
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar. 

Viðhorf og upplifun stjórnenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu 

vinnuvikunnar. 

Viðhorf og upplifun stjórnenda 

 

 

 

Eygló Rós Gísladóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í mannauðsstjórnun 

Leiðbeinandi: Svala Guðmundsdóttir 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2018



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar. Viðhorf 
og upplifun stjórnenda.  

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við Viðskiptafræðideild, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2018 Eygló Rós Gísladóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2018 



 

4 
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Útdráttur 

Í þessari rannsókn eru skoðuð viðhorf stjórnenda hjá Reykjavíkurborg til 

tilraunaverkefnisins um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar og eins upplifun 

þeirra af verkefninu. Verkefnið hófst formlega árið 2015 á tveimur starfsstöðum 

borgarinnar og er liður í aðgerðum Reykjavíkurborgar til að auðvelda starfsfólki að 

samræma vinnu og einkalíf. Árið 2016 bættust síðan við fleiri starfsstaðir með ólíka 

starfsemi. Rannsóknin var unnin út frá eigindlegri aðferðafræði og tekin voru viðtöl við 

átta stjórnendur á þeim starfsstöðum þar sem tilraunverkefnið hefur verið í gangi.  

 Helstu niðurstöður eru að stjórnendur hafa jákvætt viðhorf til styttingar 

vinnuvikunnar án launaskerðingar. Upplifun stjórnenda af fyrirkomulaginu er almennt 

jákvæð og upplifa þeir meiri ánægju starfsfólks og meiri samvinnu. Einnig upplifa þeir að 

starfsstaðir þeirra veiti sömu þjónustu og áður og telja að þjónustuþegar finni ekki fyrir 

því að vinnuvikan var stytt. Í sumum tilfellum upplifa stjórnendur að starfsfólk þurfi nú 

að vinna mun hraðar en í öðrum tilfellum telja stjórnendur að afköst séu óbreytt. 

Stytting vinnuvikunnar hefur gert flestum stjórnendum kleift að draga úr vinnu en að 

sögn margra getur vinnan vegið meira einkalífið. Stytting vinnuvikunnar hefur þau áhrif 

á flesta stjórnendur að þeir vinna minna og eiga með því aukinn frítíma sem auðveldar 

þeim að samræma vinnu og einkalíf. 
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1 Inngangur 

Tilraunaverkefnið um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar hófst hjá 

Reykjavíkurborg í byrjun árs 2015 á tveimur starfsstöðum borgarinnar og síðan þá hefur 

starfsstöðunum fjölgað. Í dag eru 10 starfsstaðir, með ólíka starfsemi, þátttakendur í 

verkefninu og þar er vinnuvikan styttri án þess að laun skerðist. Útfærsla á styttingunni 

er ólík á milli starfsstaða en á sumum stöðum hefur vinnuvikan verið stytt í 35 stundir og 

á öðrum í 36 stundir. Eins er breytilegt hvort styttingin er tekin öll á einum degi eða 

hvort hver vinnudagur er styttri.  

Verkefnið um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar er liður í aðgerðum 

Reykjavíkurborgar til að auðvelda starfsfólki að samræma vinnu og einkalíf. Hjá 

Reykjavíkurborg hófst vinna við verkefnið árið 2014 þegar starfshópur var settur á 

laggirnar til að útfæra verkefnið. Ári síðar hófst verkefnið formlega á tveimur 

starfsstöðum borgarinnar þar sem álag hafði verið mikið á starfsfólk. Ákveðið var að 

framlengja verkefnið og jafnframt bæta við fleiri starfsstöðum með ólíka starfsemi og 

fjölbreyttari samsetningu starfsfólks. Til að meta árangur verkefnisins hafa verið notaðir 

nokkrir mælikvarðar. Lagðar hafa verið fyrir viðhorfskannanir, skoðaðar veikinda- og 

slysaskráningar og hvernig gengur að afgreiða erindi. Fyrir liggja megindleg gögn þar 

sem verið er að meta starfsmannahópinn í heild en ekki hefur verið skoðað sérstaklega 

hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á stjórnendur. Ekki liggja fyrir gögn um hver 

upplifun stjórnenda er og hvaða áhrif verkefnið hefur á störf þeirra.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun stjórnenda af tilraunaverkefinu 

um styttingu vinnuvikunnar og eins viðhorf þeirra til verkefnisins. Hlutverk stjórnenda er 

meðal annars að sjá til þess að þjónusta sé óbreytt, að lágmarka kostnað og að minnka 

vinnutíma starfsmanna. Rannsóknin er eigindleg og með það markmið að fá meiri dýpt í 

þætti sem koma að styttri vinnuviku sem er liður í að stuðla að fjölskylduvænum 

vinnustað þar sem jafnvægi ríki milli vinnu og einkalífs.  

