starfsmanna og stjórnenda. Möguleiki fyrirtækja og starfsmanna til að 

ná fram markmiðum sínum lúta að gæðum þeirra ákvarðana. Til að sem mestur árangur 

náist þarf að skipuleggja störf starfsmanna með þeim hætti að framleiðni og sveigjanleiki 

náist.  

Af og til er talað um níu þætti eða lykla mannauðsstjórnunar til að lýsa viðfangsefnum 

fagsins. Það eru áætlunargerð í starfsmannamálum, öflun umsækjenda, ráðning 

starfsmanna, þjálfun og fræðsla starfsmanna, frammistöðumat, mat á árangri, umbun og 

hvatning, starfsþróun og starfslok (Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008; Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Starf stjórnenda er margbreytilegt og samanstendur af verkefnalistum og hlutverkum 

sem stjórnandinn þarf að leysa eftir bestu getu (Mintzberg, 2011).  

Samkvæmt CRANET (Cranfield Network on Human Resource Management) rannsókn 

frá 2018, þá verja yfirmenn mannauðsmála allra geira á Íslandi mestum tíma í ráðgjöf við 

stjórnendur, þótt það sé í meiri mæli í þjónustugreinum (82%) og opinberri þjónustu 

(81%) en í frumvinnslugreinum (55%). Í rannsókninni kemur einnig fram að 

mannauðsstjórar í þjónustufyrirtækjum og opinberum stofnunum eru mun líklegri til að 
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verja miklum hluta af tíma sínum í stefnumörkun og þróunarverefni (Arney Einarsdóttir, 

Katrín Ólafsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, 2018).  

Samskipti við stjórnendur og samstarfsmenn skipta miklu máli þegar horft er til þess 

að styrkja liðsheildina. Með styrkingu liðsheildarinnar má ná fram auknum afköstum og 

tryggð. Einnig aukast líkur á því að starfsheildin nái markmiðum sínum með styrkingu 

liðsheildar. Sterk liðsheild byggir á trausti, en árangursríkast er að styrkja traust með 

auknum jákvæðum samskiptum (Vera Víðisdóttir, 2014). Starfsþróun og starfssvið hefur 

áhrif á mannauðinn að því leyti að bæði þessi atriði geta aukið áhuga á starfi, gefið bjartari 

framtíð og eflt einstaklinginn í því að finna til sín við starfið. Rannsóknir hafa sýnt að 

starfið sjálft hefur augljós áhrif á starfshvatningu (Hackman og Oldham, 1980; Herzbergs, 

2003). Samkvæmt Armstrong (2009) er hvatning mikilvægur þáttur þegar einstaklingur 

velur sér markmið, reynir að ná þeim og að lokum hvernig umhverfi og utanaðkomandi 

aðstæður breyta hegðun einstaklingsins til að ná settum markmiðum. 

Starfsöryggi og vinnuaðstaða hafa þau áhrif á hvatningu mannauðs að ef þeir þættir 

eru ófullnægjandi, getur áhugi einstaklinganna minnkað. Rannsóknir sýna að til þess að 

mannauður skipulagsheilda sýni meira frumkvæði og sé skapandi í verkefnum sínum, 

þurfi vinnuaðstaðan, svo sem menning og aðbúnaður, að vera í lagi. Sama á við um 

starfsöryggi, en til þess að fá fram aukið frumkvæði og aukna sköpun þarf einstaklingurinn 

að finna til þess að hann sé öruggur í starfi sínu, það er að segja að til staðar sé traust á 

milli aðila (Landes, 2006). 

 Heilsa og vellíðan starfsmanna 
Regluleg hreyfing veitir fólki meiri andlegan og líkamlegan styrk til að takast á við dagleg 

verkefni í vinnu og heima við. Að hreyfa sig saman getur einnig veitt samstarfsfólki 

tækifæri til að kynnast nánar á jafningjagrundvelli, óháð því hvaða stöðu það gegnir. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að vinnustaðir sem stuðla að meiri hreyfingu starfsfólks, eru 

líklegir til að uppskera þrekmeira og heilsuhraustara starfsfólk, bætt samskipti og aukna 

starfsánægju, betri starfsanda og öflugri liðsheild. Rannsóknir sýna einnig að þetta þýði 

fækkun veikindadaga, lægri slysatíðni, minni starfsmannaveltu, meiri framleiðni og 

vinnustaðir fái jákvæðari ímynd (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Samkvæmt 

CRANET rannsókn Arneyjar og félaga (2018) eru opinberar stofnanir hér á landi að 

meðaltali með flestar fjarvistar- og veikindadaga, eða 8,8 daga á ársgrundvelli, en fæstar 
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fjarvistir eru í frumvinnslu, eða 6,1 dagur á ári. Í rannsókninni kemur fram að fjarvistar- 

og veikindadögum hefur fjölgað í öllum atvinnugreinum frá árinu 2015. Í sömu rannsókn 

kom einnig fram að fyrirtæki og stofnanir nota margar leiðir til að hvetja starfsfólk sitt til 

heilsueflingar með því að huga að heilsutengdum þáttum. Algengast er að bjóða upp á 

tíma eða styrki til líkamsræktar, sveigjanlegan vinnutíma og að tryggja framboð á 

heilsusamlegum mat í mötuneytinu. Mörg fyrirtæki og stofnanir bjóða einnig upp á 

heilsufarseftirlit/læknisþjónustu eða niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. 

 Heilsuefling 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir heilbrigði sem andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan en nefnir að það er ekki einungis það að lifa án örorku og sjúkdóma 

(WHO, 2013). Margir þættir hafa áhrif á getu einstaklinga til að hlúa vel að heilsu sinni á 

öllum æviskeiðum og öðlast innihaldsríkt líf. Margvíslegir ytri þættir geta skipt miklu máli 

en einstaklingarnir geta sjálfir haft áhrif með þeim lífsstíl sem þeir tileinka sér allt lífið. Þar 

má nefna hreyfing, matarræði og samskipti við fjölskyldu og vini. Ekki þarf að fjölyrða um 

skaðsemi tóbaksnotkunar, óhóflegrar neyslu áfengis og notkun eiturlyfja 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Heilsuefling er ferli og fólk getur haft áhrif á heilsu sínu og 

bætt hana og lykillinn að bættri heilsu er heildræn nálgun (Heilbrigðiseftirlitið, 2019). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er heilbrigður vinnustaður þar sem allir 

vinna saman að því að ná ákveðinni framtíðarsýn í heilsueflingu og velllíðan starfsmanna 

og samfélagsins í kring. Með því móti þá veitir það öllu starfsfólki vellíðan við líkamlegar, 

sálrænar, félagslegar og skipulagslegar aðstæður sem vernda og efla mannauðinn (WHO, 

1999).  

Heilbrigður vinnustaður miðar að því að: 

- Skapa heilbrigt, styðjandi og öruggt vinnuumhverfi 

-  Tryggja að heilsuefling og heilsuvernd verði ómissandi hluti af stjórnun 

-  Hlúa að vinnustíl og lífsstíl sem stuðlar að heilsu 

-  Tryggja heildarþátttöku í skipulagningu 

- ·Auka jákvæð áhrif á nærumhverfi og umhverfi 

(WHO, 1999). 
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Lýðheilsustefna fyrir Ísland var sett fram árið 2016. Í stefnunni er sú framtíðarsýn sett 

fram að skólakerfið, vinnustaðir og stofnanir verði heilsueflandi og vinni að því markmiði 

að auka útivist, hreyfingu, bæta matarræði og efla geðrækt landsmanna. Slík stefna leiðir 

til betri heilsu og aukinnar vellíðan (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). 

Á Íslandi hafa verið sett lög um vinnuvernd sem öllum fyrirtækjum er skylt að fara eftir. 

Með lögum þessum er leitast við tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem 

jafnan á að vera í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu, tryggja 

skilyrði fyrir því að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og 

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

vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins (lög 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Samkvæmt 

leiðbeiningum frá Landlækni um heilsueflingu á vinnustöðum, er heilsuefling sameiginlegt 

verkefni vinnuveitenda, starfsmanna og samfélagsins alls. Markmið heilsueflingar er að 

efla mannauð vinnustaðarins með því að bæta heilsu og líðan starfsfólksins 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Með heilsuvernd á vinnustað er átt við allar þær 

aðgerðir og ráðstafanir sem stuðla að heilbrigði og öryggi á vinnustað. Greina þarf og 

meta þá þætti í vinnuumhverfinu sem geta haft áhrif á líðan, heilsu og öryggi fólks og gera 

fyrirbyggjandi ráðstafanir. Ef ekki er hægt að leysa vandamálin strax skal forgangsraða 

þeim og gera framkvæmdaáætlun (Vinnueftirlitið, 2004). Heilsuefling sem slík miðar að 

því að koma í veg fyrir að fólk bíði heilsufarslegt tjón vegna vinnu sinnar, en einnig að því 

að koma í veg fyrir andlega og líkamlega vanlíðan vegna áhættuþátta innan 

vinnustaðarins, sem og vegna lífsstíls einstaklinganna sjálfra (Ása Fríða Kjartansdóttir, 

2010). Samkvæmt Embætti landlæknis er heilsuefling það ferli sem gerir fólki kleift að 

hafa aukin áhrif á heilsu sína og bæta hana. Einstaklingurinn sjálfur hefur stjórn á ýmsum 

þáttum varðandi eigin heilsu, en aðrir þættir vega einnig þungt. Þættir í umhverfinu geta 

haft hvetjandi eða letjandi áhrif á einstaklinginn til þess að huga að heilsunni (Embætti 

landlæknis, e.d.). 

Líta má á heilsueflingu á vinnustöðum sem sameiginlegt verkefni vinnuveitenda, 

starfsmanna og samfélagsins í heild. Meginmarkmiðið er að auka heilsu og vellíðan 

vinnandi fólks og í því samhengi er unnið að því að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi 

um leið og hvatt er til virkrar þátttöku. Á þennan hátt ýtir heilsuefling undir þroska 
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einstaklinga sem og starfsþróun. Heilsuefling miðar að því að efla mannauð fyrirtækja og 

er þannig góð fjárfesting sem skilar ávinningi fyrir vinnustaði jafnt sem starfsmenn. 

Ávinningur vinnustaða er meðal annars fólginn í lægri kostnaði vegna veikinda, fjarvista 

og slysa, ásamt því að framleiðni og nýsköpun eykst. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

heilsuefling skilar sér í minni starfsmannaveltu. Ávinningur starfsmanna er einnig 

umtalsverður og sýnir sig í færri slysum og sjúkdómum, ásamt því að heilsa, vellíðan og 

starfsánægja eykst (Embætti landlæknis, 2019). 

Lykilatriðin að heilsueflingu á vinnustöðum er gott aðgengi að hollum og 

næringarríkum mat og að vinnustaðir styðji við aukna hreyfingu starfsmanna, ásamt 

heilsusamlegu vinnuumhverfi þar sem hugað er að andlegri líðan starfsmanna 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Framboð og aðgengi á hollum mat getur haft áhrif á 

matarvenjur á sama hátt og aðstæður og hvatning til hreyfingar geta haft áhrif á það hvað 

viðkomandi hreyfir sig mikið. Mikilvægast fyrir einstaklinginn sjálfan er að hann hugsi vel 

um eigin heilsu og fleiri en hann munu njóta ávinningsins. Ef fólk hugar vel að heilsunni 

almennt, þá kemur það sér einnig vel fyrir samfélagið í heild sinni (Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir, 2008). Með heilsuvernd á vinnustað er átt við 

allar þær aðgerðir og ráðstafanir sem stuðla að heilbrigði og öryggi á vinnustað. Greina 

þarf og meta þá þætti í vinnuumhverfinu sem geta haft áhrif á líðan, heilsu og öryggi fólks 

og gera fyrirbyggjandi ráðstafanir. Ef ekki er hægt að leysa vandamálin strax, er gott að 

forgangsraða þeim og gera framkvæmdaáætlun (Vinnueftirlitið, 2004). Heilsuefling sem 

slík miðar að því að koma í veg fyrir að fólk bíði heilsufarslegt tjón vegna vinnu sinnar, en 

einnig að því að koma í veg fyrir andlega og líkamlega vanlíðan vegna áhættuþátta innan 

vinnustaðarins, sem og vegna lífsstíls einstaklinganna sjálfra (Ása Fríða Kjartansdóttir, 

2010).  

Rannsóknir sýna fram á ávinning fyrir vinnustaði af heilbrigðara starfsfólki. Þar má 

nefna færri fjarvistir vegna veikinda, meiri starfsánægju og afkastameiri starfsmenn, betri 

ímynd vinnustaðarins, minni starfsmannavelta og slysatíðni, svo fátt eitt sé nefnt. Jákvæð 

áhrif heilsueflingar eru því mikil, en einnig má geta þess að samfélagið getur notið góðs í 

gegnum lægri útgjöld til heilbrigðisþjónustu þegar horft er á heilsueflingu og áhrif hennar 

í víðu samhengi (Ása Fríða Kjartansdóttir, 2010; Vinnueftirlitið, 2008).  
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Bradford veikindamælikvarðinn (e. Bradford factor) er einfalt mælitæki sem gerir 

fyrirtækjum kleift að mæla fjarvistir starfsmanna (veikindi, læknisheimsóknir, 

bráðabirgðaumönnun barna o.s.frv.; Bradford Factor Calculator, e.d.). Bradford 

veikindamælikvarðinn var upphaflega þróaður við Bradford University School of 

Management í byrjun níunda áratugarins og er notaður af fjölmörgum fyrirtækjum og 

stofnunum um allan heim. Það er gagnlegt viðmiðunartæki sem gerir stjórnendum kleift 

að meta fjarveru starfsfólks. Bradford veikindamælikvarðinn tekur ekki tillit til neinna 

sérstakra þátta eins og fötlunar eða er hugsað til skamms tíma, heldur endurtekinna 

veikinda sem valda stöku fjarvistum yfir nokkrar vikur, en er gagnlegt til að greina snemma 

áhyggjur eða sem rakningartæki. Mörg fyrirtæki nota þáttastigið sem kveikjuleiðbeiningar 

til að innleiða víðtækari aðferðir við stuðning og eftirlit fyrir einstaklinga. Bradford 

veikindamælikvarðinn getur stutt árangursríka stefnu stjórnenda í fjarverustjórnun, en er 

takmörkuð ef hún er notuð sem sjálfstætt tæki (Bradford Factor Calculator, e.d.). Í 

heilsueflingu felur valdefling í sér ákveðið ferli, þar sem fólk öðlast aukna stjórn á eigin lífi 

sem hefur í kjölfarið jákvæð áhrif á heilsu þess. Ferlið gefur einstaklingum og hópum 

tækifæri til að tjá þarfir sínar frá byrjun og taka þannig virkan þátt í þeim aðgerðum sem 

gerðar eru til að mæta þeim (WHO, 1998). 

 Heilsustefna 
Skýr heilsustefna er orðin liður í mannauðsmálum fyrirtækja, enda bæði gagnleg og 

þægindaauki fyrir stjórnendur svo og starfsmenn viðkomandi vinnustaðar (Vinnuvernd, 

e.d.). Heilsustefnur geta verið mismunandi, en innihalda oft þætti eins og þá að efla 

forvarnir, hvetja starfsmenn til aukinnar hreyfingar, miðla upplýsingum til starfsmanna, 

stuðla að hollum matarvenjum og hlúa að andlegri heilsu (Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Í 

skýrslu heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðisstefnu til ársins 2030 kemur fram að allir 

landsmenn þurfa einhvern tíma á lífsleiðinni á heilbrigðisþjónustu að halda. Þarfir fólks 

fyrir þjónustu eru einstaklingsbundnar og breytilegar frá einum tíma til annars, allt frá 

þörf fyrir almenna heilsueflingu og stuðning til þess að auka vellíðan og fyrirbyggja 

sjúkdóma, til margþættari og flóknari þjónustu vegna slysa og langvinnra eða bráðra 

sjúkdóma (Heilbrigðisráðuneytið, 2019).  

Samkvæmt Vinnueftirlitinu (2008) og gæðaviðmiðum Evrópska samstarfsnetsins um 

heilsueflingu á vinnustöðum, þarf að taka tillit til margra mismunandi þátta sem eru 
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meðal annars ábyrgð stjórnenda í fyrsta þætti upptalningarinnar. Þar segir: Árangur 

heilsueflingar á vinnustöðum er háður ábyrgð stjórnenda og hluti af þeim 

stjórnunarferlum sem eru fyrir hendi á vinnustaðnum (Vinnueftirlitið, 2008). Það skiptir 

máli að unnið sé markvisst að heilsustefnunni (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008) og 

að hún sé aðgengileg öllum starfsmönnum (Lýðheilsustöð, 2008). Fjölmargar rannsóknir 

sýna fram á margvíslegan ávinning fyrir vinnustaði af heilbrigðara starfsfólki. Þar má nefna 

færri fjarvistir vegna veikinda, meiri starfsánægju og afkastameiri starfsmenn, betri ímynd 

vinnustaðarins, minni starfsmannaveltu og slysatíðni svo fátt eitt sé nefnt. Jákvæð áhrif 

heilsueflingar eru því mikil, en einnig má geta þess að samfélagið getur notið góðs í 

gegnum lægri útgjöld til heilbrigðisþjónustu þegar horft er á heilsueflingu og áhrif hennar 

í víðu samhengi (Ása Fríða Kjartansdóttir, 2010; Vinnueftirlitið, 2008).  

Til að uppfylla skilyrði og ná markmiðum sem felast í árangursríkri heilsueflingu á 

vinnustað hvílir mikil ábyrgð á stjórnendum. Í skýrslu Heilbrigðisstefnu Evrópu til ársins 

2020 sem Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar birti til ársins 2021 

byggist á ákveðnum grunngildum sem eru gæði, sanngirni, sjálfbærni, gagnsæi, ábyrgð, 

jafnrétti kynja, virðing og réttur til að taka þátt í ákvörðunum (WHO, 2013).  

Heilbrigðisstefnan sem heilbrigðisráðuneytið setti fram nær til ársins 2030 og horft var 

til stefnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Grunngildin hvetja til 

einstaklingsmiðaðrar heilbrigðisþjónustu og stutt er við heilsueflingu á öllum æviskeiðum 

og stuðlað að heilbrigði fyrir alla (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Embætti landlæknis hefur 

á undanförnum áratug stuðlað markvisst að heilsueflandi starfi í skólum og á 

vinnustöðum og gert samstarfssamninga við fjölmörg sveitarfélög á landinu um að koma 

á heilsueflandi samfélagi. Í því felst áhersla á að bæta bæði hið manngerða og félagslega 

umhverfi íbúa, draga úr ójöfnuði og tíðni og afleiðingum langvinnra sjúkdóma með 

margvíslegu forvarnar- og heilsueflingarstarfi (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Embættið 

heldur einnig utan um lýðheilsuvísa og birtir þá fyrir hvert heilbrigðisumdæmi á Íslandi. 

Lýðheilsuvísar eru hugsaðir sem liður í því að veita yfirsýn yfir lýðheilsu í hverju umdæmi 

fyrir sig og til að sjá samanburð við landið í heild. Þeim er ætlað að auðvelda 

sveitarfélögum og heilbrigðisþjónustu að greina stöðuna í sínum umdæmi, finna 

styrkleika og veikleika og til að skilja þarfir íbúanna þannig að mögulegt sé að vinna saman 

að bættri heilsu og líðan (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). 
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 Precede-Proceed líkanið 
Hvaða ferlar og líkan er notað við innleiðingu að heilsustefnu? Hér verður fjallað um 

PRECEDE-PROCEED líkanið (PPL) sem er eitt þekktasta stefnumótunarlíkanið og notað 

sem verkfæri til að innleiða heilsustefnur og heilsueflingu. Lawrence W. Green kom 

fyrstur fram með PRECEDE-PROCEED líkanið sem er notað við stefnumótunarvinnu að 

innleiðingu á heilsustefnu. Líkanið byggir m.a. á því að greina, hanna og framkvæma 

heilsustefnu og meta þörfina. Með líkaninu er hægt að ná fram heildrænni sýn á þá þætti 

sem þarf að skoða með tilliti til framkvæmdar. Precede-Proceed hugmyndafræðin er 

byggð á því að hægt sé að skilgreina heilsu og lýðheilsu á marga vegu og það sé mikilvægt 

að horfa á margvíslega þætti þegar búið er til heilsufarslíkan. Líkanið segir að umhverfið 

geti haft áhrif á heilsu einstaklinga og einnig að umhverfið geti haft áhrif á heilsutengda 

hegðun einstaklinga. Í þessum kafla verður fjallað nánar um líkanið (Green og Kreuter, 

2005).  