1.1 Uppbygging rannsóknarinnar  

Rannsóknin skiptist í sex kafla. Byrjað er á inngangi þar sem farið er yfir bakgrunn 

rannsóknarinnar og stöðu þekkingar á rannsóknarsviðinu. Þar á eftir kemur kafli um 
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fræðileg viðmið rannsóknarinnar. Farið verður yfir hvað felst í starfi stjórnandans með 

áherslu á millistjórnendur og áskoranir sem felast í því að framfylgja ákvörðunum. Farið 

er yfir vægi mannauðsstjórnunar í starfi stjórnandans. Í því samhengi verður farið yfir 

samstarf millistjórnenda og mannauðsdeilda sem þykir mikilvægt þar sem 

millistjórnendur hafa starfsmannamál gjarnan á sinni könnu. Mikilvægi 

mannauðsstjórnunar liggur í því að skipulagsheildir nái markmiðum sínum og eins að fá 

hámarks nýtingu úr mannauðnum. Næst kemur umfjöllun um vinnuumhverfið þar sem 

álag í starfi og starfsánægja verða sérstaklega tekin fyrir. Þar á eftir verður fjallað um 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs og þær hugmyndir sem settar hafa verið fram um efnið. 

Eins um aðgerðir sem stuðla eiga að jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Því næst verður 

umfjöllun um þá þróun sem hefur átt sér stað hér á landi síðustu ár varðandi styttingu 

vinnuvikunnar með það markmið að veita yfirsýn yfir þá þróun og umræðu sem hefur 

verið í gangi. Að lokum kemur umfjöllun um tilraunaverkefnið um styttingu 

vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg sem rannsóknin snýr að. Í þriðja kafla er gerð grein 

fyrir framkvæmd og aðferðafræði rannsóknarinnar. Kafli fjögur er niðurstöðukaflinn þar 

sem gögnin hafa verið greind og búið er að draga upplýsingar úr rannsóknarvinnunni 

saman. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöðurnar þar sem þær eru greindar í 

samhengi við rannsóknarspurningar og fræðilega umfjöllun. Leitað verður svara við 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram og ályktanir dregnar af niðurstöðunum. 

Í lokakaflanum verða helstu niðurstöður dregnar saman og leitast við að draga lærdóm 

af þeim.  

1.2 Rannsóknarspurningar:  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða viðhorf stjórnenda til tilraunaverkefnisins um 

styttingu vinnuvikunnar og upplifun þeirra af verkefninu. Markmiðið er jafnframt að 

kanna hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á störf stjórnenda og einkalíf. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi spurningum:  

• Hvaða viðhorf hafa stjórnendur til styttingar vinnuvikunnar án launaskerðingar?  

• Hver er upplifun stjórnenda af styttingu vinnuvikunnar? 

• Hvernig upplifa stjórnendur að það gangi að viðhalda óbreyttri þjónustu þrátt fyrir 

styttri vinnuviku?  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Starf stjórnandans 

Stjórnendur eru þeir einstaklingar sem láta hluti ganga frá degi til dags innan fyrirtækja 

og stofnana og stjórnun styður við stöðugleika (Landy og Conte, 2013). Mikilvægustu 

þættir stjórnunar eru skipulagning, gerð fjárhagsáætlana, áætlanagerð, starfsmannamál 

og lausn vandamála (Kotter, 2012). Það sem einkennir stjórnendastarfið samkvæmt 

Mintzberg (2009) er mikill hraði, stöðugar truflanir og mikil en stutt samskipti. Eins að 

stjórnendur hafi tilhneigingu til að vera hlynntir óformlegum samskiptum, sérstaklega 

munnlegum í síma og á fundum, og einnig í gegnum tölvupóst. Hlutverk stjórnanda er 

meðal annars að skapa menningu þar sem starfsmönnum líður vel og þar sem 

gagnkvæm virðing er til staðar, upplýsingum er miðlað og hvatt til opinna samskipta 