PRECEDE-PROCEED líkanið hefur þróast frá níunda áratugnum úr greiningartæki, yfir í 

níu áfanga stefnumótunarlíkan sem stendur fyrir umhverfis- og heilsuþætti og mat í 

ferlinu. PRECEDE er skammstöfun sem stendur fyrir tilhneigingu, styrkingu, að virkja 

fræðslu, menntun, greiningu og mat, en PROCEED er seinni hluti hugmyndalíkansins og 

felur í sér fjóra áfanga sem beinast að útfærslu og mati. Þessir ferlar vinna í takt við 

PRECEDE áfangana sem auðvelda að greina forgangsröðun og setja markmið, en PROCEDE 

áfangarnir hjálpa til við að greina viðmið fyrir framkvæmd stefnu og síðar að útfæra mat. 

Styrkur líkansins er geta þess til að auðvelda auðkenningu á þeim árangri sem óskað er 

eftir í upphafi skipulagsferlisins, sem ákvarðar matsmælikvarða. Þetta líkan hjálpar einnig 

í kerfisbundinni flokkun þátta eftir hlutfallslegu mikilvægi þeirra og getu til að breyta með 

því að nota kerfisröðun. Röðunarkerfið auðveldar tillit til ákvörðunarþátta breytinga á 

stigum einstaklings, veitanda og kerfis og gerir kleift að bera kennsl á, þróa og framkvæma 

íhlutun með góðri nálgun til að ná jákvæðum áhrifum. Undanfarna tvo áratugi hefur 

líkanið verið notað á alþjóðavettvangi af skipulagsfræðingum og vísindamönnum í 

heilbrigðisþjónustu við að hanna íhlutun til að kanna mismunandi einstaklinga og 

fjölbreytta áhrifaþætti í umhverfinu varðandi heilsueflingu (Green og Kreuter, 2005; 

Phillips, Rolley og Davidson , 2012). 
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Mynd 1: PRECEDE-PROCEED líkanið (Adhikari, 2017; Green og Kreuter, 2005; þýtt af höfundi). 

Proecede-Proceed líkanið felur í sér níu áfanga og er línulegt líkan. Í fyrsta áfanga fer 

fram félagslegt mat, þar sem nálgunin er að skoða vel þarfir markhópsins og þau markmið 

sem hópurinn vill vinna að (Phillips o.fl., 2012). Hægt er að kanna þarfir markhópsins með 

mismunandi aðferðum, eins og rýnihópum, spurningakönnunum eða viðtölum. Til að ná 

fram góðum upplýsingum er jafnvel gott að blanda þessum aðferðum saman. Til þess er 

mikilvægt að framkvæma þarfagreiningu og með þeim hætti er hægt að rannsaka og fá 

upplýsingar um lífsgæði hópsins og vinna að þeim markmiðuð sem hópurinn stefnir að í 

heilsueflingunni (Community Tool Box, e.d.). Ef markmiðið er að spara fjármuni og tíma 

getur nálgunin verið sú að skoða gögn frá svipuðum markhóp, en það getur verið 

varasamt að gera slík, því ekki er hægt að skoða þau gögn með áherslu á þarfir eða 

aðstæður á milli mismunandi hópa sem gefa ekki rétta mynd (Green og Kreuter, 2005). 

Í öðrum áfanga fer fram faraldsfræðilegt mat. Það byggir á upplýsingum úr fyrsta 

áfanga og þar eru skoðaðir umhverfis-, hegðunar- og lífsstílsþættir sem hafa áhrif á 

markmiðin sem markhópurinn hefur forgangsraðað í fyrsta áfanga með það að markmiði 
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að skoða og greina heilsufarsvandann hjá markhópnum (Green og Kreuter, 2005; Phillips, 

o.fl. 2012).  

Í þriðja áfanga er skoðað hegðunar- og umhverfismat og allir áhrifaþættirnir sem 

markhópurinn hefur forgangsraðað í öðrum áfanga. Horft er á þau markmið hvernig áhrif 

það hefur á markhópinn með tilliti til þess hvernig hægt er að breyta hegðunar-, lífsstíls- 

og umhverfisþáttum (Green og Kreuter, 2005).  

Í fjórða áfanga er skoðað fræðslu- og vistfræðilegt mat framkvæmt, þar sem 

áhrifaþættirnir eru flokkaðir í áhugahvetjandi, styrkjandi og eflandi þætti. Áhugahvetjandi 

þættir sem hafa áhrif á vilja markhópsins til breytinga eru þekking, viðhorf, sjálfsmynd og 

gildi. Styrkjandi þættir efla hegðunarbreytingar og eru til að mynda jákvæð svörun frá 

fjölskyldu og jafnöldrum og félagslegur stuðningur (Green og Kreuter, 2005). 

Í fimmta áfanga líkansins er mat á stjórnsýslu og stefnu. Við innleiðinguna eru borin 

kennsl á takmarkanir í umhverfi stofnana og auðlindir sem geta haft áhrif á innleiðinguna 

sem er innleidd frá þeim áhrifaþáttum sem markhópurinn telur vera mikilvægast að vinna 

að. Til þess að innleiðingin gangi vel og verði áhrifarík, þá eru markmiðin skilgreind svo 

hægt sé að vinna að þeim markmiðum með góðum árangri (Green og Kreuter, 2005). 

Í sjötta áfanga líkansins er komið að innleiðingu sem snýr að því að efla heilsu 

markhópsins sem lýtur að fræðslu um heilsufar og skipulag reglugerða. Mikilvægt er að 

horfa á innleiðinguna í þessum áfanga, en ekki einungis útkomu innleiðingarinnar. Síðustu 

fjórir áfangar líkansins skoða og leggja mat á hversu árangursrík innleiðingin sé , þar sem 

það fer eftir þátttöku markhópsins í innleiðingunni og ferlinu (Green og Kreuter, 2005).  

Í sjöunda áfanga líkansins er lagt mat á hvort innleiðingin hafi haft áhrif á heilsu 

markhópsins með áhrifaríkum hætti. Í áttunda áfanga líkansins er skoðað mat á áhrifum 

innleiðingarinnar og heildarmat á niðurstöðum á sér stað í níunda áfanga. Lagt er mat á 

hvernig hafi gengið að ná þeim settu markmiðum sem lagt var upp með í byrjun 

innleiðingarinnar á líkaninu (Green og Kreuter, 2005; Phillips o.fl., 2012).  

Tilgangurinn er að sýna fram á notagildi PRECEDE-PROCEED líkansins til að ná fram 

víðtækum skilningi á heilsufarsvandamálum hjá hverjum íbúa, þátttöku hagsmunaaðila 

og með þeirri nálgun að þróa og sérsníða heildarlausnir. Það er gert með inngripi til að ná 

árangri að innleiðingu að stefnumótun og breytingum (Phillips o.fl., 2012). 
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3 Breytinga- og stefnumiðuð stjórnun 

Árangursrík áætlun sem leggur til lausnir á því hvernig eigi að yfirvinna andstöðu getur 

skipt sköpum þegar innleiða á breytingar í fyrirtækjum eða stofnunum og þarf að hafa 

ýmislegt í huga. Ýmsir fræðimenn hafa sett upp breytingaferli skref fyrir skref til þess að 

hjálpa stjórnendum með hvernig innleiða megi breytingar. Breytingaferlið er þó oftar en 

ekki flóknara en slík hjálpartæki gefa til kynna. Í þessum kafla verður fjallað um helstu 

kenningar breytingarstjórnunar og nálgun fræðimanna á breytingastjórnun. 

 Nálganir fræðimanna á breytingastjórnun 
Breytingar eru eitt af því sem einkennir nútímasamfélög manna í dag. Með þessum auknu 

breytingum alls staðar verður mikilvægara fyrir stjórnendur að geta leitt breytingar. 

Fræðimennirnir Herold og Fedor (2008) skilgreina breytingar sem kröfu sem sett er á 

skipulagsheildir eða undireiningar þeirra sem krefst verulegs fráhvarfs frá hegðun fólks, 

rútínu þess og árangurs, sem veltur á stuðningi þeirra sem breytingarnar snerta (Herold 

og Fedor, 2008). 

Ástæður fyrir breytingum eru ekki úr lausu lofti gripnar. Ákveðin þörf þarf að myndast 

til þess að ráðist sé í breytingar. Breytingar geta verið margs konar og mis krefjandi. Linda 

Holbeche (2006) gerði grein fyrir mismunandi erfiðleikastigum breytinga. Samkvæmt 

henni er hægt að skipta erfiðleikum breytinga í fjögur stig. Á fyrsta stigi eru minniháttar 

breytingar, eins og lagfæringar á aðgerðum og ferlum fyrirtækis eða stofnunar. Ráðist er 

í breytingar því þörfin kemur til dæmis í ljós eftir vinnustaðagreiningu. Á öðru stigi eru 

gæðaumbætur (e. incremental change). Ráðist er í hægfara en stöðugar umbætur. 

Breytingin verður þannig smátt og smátt hluti af daglegri rútínu. Á þriðja stigi eru róttækar 

breytingar (e. radical change) sem viðbragð. Á þessu stigi eiga sér stað breytingar á 

mikilvægu tímabili hjá fyrirtækinu, til að mynda þegar ákveðnu krísustigi er náð, sem 

kallar á róttækar breytingar líkt og niðurskurð eða endurskipulagningu eða þegar þarf að 

gjörbreyta skipulagsheild, til dæmis með yfirtöku fyrirtækja eða samruna þeirra. Að lokum 

er svo fjórða stigið sem snýr að algjörri umbreytingu/endurskipulagningu 

(e. transformational change) fyrirtækisins eða nýsköpunarstarfsemi. 
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Samkvæmt Galpin (1996) er breytingastjórnun sú aðferðafræði sem notuð er til þess 

að viðhalda, skapa og innleiða breytingar innan skipulagsheilda. Breytingar eru eitt af því 

sem einkennir nútímasamfélag, enda gjarnan talað um að allt sé breytingum háð. Því 

gefur auga leið að mikilvægi þess að stjórnendur í skipulagsheildum geti leitt breytingar 

fer vaxandi dag frá degi. Herold og Fedor (2008) skilgreina breytingar sem ástand í 

skipulagsheildum eða undireiningum þeirra sem krefst verulegra frávika frá hegðun fólks, 

venjum þess og viðhorfum. Árangur breytinganna veltur á stuðningi þeirra sem 

breytingarnar snerta, en rannsóknir hafa sýnt að breytingar ganga þá aðeins farsællega í 

gegn þegar meirihluti starfsmanna styður þær, en um 70-80% breytingaferla eiga á hættu 

að misheppnast. Stjórnendur þurfa því að hafa að leiðarljósi að endurskoða sífellt ferlið 

til að koma í veg fyrir mistök.  

Drucker (2001) segir að breytingastjórnun fjalli mest um mjög markvissa, skýra og 

skilvirka innleiðingu á breytingum innan skipulagsheilda og hvernig megi stýra 

breytingaferlinu með hámarksárangri til að styðja við breytingar innan fyrirtækja og 

stofnana. Skilgreina má breytingar og nálgast þær út frá mannlega þættinum samkvæmt 

fræðimanninum Bridges (2003). Hann segir einnig að breytingar snúist um það að aðstoða 

starfsfólk við að fara í gegnum umbreytingu (e. transition). Með þeirri nálgun og í því ferli 

er auðveldara fyrir starfsmenn að segja skilið við eldri hefðir og venjur, takast á við söknuð 

og missi og einnig að nálgast það að ganga í gegnum mikla óvissu áður en nýtt tímabil eða 

upphaf hefst.  

 John P. Kotter  
John P. Kotter (1996) leggur áherslu á að þegar verkefnið snýst um að breyta hegðun eða 

vinnuumhverfi starfsmanna, megi líta á breytingastjórnun sem eina vídd 

verkefnastjórnunar. Í slíkum tilvikum getur fagleg breytingastjórnun skipt sköpum. Það 

þarf góðan stjórnanda til að leiða breytingar, hvort sem það snýst um að fá starfsmenn til 

að vera hliðholla breytingum eða festa breytingar í sessi í fyrirtækjamenningu. 

Verkefnastjórnun snýst um val og útfærslu á verkefnum og það að halda utan um 

upplýsingar um þau verkefni sem eru í gangi, en verkefnisstjórnun snýst um stjórnun eins 

verkefnis.  

Út frá reynslu sinni telur Kotter mikilvægt að hjálpa starfsfólki í skipulagsheildum að 

öðlast betri skilning á breytingastjórnun og að hún sé í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi þá snýr 
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hún að því að gera sér grein fyrir ferlinu sjálfu og að enn sé nóg að læra um hvað virkar 

og hvað ekki, hver sé eðlileg röð atburða og að jafnvel hæfasta fólk eigi erfitt með 

breytingar. Í öðru lagi þá snýst breytingastjórnun um drifkraftinn að baki breytinganna, 

þ.e. að forystan sé öflug og til staðar fyrir starfsfólkið (Kotter, 1996).  

Samkvæmt Kotter (1996, 2007) eru ýmsar ástæður fyrir því að innleiðing breytinga í 

skipulagsheildum tekst ekki sem skyldi. Mistökin geta verið margþætt, en oftar en ekki er 

ástæðan sú að stjórnendur átta sig ekki á að breytingar eru ferli en ekki einstakur 

atburður. Samskipti á milli þeirra sem ákveða, skipuleggja og taka þátt í breytingunum eru 

oft á tíðum ekki nógu skýr. Einnig geta breytingar gengið illa vegna þess að fólk skilur ekki 

ástæður þeirra og hvaða áhrif þær muni hafa á þeirra eiginhagsmuni. 

Kotter (1996, 2002) lagði fram átta þrepa líkan sem verkfæri við innleiðingu á 

breytingum. Kenningin sem um ræðir er átta þrep, þar sem innleiðingin skarast í tíma og 

tengjast skrefin hvert öðru. Kotter leggur mikla áherslu á að skipulagsheildir vinni eftir 

þessu breytingalíkani og stjórnendur séu meðvitaðir um það og með því móti skapast 

menning sem er móttækileg fyrir breytingum.  

 Átta skref Kotters í breytingaferli 
Eigi breytingaferli að skila árangri er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þeim hindrunum 

og mótlæti sem breytingarnar geta mætt. Kotter (1996) lagði til að tekið yrði mið af átta 

skrefum í breytingaferlinu er hjálpa til við að koma á varanlegum breytingum og greina 

gloppur og mikilvæga þætti sem huga þarf vel að í umbreytingum í skipulagsheildum. 

Skrefin felast í að:  

1. skilgreina þörf og nauðsyn breytinga 

2. virkja hóp lykilstarfsmanna – mynda stýrihópa  

3. þróa framtíðarsýn og stefnu  

4. miðla nýrri sýn og upplýsingum  

5. hvetja til víðtækrar þátttöku – víðtækri valddreifingu  

6. skapa áfangasigra  
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7. hvetja til enn frekari breytinga – hafa úthald og  

8. festa breytingar í sessi í fyrirtækjamenningu. 

Þessum átta skrefum Kotter (1996) er oft skipt í þrjú þrep og víðast má sjá hina 

hefðbundnu mynd af líkani Kotter skipt í skref eitt til þrjú, fjögur til sex og sjö til átta. 

Kotter sjálfur talar hins vegar um að fyrsta þrepið affrysting kyrrstöðunnar (e. defrost a 

hardening status quo) feli í sér fjögur skref, annað þrepið innleiðing aðgerða sem kallar 

fram breytingar (e. introduce many new practices) feli í sér þrjú skref og þriðja þrepið feli 

í sér áttunda skrefið sem gengur út á að festa breytingarnar í menningu skipulagsheilda í 

sessi (e. grounds the changes in the corporate culture). 
 

 

Mynd 2: Átta skref í breytingaferli (John Kotter, 1996; þýtt af höfundi). 

Fyrstu fjögur skrefin felast í að affrysta kyrrstöðu í skipulagsheildinni. Í fyrsta skrefinu 

felst að greina þörf og nauðsyn breytinga, þ.e. ræða um mögulega erfiðleika og sjá 

tækifæri í breytingunum. Í öðru skrefi eru virkjaðir hópar lykilstarfsmanna og myndaðir 

stýrihópar til að innleiða breytingarnar. Leiðandi forysta heldur starfsmönnum við efnið, 

skerpir á sameiginlegum markmiðum heildarinnar og knýr þörfina fyrir breytingar áfram. 

Þriðja skrefið felst í að þróa sameiginlega framtíðarsýn og stefnu. Án skýrrar 

framtíðarsýnar eru líkur á að skipulagi verði ábótavant, sem getur haft tímaeyðslu og 

aukinn kostnað í för með sér. Fjórða skrefið er að miðla nýrri sýn, gildum og upplýsingum, 

en æskilegt er að nýta fjölbreyttar boðleiðir í því skyni og eru árangursrík samskipti 
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lykilatriði í árangursríku breytingaferli. Næstu þrjú skref kalla á innleiðingu aðgerða. Í 

fimmta skrefinu er hvatt til víðtækrar þátttöku starfsmanna; að starfsfólk fylki sér að baki 

breytingunum. Mikilvægt er árétta að hindranir í breytingaferli séu yfirstíganlegar og 

hvetja starfsfólk til að taka áhættu, koma með eigin hugmyndir og aðgerðir að 

breytingum. Sjötta skrefið er að skapa áfangasigra. Mikilvægt er að staldra við, skoða 

árangurinn og fagna skammtímasigrum til að starfsfólki þyki framlag sitt vera metið að 

verðleikum og að breytingum fylgi meiri ánægja en erfiði. Í sjöunda skrefinu er hvatt til 

enn frekari breytinga og þess að hafa úthald í breytingum, því nauðsynlegt er að 

endurmeta ferlið og setja sér ný markmið. Mikilvægt er að ráða hæft starfsfólk og leita 

kyndilbera til að koma nýrri stefnu áfram, en einnig að gefa starfsmönnum úr hópum allra 

skipulagsheilda kost á að taka þátt í breytingaferlinu. Áttunda skrefið gengur síðan út á 

að festa breytingar í sessi svo þær verði hluti af fyrirtækjamenningunni; breytingarnar 

þurfa að falla að menningunni sem fyrir er ef þær eiga að skila árangri. Brýna þarf fyrir 

starfsfólki tengslin á milli nýrrar hegðunar og aukinnar velgengni skipulagsheildarinnar. 

Öll skrefin eru mikilvæg í ferlinu og æskilegt er að þeim sé fylgt í réttri röð, eigi 

breytingarnar að ganga vel fyrir sig. Eðlilegt er þau skarist og stundum þarf að fara betur 

í eitt skref en annað, en gæta þarf að því framkvæma þau öll, því annars er hætt við að 

upp komi vandamál í framtíðinni (Kotter, 1996). 

 Hvernig á að innleiða breytingar? 
Almennt séð óttast fólk ekki í sjálfu sér breytingar, heldur óttast fólk þann missi og þá 

óvissu sem breytingar hafa í för með sér (Heifetz og Linsky, 2002). Áskoranir sem 

stjórnendur standa frammi fyrir eru ekki allar tæknilegar og auðveldar að leysa. Flestar 

áskoranir sem stjórnendur þurfa að takast á við fela oftast í sér tilraunir, nýjar uppgötvanir 

og aðlögunarhæfni eininga innan fyrirtækisins, m.ö.o. ekkert eitt einfalt svar er við 

breytingunni. Þegar stjórnandi þarf að flytja starfsfólki sínu fréttir eða upplýsingar um 

fjölþætta breytingu (e. adaptive change), t.d. um samruna fyrirtækja, setur stjórnandinn 

sig í hættu (Heifetz og Linsky, 2002).  

Stjórnandinn birtist starfsfólki sem hætta eða ógn vegna þess að breytingin felur í sér 

breytingu á því sem fólk er vant. Starfsfólk upplifir oftar en ekki ótta og kvíða við það að 

fá slíkar upplýsingar. Þessar tilfinningar geta virkað sem orkusuga og haft lamandi áhrif á 

andann í fyrirtækinu, dregið úr afköstum starfsmanna, aukið fjarvistir þeirra og jafnvel 
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stuðlað að því að fólk brenni út í starfi. Hvernig stjórnendum tekst til að innleiða og 

framkvæma breytingu af þessu tagi markar árangur þeirra í starfi. Árangurinn 

endurspeglast af því hvernig tekst til að færa starfsmönnum óþægilegar staðreyndir, 

tilkynna um breytingu, svara óþægilegum og erfiðum spurningum, fá fólk til þess að skilja 

ástæðuna á bak við breytinguna og samþykkja hana, í stað þess að „skjóta sendiboðann!“ 

(Heifetz og Linsky, 2002). 

Stjórnendur gegna lykilhlutverki við að innleiða breytingar. Þeir eru fyrirmyndir 

annarra starfsmanna og verða því að huga vel að framkomu sinni við aðra starfsmenn. 

Starfsmenn hegða sér í samræmi við það sem þeir sjá og heyra frá sínum yfirmönnum. 

Þegar stjórnandi beitir misvísandi skilaboðum í samskiptum sínum við starfsfólk, segir eitt 

en gerir annað, kemur upp frammistöðuvandi. Til þess að öðlast traust starfsmanna er 

mjög mikilvægt að stjórnandi standi við orð sín og geri það sem hann segist ætla að gera. 

Einnig er mikilvægt að stjórnandi efli og styrki sjálfstraust hjá starfsmönnum sínum, taki 

því ekki sem sjálfsögðum hlut. Traust er ekki sjálfsagður hlutur, heldur er það áunnið 

(Ahmed, Shields, White og Wilbert, 2010). 

Mikilvægasta forsendan fyrir árangursríkri stjórnun og forystu er árangursrík 

samskipti. Án árangursríkra samskipta áorka stjórnendur litlu, því samskipti snúast um 

fólk (Barrett, 2010). Margir stjórnendur hafa innleitt gildi í fyrirtæki til þess að veita 

starfsmönnum sameiginlega stefnu og til þess að vera leiðbeinandi varðandi samskipti. 

Allir starfsmenn og stjórnendur eiga að vita hvað gera á í hverjum aðstæðum fyrir sig, þar 

sem gildin eru höfð að leiðarljósi. Til þess að gildin gagnist skipulagsheildinni þurfa þau að 

vera augljós í fyrirtækinu og starfsmenn meðvitaðir um hver þau eru (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Elsa Grímsdóttir, 2011).  

Aðstæður innan skipulagsheilda taka stöðugum breytingum og mikilvægi þátta eins og 

skilvirkni, frumkvæðis og hugmyndaauðgi eykst. Með þetta í huga verða skipulagsheildir 

að búa yfir hæfileikum og vilja til að bregðast við samkeppni á viðeigandi hátt, að búa til 

og læra nýja þekkingu, sýna hvatningu þegar starfsfólk sýnir frumkvæði og aðlagast að 

þeim breytingum sem koma upp (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). Drucker (2001) 

segir að breytingastjórnun fjalli um skilvirka og markvissa innleiðingu á breytingum innan 

skipulagsheilda og hvernig megi stýra breytingaferlinu með hámarksárangur í huga.  
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 Stefnumiðuð stjórnun 
Stefnumiðuð stjórnun er heiti á fagi sem sameinar stefnumótun, stefnumótandi 

áætlunargerð og markvissa stjórnun og til eru margar aðferðir og kenningar til 

markvissrar stjórnunar á opinberum stofnunum, fyrirtækjum, félögum og öðrum 

skipulagsheildum (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Kenningar um stefnumiðaða 

stjórnun eru oftast settar fram í formi aðferða og verkfæra til að leysa vel afmarkað 

vandamál. Þættir sem eru af efnahagslegum og tæknilegum toga hjá fyrirtækinu eru 

dregnir fram í stjórnvísindalegum kenningum og líkönum, en oft er litið fram hjá öðrum 

mikilvægari þáttum. Bandalag hagsmunaaðila innan fyrirtækis sem og aðrar kenningar 

draga fram innsýn í baráttu og valdatafl á milli aðila innan og utan fyrirtækisins, sem er 

talið vera meginforsenda árangurs við innleiðingu í stefnumótun og ákvarðanatöku 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Starfsmannastefna er yfirlýsing skipulagsheildar í starfsmannamálum og greinir frá því 

hvernig starfsmannamálum er fyrirkomið, hvers konar umhverfi starfmönnum er búið og 

hvers er ætlast til af starfsmönnum. Starfsmannastefna er hluti af heildarstefnu 

skipulagsheilda og geymir sameiginlegan tilgang og markmið starfsmanna og 

skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Með skýrri starfsmannastefnu er starfsmönnum gert auðveldara að fylgja eftir stefnu 

skipulagsheilda. Yfirlýsing skipulagsheildar í starfsmannamálum er starfsmannastefna og 

greinir frá því hvernig starfsmannamálum er háttað, hvers konar umhverfi starfsmönnum 

er búið og til hvers er ætlað af starfsmönnum. Starfsmannastefna er hluti af heildarstefnu 

innan skipulagsheildar og með skýrri starfsmannastefnu er starfsmönnum gert það 

auðveldara að fylgja stefnu skipulagsheildar eftir (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

 Robin Speculand 
Fræðimaðurinn Robin Speculand (2009a) talar um að það þurfi sex nauðsynlegar 

hugarbreytingar til að innleiða stefnu. Árangur í framkvæmd á innleiðingu á nýrri stefnu 

byrjar á því að hugsa öðruvísi og gera hlutina síðan á annan hátt. Þegar öllu er á botninn 

hvolft, ef við gerum alltaf það sem við höfum alltaf gert, þá munum við alltaf fá það sem 

við höfum alltaf fengið: 
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1. Fyrsta hugarfarsbreytingin segir: Þegar stefnan er tilbúin, þá segja margir að 

erfiðasta hlutanum sé lokið. Innleiðing stefnu er mun erfiðara ferli og nálgun heldur 

en að útbúa stefnu. Í áratugi hafa leiðtogar fyrirtækja einmitt lagt áherslu á að þróa 

stefnu til breytinga. Viðskiptaskólar kenna mikilvægi stefnumótunar og hvernig eigi 

að undirbúa rétta farveginn fyrir þarfir fyrirtækisins. Hlutverk leiðtoga er að hanna 

þá stefnu. Afleiðingin er hins vegar sú að þegar leiðtogar hafa búið til áætlanir sínar 

telja þeir sig hafa lokið flestum skyldum sínum. Erfiðasta hlutanum sé lokið. Samt 

vanmeta þeir venjulega áskorunina um að innleiða þá stefnu.  

Flestir setja ábyrgðina á innleiðingu á stefnu á herðar annarra og taka augun af því 

sem þarf að gera til að koma stefnunni í réttan farveg. Þegar öllu er á botninn hvolft 

telja þeir að það sé erfiðara að búa til stefnu en að hrinda henni í framkvæmd.  

2. Önnur hugarfarsbreyting segir: Flestir eru andvígir breytingum. Flestir eru opnir 

fyrir breytingum þegar þeim er miðlað á réttan hátt og standa ekki gegn 

breytingum. Þetta er líklega umdeildast af sex hugarfarsbreytingum, því í mörg ár 

höfum við staðfastlega trúað því að flestir starfsmenn muni standast breytingar. 

Mundu að ef viðhorf okkar eru nákvæm, þá myndum við ekki bresta svo oft. 

Spurningin um hvers vegna við teljum ranglega að starfsmenn standist breytingar 

og afleiðingar þess eru mikilvægar fyrir árangursríka framkvæmd. 

3. Þriðja hugarfarsbreytingin segir: Þetta snýst allt um að grípa til aðgerða. Réttar 

aðgerðir er það sem það er um að framkvæma réttar aðgerðir. Auðvitað þarftu að 

grípa til aðgerða til að innleiða stefnu þína. Og auðvitað, í viðskiptum, ertu alltaf að 

grípa til aðgerða, fylla upp þann tíma sem þú hefur með virkni. En munurinn á 

árangri og bilun er að farsælir leiðtogar spyrja: Erum við að framkvæma réttar 

aðgerðir? Jú, starfsmenn eru alltaf uppteknir, en vinna þeir verkin í dag sem skila 

fyrirhugaðri stefnu, á morgun?  

4. Fjórða hugarfarsbreytingin segir: Samskipti snúast um að tryggja að fólk skilji 

stefnuna. Starfsmenn verða einnig að vita nákvæmlega um hvað stefnan er. Áður 

en ný stefna er innleidd er mikilvægt að starfsfólk skilji stefnuna og hvaða aðgerðir 

þurfi að grípa til. Árangursrík framkvæmd gengur lengra en að tryggja 

starfsmönnum skilning á stefnunni; þeir verða líka að vita nákvæmlega hvað þeir 
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eiga að gera og vera áhugasamir um að gera það. Þó að stefna sé hönnuð efst á 

skipuritinu, verður hún útfærð frá botni og upp. Því eru mikilvægt að samskiptin 

séu góð til að innleiða nýja stefnu frá grunni. 

5. Fimmta hugarfarsbreytingin segir: Það sem virkaði í gær, mun virka í dag. Nýjar 

aðferðir við innleiðingu á stefnu eru nauðsynlegar til að innleiða stefnu á tveggja 

til þriggja ára fresti. Mikilvægt er fyrir leiðtoga að auka við þekkingu sína þegar þeir 

eru að búa til stefnu fyrir morgundaginn. Áður fyrr treystum við á stefnu í átta til 

tíu ár. En þessir dagar eru horfnir. Í dag skipuleggja skipulagsheildir aðeins tvö eða 

þrjú ár fram í tímann. Hringrás breytinga kemur oftar og oftar fram. Fyrir vikið getur 

þú ekki lengur reitt þig á fyrirmynd gærdagsins; þú verður að móta stefnu oftar og 

oftar. Það þýðir að þú þarft að innleiða nýja stefnu oftar en nokkru sinni fyrr. 

Núverandi efnahagskreppa styrkir þessa þörf. 

6. Sjötta hugarfarsbreytingin segir: Stefnu verður að endurskoða tvisvar á ári. Þegar 

um stefnubreytingu eru að ræða er mikilvægt að stjórna samræðum á fundum og 

sérstaklega á stjórnunarfundum. Með þeirri nálgun verða áhrifin meiri og 

auðveldara verður að innleiða stefnuna. Skýrslur þínar munu strax taka eftir því 

sem þú gefur gaum að. Til að spá fyrir um hvar stofnun verður eftir tvö ár skaltu 

því ekki líta á stefnu hennar á pappír. Gefðu í staðinn gaum að daglegum aðgerðum 

sem leiðtogar þess og starfsmenn grípa til.  

 Stefnuviti Speculand 
Stefnuviti Speculand (2009b) veitir þér skipulag til að innleiða stefnu á farsælan hátt. Í 

stað þess að vita ekki hvar á að byrja eða enda, þá er mikilvægt að fylgja Stefnuvitanum 

sem auðveldar skipulagsheildum að framkvæma og þekkja vel innleiðingarferlið.  

Hér í næsta kafla er fjallað betur um Stefnuvita Speculand (2009b). Samkvæmt honum 

er stefnuvitinn (e. implementation compass) leið til að innleiða breytingarnar innan 

skipulagsheildar með eftirfarandi hætti og byggir því aðferðafræði hans á áttavita.  

Ráðgjafafyrirtæki Speculands (2009b), Bridges Business Consultancy, hefur skapað 

Stefnuvitann sem byggir á átta ára rannsóknum og prófunum með viðskiptavinum um 

heim allan og inniheldur átta þrep sem eru eftirfarandi:  
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1. Mannauður 

2. Framtíðarsýn 

3. Miðlun upplýsinga 

4. Mælingar 

5. Menning 

6. Ferli 

7. Eftirfylgni 

8. Rýni 

 

 

Mynd 3: Stefnuviti Speculands (Strategía, e.d.). 

Fyrsta þrepið í Stefnuvitanum er mannauður (e. people) sem fjallar um að leiðtogar og 

stjórnendur sem innleiða stefnuna þurfi að fræða og sannfæra starfsfólk sitt um nýja 

stefnu og mikilvægi hennar, svo að innleiðingin gangi vel og starfsfólkið sé vel upplýst. 

Starfsfólk mun innleiða nýjar stefnur og því er mikilvægt að leiðtogarnir komi 

skilaboðunum áfram á árangursríkan hátt (Speculand, 2009b). 
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Annað þrep Stefnuvitans er framtíðarsýn (e. biz case), sem fer fram innan 

skipulagsheildar. Hlutverkið er að styðja vel við bakið á leiðtoganum og starfsfólkinu og 

leiðbeina í daglegum aðgerðum til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika í framkvæmd 

á árangursríkan hátt (Speculand, 2009b).  

Þriðja þrepið í Stefnuvitanum fjallar um miðlun upplýsinga (e. communication). 

Leiðtogar þurfa að koma markmiðum og réttum upplýsingum á framfæri innan 

skipulagsheildar til starfsfólks við innleiðingu á stefnu. Upplýsingamiðlun hættir til að 

komast ekki nógu vel til skila, þar sem að leiðtoginn getur flækt boðskapinn til starfsfólks 

sem leiðir til þess að starfsfólkið á erfitt með að meðtaka upplýsingarnar. Starfsfólkið þarf 

að vita hvaða áhrifa gætir á innleiðinguna sem geta haft áhrif á skipulagsheildina. Þar er 

einnig tekið mið af hversu langan tíma innleiðingarferlið tekur og hve lengir það stendur 

yfir og að lokum hver er hagurinn af innleiðingunni (Speculand, 2009b).  

Fjórða þrepið í Stefnuvitanum eru mælingar (e. measurements) sem segja 

leiðtoganum í breytingarferlinu hvert skipulagsheildin stefnir í innleiðingarferlinu. 

Mælingar hafa einnig áhrif á hegðun og líðan starfsfólks og því þurfa leiðtogar að vera vel 

á varðbergi og meðvitaðir um að mæla hið áþreifanlega jafnt og hið óáþreifanlega 

(Speculand, 2009b). 

Fimmta þrepið í Stefnuvitanum er menning (e. culture) sem má skilgreina með þeim 

hætti að menning er háttalag starfsfólks innan skipulagsheildar stofnunar eða fyrirtækis. 

Það sem aðskilur eina skipulagsheild frá annarri eru viðbrögð starfsfólks gagnvart 

skipulagsheildinni. Það getur verið viðhorf eða hegðun sem er mismunandi á milli 

skipulagsheilda. Hlutverk leiðtogans er að huga að því að menningin styðji við innleiðingu 

á nýrri stefnu og ef sú er ekki raunin, þá þurfa leiðtogar að sjá til að þess að menningin 

styðji við hegðunina svo að innleiðingin gangi vel innan skipulagsheildar (Speculand, 

2009b).  

Sjötta þrepið í Stefnuvitanum eru ferlar (e. process) innan skipulagsheildar sem snúa 

að því að stefnur nái fram að ganga og verði að veruleika. Vandamálið má oftast rekja til 

þess að ferlum hefur ekki verið breytt innan skipulagsheildar og starfsfólkið vinnur að 

innleiðingu að nýrri stefnu með gömlum ferlum sem getur stuðlað að því að innleiðingin 

gangi ekki að óskum (Speculand, 2009b).  
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Sjöundar þrep Stefnuvitans er eftirfylgni (e. reinforce) og fjallar um mikilvægi þess fyrir 

leiðtogann og stjórnendur að innleiðing stefnunnar gangi vel fyrir sig og unnið sé vel eftir 

öllum ferlum, þar sem starfsfólkið vinnur að innleiðingunni en ekki skipulagsheildin 

(Speculand, 2009b). Starfsfólk verður að vera samstillt í innleiðingunni og við þær 

niðurstöður sem unnið er að nýja stefnan leiði af sér. Ef það er ekki raunin þá fellur 

innleiðingin um sjálfa sig (Speculand, 2009b).  

Áttunda þrep Stefnuvitans er rýni (e. review) sem fjallar um að stöðugt þurfi að rýna í 

innleiðingarferlið á meðan innleiðing á nýrri stefnu stendur yfir (Speculand, 2009b). Til að 

innleiðingin á nýrri stefnu gangi vel og á farsælan hátt, þarf leiðtoginn að vera meðvitaður 

um að það getur verið erfiðarar að innleiða stefnu sem lítur vel út á pappír en í 

framkvæmd og í raunveruleikanum og því er mikilvægt að aðlaga stefnuna í takt við það 

(Speculand, 2009b).
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum og skýrt frá því hvernig þær 

voru framkvæmdar. Tilgangurinn er að auka við þekkingu á innleiðingu á heilsustefnu 

innan fyrirtækja og stofnana og hvetja um leið til frekari rannsókna á áhrifum heilsustefnu 

á starfsmenn og stjórnendur.  

Markmiðið er að svara þeim rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði af stað með 

í upphafi sem eru eftirfarandi: 

1. Hvernig er innleiðingu háttað að heilsustefnu hjá fyrirtækjum? 

2. Skiptir stuðningur og þáttur stjórnenda máli við innleiðingu heilsustefnu? 

Fyrst er farið yfir réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg álitaefni rannsóknarinnar. Þar á 

eftir rannsóknaraðferðirnar í heild, síðan framkvæmd rannsóknar, þar sem er sagt frá 

hvernig þátttakendur völdust í rannsóknina. Því næst hvernig gagna var aflað og greiningu 

þeirra.  

 Réttmæti og siðfræði rannsóknar  
Í rannsókn þessari er stuðst við eigindlega aðferðafræði, en það getur verið erfitt að sýna 

fram á réttmæti (e. validity) rannsóknar sem skipt er í innra og ytra réttmæti. Innra 

réttmæti snýr að því hvernig rannsakandi telur niðurstöður rannsóknar samsvara 

raunveruleikanum og hvort verið sé að mæla það sem sagt er að verið sé að mæla. Ytra 

réttmæti snýr að því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöðurnar (Merriam, 2009).  

 Rannsóknaraðferð  
Aðferðir við rannsóknir skiptast í megindlegar og eigindlegar rannsóknir. Við framkvæmd 

þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð með 

einstaklingsviðtölum. Eigindleg aðferðafræði gengur ekki út á að kanna meðaltöl og 

dreifingu sem er ólíkt megindlegri aðferðafræði. Það sem einkennir eigindlega 

aðferðafræði er að hún byggir á upplifun þátttakenda og hentar því aðferðin til að 

rannsaka skoðanir, viðhorf og innsýn viðmælenda í viðfangsefnið. Með eigindlegum 
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rannsóknaraðferðum er tilgangurinn sá að rannsaka og öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu með því að rannsaka skoðanir og veruleika ákveðins hóps einstaklinga.  