(Mintzberg, 2009). Mikilvægt þykir að stjórnandi þekki starfsmannahópinn sinn, sendi 

skýr skilaboð og taki vel eftir orðum og athöfnum (Heifetz og Linskey, 2002). Í góðu 

vinnuumhverfi er traust og umhyggja til staðar. Til að traust sé milli stjórnanda og 

starfsfólks þarf stjórnandi að sýna heilindi, hæfni, trúverðugleika, hollustu og taka vel í 

hugmyndir annarra (Barrett, 2006). Væntingar stjórnenda til starfsfólks þurfa að vera 

skýrar og ef stjórnandi hunsar starfsfólk sitt getur það haft slæm áhrif á frammistöðu 

(Rasmussen, Hansen og Nielsen, 2011).  

Mintzberg setti fram líkan um stjórnunarstarfið sem byggir á þremur flokkum (e. 

Palnes), sjá mynd 1 sem byggð er á líkaninu. Í miðju líkansins er stjórnandinn og sýn 

hans á hvernig starf og hlutverk skipulagsheildarinnar á að vera. Stjórnandi mótar 

ákveðinn ramma og hefur hugmyndir um hvernig sýnin verður að veruleika með skýrum 

tímamörkum fyrir sig og starfsfólk. Markmið þykja óþörf ef ekki á að fylgja þeim eftir. 

Fyrsti flokkur í líkaninu og sá sem þykir mikilvægastur er upplýsingamiðlun (e. 

Information plane). Sá flokkur stendur stjórnandanum næst, þar sem hlutir komast ekki í 

framkvæmd án samskipta. Undir flokkinn fellur í fyrsta lagi samskiptastjórn innan 

skipulagsheildarinnar sem byggir á mikilvægi þess að deila upplýsingum og jafnframt 

vera meðvituð um það sem gerist innan og utan skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi er það 

stjórnun með samskiptum sem byggir á því að fá fólk með sér og fela starfsfólki ábyrgð. 
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Annar flokkurinn er mannauður (e. People plane) sem felur í sér að hafa áhrif á og virkja 

fólk. Það er gert með forystu og felur í sér að leiðbeina og styðja starfsfólk. Stjórnandi 

hvetur starfsfólk áfram, virkjar teymi og skapar ákveðna fyrirtækjamenningu. Eins felur 

það í sér að tengjast fólki utan skipulagsheildarinnar. Því tengslanet stjórnandans nýtast 

við upplýsingaöflun og ný viðskiptasambönd. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að sjá um að 

skapa trúverðugleika og búa að stóru, góðu tengslaneti. Þriðji flokkurinn eru aðgerðir (e. 

Action plane) þar sem stjórnandi þarf að taka þátt í verkefnum og athöfnum. Innan 

skipulagsheildarinnar þarf stjórnandinn að sjá til þess að hlutir séu framkvæmdir og eins 

að taka á vandamálum sem upp geta komið. Utan skipulagsheildarinnar getur 

stjórnandinn tekið þátt í aðgerðum líkt og viðskiptum út á við og samningagerðum 

(Mintzberg, 2009).  

 

 Mynd 1. Líkan um stjórnunarstarfið byggt á Mintzberg (2009) 

 

Stjórnendur geta staðið frammi fyrir ýmsum erfiðum verkefnum og ákvörðunum í 

starfi. Sum slík verkefni geta stjórnendur átt í erfiðleikum með að framkvæma líkt og að 

taka á óæskilegri frammistöðu og að færa slæmar fréttir. Dæmi um það er að segja fólki 

upp störfum eða láta fólk vita að það fái ekki stöðuhækkun. Slíkar fréttir geta valdið 

tilfinningalegu uppnámi hjá þeim er fær fréttirnar (Heifetz og Linskey, 2002). Hér á landi 
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skiptist vinnumarkaðurinn í opinberan og almennan vinnumarkað. Á opinberum 

vinnumarkaði starfar starfsfólk ríkis og sveitarfélaga. Helsti munurinn á opinberum 

stofnunum og almennum fyrirtækjum er hvernig fjármögnun verkefna er háttað og eins 

stjórnun og ákvarðanataka. Stjórnendur hjá hinu opinbera búa við minni sveigjanleika 

en stjórnendur á almennum vinnumarkaði. Er það vegna þrengri lagaramma og eins 

heimilda til uppsagna, ráðninga og öðrum tilfærslum starfsfólks (Arney Einarsdóttir, 