 Eigindleg aðferðafræði 
Tvær helstu aðferðir við rannsóknir á sviði félagsvísindanna eru megindlegar og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknir eiga sér mun lengri sögu en 

megindlegar rannsóknir (Blumberg, Cooper og Schindler, 2008). Í eigindlegum 

rannsóknum er áherslan lögð á það að skilja tilganginn með ákveðinni upplifun eða 

reynslu og því er rannsakandi grundvallaratriðið á bakvið gagnasöfnun og gagnagreiningu, 

ferlið er afleiðsla (e. inductive) og útkoman fer eftir því hversu vel rannsókninni er lýst 

(Merriam, 2009). Með eigindlegum aðferðum er vonast eftir því að hver þeirra geti veitt 

djúpa innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar. Í eigindlegri aðferðafræði er notast við 

aðleiðslu sem vísar til þess að rannsakandi kannar félagsleg fyrirbæri eða ákveðið 

viðfangsefni. Þannig verður til kenning sem hægt er að bera saman við raunveruleikann 

og þróa áfram (Esterberg, 2002). 

 Þátttakendur  
Viðmælendahópurinn í rannsókninni var fjölbreyttur og samanstóð af stjórnendum í 

fyrirtækjum og stofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi hafði samband við þá 

með tölvupósti, þar sem þátttöku þeirra í rannsókninni var óskað og verkefnið kynnt fyrir 

þeim með formlegum hætti í kynningarbréfi (sjá viðauka 2). Flestir staðfestu þátttöku 

með svarpósti, en hringja þurfti í nokkra til að fá endanlega staðfestingu. Alls var haft 

samband við fjóra stjórnendur sem allir tóku góðfúslega þátt í rannsókninni. Val á 

þátttakendum byggðist á hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling), sem þýðir að þeir 

voru valdir með tilliti til aðgengis rannsakanda að þeim (Braun og Clarke, 2013). Í þessari 

rannsókn er um að ræða fjögur viðtöl við einstaklinga sem eru mannauðsstjórar, 

starfsmannastjórar, framkvæmdarstjórar og ráðgjafar. Viðtalsramminn var mótaður út 

frá rannsóknarspurningum og skiptist í nokkra meginþætti. Í fyrstu voru nokkrar 

bakgrunnsspurningar lagðar fyrir til að fá grunnupplýsingar um viðmælendur, en 

viðtalsramminn samanstóð af 23 spurningum (sjá viðauka 1).  

Nánari upplýsingar um bakgrunn og menntun viðmælenda má sjá hér fyrir neðan í 

töflu 1. Viðmælendur voru á aldrinum 42-61 árs og með víðtæka reynslu og menntun á 
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sviði stjórnunar og mannauðsmála. Kristín er yngst, 42 ára, Ólafur er 53 ára, Sigríður 57 

ára og að elst er Ragnheiður sem er 61 árs. Starfsaldur þeirra er misjafn eða allt frá 5 árum 

til 18 ára hjá sama fyrirtækinu, en starfsreynsla þeirra er mjög víðtæk. Ólafur er 

mannauðsstjóri hjá fjármálafyrirtæki og hefur unnið þar í 12 ár, er vinnusálfræðingur að 

mennt og starf hans er aðallega stuðningur við stjórnendur að hans sögn. Sigríður er með 

fjölbreytta starfsreynslu úr viðskiptalífinu og er bókmenntafræðingur að mennt. Hún 

hefur starfað hjá fyrirtækinu í rúm fjögur ár í mannauðsdeild ásamt því að vera 

rekstarstjóri innan fyrirtækisins sem er lyfjafyrirtæki. Ragnheiður er starfsmannastjóri og 

ráðgjafi með mikla reynslu af starfsmannamálum, þar sem hún starfaði áður hjá öðru 

fyrirtæki í mörg ár sem starfsmannastjóri. Hún er með BSc gráðu í fjármálastjórn, MSc í 

sálfræði, diplóma í verkefnastjórnun og markþjálfi. Því er hún með hæsta 

menntunarstigið af þátttakendum í rannsókninni. Ragnheiður starfar hjá fyrirtæki sem er 

í hótelrekstri. Kristín er yngst þátttakenda í rannsókninni, en hún hefur starfað hjá 

fyrirtækinu í yfir 18 ár. Fyrirtækið er flutningafyrirtæki. Hún er að klára viðskiptafræði og 

stefnir á að ljúka því námi. 

Tafla 1: Þátttakendur. 

Dulnefni Stjórnunarstaða Aldur Starfsaldur Menntun Fyrirtæki 

Ólafur 

 

Mannauðsstjóri 53 12 MSc 
vinnusálfræði 

Fjármálafyrirtæki 

 

Sigríður 

Mannauðsráðgjafi 
og rekstrarstjóri 

57 4 Bókmennta-
fræðingur 

Lyfjafyrirtæki 

Ragnheiður 

 

Starfsmannastjóri 
og ráðgjafi 

61 5 BSc 
fjármálastjórn 

MSc sálfræði 

Diplóma í 
verkefnastjórnun 

Markþjálfi 

Hótelrekstur 

Kristín 

 

Mannauðsstjór
i 

42 18 Nemi í 
viðskiptafræði 

 

Flutningafyrirtæki 
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Við meðferð og úrvinnslu gagna gætti rannsakandinn þess vel að gæta fyllstu trúnaðar 

og ekki yrði mögulegt að rekja gögnin til einstakra viðmælenda í rannsókninni. Mikilvæg 

atriði er tengjast rannsókninni og rannsóknarefninu koma fram í gagnagreiningunni. 

Vegna þessa þá hafa þátttakendum verið gefin nöfnin Ólafur, Sigríður, Ragnheiður og 

Kristín til að ekki sé hægt að nafngreina viðkomandi eða vinnustað.  

Viðtölin fóru fram í fyrirtækjum og eitt á skrifstofu rannsakanda. Að meðaltali tóku 

viðtölin 35 mínútur og voru hljóðrituð með góðfúslegu leyfi viðmælenda og afrituð í 

kjölfarið. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 8. maí til 12. júlí 2018. Rannsakandi lagði áherslu 

á að algjör trúnaður ríkti og það var útskýrt fyrir viðmælendum áður en rannsóknin hófst 

og með samþykki þeirra. Þegar viðtölum lauk voru skráð niður atriði sem vöktu athygli og 

studdu við viðtalið, því næst var viðtalið afritað. Hófst þá vinna við að greina og kóða 

viðtölin, en það er sú aðferð þegar gögnin eru krufin og hver og einn liður nefndur og 

hefur sitt eigið einkenni. Þegar þessari tækni er beitt krefst það stöðugs samanburðar á 

efninu og að gögnin séu lesin yfir aftur og aftur og þar leitað eftir einhverju ákveðnu 

mynstri, eins og til dæmis hegðun eða viðhorfum. Alveg óháð rannsóknarspurningunni er 

fyrst leitað eftir mynstri, en þar á eftir eru mynstrin tengd við hana og markmiði 

rannsóknarinnar, síðan eru hugtökin tengd í fjölskyldur eða flokka (Merriam, 2009). Þegar 

búið var að greina kóðana og flokka hugtökin voru niðurstöður dregnar saman og greindar 

í samræmi við rannsóknarspurningarnar og þær kenningar sem fjallað hefur verið um. Að 

viðtölum loknum tók við afritunar- og greiningarferli, þar sem kóðun hófst og leitun að 

þemum. 

 Gagnaöflun  
Viðtölin voru tekin á tímabilinu 8. maí-12. júlí 2018 og fóru fram í fyrirtækjunum og á 

skrifstofu höfundar. Dagsetning og tími voru valin sem hentuðu hverjum og einum 

viðmælenda. Fyrir viðtölin var búinn til viðtalsrammi sem var byggður á fræðilegu yfirliti 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum (sjá viðauka 1). Spurningarlistinn samanstóð 

af 23 spurningum, þar af voru 4 bakgrunnsspurningar og 19 almennar spurningar. Þá var 

viðmælendum einnig boðið að bæta einhverju við í lokin á viðtölunum.  

Viðtölin voru afrituð á síma, en það er algengasta leiðin til að varðveita gögn úr viðtölum 

(Merriam, 2009). Viðtölin voru síðan skrifuð orðrétt upp í tölvu og haldið utan um 

athugasemdir rannsakanda sem voru skráðar á meðan á viðtölum stóð. Viðtölin fjögur 
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voru samtals um 100 mínútur og afritun var 60 blaðsíður í tölvu. Meðallengd viðtalanna 

var um 25 mínútur.  

 Gagnagreining 
Til þess að greina gögnin sem komu fram í viðtölunum voru þau lesin nokkrum sinnum 

yfir og skoðað hvað væri sameiginlegt í þeim. Þá komu í ljós fjögur meginþemu og þeim 

skipt í undirþemu ef við átti. Þemun voru heilsustefna, fjarvistir, breytingar og 

starfsánægja. Í þemanu heilsustefna eru fjögur undirþemu sem eru heilsuefling, hreyfing 

og andleg heilsa, næring og mataræði og heilsustyrkir. Í þemanu fjarvistir eru tvö 

undirþemu sem eru veikindi og heilsufarsmælingar. Í þemanu breytingar eru tvö 

undirþemu sem eru mótþrói og innleiðing heilsustefnu. Í þemanu starfsánægja eru þrjú 

undirþemu sem eru hvatning og heilsukeppnir, sveigjanlegur vinnutími og aukin afköst í 

starfi, en í töflu 2 má sjá yfirlit yfir þau.  

Tafla 2: Greining á þemum. 

Þema 1 

Heilsustefna 

Þema 2 

Fjarvistir  

Þema 3 

Breytingar 

Þema 4 

Starfsánægja 

Heilsuefling Veikindi Mótþrói Hvatning og 
heilsukeppnir 

Hreyfing og andlega 
heilsa 

Heilsufarsmælingar Innleiðing heilsustefnu Sveigjanlegur 
vinnutími 

Næring og mataræði 

 

  Aukin afköst í starfi 

 

Heilsustyrkir    
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar með því að rýna í helstu þætti 

er varða innleiðingu á heilsustefnu með breytingarstjórnun að leiðarljósi. Þau þemu sem 

koma fram í rannsókninni voru gerð úr sameiginlegum þáttum viðtalanna. Uppbygging 

kaflans endurspeglar fjögur meginþemu, sem voru valin út frá rannsóknarspurningunum 

tveimur og fjallað er um í fjórum köflum. Meginþemu eru: 1) heilsustefna , 2) fjarvistir, 3) 

breytingar og 4) starfsánægja. Fjallað er um undirþemu í undirköflum. Rannsakandi 

kannaði viðhorf viðmælenda til þess hvernig heilsuefling sé virkjuð innan skipulagsheildar 

og hvort að fyrirtækið sé búið að setja sér ákveðna heilsustefnu og hvernig stefnan varð 

til. Sjötti kaflinn inniheldur samantekt á niðurstöðum. Vísað verður til viðmælendanna 

sem eru undir dulnefnunum Ólafur, Sigríður, Ragnheiður og Kristín bæði með beinum og 

óbeinum tilvitnunum undir hverju þema fyrir sig. 

 Heilsustefna 

Vitundarvakning hefur orðið á meðal stjórnenda fyrirtækja um mikilvægi þess að 

starfsmenn stundi heilsueflingu og rækti líkama og sál. Þemað heilsustefna skiptist í fjögur 

undirþemu sem eru heilsuefling, hreyfing og andleg heilsa, næring og mataræði og 

heilsustyrkir.  

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þess að stunda hreyfingu, huga vel að 

andlegri og líkamlega heilsu. Einnig er stór þáttur í heilsueflingu að huga vel að 

mataræðinu. Fjórir viðmælendur, sem allir eru stjórnendur, tóku þátt í rannsókninni og af 

þeim voru tvö fyrirtæki með formlega innleidda heilsustefnu eða heilsueflingu. Eitt 

fyrirtækið var hvorki með innleidda heilsustefnu né heilsueflingu. Einn viðmælandinn 

sagði að heilsustefnan væri enn í þróun, en að fyrirtækið sé almennt séð með góða 

heilsueflingu fyrir starfsfólkið. 

5.1.1 Heilsuefling  

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig heilsuefling væri virkjuð innan skipulagsheildar 

og hvort að fyrirtækið væri búið að setja sér ákveðna heilsustefnu og hvernig stefnan hafi 

orðið til. 
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Einnig kannaði rannsakandi hvort að notast við einhverjar leiðbeiningar/verkferla við 

innleiðingu á heilsueflingu. Tveir einstaklingar sögðu að heilsuefling sé virkjuð, einn aðili 

sagði að það væri ekki sérstök stefna innleidd, en tveir viðmælendur tóku það fram að 

fyrirtækið hafi innleitt heilsustefnu og Sigríður tók fram:  

Já sko kannski það kannski svona það sem hluti af 
mannauðsstefnunni. Þú getur alveg sko gúgglað það er undir hérna 
undir við erum með sex svona flokka undir mannauðstefnunni maður 
les þetta ekki á hverjum degi en það er svona um starfsumhverfi er 
einn flokkurinn og þar er talað um svona heilsueflingu starfsmanna.  

Kristín sagði að umhverfið hjá fyrirtækinu væri heilsueflandi og stjórnendur hafi ávallt 

hvatt starfsfólk til að hreyfa sig, t.d. eins og í formi íþróttastyrkja og sagði meðal annars:  

Við erum með ákveðna vinnureglur hvernig við nálgumst það og 
tökum fjarvistasamtöl og þegar að eitthvað óeðlilegt er að gerast til 
að þess að sem sagt stökkva inn í málin bjóða aðstoð og tryggja það 
að viðkomandi starfsmaður fær það sem hann þarf til að öðlast betri 
heilsu og tilfæringar í starfi ef svo þarf og hvað það er. Það er einn 
hluti af þessu við höfum alltaf lagt mikla áherslu á hérna - umhverfið 
sé heilsueflandi að því leyti að við höfum hvatt til hreyfing við höfum 
boðið upp á íþróttastyrki og fyrir tveimur árum verða þremur árum 
síðan þá hækkuðum við styrkina umtalsvert þannig að við bættum 
styrkina aðeins í það sem áður var.  

Sigríður sagði að formleg heilsustefna væri ekki enn innleidd hjá fyrirtækinu, en 

fyrirtækið væri með góða heilsueflingu og sagði: „Stefnan er enn í þróun hjá okkur.“ Í 

fyrirtækinu er góð aðstaða til íþróttaiðkana, þó svo að heilsustefnan sé ekki til á blaði en 

heilsuefling iðkuð og viðmælandinn bætti svo eftirfarandi við:  

Já að nokkru leyti til en við höfum alltaf haft það að leiðarljósi að 
hugur og líkami séu í góðu jafnvægi með heilsueflingu. Við rekum 
leikfimisal á staðnum með jógatímum, tabata og spinningtímum. 
Síðan er frjálst val um mætingu í cardio eða lyftingar.  

Ragnheiður sagði að í tveimur fyrirtækjunum, þar sem hún hafi starfað sem 

starfsmannastjóri, hafi verið um tvö ólík dæmi að ræða. Í öðru fyrirtækinu var innleidd 

heilsustefna með tilkomu og þátttöku starfsmanna, en í hinu fyrirtækinu var heilsustefna 

ekki innleidd. Viðmælandinn orðaði það þannig: 
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Hjá fyrirtækinu var ekki formleg heilsustefna starfsmannastefnan 
einn liður í starfsmannastefnunni sem kvað á um öryggi og heilbrigði 
starfsmanna á vinnustað en ekki ehhh hinn svona formlega 
heilsustefna sem kveður á um líkamsræktarstyrki eða slíkt. En hjá fyrri 
fyrirtækinu sem ég vann hjá var heilsustefna og hún var mynduð eða 
sett á laggirnar með aðkomu fólksins. Þannig að ég aðhyllist svona 
þátttökustjórnun það var starfsfólkið hjá fyrirtækinu sem komu að 
gerð stefnunnar.  

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að hreyfa sig á vinnutíma og 

mikilvægt væri að stunda heilsurækt á líkama og sál. Svo bætti Ragnheiður við:  

Það er mitt persónlega álit já að það maður finnur það bara með 
sjálfum sér ef maður hreyfir sig þá fær maður svona aukinn kraft 
þannig að ehhh ég vil persónlega þykist ég sjá merki þess að það sé 
ehhh aukinn kraftur, ehhh aukinn gleði, ehhh meiri orka hjá þeim sem 
stunda heilsuaktivitet eða heilsuæfingar eða heilsueflingar af 
einhverju tagi.  

Kristín sagði að fyrirtækið legði áherslu á að vera með íþróttatengda viðburði eins og 

heilsuáskoranir, átök eða þessa háttar til að hvetja starfsfólk til að stunda líkamsrækt.  

Ehh já ýmislegt annað auðvitað mjög mikilvægt er heilsa starfsmanna 
að vera með gott starf í kringum það til að vera með heilsueflingu 
starfsmanna. ... Og já það sem við erum alltaf að hafa reglulag 
viðburði sem tengjast heilsueflingu einhverja keppnir eða einhverju 
sem starfsmenn geta tekið þátt í til að bæta heilsu sína og síðast 
vorum við með ehh 100 daga svona áskorun þar sem að starfsmenn 
voru að leggja áherslu á að ehhh ganga að minnsta kosti 10.000 skref 
á dag í þessa 100 daga. 

Samkvæmt Sigríði er mjög góð aðstaða í fyrirtækinu til heilsuræktar og fjölbreytt 

hóptímatafla er í boði fyrir starfsfólk. Mismunandi hóptímar eru í boði fyrir starfsfólk, eins 

og hjólatímar, yoga, TABATA, teygjutímar og fleiri styrktartímar sem eru mjög vinsælir á 

meðal starfsfólks sem er duglegt að nota aðstöðuna yfir daginn. Vinsælast er að stunda 

hóptíma í hádeginu samkvæmt viðmælanda B sem segir það sérstöðu hjá fyrirtækinu að 

bjóða upp á heilsusamlegt umhverfi. Allir viðmælendur virðast leggja áherslu á mikilvægi 

þess að innleiða heilsustefnu, en alla jafna er stefnan í formi heilsueflingar og innleiðing 
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er það sem koma skal í framtíðinni. Það sem var áberandi í svörum allra viðmælenda var 

að mikilvægt er að stjórnendur styðji vel við innleiðingu að slíkri stefnu en það má segja 

að heilsuefling sé innleidd í tveimur fyrirtækjum, en ekki formleg heilsustefna. Tvö 

fyrirtæki eru með formlega heilsustefnu og sögðu innleiðingu hafa gengið vel. 

5.1.2 Hreyfing og andleg heilsa 

Viðmælendur voru allir sem einn sammála um að mikilvægi þess að starfsmenn hreyfi sig 

og stundi heilsurækt en einnig að hlúa vel að andlegri og líkamlegri heilsu starfsmanna. 

Geðheilsuna og vellíðan á hverjum vinnustað ættu stjórnendur að hugsa vel um. 

Viðmælendur sögðu fyrirtækin bjóða meðal annars upp á jákvæða sálfræði, 

hugleiðslunámskeið og jakkafatajóga á vinnutíma til að auka vellíðan starfsmanna sem og 

opna hóptíma. Sigríður benti á að mikilvægt sé að huga vel að andlegri heilsu, rækta 

núvitundina jafnt sem líkamlegu heilsu starfsmanna og sagði:  

Já og við bjóðum upp á jakkafatajóga þegar álag er og förum í svona 
Team building ferð einu sinni á ári sem er svona líkamleg og andleg 
keppni, pepp fyrir veturinn með fyrirlestrar o.fl. sem er mikilvægt hjá 
okkur. 

Ólafur lagði mikla áherslu á innleiðingu að orkustjórnun sem tókst mjög vel innan 

fyrirtækisins þegar heilsustefnan var innleidd og tók fram:  

Og síðan erum við kynntum við til sögunnar heilsustefna okkar má 
kannski má svona svona tengja við það sem við það sem við köllum 
Orkustjórnun - Energy Management … Það svona þetta er til margs 
konar tegundir en þetta er bara svona eitt fyrirtæki í sem að svona í 
Bandaríkjunum sem var búið að móta svona ákveðnar, ákveðnar 
víddir í heilsu það er heilsan snérist andlega heilsa, líkamlega heilsa 
svona svona tilfinningaleg heilsa svona tilgangur. 

Innleiðingin að orkustjórnun innan skipulagsheilda tókst mjög vel og stór hluti af því er 

að fræðslan var vel skipulögð og Ólafur bætti einnig við:  

Am ehhhh þannig að við hérna kynntum þetta til leiks og það fóru allir 
stjórnendur í gegnum þetta nám og svo við buðum við upp á þetta 
fyrir starfsfólk og fræðsla og við höfum endurtekið þetta á svona 
tveggja ára fresti síðan. 
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Ólafur sagði að það væri mjög vinsælt að stunda hugleiðslu á meðal starfsmanna og 

fyrirtækið legði rækt við andlega heilsu starfsmanna með því að bjóða upp á fræðslu þess 

efnis eins og viðkomandi sagði:  

Það er alltaf eitthvað sem snýr svona að heilsueflingu starfsmanna 
hvor sem það er líkamlega eða andlega og við erum kannski meira að 
horfa á andlega heilsu. 

Ólafur tók einnig fram að starfsfólk hafi fengið góða fræðslu og erindi um marga 

málaflokka er tengjast andlegri heilsu og bætti svo við: „Bara meira bara svona um 

svefninn, kvíða, streitu og þess háttar …“.  

Kristín sagði að fyrirtækið hafi tekið þátt í 100 daga áskorun þar sem lagt var upp með 

eftirfarandi þætti sem tengjast hreyfingu og andlegri heilsu:  

Og það var lögð áhersla á fjóra þætti sem sagt hreyfingu, næring tekið 
fyrir svona sérstaklega aðgang að vefsíðu þar sem appi í símanum þar 
sem allar þessar upplýsingar komu til starfmanna þeir geta skrá sig og 
séð allar upplýsinga um sig heilsufarslega fengu út ákveðin skor sem 
þau voru að reyna að bæta á þessum tíma og það var alveg endað á 
sem sagt ehhh hreyfingu, næringu og svefn og geðheilsu á þessum 
100 dögum. 

Flestir viðmælendur sögðu að mikinn stuðning væri finna hjá stjórnendum um að 

stunda hreyfingu og þá benti Ólafur á:  

Algjörlega þannig það eru já ég myndi segja ef þú vilt að það er fullur 
stuðningur við hreyfingu. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að huga þyrfti vel að andlegri heilsu og að það 

væri mikilvægur þáttur í starfi stjórnandans. Það er að færast í vöxt og viðurkennt að oft 

á tíðum þurfi meiri fræðslu um andlega heilsu og sérstaklega ef að kulnun á sér stað í 

starfi. Á meðal stjórnenda er það oft á tíðum algengt og sérstaklega á aldrinum 35 ára-42 

ára. Viðmælendurnir töluðu um kvíða, andlega þreytu og streitu.  

Ólafur sagði:  

Ég var svo sannfærður á þeim tíma að því að vinna er svo stór hluti af 
þínu lífi starfsmannanna að það sé í rauninni það sé svona eflandi 
hérna fyrir bara starfsmann að þú veist að fá bara svona stuðning við 
heilsuna almennt ekki bara líkamlega þar sem það er bara þetta 



 

 45 

líkamlega eða matinn og hreyfinguna heldur líka andlega. Ég held að 
það hafi hérna ég held að fólk sé svo þakklátt fyrir að við séum svolítið 
stígið það reglulega fyrirlestra um streitu, kvíða bara almennt 
heilbrigði hérna vera og það sé í lagi að tala um tilfinningar og þess 
háttar. Það er algjörlega mín framtíðarsýn að fyrirtækin eiga að vera 
með svona öfluga heilsustefnu þegar það kemur að heilsu almennt.  

Ólafur bætti einnig við að hugleiðsla og yoga væri mjög vinsælt á meðal starfsmanna 

og hafa yfir 100 starfsmenn sótt hugleiðslunámskeið. ,,Hugleiðslunámskeið … og 

hundruðir starfsmanna búin að farið í gegnum það“ og bætti svo við: „Já jákvæð sálfræði 

og þannig og hérna og hérna hugleiðsla og fleira og við höfum verið erum með hérna og 

höfum verið með Tolla í mörg mörg ár.“  

Ragnheiður lagði áherslu á andlega og líkamlega heilsu og bætti svo við:  

Mín framtíðarsýn er að þetta tvinnist allt saman saman þegar að 
hugur og sál og líkami er í góðu flæði er að þá hérna er starfsmaðurinn 
upp á sitt besta þannig að mér finnst það vera ábyrgð stjórnar og 
hvers innsta stjórnanda að horfa í alla þessa þætti og þar á meðal 
ehhm heilsueflingaþáttinn og og reyna tvinna þetta allt saman hvort 
sem það er í formi styrkja eða aðstöðu eða einhvers slíks eða æfinga 
engin spurning. Það er þetta verður að tvinna allt saman.  

Kristín lagði áherslu á eftirfarandi þegar nefnd var meiri vakning og áhugi á fræðslu 

vegna álgaseinkenna, kvíða og streitu og bætti við:  

Ehhh mér finnst bara svona meiri vakning í samfélaginu um mikilvægi 
heilsu og hreyfingarinnar og bara sjálf getum við séð að 
líkamsræktarstöðvarnar eru allar fullar af fólki sem eru einmitt að 
leggja áherslu á að efla heilsuna ehhh það sem kannski mætti verða 
betra er það hérna ehhhh ef við hugum um andlega heilsu þá er það 
eitthvað sem ég held að svona ehhhh það er kannski sá staður sem 
við þurfum að leggja meiri áherslu á í framtíðinni. 

Viðmælendur lögðu áherslu á að bjóða þyrfti upp á fræðslu, erindi og fyrirlestra sem 

tengdust orkustjórnun, yoga og að rækta betur andlega heilsu starfsmanna. 

Viðmælandinn sagði svo:  

Já það er klárlega tengsl þarna á milli að skoða heilsu þegar að þú ert 
við góða heilsu og þá er maður ekki bara að horfa á líkamlega heilsu 
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heldur bara andlega og hérna ehhh ert með gott jafnvegi þá stunda 
þú betur vinnu. Þá sýnir þú jafnvel ennþá betri frammistöðu í vinnu.  

Hjá einu fyrirtækinu er boðið upp á „Jakkafatajóga“ þegar álag er á starfsfólki og einnig 

er farið í vinnuferðir til að huga að heilsunni einu sinni á ári, sem er svona líkamleg og 

andleg keppni og hvatning fyrir veturinn. Eins og viðmælandi B sagði: „Já og einu sinni á 

ári er í boði að fara útilegu með atvinnumönnum í fjallagöngum og við erum með 

hádegisgönguhópar og einnig hlaupahópar í fyrirtækinu. Við bjóðum upp á þriggja tíma 

start hjá Kvíðameðferðastöðinni eða sambærilegu.“ Viðmælendur voru sammála um að 

stjórnendur þyrftu að huga betur að því að fræða starfsmenn um mikilvægi þess að hugsa 

vel um heilsunni, jafnt andlega og líkamlega. Jafnvægi á milli líkama og sálar væri hluti af 

heilsueflingu starfsmanna. 

5.1.3 Næring og matarræði 

Næring er mikilvægur þátt í því að byggja upp heilsuna og hafa jafna orku og starfsþrek 

yfir daginn. Því gefur að skilja að þegar fyrirtæki bjóða upp á heilsusamlegan mat, þá 

verður orkan enn meiri og því kjósa margir að nýta það sem fyrirtækið er að bjóða upp á 

að borða hollan og næringarríkan mat. Stór þáttur í innleiðingu á heilsustefnu hjá einu 

fyrirtækinu var að bjóða upp á heilbrigðari og hreinan mat. Nú til dags er það stór hluti af 

innleiðingu á heilsustefnu að gefa starfsfólki kost á því að kaupa hollan mat í hádeginu og 

mörg fyrirtæki bjóða einnig upp á morgunverð. Vægi grænmetis var aukið hjá nokkrum 

fyrirtækjum og sykur, kex og annað óhollt því minnkað til muna. Viðmælendur voru allir 

sem einn almennt sammála um nauðsyn þess huga vel að næringu og matarræði, þar sem 

það væri mjög mikilvægur hluti af heilsueflingu starfsmanna.  

Ólafur nefndi eftir að hann var spurður um innleiðinguna að heilsustefnu:  

Sko það má eiginlega segja það sé með tvennum hætti. Við erum með 
hérna það er auðvitað allt sem snýr að mötuneytinu og mataræðinu.  

Ólafur bætti eftirfarandi við þar sem næringin er stór hluti af heilsueflingu 

fyrirtækisins: 

Þá tókum við í það í gegn gegnum fyrir mörgum árum síðan þar sem 
kokkurinn var með okkur í því að móta bara svona heilbrigðari ehhh 
heilbrigðari mat bara mat í hádeginu þá var svona meðvituð ákvörðun 
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tekin um það að nota bara meira minna hreinan mat bara orðað það 
þannig. 

Ólafur sagði að auðvitað væri gerður dagmunur og stundum væru undantekningar 

gerðar í mataræðinu: „Það er auðvitað undantekningar en svona unninn matur og unnar 

kjötvörur og slíkt var bara tekið út.“ 

Síðan var vægi grænmetis aukið þú getur og síðan að þeir sem eru 
grænmetisætur geta alltaf fengið grænmetismat þótt það sé ekki 
kannski á búðarborðinu hverju sinni… Þannig að það er kannski. Þú 
getur alltaf það er svona kannski þegar að við tökum út matarræðið 
því það er svo stór partur.  

Sigríður sagði mikilvægt að bjóða upp á hollan mat og fyrirtækið ræki lítinn veitingastað 

eða bistró og stefnan væri að bjóða upp á hollan morgunverð eins og hún sagði:  

Mér finnst ég vera að vinna góða hluti í þessu mér finnst ég vera gera 
góði hluti þarna. Mér langar að hafa meira mig langar að hafa niðri 
kaffihúsinu einhverja „boozt“ drykki og annað … Og það er kannski að 
eitthvað svona að hafa lýsi og eitthvað svona á morgnana. 

Í fyrirtækinu hjá Sigríði er einnig boðið upp á heitan mat í hádeginu og boðið hefur 

verið upp á heilsuátak í tengslum við mánuðina eins og Sigríður sagði frá:  

Við höfum einnig „Mega-May“ eða einhvern annan mánuð á árinu, 
þar sem áhersla er lögð á heilsuna, hreyfinguna, fæðið hvað við 
borðum og svona. 

Viðmælendur voru jafnframt spurðir um skoðun sína á aðferðum við heilsueflingu og 

einn viðmælandinn benti á að fyrirtækið hefði keypt fræðsluerindi frá ráðgjafafyrirtæki til 

heilsueflingar. Ólafur tók fram að stjórnendur gætu ekki stjórnað lífi starfsmanna með 

inngripi og benti svo á:  

Það er mittismálið og kaloríurnar og allt þetta en hérna svo við 
reynum alltaf að bregðast alltaf við þegar að við fáum það hvað hérna 
en það er alltaf takmarkað hvað við getum gert. Fólk er náttúrlega 
alltaf sjálfstætt síðan í sínu lífi. 

Þrjú fyrirtækin leggja mikinn metnað og ábyrgð á það að bjóða starfsfólki sínu upp á 

hollt og gott fæði á vinnutíma og eins og fram kemur í svörum viðmælenda hefur sú þróun 
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tekið tíma. Skipta hefur verið út kexi og óhollustu sem dæmi og í staðinn hafa fyrirtækin 

boðið starfsfólki upp á hollan millibita. 

5.1.4 Heilsustyrkir 

Viðmælendur voru spurðir hvort að starfsmenn fengju styrki til að stunda heilsurækt og 

hvort mörg úrræði væru í boði til heilsueflingar á vinnustaðnum. Allir viðmælendur voru 

sammála um mikilvægi þess að bjóða upp á heilsustyrki og sögðu allir að heilsustyrkir 

væru í boði fyrir starfsmenn. Viðmælendur sögðu einnig að fyrirtækin byðu starfsfólki sínu 

heilsustyrki til að aðstoða við að greiða niður kostnað við ástundun í heilsurækt. Þar bæri 

að nefna árskort í líkamsrækt, yoga, námskeið, sundkort og fleiri möguleika sem tengdust 

bættri líðan starfsmanna. Styrkirnir væru mismunandi og færu eftir því hve starfsmaður 

hefur starfað lengi hjá viðkomandi fyrirtæki.  

Kristín lagði áherslu á að heilsustyrkurinn færi alfarið eftir starfsaldri hjá fyrirtækinu og 

sagði:  

Já það fer eftir sem sagt hversu mörg ár þú hefur unnið hjá fyrirtækinu 
og hérna byrjar á því að fá fyrsta árið ertu með 10.000 krónur sem 
kannski er frekar lítið upphæð en þú ert með minnsta starfstímann en 
strax þegar að þú ert kominn inn á annað árið þá er það 20.000 krónur 
og svo stigvaxandi alveg upp í 60.000 krónur.  

Það kom fram hjá viðmælendum að styrkirnir væru mismunandi háir og það færi einnig 

eftir fyrirtækjum. Það gæti munað nokkrum tugum þúsunda og einnig gæti komið inn í 

hve langan starfsaldur viðkomandi starfsmaður hefði. Starfsfólk fengi einnig afslætti hjá 

ýmsum heilsu- og líkamsræktarstöðvum og Ólafur hélt áfram:  

Já þau fá bæði afslætti hjá World Class - hjá Mjölni og eru með 30.000 
krónu á ári styrkur já. 

Ólafur tók fram að fyrirtækið veitti íþróttastyrki og legði áherslu á að tengjast 

heilsueflandi viðburðum og safna upphæðum til styrktar góðum málefnum og hélt áfram:  

En svo fá menn íþróttastyrk á hverju ári svo ég held að við segjum 
bara við erum „Sportbankinn“ íþróttabankinn eins og við viljum 
tengjast við atburðum sem bæði heilsueflandi og náttúrlega ýta undir 
styrkja kúltúr sem tengjast maraþoninu sem við erum rosalega stolt 
af þú meinar í fyrra 120 milljónar söfnuðust svo þetta er langstærsta 
söfnun landsins en kemur að styrktarmálum góðgerðarmálum.  
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Allir viðmælendur sögðu að fyrirtækin byðu upp á heilsustyrki og tveir viðmælendur 

sögðust fá sérstök afsláttakjör hjá World Class, Mjölni og fleiri fyrirtækjum fyrir árskort í 

líkamsrækt. Styrkir til heilsueflingar væru misháir og Kristín sagði að styrkirnir færu eftir 

starfsaldri starfsfólks og væru frá 30.000-60.000 kr. yfir árið. Almennt má segja um svör 

viðmælanda að mikilvægt er að huga vel að andlegri heilsu starfsmanna og neyta holls 

mataræðis, sem er stór hluti af vitundavakningunni innan skipulagsheilda fyrirtækja. Það 

virðist oft á tíðum ekki hafa verið í forgangi hjá fyrirtækjunum að rækta vel andlega heilsu 

og huga vel að því hvað starfsmenn borða á vinnutíma sínum en nú er orðin breyting á. 

Fjögur fyrirtækjanna leggja mikið upp úr því að fræða starfsmenn um andlega heilsu, 

kvíða, streitu og almenna þætti sem snúa að núvitund og sjálfsrækt í formi námskeiða og 

fyrirlestra. Viðmælendur voru sammála um mikilvægi heilsueflingar á líkama og sál. Þar 

sem mikið hefur verið rætt um kulnun í starfi undanfarið, þá nefndu viðmælendur einnig 

sérstaklega að hlúa þyrfti vel að andlegri heilsu hjá starfsfólki og veita þeim stuðning sem 

verr væru settir líkamlega og þróa starfsfólk í þá átt að geta unnið við þau störf sem um 

ræðir. 

 Fjarvistir  
Viðmælendur voru spurðir út í það hvort fyrirtækin byðu upp á heilsufarsmælingar fyrir 

starfsfólk og hvort alþjóðlegri heilsustefnu væri fylgt eftir. Einnig hvort minni fjarvistir og 

veikindi starfsmanna væru eftir innleiðingu á heilsustefnu og hvort að fyrirtækin notuðust 

við sérstaka mælikvarða og mælitæki þegar veikindi starfsmanna væru skoðuð, eins og til 

dæmis Bradford veikindakvarða. Þemað fjarvistir skiptist í tvö undirþemu sem eru veikindi 

og heilsufarsmælingar. 

5.2.1 Veikindi  

Viðmælendur voru almennt sammála um að vera með nokkurs konar stefnu í fjarvistum 

og veikindum. Ólafur talaði um veikindastefnu eftir innleiðingu á heilsustefnu:  

Við höfum verið með ágætis veikindastefnu sko þannig að eftir 
ákveðna daga þá er haft samband við starfsmanninn og ef það líður 
einhver lengri tíma þá er það sérstaklega skoðað með fulltrúum 
starfsmanna … eða stjórnendum bara skoðað og reyna að komast að 
af hverju viðkomandi þá lengra frá þannig að það sé talið eðlilegt.  

Þá hélt hann áfram og lagði áherslu á hve lág tíðni veikinda væri á vinnistaðnum:  
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Sko við erum bara búin að vera með það töluvert lengi en málið er að 
fjarvistir og veikindi eru bara algjörlega undir öllum meðaltölum 
hérna í bankanum en það tengist ekki bara þessu heldur almennri 
stjórnun og kúltúr og verkefnum og framvegis svo við höfum aldrei 
verið með nein vandamál þar.  

Þá benti Kristín á að það væri tekið til skoðunar enn frekar ef starfsmenn væru lengi 

frá vinnu. Þá væri það skoðað og haft samband beint við starfsfólk. Það væri einnig 

stuðningur við slík tilfelli eins og fram kom hjá henni:  

Já við höfum sem sagt bara í fjölda mörg ár höfum við verið með 
ákveðinn svona grunn sem við höfum unnið að þannig að ehhh við 
setjum skýr viðmið hvað varðar veikindadaga starfsmanna hvernig við 
bregðumst við þeim og hvaða hérna á hvaða tímapunkti við förum að 
skoða nánar út í veikindi starfsmanna þegar að svoleiðis er.  

Ólafur hélt svo áfram og talaði um hve lág tíðnin væri í veikindum hjá starfsfólki sínu 

og sagði: „Nei það er ekki mikil veikindi hjá okkur það er undir öllum meðaltölum eins og 

ég fór yfir áðan ha?.“ 

Þá taldi Kristín um að það væri breytilegt eftir árstíðum og að ákveðnar sveiflur væru 

varðandi veikindi hjá starfsfólki. Einnig færu veikindi mikið eftir því hvar starfsfólk væri 

staðsett innan skipulagsheildar og veikindi gætu loðað við ákveðin teymi. Fyrirtækið hafði 

sett sér ágæta fjarvistarstefnu og bætti hún því við:  

Nei það eru auðvitað alltaf trend í gangi með veikindi þau eru kannski 
mest að hérna á yfirleitt hérna á tímabilinu frá janúar - mars og svo 
alltaf á haustin. Hérna í jólatímabilið og það en hérna nei ég myndi 
segja að þau væri og eru í ágætis lagi. Já en hérna það er hérna þegar 
að þetta er bundið líka við teymið. Það er mismunandi eftir teymum.  