2010). Opinberar stofnanir eru að mestu reknar út frá lögum um opinber fjármál og 

jafnframt eru lög og reglur um starfssvið þeirra og verkefni. Þar sem umhverfið innan 

opinberra stofnana er að mörgu leyti minna sveigjanlegt en á almennum vinnumarkaði 

getur það haft takmarkandi áhrif. Þar sem skipuritið er ósveigjanlegt og regluverkið 

flókið getur reynst erfitt fyrir stjórnendur að umbuna starfsfólki fyrir vel unnin störf, til 

dæmis í formi stöðuhækkana eða launagreiðslna (Winchell, 2009).  

2.1.1  Millistjórnendur  

Millistjórnendur stjórna í umboði annarra stjórnenda. Flestir hafa mannaforráð og eru 

yfir ákveðnum deildum, sviðum eða rekstrareiningum. Millistjórnendur er að finna í 

millilagi skipurits fyrirtækja og stofnana og heyra þeir undir yfirstjórn, 

framkvæmdastjóra og/eða forstjóra (Floyd og Wooldridge, 1994). Misjafnt er eftir 

skipuritum fyrirtækja og stofnana hversu mörg stjórnendalög er að finna. En sums 

staðar er að finna nokkur þrep stjórnenda (Mintzberg, 2009). Ábyrgð og störf eru ólík 

eftir því hver staða þeirra er í skipuritinu. Bent hefur verið á að eftir því sem 

stjórnunarstigið er lægra þeim mun meiri tíma verja stjórnendur í mannauðsmál og eins 

að fylgjast með frammistöðu starfsfólks (Yukl, 2002). Millistjórnendur þykja mikilvæg 

tenging á milli yfirstjórnar og starfsfólks þegar miðla þarf stefnu og sýn niður skipuritið. 

En millistjórnendur bera ábyrgð á sinni liðsheild, eru í forsvari fyrir hana og innleiða 

jafnframt breytingar sem hjálpa starfsfólkinu að bæta frammistöðu (Floyd og 

Wooldridge, 1992). Innan skipulagsheilda komast hlutir ekki í framkvæmd án samskipta. 

Samskiptaflæði þarf því að vera til staðar sem þýðir að það er jafn mikilvægt fyrir 

millistjórnendur að deila upplýsingum og að vera meðvitaðir um það sem gerist innan 

vinnustaðarins og utan. Þar kemur virk hlustun stjórnenda að góðum notum (Mintzberg, 

2009). Ef samskipti og endurgjöf á milli stjórnenda og starfsfólks eru góð getur það 

dregið úr misskilningi og vandamálum sem upp geta komið (Rasmussen o.fl., 2011). Virk 
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hlustun stjórnenda er talin mikilvæg en með henni er hlustað af innlifun og fylgst vel 

með til að leggja skilning bæði í sögð og ósögð orð og eins tilfinningar og athafnir 

(Brownell, 2010). Mikilvægt þykir að stjórnendur greini upplýsingar og ígrundi þær. Til 

dæmis með því að horfa til baka til að læra af reynslunni og jafnframt breyta og þróa þá 

þætti sem betur mega fara (Mintzberg, 2009; West, 2012). Samskipti og upplýsingagjöf 

stjórnenda eru til dæmis talin hafa áhrif á stafsánægju og frammistöðu starfsfólks (Tube 

og Collins, 2000). 

2.1.2  Millistjórnendur og mannauðsstjórnun  

Mannauðsstjórnun skiptir stjórnendur máli út frá ýmsum þáttum. Má þar nefna að velja 

rétta einstaklinga til starfa, að hámarka afköst starfsfólks og að unnið sé að 

sameiginlegum markmiðum. Eins varðandi það að farið sé að lögum og reglum til dæmis 

varðandi kjarasamninga og vinnurétt (Torrington o.fl., 2014). Til að fá starfsfólk til að 

vera afkastamikið í starfi þarf að veita hvatningu og stuðning og eins þarf geta að vera til 

staðar. Það getur verið áskorun fyrir stjórnendur að hvetja starfsfólk áfram í starfi með 

það markmið að auka afköst skipulagsheildarinnar (Nohria, Groysberg og Lee, 2008). 