Aðspurð um hvort að minni fjarvistir og veikindi starfsmanna væru eftir innleiðingu á 

heilsustefnu sagði Sigríður um það efni: „Sko það er engin spurning að það eru minni 

veikindi.“ 

Það kom fram í svörum viðmælenda að lág tíðni veikindi væri hjá einu fyrirtækinu, í 

öðru fyrirtæki væri tekið eftir því að minna væri um almenn veikindi eftir að heilsuefling 

hefði verið innleidd. Almennt má segja um svör viðmælenda að veikindi geta verið á 

vissum tímum og þá helst á haustönn og í upphafi árs.  
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5.2.2 Heilsufarsmælingar 

Heilsufarsmælingar gefa til kynna heilsufarsástand starfsfólks. Þrjú fyrirtækjanna bjóða 

starfsmönnum sínum upp á heilsufarsmælingar. Eitt fyrirtækjanna fær trúnaðarlækni til 

fyrirtækisins á mánaðar fresti sem hefur fasta viðveru. Með því móti geta starfsmenn sótt 

þjónustuna á vinnutíma. Tvö fyrirtækjanna nota Bradford veikindakvarðann, eitt 

fyrirtækið hefur alþjóðlega heilsu- og öryggisstefnu í heilsufarsmælingum og tvö fyrirtæki 

eru einnig með samning við Vinnuvernd.  

Kristín sagði varðandi mælingar á heilsufari starfsmanna og hvort fyrirtækið notaðist 

við sérstaka mælikvarða eða mælitæki þegar veikindi starfsmanna væru skoðuð, eins og 

til dæmis Bradford veikindakvarða: 

Já við sjáum við erum tímaskráningar kerfið þar er Bradford þar inni 
en við erum að skoða svo mælieiningar hjá okkur erum bara signis 
rate og við erum að fylgjast með fjölda veikindadaga.  

Nokkrir viðmælendur sögðust vera með samning við „Vinnuvernd“ sem væri með 

umsjón með stýringu á mælingu veikinda starfsmanna. Auk þess nefndu nokkrir 

viðmælendur að ekki væri mælt sérstaklega heilsufar stafsmanna. Ragnheiður lagði 

áherslu á að fyrirtækið hafi ekki mælt sérstaklega fjarvistir og veikindi og sagði:  

Við mældum það ekki markvisst. Fjarvistir og veikindi starfsmanna 
voru mældar og eru mældar og það er meira svona til að draga úr og 
grípa inn í. Trúnaðarlæknir kemur og talar við viðkomandi og maður 
bara forvarnir bara gagnvart því. En það var ekki beinlínis tengt 
heilsustefnunni sjálfri. 

Ólafur sagði að fyrirtækið væri með samning við Vinnuvernd og bætti einnig við 

varðandi mælingu á heilsufari starfsmanna: „Nei við erum ekki með það en við erum með 

svona við erum að vinna við erum með samning við Vinnuvernd.“ 

Einnig talaði Ólafur um að fyrirtækið væri þar að auki með samning við Heilsuvernd og 

fyrirtækið sjái alfarið um mælingar hjá starfsfólkinu varðandi hefðbundnar 

heilsufarsmælingar. Viðkomandi bætti svo við:  

Eins og þegar að það hefur verið heilsufarsmælingar hjá 
starfsmönnun þá hefur Heilsuvernd komið og mælt blóðsykur, 
ummálsmælingar, fituprósentur. þyngd og allt þetta svona þessar 
hefðundnu heilsufarsmælingar og svo mælt aftur eftir einhvern 
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ákveðinn tíma og þá mögulega verið með einhver verðlaun eða 
einhverja gulrót í boði fyrir þá sem hafa náð mesta árangrinum. 

Sigríður bætti svo við varðandi alþjóðlega heilsustefnu að þar sem fyrirtækið væri 

alþjóðlegt, þá bæri þeim samkvæmt löggjöfinni að bjóða upp á heilsufarsmælingar og 

sagði:  

Já það er mæld alþjóðlega stefna sem er bara já „Health and Safety 
Policy“, en við höfum svo útfært okkar stefnu hérna bara á Íslandi. 
Ehhmmm við höfum sett hana niður þar sem hún er meira og minna 
að taka á veikindum og við ætlum að bjóða upp á heilsusamlegan mat 
og ávextir þar sem við þyrftum að bæta er að setja að bæta er að 
einhvers konar mæling og áherslur varðandi þessa stefnu.  

Sigríður lagði áherslu á að fyrirtækið væri hjá Vinnuvernd og væri með trúnaðarlækni 

og sagði eftirfarandi:  

Já það hefur verið hjá Vinnuvernd en við erum með trúnaðarlækni þar 
en náttúrulega er það ekki ehh við höfum ekki svo mikið verið að 
bjóða upp á það orðlega eða með Íslendinga en útlendingarnir þurfa 
að gera þetta. Það er bara samkvæmt löggjöfinni. 

Ragnheiður sagði að varðandi heilsufarsmælingar í fyrirtækinu, þá væru þær ekki 

framkvæmdar reglulega og lagði áherslu á eftirfarandi:  

Það var ekki fastar heilsufarsmælingar, nei. Hins vegar vorum við með 
einu sinni á ári svona heilsuviku og heilsudaga og þá buðum við upp á 
blóðþrýstingsmælingar, blóðsykursmælingar og annað slíkt. Ehhh við 
vorum jú heyrðu bíddu nú við við vorum með trúnaðarlækni. Sem 
kom í heimsókn einu sinni í mánuði, hafði fasta viðveru í tvo 
klukkutíma ehhh einu sinni í mánuði og ehhh þar gátu starfsmenn 
komið og rætt við hann um ehhh vinnutengd málefni.  

Flestir viðmælendur voru sammála um mikilvægi heilsufarsmælinga og að bjóða 

starfsfólki upp á slíka þjónustu hjá Vinnuvernd og Heilsuvernd. Einn viðmælandinn nefndi 

að fyrirtækið byði upp á trúnaðarlækni, en það var eina fyrirtækið sem gerði slíkt. Það var 

samhljómur hjá viðmælendum um að heilsan væri mikilvæg og því nauðsynlegt að halda 

vel utan um heilsufarsmælingar. Vinnuvernd býður meðal annars upp á 

fjarvistarskráningar sem viðmælendur styðjast við varðandi heilsufarsmælingar. 
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Heilsuvernd býður hins vegar upp á heilsufarsmælingar hjá starfsfólki, sem eitt fyrirtækið 

notaðist við fyrir starfsfólkið.  

 Breytingar  
Viðmælendur voru spurðir hvort notast væri við breytingastjórnun eða líkan við 

innleiðingu á heilsustefnu og einnig hvort mótþrói væri hjá starfsmönnum við innleiðingu 

á heilsustefnunni. Þemað breytingar skiptist í tvö undirþemu sem eru innleiðing stefnu og 

mótþrói.    

5.3.1 Innleiðing stefnu  

Almennt sögðu viðmælendur að vinnuveitendur sem hlúa vel að heilsu starfsmanna hefðu 

ekki eingöngu jákvæð áhrif á þá, heldur hefði það einnig heildræn áhrif á fjölskyldur 

starfsmannsins og fyrirtækjamenninguna í heild sinni. Í ljósi þessa hafa allir hag af 

heilsueflingu á vinnustöðum. Með þeirri nálgun að heilsueflingu og vellíðan á heilsustefna 

að vera innleidd á hverjum vinnustað.  

Aðspurður hvort að notast væri við breytingastjórnun eða stefnumótunarlíkan við 

innleiðingu á heilsustefnu sagði Kristín:  

Sko núna sem dæmi að við erum búin að vera þróa þetta í svo fjölda 
mörg ár og við hugsum um einn hluta af heilsustefnunni sem við erum 
að innileiða núna fyrst í byrjun maí að þá erum við að bjóða 
starfsmönnum að fara í heilsurækt í hádeginu. 

Aðspurð um innleiðingu þá ítrekaði Kristín hve mikilvægt hafi verið í ferlinu að halda 

starfsfólkinu upplýstu með fundum og kynningum. Með því móti hafi innleiðingin gengið 

betur fyrir sig. Viðmælandinn hélt áfram og sagði frá hvernig var staðið að innleiðingu að 

heilsueflingu hjá fyrirtækinu sem er alþjóðlegt og starfar í mörgum löndum:  

Og ehhh til þess að innleiða einmitt þetta þá fyrsta skrefið var að 
halda kynningar fyrir báðar starfsstöðvarnar og hvernig gerðum það 
þá vorum við með símafundi þar sem starfsmenn voru hérna boðið á 
sem sagt tvo fundi getað valið um hvorn fundinn þeim þótti henta 
betur og þá bara glærukynning þú ert bara með heyrnatólið í 
eyrunum og þú situr bara við þitt skrifborð og þú færð bara 
kynninguna beint í æð.  
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Ragnheiður nefndi að mikilvægt væri að hafa aðgerðaráætlun og vinna eftir 

tímasetningu með ákveðin markmið að leiðarljósi og sagði:  

Hún var innleidd af mörgu leyti og flestu leyti bara eins og við 
innleiðum innleiðingu almenna stefnu það var gerð aðgerðaráætlun, 
tímasett aðgerðaráætlun, markmiðsett ehh ábyrgðaraðilar settir og 
hvenær ehhh ákveðnir þættir skildu vera innleiddir fyrir hvaða tíma 
og hver væri ábyrgur. 

Velvilji stjórnenda er ein af forsendum fyrir því að innleiðing á heilsustefnu gangi vel 

fyrir sig. Aðspurð um hvort velvilji stjórnenda væri til staðar sagði Kristín: ,,Já mikill velvilji 

og … og ef svo væri ekki þá fengi ég ekki samþykki fyrir því að innleiða þetta nýja eða 

þessa nýju aðferð að bjóða fólki að stunda hreyfingu á vinnutíma …“ 

Ólafur nefndi að þegar fyrirtækið hafi innleitt heilsustefnu, þá hafi einnig verið hugað 

að andlegu hliðinni hjá starfsfólki. Það væri mikilvægt að stíga persónulega skrefið til að 

aðstoða starfsfólk við að efla líkama og sál.  

Að lokum lagði hann áherslu á eftirfarandi: 

Þá hérna fyrir stjórnendum það sem við vorum að segja við það að við 
viljum efla þekkingu þína á mataræði, svefni og svo framvegis og þá 
þótti þetta hugrökk ákvörðun að segja við stjórnendur og síðan 
starfsfólkið við hérna viljum stíga skref inn í þitt persónulega „space“ 
og það var alveg ákveðin hindrum hjá mörgum stjórnendum eigum 
við sem vinnustaður að skipta okkur af því hvernig fólk hreyfir sig, 
borðar, sefur eða slíkt.  

Viðmælendur voru almennt að tala um mikilvægi þess að skilgreina þá þætti sem hafa 

jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu fólks til að hægt sé að stuðla að aðgerðum sem hvetja 

til bættrar heilsu og sporna við frekari heilsubresti. Lagt var upp með að heilsustefnan 

legði áherslu á líkamlega og andlega heilsu en einnig á vinnuumhverfi og lífsgæði. Til að 

meta hvort heilsustefnan væri árangursrík átti m.a. að horfa til bættrar andlegrar og 

líkamlegrar heilsu, færri veikindadaga, aukins skilnings og þekkingar á heilsueflingu og 

breyttum hreyfi-, svefn- og matarvenjum.  

5.3.2 Mótþrói  

Viðmælendur voru spurðir hvort mótþróa hafi gætt hjá starfsfólkinu við innleiðingu á 

heilsustefnu eða heilsueflingu. Það kom skýrt fram hjá Kristínu að breytingastjórnun hafði 
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verið höfð að leiðarljósi við upplýsinamiðlun til starfsmanna þegar heilsustefnan var 

innleidd. Fyrirtækið væri alþjóðlegt og þar væri mikill stuðningur og upplýsingamiðlun 

væri góð fyrir starfsfólkið og sagði hún:  

En við náttúrlega brugðumst við því í kynningum erum við einmitt að 
nota breytingarstjórnar sem sagt þannig við reynum að tækla allar 
mögulegar upplýsingar sem viðkomandi þarf og við þyrftum bara að 
standa svolítið um það sem við erum að tala um. Þetta er eingöngu 
ætlað fyrir kyrrsetu fólk sem situr í sínum störfum í 8 tíma á dag. Ég 
held að það hafi bara verið meðtekið og náðst sátt um það og nú eru 
starfsmenn að byrja að nýta sér þetta sem eru í kyrrsetustörfum.  

Ólafur sagði að fyrirtækið hafi innleitt Orkustjórnunarlíkanið eða „Energy 

Management“ sem hafi verið mjög góð ákvörðun og innleiðing hafi gengið vel fyrir sig. 

Með því móti hafi mótþrói ekki verið mikill hjá starfsfólki. Viðmælandinn nefndi: „Það var 

notast við Orkustjórnunarlíkanið eins og ég sagði áðan um Energy Management. Ehhhh 

… Það var ekki mótþrói það er mjög há starfsánægja hjá okkur. 

Kristín hélt svo áfram:  

Held þannig að við fengum sem sagt spurningar út frá þessu eftir að 
hafa farið yfir allar glærurnar spurningu um ehhhhhh ehhh hvort að 
þetta væri á einhverjum tímapunkti boðið fyrir vöruhús 
starfsmennina og fyrir bílstjórana. Og þarna kom nú svona smá ekki 
kannski conflict þannig eða mótþrói eða bara þessi einmitt ákveðnu 
er þetta ekki fyrir okkur líka?  

Viðmælendur voru sammála um að það hafi ekki gætt mikils mótþróa hjá starfsfólki 

við innleiðingu á heilsueflingu, þar sem stjórnendur hafi gætt að því að upplýsa 

starfsfólkið vel um næstu skref.  

 Starfsánægja  
Viðmælendur voru spurðir að því hvort mælanleg breyting hafi orðið á starfsánægju síðan 

fyrirtækið hóf heilsueflingu af einhverju tagi. Einnig var spurt hvort samræmi væri á milli 

heilsueflingar og aukinna afkasta í starfi. Þemað starfsánægja skiptist í þrjú undirþemu, 

sem eru hvatning og heilsukeppnir, aukin afköst í starfi og sveigjanlegur vinnutími. Þrír 

viðmælendur voru sammála því að mælanleg breyting hafi orðið á starfsánægju, en einn 

viðmælandi sagðist ekki geta mælt slíka breytingu á hegðun. Eins og viðmælandinn sagði: 
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„Nei það er ekkert orðið nein breyting en bara almennt starfsánægjan er há hjá 

fyrirtækinu.“  

5.4.1 Hvatning  

Allir viðmælendur voru sammála því að velvilji og hvatning væru mikilvægur þáttur í starfi 

stjórnanda til að styðja við bakið á starfsfólki sínu við iðkun á heilsurækt í hvaða formi 

sem væri. Heilsukeppnir væru einnig mikilvægur þáttur til að auka ánægju starfsmanna 

og fá enn fleiri til að taka þátt. Þær ykju hvatninguna enn frekar og efldu starfsandann.  

Kristín sagði:  

Já mikill velvilji og … og ef svo væri ekki þá fengi ég ekki samþykki fyrir 
því að innleiða þetta nýja eða þessi nýju aðferð að bjóða fólki að 
stunda hreyfingu á vinnutíma.  

Viðkomandi nefndi sérstaklega velviljann hjá stjórnendum til að innleiða heilsueflingu 

og nefndi þar sérstaklega að stjórnendur þyrftu að vera með í innleiðingarferlinu alla leið. 

Einnig sagði Sigríður þegar spurt var að því hvort að það væri ávinningur fyrir fyrirtækið 

að innleiða heilsustefnu í framtíðinni:  

Já það hefur verið ávinningur af öllu þessu og við viljum halda þessu 
algjörlega áfram því það er win - win fyrir bæði fyrir fyrirtækið og 
starfsfólkið og hmmm það kemur meiri mótíverað til vinnu. Það er 
minna veikt það er hamingjusamara og það er ekkert nema gott fyrir 
fyrirtækið og gleðina.  

Kristín sagði að fyrirtækið væri duglegt að taka þátt í heilsukeppnum sem og 

viðburðum sem tengjast heilsu og vellíðan. Mikil hvatning tengdist viðburðum eins og 

„Lífshlaupinu“ og „Hjólað í vinnuna“, en starfsfólkið hefur ekki verið eins duglegt að taka 

þátt. 

Við höfum líka verið að taka þá í „Lífshlaupinu“ og „Hjólað í vinnuna“, 
en það hefur ekki verið eins mikil þátttaka í þessum verkefnum, það 
hefur meira verið þegar að við höfum tekið einhverjar keppnir eins og 
þegar að það hefur verið heilsufarsmælingar hjá starfsmönnun þá 
hefur Heilsuvernd komið og mælt blóðsykur, ummálsmælingar, 
fituprósentur. þyngd og allt þetta svona þessar hefðundnu 
heilsufarsmælingar og svo mælt aftur eftir einhvern ákveðinn tíma og 
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þá mögulega verið með einhver verðlaun eða einhverja gulrót í boði 
fyrir þá sem hafa náð mesta árangrinum. 

Kristín tók fram að meiri þátttaka væri þegar verðlaun eða hvatning sem slík væri í boði 

fyrir starfsfólk. Ólafur tók í sama streng varðandi heilsukeppnir að það væri hvatning fyrir 

starfsfólk en þau eru með keppnir á milli eininga á hverri starfsstöð sín á milli og nefndi: 

Þú veist og hérna er núna er t.d. „Hjólað í vinnuna“, þá erum við 
svolítið svona í mannauðsteyminu að stýra og senda ætlið þið ekki að 
taka þátt þá hérna hér er skráningarsíðan svo erum við með keppni á 
milli eininga svo við reynum við aðeins svona að keppa við hina 
bankana erum við að tapa eða reyna að fá fólk til að vera það er svona 
meiri hvatning.  

Allir viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að hvetja starfsfólk áfram og 

form eins og keppnir væru mjög mikil hvati fyrir starfsfólk. Sigríður nefndi meðal annars:  

Við gerum það með keppnum, hvatningu það er með gerum það á 
netinu og gerum það sem við köllum Town Hall í bistróinu, stöndum 
þar og búum til góð móment. Keppnir hafa virkað ótrúlega vel á 
okkur.  

Fyrirtækið er með góða líkamsræktaraðstöðu fyrir starfsfólkið og býður upp á 

fjölbreytta opna hóptíma fyrir starfsfólkið sem getur mætt í þá tíma og einnig notað 

aðstöðuna til líkamsræktariðkunar á vinnutíma.. Sigríður hélt áfram:  

Fólk skráir sig í tímana ég sé og ég veit hver eru duglegastir til að mæta 
ég reyni að mótívera og hvetja hina en maður pínir engan. En maður 
getur ekki sagt það er aðalega ég eða „Environmental Health Safety 
Officerinn“ sem er að hugsa um þetta.  

Hún lagði áherslu á mikilvægi þess að hlúa að fræðsluþættinum sem væri einnig 

hvatning fyrir starfsfólk og bætti svo við í lokin:  

Svo bjóðum við upp á fræðslumyndbönd eins og t.d. í samstarfi við 
Franklin Covey á Íslandi fyrir starfsfólk þar sem farið er yfir marga 
hluti. 

Fjórir viðmælendur sögðu að fyrirtækin tæku þátt í heilsukeppnum og það væri þegar 

á heildina er litið mjög hvetjandi að taka þátt í slíkum keppnum og það yki hvatningu og 
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teymisvinnu. Til dæmis nefndi einn viðmælandinn að það virkaði best að hafa keppnir 

sem tengdust heilsu og vellíðan.  

Til að taka þetta saman, þá voru viðmælendur flestir sammála um mikilvægi þess að 

hafa heilsukeppnir á milli starfsfólks eða eininga. Með því móti væri nálgunin meiri 

hvatning fyrir starfsfólk, en oft þyrftu að vera verðlaun eða gulrót til að betri þátttaka 

næðist á vinnustað. 

5.4.2 Aukin afköst í starfi 

Viðmælendur voru spurðir hvort að heilsuefling leiddi til aukinna afkasta í starfi. Allir 

viðmælendur sögðu að það væri samræmi þar á milli, þar sem heilsuefling væri mjög 

mikilvægur þáttur í því að auka vellíðan í lífi og starfi. Flestir viðmælendur hafa þó ekki 

mælt það á starfsfólki sínu, svo um huglægt mat er að ræða. Ólafur tók fram: ,,Já ég höfum 

ekkert mælt það, en ég er ekki í vafa um það er þeir sem eru í betra formi bæði andlega 

og líkamlega eru að afkasta meira.“  

Ragnheiður tók í sama streng og sagði:  

Það er mitt persónulega álit já að það maður finnur það bara með 
sjálfum sér ef maður hreyfir sig þá fær maður svona aukinn kraft 
þannig að ehhh ég vil persónulega þykist ég sjá merki þess að það sé 
ehhh aukinn kraftur, ehhh aukinn gleði, ehhh meiri orka og hvatning 
hjá þeim sem stunda heilsuaktivítet eða heilsuæfingar eða 
heilsueflingar af einhverju tagi. 

Ólafur taldi að það væri mikilvægt fyrir starfsmenn að stunda heilsurækt til að rækta 

geðheilsuna og það stuðlaði að auknum afköstum í starfi:  

Engin spurning - engin spurning. Þetta er þetta stuðlar að ehhh svona 
bættri líðan starfsmanna og starfsmenn virðast ehh taka þessu mjög 
vel og ég tel þetta vera til hagsbót fyrir bæði starfsmennina og 
fyrirtækið. 

Þá töldu allir viðmælendur að hreyfing og líkamsrækt hefði góð áhrif á starfsánægju og 

hvatningu starfsmanna. Flestir töldu að það væri meiri kraftur og bætt líðan starfsmanna 

á líkama og sál með aukinni hreyfingu og heilsueflingu í starfi.  
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5.4.3 Sveigjanlegur vinnutími 

Starfsumhverfi hefur breyst mikið á síðustu árum og nú bjóða mörg fyrirtæki upp á 

sveigjanlegan vinnutíma til að koma til móts við starfsfólk sitt til að það geti átt betra 

fjölskyldulíf, notið samvista við sína nánustu og átt gott félagslíf. Í mörgum tilvikum bjóða 

fyrirtækin sem til umfjöllunar eru í þessari rannsókn upp á sveigjanlegan vinnutíma fyrir 

starfsmenn, en það fer mjög mikið eftir umfangi, starfsstöð og lýsingu starfsins. Tvö þeirra 

bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma, en hjá hinum tveimur er það ekki í boði.  

Aðspurður að því hvort fyrirtækið bjóði upp á sveigjanlegan vinnutíma og þá hvort 

starfsmenn noti sér það til að stunda heilsurækt þá sagði Ólafur: 

Þannig að þú hefur ákveðinn sveigjanleika til að fara innan þess tíma 
þá verður þú lengur ef því er að skipta en svo náttúrlega þá erum við 
með World Class hér á neðri hæðinni og auðvitað margir sem nýta sér 
það. 

Þar sem starfstöðvar fyrirtækisins eru margar og ekki alltaf mögulegt að bjóða upp á 

sveigjanlegan vinnutíma, þá bætti viðmælandinn við og lagði áherslu á eftirfarandi:  

Þar sem því var við komið. Eins og á skrifstofu. Starfstöðvarnar eru 
mismunandi og margar og á sumum starfsstöðvum er það bara 
illmögulegt. 

Kristín sagði aðspurð um sveigjanlegan vinnutíma starfsfólks að fyrirtækið hefði 

innleitt þá stefnu að bjóða mismunandi starfsstöðvum upp á sveigjanlegan vinnutíma. Það 

væru helst starfsmenn sem væru ekki á ferðinni og ynnu skrifstofustörf. Eins og kom fram 

hjá Kristínu:  

Já við getum gert það í sumum deildum hjá okkur og höfum gert það. 
Það er aðallega framlínuna sem er hérna með svona fastan vinnutíma 
þá er það bílstjóra teymið hjá okkur og þjónustuverið hjá okkur. Þar 
verður að vera viðvera … 

Kristín hélt svo áfram og lagði áherslu á að verkefnið væri eingöngu fyrir starfsfólk sem 

er kyrrsett í skrifstofustörfum hjá fyrirtækinu, en ekki fyrir starfsfólk sem væri á ferðinni 

allan daginn:  

Já sem sagt bara fyrir kyrrsetu fólk eingöngu ætlað fyrir þá starfsmenn 
og þau störf og það eru sem sagt alveg frá ellefu til þrettán og þá getur 
þú farið í klukkustund á þessu tímabili ...  
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Ragnheiður sagði um sveigjanlegan vinnutíma hjá stóru fyrirtæki sem hún var 

starfsmannastjóri hjá:  

En þar sem því var við komið þá var svona semí flex sem við köllum. 
Þar sem þú þarft að vera við á ákveðnum tíma dagsins þegar að mesta 
áreitið er og mesta innhringar og svona ehhh þannig að við reynum 
að mæta því þar sem það er hægt. 

Þegar litið er til allra viðmælenda, þá voru þeir flestir sammála um að sveigjanlegur 

vinnutími væri hentugur að sumu leyti. Það færi þó eftir eðli starfsseminnar hvort 

mögulegt væri að bjóða upp á slíkt fyrir starfsfólk og aðspurður sagði viðmælandi B: 

Ehh að hluta til. Að hluta til en eðli starfseminnar inní verksmiðjunnar 
gerir það að verkum að getum ekki haft alla í því það þarf þetta er 
vinna með lifandi efni og það þarf að vakta það allan sólarhringinn. 

Viðmælendur töldu brýnt að hægt væri að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma. Fram kom 

að það gæti þó reynst erfitt á sumum starfsstöðvum vegna eðli starfsins og framleiðslu. En 

þákoma fyrirtækin til móts við starfsfólk sitt með því að bjóða upp á innleiðingu á stefnu þess 

eðlis en jafnframt töldu margir að koma þyrfti á betra fyrirkomulagi varðandi sveigjanlegan 

vinnutíma.
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6 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar og megintilgangur ritgerðarinnar var að skoða nánar og 

rannsaka hvernig innleiðingu að heilsustefnu væri háttað og hvort að stuðningur 

stjórnenda skipti máli við innleiðingu á slíkri stefnu. Í þessum kafla er ætlunin að fara yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar og bera þær saman við það sem fram kemur í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var af 

stað með í upphafi sem eru:  

1. Hvernig er innleiðingu háttað að heilsustefnu hjá fyrirtækjum? 

2. Skiptir stuðningur og þáttur stjórnenda máli við innleiðingu heilsustefnu? 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrsta rannsóknarspurningin 

var í nokkrum liðum og spurt var hvernig heilsuefling væri virk innan skipulagsheildar, 

hvort fyrirtækið væri búið að setja sér ákveðna heilsustefnu og ef svo væri hvernig sú 

stefna hafi orðið til og hvort notast hefði verið við einhverjar leiðbeiningar/verkferla við 

innleiðingu á henni og að lokum hvernig heilsustefnan hefði verið innleidd innan 

fyrirtækis. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á fjórum fyrirtækjum, þá er innleiðing að 

heilsustefnu þegar hafin í einu fyrirtækinu, eitt fyrirtækið er ekki með slíka stefnu og tvö 

fyrirtæki hafa þegar innleitt heilsustefnu með mjög góðum árangri. Heilsustefna verður 

innleidd í tvö fyrirtæki og er innleiðing þegar hafin í einu fyrirtækinu. Bæði stjórnendur og 

starfsmenn eru mjög áhugasamir um gildi hreyfingar og heilsu samhliða starfi, þar sem 

nauðsynlegt er í nútímaþjóðfélagi að huga vel að líkama og sál. Í einu fyrirtækinu var 

heilsustefna innleidd með aðkomu starfsfólks. Í öðru fyrirtækinu var lagt mikið upp úr 

innleiðingu á orkustjórnun og mikilvægi þess að huga að andlegri heilsu. Þegar fyrirtækið 

kynnti þetta til leiks, þá fóru allir stjórnendur í nám sem hefur verið endurtekið á tveggja 

ára fresti. Þar er meira verið að huga að andlegri heilsu starfsmanna. Í tveimur 

fyrirtækjum var boðið upp á yoga og hugleiðslunámskeið fyrir starfsmenn. Viðmælendur 

voru allir sammála um að nauðsynlegt væri að innleiða heilsustefnu eða heilsueflingu á 
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vinnustöðum og sögðu að stefnt væri að því að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi, 

hvetja til virkrar þátttöku og stuðla að áframhaldandi þroska einstaklingsins.  

 Í CRANET rannsókninni kom einnig fram að fyrirtæki og stofnanir nota margar leiðir til 

að hvetja starfsfólk sitt til heilsueflingar með því að huga að heilsutengdum þáttum. 

Algengast er að bjóða upp á tíma eða styrki til líkamsræktar, sveigjanlegan vinnutíma og 

að tryggja framboð á heilsusamlegum mat í mötuneytinu. Mörg fyrirtæki og stofnanir 

bjóða einnig upp á heilsufarseftirlit/læknisþjónustu eða niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2018). 

Viðmælendur sögðu að fyrirtækin byðu meðal annars upp á jákvæða sálfræði, 

hugleiðslunámskeið og jakkafatajóga á vinnutíma til að auka vellíðan starfsmanna sem og 

opna hóptíma og námskeið til að efla heilsuna. Hjá einu fyrirtækinu var lögð áhersla á að 

taka þátt í heilsutengdum viðburðum og heilsuáskorunum. Þegar álag væri mikið væri 

farið í hópeflisferð hjá sama fyrirtæki. Einn viðmælandinn lagði áherslu á að meiri vakning 

væri og áhugi um fræðslu vegna álgaseinkenna, kvíða og streitu. Annar viðmælandinn 

sagði að í fyrirtækinu væru hádegisgöngu- og hlaupahópar. Viðmælendur voru sammála 

um að stjórnendur þyrftu að huga betur að því að fræða starfsmenn um mikilvægi þess 

að hugsa vel um heilsunni, jafnt andlega sem líkamlega. Jafnvægi á milli líkama og sálar 

væri hluti af heilsueflingu starfsmanna. Skilningur fólks á heilsu hefur verið misjafn í 

áranna rás en með meiri þekkingu hefur skilgreiningin breyst mikið. Viðmælendur allir 

sem einn voru almennt sammála um nauðsyn þess að huga vel að næringu og matarræði, 

þar sem það væri mjög mikilvægur hlutur í heilsueflingu starfsmanna. Í þremur 

fyrirtækjum er boðið upp á næringarríkan mat alla daga fyrir starfsfólkið en í fjórða 

fyrirtækinu hefur ekki verið boðið upp á slíkt enn sem komið er. Rannsóknir hafa sýnt að 

til að árangur náist í framkvæmd á innleiðingu á nýrri stefnu þarf að byrja á því að hugsa 

öðruvísi og gera hlutina á annan hátt (Speculand, 2009). Þegar öllu er á botninn hvolft, ef 

við gerum alltaf það sem við höfum alltaf gert, þá munum við alltaf fá það sem við höfum 

alltaf fengið (Speculand, 2009). Samkvæmt Speculand (2009) er stefnuvitinn (e. 

implementation compass) leið til að innleiða breytingarnar innan skipulagsheilda og 

byggir aðferðafræðin á áttavita. Stór þáttur í innleiðingu á heilsustefnu hjá einu 

fyrirtækinu var að bjóða upp á heilbrigðari og hreinan mat. Nú til dags er það stór hluti af 

innleiðingu á heilsustefnu að gefa starfsfólki kost á því að kaupa hollan mat í hádeginu og 
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mörg fyrirtæki bjóða einnig upp á morgunverð. Þrjú fyrirtækin leggja mikinn metnað og 

ábyrgð að bjóða starfsfólki sínu upp á hollt og gott fæði á vinnutíma og eins og fram kemur 

í svörum viðmælenda hefur sú þróun tekið tíma. Einn viðmælandinn sagði að í tveimur 

fyrirtækjunum þar sem viðkomandi hafi starfað sem starfsmannastjóri hafði verið um tvö 

ólík dæmi að ræða. Í öðru fyrirtækinu var innleidd heilsustefna með tilkomu og þátttöku 

starfsmanna en í hinu fyrirtækinu var heilsustefna ekki innleidd. Rannsóknin leiddi í ljóst 

að ekki var markvisst fylgst eftir með ferli heilsueflingar og aðeins í einu fyrirtækinu var 

ábyrgðaraðili fyrir heilsutengdum viðburðum.  

Þegar spurt var um fjarvistir og veikindi starfsmanna eftir innleiðingu heilsustefnu og 

hvort fyrirtækin byðu upp á heilsufarsmælingar fyrir starfsmenn, má almennt segja um 

svör viðmælenda að veikindi geta komið upp á vissum tímum og þá helst á haustönn og í 

upphafi árs. Viðmælendur sögðu allir að þeim væri umhugað um heilsu starfsmanna sinna 

og því væri það liður í stefnu allra fyrirtækjanna að byggja upp öfluga heilsu- og 

vinnuvernd til að stuðla að bættri líðan starfsmanna. Þrjú fyrirtækjanna bjóða 

starfsmönnum sínum upp á heilsufarsmælingar. Eitt fyrirtækjanna fær trúnaðarlækni til 

fyrirtækisins á mánaðar fresti sem hefur fasta viðveru. Með því móti þá geta starfsmenn 

sótt þjónustuna á vinnutíma. Einnig var rannsakað hvort að fyrirtækin notist við sérstaka 

mælikvarða eða mælitæki þegar veikindi starfsmanna er um að ræða. Tvö fyrirtækjanna 

nota Bradford veikindakvarðann, eitt fyrirtækið hefur alþjóðlega heilsu- og öryggisstefnu 

í heilsufarsmælingum og tvö fyrirtæki eru einnig með samning við Vinnuvernd. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að vera með nokkurs konar stefnu í fjarvistum 

og veikindum. Einn viðmælandinn sagði það vera til skoðunar enn frekar ef starfsmenn 

væru lengi frá vinnu. Þá væri það skoðað og haft samband beint við starfsfólk. Það væri 

einnig stuðningur við slík tilfelli. Eftir innleiðingu á heilsustefnu þá var minna um 

samkvæmt einum viðmælenda. Það kom fram í svörum annars viðmælanda að lág tíðni 

veikindi væru hjá fyrirtækinu. í öðru fyrirtækinu var tekið eftir því að minna var um 

almenn veikindi eftir að heilsustefnan var innleidd. Samkvæmt einum viðmælanda þá 

voru fjarvistir og veikindi undir öllum meðaltölum en hann sagði að það tengdist mest 

almennri stjórnun en tengdi það ekki við heilsustefnuna sjálfa. Niðurstöður rannsóknar 

leiddu í ljós að fyrirtækin bjóða upp á heilsufarsmælingar fyrir starfsmenn ásamt því að 

nokkur fyrirtæki fylgja eftir alþjóðlegri heilsustefnu. Samkvæmt vinnuverndarlögum ber 

vinnuveitendum skylda til þess að gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á 
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vinnustaðnum og skal hún marka stefnu um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi (lög um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Viðmælendur voru spurðir hvort mótþróa hafi gætt hjá starfsfólkinu við innleiðingu á 

heilsustefnu eða heilsueflingu. Tveir viðmælendur voru sammála um að það hafi ekki gætt 

mikils mótþróa hjá starfsfólki við innleiðingu á heilsustefnu þar sem stjórnendur hafi gætt 

þess að upplýsa starfsfólk vel um næstu skref. Einn viðmælandi tók fram að 

breytingastjórnun hafið verið höfð að leiðarljósi við upplýsingamiðlun til starfsmanna 

þegar heilsustefnan var innleidd. Fyrirtækið væri alþjóðlegt og þar væri mikill stuðningur 

ásamt því að upplýsingamiðlun væri góð fyrir starfsfólkið. Mótþróa hafi gætt hjá hluta 

starfsfólks, en það hafi tekist með góðum upplýsingafundum að koma skilaboðum áleiðis 

og það hefði borið árangur. Samkvæmt Kotter (1996, 2007) eru ýmsar ástæður fyrir því 

að innleiðing breytinga í skipulagsheildum tekst ekki sem skyldi. Mistökin geta verið 

margþætt, en oftar en ekki er ástæðan sú að stjórnendur átta sig ekki á að breytingar eru 

ferli en ekki einstakur atburður. Samskipti á milli þeirra sem ákveða, skipuleggja og taka 

þátt í breytingunum eru oft á tíðum ekki nógu skýr. Einnig geta breytingar gengið illa 

vegna þess að fólk skilur ekki ástæður þeirra og hvaða áhrif þær muni hafa á þeirra 

eiginhagsmuni.  

Spurt var hvort að starfsmenn fengju styrki til að stunda heilsurækt og hreyfingu á 

vinnutíma. Rannsóknin leiddi í ljós að allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess 

að bjóða upp á heilsustyrki og sögðu allir að heilsustyrkir væru í boði fyrir starfsmenn. 

Viðmælendur sögðu einnig að fyrirtækin byðu starfsfólki sínu heilsustyrki til að aðstoða 

við að greiða niður kostnað við ástundun í heilsurækt. Þar ber að nefna árskort í 

líkamsrækt, yoga, námskeið, sundkort og fleiri möguleika sem tengjast bættri líðan 

starfsmanna. Styrkirnir eru mismunandi og fara eftir því hve starfsmaður hefur starfað 

lengi hjá viðkomandi fyrirtæki. Það kom fram hjá viðmælendum að styrkirnir væru 

mismunandi háir og það færi einnig eftir fyrirtækjum. Það gæti munað nokkrum tugum 

þúsunda og þar gæti skipt máli hve langan starfsaldur viðkomandi starfsmaður hefði. 

Einnig kom fram að eitt fyrirtækið veitti íþróttastyrki og hefði lagt áherslu á að tengjast 

heilsueflandi viðburðum og safna upphæðum til styrktar góðum málefnum.  

Þegar litið er til allra viðmælenda, þá voru þeir flestir sammála um að sveigjanlegur 

vinnutími væri hentugur að sumu leyti til. Viðmælendur töldu að brýnt væri að hægt væri 
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að bjóða starfsfólki upp á sveigjanlegan vinnutíma, en það væri erfitt á sumum 

starfsstöðvum vegna eðli starfsins og framleiðslu. Fyrirtækin þyrftu að koma til móts við 

starfsfólk sitt með því að bjóða upp á innleiðingu á stefnu þess eðlis.  

Viðmælendur voru spurðir að því hvort mælanleg breyting hafi orðið á starfsánægju 

síðan fyrirtækið hóf heilsueflingu af einhverju tagi. Einnig var spurt hvort samræmi væri 

á milli heilsueflingar og aukinna afkasta í starfi. Þrír viðmælendur voru sammála því að 

mælanleg breyting hafi orðið á starfsánægju, en einn viðmælandi sagðist ekki geta mælt 

slíka breytingu á hegðun. Allir viðmælendur voru sammála því að velvilji og hvatning væri 

mikilvægur þáttur í starfi stjórnanda til að styðja við bakið á starfsfólki sínu við iðkun á 

heilsurækt í hvaða formi sem væri. Heilsukeppnir væru mikilvægar til að auka ánægju 

starfsmanna og fá enn fleiri til að taka þátt. Þær ykju hvatninguna enn frekar og efldu 

starfsandann. Almennt má segja um svör viðmælenda að mikilvægt er að huga vel að 

andlegri heilsu starfsmanna og neyta holls mataræðis, sem er stór hluti af 

vitundarvakningunni innan skipulagsheilda fyrirtækja. Þar sem mikið hefur verið rætt um 

kulnun í starfi undanfarið, þá nefndu viðmælendur það einnig sérstaklega að það þyrfti 

að hlúa vel að andlegri heilsu starfsfólks og veita þeim stuðning sem verr eru settir 

líkamlega og þróa starfsfólk í þá átt að geta unnið við þau störf sem um ræðir. Lykilatriðin 

að heilsueflingu á vinnustöðum er gott aðgengi að hollum og næringarríkum mat og að 

vinnustaðurinn styðji við aukna hreyfingu starfsmanna, ásamt heilsusamlegu 

vinnuumhverfi sem tekur mið af andlegri líðan starfsmanna (Heilbrigðisráðuneytið, 2008). 

Samkvæmt Armstrong er hvatning mikilvægur þáttur þegar einstaklingur velur sér 

markmið, reynir að ná þeim og að lokum hvernig umhverfi og utanaðkomandi aðstæður 

breyta hegðun einstaklingsins til að ná settum markmiðum (Armstrong, 2009). 

Rannsóknir sýna að til þess að mannauður skipulagsheilda sýni meira frumkvæði og sé 

skapandi í verkefnum sínum þurfi vinnuaðstaðan, svo sem menning og aðbúnaður, að 

vera í lagi. Sama á við um starfsöryggi, en til þess að fá fram aukið frumkvæði og aukna 

sköpun þarf einstaklingurinn að finna til þess að hann sé öruggur í starfi sínu, það er að 

segja að til staðar sé traust á milli aðila (Landes, 2006). 

Rannsóknin leiðir í ljós að flestir finna mikinn stuðning hjá stjórnendum við að stunda 

hreyfingu eins og kom í ljós þegar spurt var hvort velvilji væri til staðar á meðal æðstu 

stjórnenda og hvort ávinningur væri fyrir fyrirtækið að innleiða heilsustefnu í framtíðinni. 
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Þátttakendur voru sammála um að velvilji stjórnanda væri ein af forsendum fyrir því að 

innleiðingu á heilsustefnu gangi vel fyrir sig. Almennt sögðu viðmælendur að 

vinnuveitendur sem hlúa vel að heilsu starfsmanna hefðu ekki eingöngu jákvæð áhrif, 

heldur hefði það einnig heildræn áhrif á fjölskyldur starfsmannsins og 

fyrirtækjamenninguna í heild sinni. Forsenda fyrir því að innleiðing gangi vel fyrir sig er 

stuðningur stjórnenda og í ljósi þessa hafa allir hag af heilsueflingu á vinnustöðum. Einn 

viðmælandi sagði að fullur stuðningur væri við hreyfingu, þar sem það væri stór hluti af 

lífi starfsmannanna að stunda heilsurækt og hefði góð áhrif bæði andlega og líkamlega. 

Flestir viðmælendur voru sammála því að huga bæri vel að andlegri heilsu og að það væri 

mikilvægur þáttur í starfi stjórnandans. Það er að færast í vöxt og viðurkennt að oft á 

tíðum þurfi meiri fræðslu um andlega heilsu og sérstaklega ef að kulnun á sér stað í starfi. 

Á meðal stjórnenda er það oft á tíðum algengt og sérstaklega á aldrinum 35-42 ára. 

Viðmælendurnir töluðu um kvíða, andlega þreytu og streitu. Með heilsueflingu á 

vinnustöðum er stefnt að því að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi, hvetja til virkrar 

þátttöku og stuðla að áframhaldandi þroska einstaklingsins. Heilsueflingu á vinnustöðum 

er ætlað að efla mannauð vinnustaða með bættri heilsu og líðan (WHO, 2006). Bæði 

stjórnendur og starfsmenn eru almennt mjög áhugasamir um gildi hreyfingar og heilsu 

samhliða starfi, þar sem nauðsynlegt er í nútímaþjóðfélagi að huga vel að líkama og sál. 

Heilsuefling á vinnustöðum er góð fjárfesting í mannauði. Ef vel er staðið að 

heilsueflingunni og innleiðingunni á heilsustefnu er það líklegra til að skila ávinningi fyrir 

vinnustaði, starfsmenn og þjóðfélagið í heild. Hagur fyrirtækisins getur falist í minni 

kostnaði vegna færri fjarvista, veikindadaga og slysa á meðal starfsmanna, framleiðni 

eykst, starfsmannavelta minnkar og nýsköpun vex. Einn viðmælandinn sagði að þetta 

tvinnist allt saman, þegar hugur og sál og líkami væri í góðu flæði væri starfsmaðurinn 

upp á sitt besta og þannig væri það ábyrgð stjórnar og hvers innsta stjórnanda að horfa á 

alla þessa þætti. 

Viðmælendur voru almennt að tala um mikilvægi þess að skilgreina þá þætti sem hafa 

jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu fólks til að hægt væri að stuðla að aðgerðum sem hvetja 

til bættrar heilsu og sporna við frekari heilsubresti. Lagt var upp með að heilsustefnan 

legði áherslu á líkamlega og andlega heilsu, en einnig á vinnuumhverfi og lífsgæði. Til að 

meta hvort heilsustefnan væri árangursrík átti m.a. að horfa til bættrar andlegrar og 
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líkamlegrar heilsu, færri veikindadaga, aukins skilnings og þekkingar á heilsueflingu og 

breyttum hreyfi-, svefn- og matarvenjum.  

 Tillögur að úrbótum  
Í ljósi þess hversu margir verja stórum hluta vökutíma síns í vinnunni, er afar mikilvægt að 

á vinnustaðnum sé stuðlað að hreyfingu. Regluleg hreyfing veitir fólki meiri andlegan og 

líkamlegan styrk til að takast á við dagleg verkefni í vinnu og heima. Að hreyfa sig saman 

getur einnig veitt samstarfsfólki tækifæri til að kynnast nánar á jafningjagrundvelli, óháð 

því hvaða stöðu það gegnir. Mikilvægt er að móta heildarstefnu og langtímaáætlun um 

heilsueflingu á vinnustaðnum sem fellur að almennri stefnu og stjórnunarháttum 

vinnustaðarins. Mikilvægt er að í slíkri áætlun séu einnig skammtímamarkmið. Þeir sem 

hreyfa sig reglulega minnka líkurnar á því að fá ýmsa langvinna sjúkdóma, svo sem hjarta- 

og æðasjúkdóma, áunna sykursýki, sum krabbamein, þunglyndi, offitu og ýmis 

stoðkerfisvandamál. Umfram allt eykur hreyfing líkurnar á því að lifa lengur við betri líðan 

og heilsu. Þrátt fyrir að fjölþættur ávinningur hreyfingar sé vel þekktur, hefur meðal 

annars hröð tækniþróun síðustu ár og áratugi stuðlað að því að hreyfing er hverfandi hluti 

af daglegu lífi fólks. Fyrsta skrefið í innleiðingu að heilsustefnu er að nota sem verkfæri 

níu áfanga PRECEDE - PROCEEDE stefnumótunarlíkanið (Green og Kreuter, 2005) og þar á 

eftir fara eftir átta skrefum Kotters (1996) í innleiðingu á stefnunni og að lokum innleiða 

heilsustefnuna með Stefnuvita Speculands (2009) að leiðarljósi. Heilsustefnan á að vera 

ein mikilvægasta stefnan fyrir mannauðinn og hvetja starfsfólk áfram í því að huga vel að 

líkama og andlegri heilsu allt árið um kring.     

6.1.1 Sjö skref í innleiðingu á heilsustefnu  

- Fyrsta skrefið er framkvæma þarfagreiningu innan fyrirtækis og setja markmið 
og tímalínu innleiðingar. 

- Annað skref er að byggja upp heilsusamlegt og styðjandi vinnuumhverfi þar 
sem stefna og hlutverk eru skýr, þjálfun og fræðsla fer fram. Þetta gagnast 
öllum starfsmönnum, hvetur til heilbrigðra lífshátta og hefur jákvæð áhrif á 
líðan.  

- Þriðja skrefið er að huga að 360 gráðu heilsu. Skoðuð er fjárhagsleg, líkamleg, 
andleg, geð-, félagsleg, svefn og tilfinningaleg heilsa. Skoðaðir eru 
áhættuþættir í vinnuumhverfi og brugðist við þeim.  
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- Fjórða skrefið er að taka skal tillit til ólíkrar vinnufærni fólks og stuðla að því að 
einstaklingar með minna úthald eða færni haldist á vinnumarkaði og komi aftur 
til starfa eftir slys eða veikindi, hvort sem þau eru andleg eða líkamlegs eðlis.  

- Fimmta skrefið er að bjóða reglulega upp á heilsufarsúttektir, svo sem 
blóðþrýstingsmælingar, kólesterólmælingar og fleira. Einnig verður reynt að 
bjóða upp á fyrirbyggjandi aðgerðir svo sem bólusetningar fyrir flensu. 

- Sjötta skrefið er að innleiða fræðslu og bjóða starfsfólki reglulega upp á 
námskeið um skyndihjálp, næringarráðgjöf, starfsstellingar og fleira, sem eru 
ætluð öllu starfsfólki fyrirtækis og stofnunar. Starfsmannafélagið greiðir árlega 
niður líkamsræktarkort fyrir starfsmenn allt að 20.000 kr.  

- Sjöunda skrefið er að Innleiða og hafa aðgang að heilsusamlegu og 
næringarríku fæði fyrir starfsfólk. Boðið er upp á næringarríkan mat alla daga 
fyrir starfsfólk Vinnustaðurinn verður reyklaus og vímulaus og því er mikilvægt 
að bjóða því starfsfólki upp á stuðning sem á því þarf að halda.  

Mikilvægt er að hafa ábyrgðarmann fyrir innleiðingu á slíkri stefnu. Í framhaldinu þarf 

að skoða á þriggja mánaða fresti hvernig gengur að innleiða stefnuna og að lokum mæla 

árangur starfsfólks í heilsufarsmælingum. Gera þarf ráð fyrir fjárhagskostnaði í upphaf 

hvers árs við slíka stefnu og ráðgjöf í sambandi við heilsurækt og til að innleiða þá 

kunnáttu og kjarnarfærni sem þarf fyrir hvert fyrirtæki. 
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7 Lokaorð 

Í rannsókninni í meistararitgerðinni hefur verið farið yfir helstu fræði í mannauðsstjórnun, 

heilsueflingu, heilsustefnu, breytingarstjórnun og innleiðingar á stefnum og leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum. Niðurstöður rannsóknar leiða í ljós að innleiðing á 

heilsustefnu hjá fyrirtækjunum var mismunandi á veg komin. Niðurstöður gefa hins vegar 

skýra niðurstöðu um að stjórnendur vilja innleiða slíka stefnu og er umhugað um það 

málefni. Fyrirtæki geta bætt ímynd sína og gert fyrirtækið að eftirsóknarverðari vinnustað 

með innleiðingu á heilsustefnu.  

Stuðningur stjórnenda skiptir miklu máli við innleiðingu á heilsustefnu og rannsóknin 

sýnir að mikill velvilji er til staðar á meðal æðstu stjórnenda að innleiða heilsustefnu í 

framtíðinni. Allir viðmælendur finna mikinn stuðning hjá stjórnendum við að stunda 

hreyfingu. 

Ávinningur starfsmanna er færri slys og sjúkdómar, bætt heilsa og aukin vellíðan og 

starfsánægja. Starfsgeta hvers og eins verður meiri og hann getur jafnvel átt lengri 

starfsævi. Vinnuveitendur sem hlúa að heilsu starfsmanna hafa ekki eingöngu jákvæð 

áhrif á starfsmennina, heldur geta þeir einnig haft áhrif á fjölskyldu starfsmannsins og 

samfélagið í heild. Í ljósi þessa hafa allir hag af heilsueflingu á vinnustöðum. Mikilvægt er 

að á sem flestum vinnustöðum sé heilsuefling sjálfsagður þáttur í stefnu vinnustaðarins 

og unnið sé markvisst að henni. Heilsuefling hvetur til samveru og stuðlar að því að 

samstarfsfélagar eigi góða stund saman, hvort sem það er í vinnutíma eða ei. Ef vel er 

staðið að heilsueflingunni er hún líkleg til að skila ávinningi fyrir vinnustaði, starfsmenn 

og þjóðfélagið í heild. Hagur fyrirtækja getur falist í minni kostnaði vegna færri fjarvista, 

veikindadaga og slysa á meðal starfsmanna, framleiðni eykst, starfsmannavelta minnkar 

og nýsköpun vex. Heilsuefling þarf að fela í sér virka þátttöku þess markhóps sem 

heilsueflingin á að ná til, allt frá því að tilgreina vanda og aðgerðir til að leysa hann, til þess 

að meta hvort aðgerðirnar skili árangri. Það er margt í kenningum fræðimanna, sem farið 

hefur verið yfir í ritgerðinni, sem má nýta í vinnuumhverfi nútímans. Þegar fyrirtækið 

býður upp á það að starfsmenn geti stundað heilsurækt á vinnutíma, þá eykur það 

hvatningu, einbeitingu, markmiðasetningu og jákvæð nálgun og tenging er við starfið 
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vegna þessara þátta. Það stuðlar að bættri heilsu og streitulosun og líkamleg vellíðan 

eykst til muna. Höfundur telur að farsælt sé að nota PRECEDE - PROCEED líkanið frá Green 

og Kreuter (2005) sem verkfæri við innleiðingu á heilsustefnu og ferlum í níu áföngum til 

að starfsfólk aðlagist breyttum áherslum innan fyrirtækja og stofnana. Undanfarna tvo 

áratugi hefur líkanið verið notað á alþjóðavettvangi af skipulagsfræðingum og 

vísindamönnum í heilbrigðisþjónustu til að hanna íhlutun til að kanna mismunandi 

einstaklinga og fjölbreytta áhrifaþætti í umhverfinu varðandi heilsueflingu (Green og 

Kreuter, 2005; Phillips, o.fl. 2012). Tilgangurinn er að sýna fram á notagildi PRECEDE-

PROCEED líkansins til að ná fram víðtækum skilningi á heilsufarsvandamálum hjá hverjum 

íbúa og með þátttöku hagsmunaaðila og með þeirri nálgun að þróa og sérsníða 

heildarlausnir. Það er gert með inngripi til að ná árangri í innleiðingu að stefnumótun og 

breytingum (Phillips o.fl., 2012).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að stuðningur og þáttur stjórnenda skipir 

miklu máli við innleiðingu á heilsustefnu. Án stuðnings þeirra er erfiðara fyrir stjórnendur 

og millistjórnendur að innleiða og fá jákvæða upplifun fyrir því að starfsmenn geti stundað 

heilsurækt á vinnutíma eða þegar þeim hentar með tillit til starfs síns. Hreyfing stuðlar að 

því að starfsmenn upplifi jákvæða tegund starfs, starfsábyrgð, tækifæri til viðurkenningar, 

stöðuhækkunar og persónulegs árangurs í starfi. Innleiðing á heilsustefnu auðveldar það 

að byggja upp árangursríkar skipulagsheildir sem geta hjálpað starfsfólki og hlúð að 

persónulegum þáttum. Framlag þessarar rannsóknar felst í því að sýna fram á mikilvægi 

þess að nota eftirfarandi ferla við innleiðingu á heilsustefnu. Fyrst ber að nefna það að 

nota PRECEDE - PROCEEDE stefnumótalíkanið og greina svo átta skref Kotter í innleiðingu 

á breytingaferli og að lokum innleiða stefnuna með Stefnuvita Speculands. Rannsakandi 

telur að þörf sé á fleiri rannsóknum um innleiðingarferli á heilsustefnum innan fyrirtækja 

og stofnana í framtíðinni og hvernig því gæti best verið háttað svo að innleiðingin skili sér 

inn í starfsemina og einnig stuðlað að ávinningi fyrir fyrirtækið í heild sinni og þjóðfélagið. 

Því er þörf á fleiri rannsóknum um þetta málefni að mati rannsakanda í framtíðinni. 
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Viðauki 1 

Viðtöl vegna rannsóknar Unnar Pálmarsdóttur í M.Sc námi í mannauðsstjórnun undir 

leiðsögn Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar, dósents.  

Bakgrunnsspurningar: 

1. Hver er staða þín í fyrirtækinu? 

2. Hver er menntun þín? 

3. Hver er aldur þinn? 

4. Hver er reynsla þín?   

Viðtalsramminn: 

5. Hver eru helstu hlutverk þín sem mannauðsstjóri/starfsmannastjóri? 

6. Hvernig virkjið þið heilsueflingu innan skipulagsheildar? Er fyrirtækið búið að 

setja sér ákveðna heilsustefnu? 

a. Ef svo er hvernig varð sú stefna til? 

b. Var notast við einhverjar leiðbeiningar/verkferla við innleiðingu? 

7. Bjóðið þið upp á heilsufarsmælingar fyrir starfsmenn? 

8. Fylgir fyrirtækið eftir alþjóðlegri samræmdri heilsustefnu (Health and Safety police)? 

9. Hvernig var heilsustefnan innleidd? 

10. Er markvisst fylgst með ferli heilsueflingar? Er ábyrgðaraðili fyrir hverja starfsstöð? 

11. Eru minni fjarvistir og veikindi starfsmanna eftir innleiðingu heilsustefnu? 

12. Bjóðið þið upp á sveigjanlegan vinnutíma? 

13. Er notast við breytingastjórnun eða líkan við innleiðingu á heilsustefnu? Var 

mótþrói hjá starfsmönnum við innleiðingu á stefnunni? 

14. Fá starfsmenn styrki til að stunda heilsurækt? 

15. Er leyfilegt að stunda hreyfingu á vinnutíma? 

16. Er mikið um veikindi hjá starfsfólki? 
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17. Notast fyrirtækið við sérstaka mælikvarða eða mælitæki þegar veikindi 

starfsmanna eru skoðuð? (Bradford veikindakvarði). 

18. Hefur orðið mælanleg breyting á starfsánægju síðan fyrirtækið hóf heilsueflingu af 

einhverju tagi? 

19. Telur þú að það sé samræmi sé á milli heilsueflingar og aukinna afkasta í starfi? 

20. Eru mörg úrræði í boði til heilsueflingar á vinnustaðnum? 

21. Er velvilji til staðar á meðal æðstu stjórnenda? 

22. Er ávinningur fyrir fyrirtækið að innleiða heilsustefnu í framtíðinni? 

23. Hver er þín framtíðarsýn hvað heilsustefnu varðar innan fyrirtækja almennt? 
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 Viðauki 2  

21. júní 2018 

Góðan dag.  

X benti mér góðfúslega á að senda þér póst varðandi þetta erindi.  

Ég er nemandi í M.Sc námi við Háskóla Íslands í mannauðsstjórnun og langar að spyrja 

þig hvort möguleg sé aðkoma inn í fyrirtækið ykkar til að taka viðtal við þig eða 

stjórnendur um innleiðingu á heilsustefnu innan X? Leiðbeinandi minn er Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson dósent við Háskóla Íslands..  

Ég er að vinna að rannsókn þar sem ætlunin er að skoða innleiðingu að heilsustefnu út 

frá aðferðafræði John P. Kotter í breytingarstjórnun.  

Með þeirri nálgun er leitast við að fá innsýn inn í hvernig aðferðafræði Kotter verði 

notuð og hvernig það nýtist við innleiðingu á heilsustefnu. 

Einnig mun ég skoða fræði Robin Speculand og byggja á bókinni „Beyond Strategy: The 

Leader‘s Role in Successful Implementation“ þar sem aðferðafræði Speculand um 

Stefnuvitann er afar áhugaverð og lýsir þar innleiðingarferli sem höfundi þykir mjög 

áhugavert og gott.  

Get ég fengið viðtal við þig varðandi rannsókn mína? 

Hlakka til að heyra frá þér. 

 

Bestu kveðjur / Best regards 

Unnur Pálmarsdóttir 