Talið er æskilegt að millistjórnendur nýti sér aðferðir mannauðsstjórnunar enda eru það 

þeir aðilar sem hafa áhrif á frammistöðu starfsfólks (Hutchinson og Purcell, 2010). Til að 

möguleiki sé fyrir starfsfólk að ná settum markmiðum og að mæta kröfum sem til þeirra 

eru gerðar þarf að meta frammistöðuna. Ef starfmaður veit ekki til hvers er ætlast af 

honum í starfi, þar sem skortur er bæði á skýrum fyrirmælum og upplýsingum, getur 

það leitt til óánægju sem hefur áhrif á frammistöðu. Gjarnan er notast við einhvers 

konar frammistöðumælingar til að meta árangur innan skipulagsheilda. Það eru alloft 

millistjórnendur sem fá það hlutverk að sjá um að meta frammistöðu. Algeng aðferð 

sem stjórnendur nota er frammistöðusamtöl til að ræða frammistöðu starfsfólks og til 

að taka á slakri frammistöðu. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að samtölin séu 

tvíhliða og einstaklingsmiðuð til þess að þau virki og viðmið um árangur séu vel 

skilgreind (Tube og Collins, 2000).  

Mikilvægt eftirlitstæki fyrir mannauðsdeildir og stjórnendur eru viðhorfskannanir 

sem eru víða framkvæmdar á hverju ári. En fyrir fyrirtæki og stofnanir er þarft að greina 

áhættuþætti í félagslegu vinnuumhverfi. Viðhorfskannanir eru eins gagnlegar fyrir 

mannauðsdeildir og stjórnendur en þær þykja leiðandi fyrir rödd starfsmanna. Ef 
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niðurstöður sýna vandamál sem ekki er tekið á innan skipulagsheildar getur það vakið 

vantrú og jafnvel reiði meðal starfsmanna (Torrington o.fl., 2014). Ef fólk er ánægt í 

vinnu þá eru meiri líkur á að það starfi áfram á vinnustaðnum en starfsmannavelta og 

miklar fjarvistir eru kostnaðarsamir þættir. Góð leið til að mæla starfsánægju þykir vera 

vel uppbyggð viðhorfskönnun starfsmanna (Saari og Judge, 2004). 

Mannauðsdeildir hafa gjarnan umsjón og eftirlit með framkvæmd starfsmannastefnu 

til þess að tryggja að samræmi sé á framkvæmd innan skipulagsheildarinnar. Samræmi 

þarf að vera á milli þess sem mannauðsdeildir og yfirstjórn setja fram og þess sem 

starfsfólk upplifir í samskiptum við næsta yfirmann. Hlutverk mannauðsdeilda er einnig 

að veita stjórnendum ráðgjöf. Samskipti mannauðsdeilda og stjórnenda þurfa því að 

vera góð og virka í báðar áttir þannig að upplýsingagjöf sé frá mannauðsdeild til 

stjórnenda og öfugt (Torrington o.fl., 2014). Áhugi og persónulegur hvati til að sinna 

mannauðsmálum þarf að vera til staðar hjá millistjórnendum og eins þurfa kröfur sem 

skipulagsheildin gerir til þeirra að vera vel skilgreindar. Þannig er ljóst hvert er valds- og 

ábyrgðarsvið millistjórnandans (McGovern o.fl., 1997).  

Aukin ábyrgð er stundum sett á millistjórnendur er varða mannauðsmál án þess að 

þeir fái þjálfun og stuðning frá næsta yfirmanni og mannauðsdeild. Vinnuálag veldur því 

svo að þeir stjórnendur ná ekki að sinna starfsmannamálunum (Hutchinson og Purcell, 

2010). Ef millistjórnendur eiga að sinna mannauðsmálum vel þá þarf bæði hæfni og getu 

til þess og jafnframt stuðning og þjálfun frá mannauðsdeild. Eins þarf vilji millistjórnenda 

að vera til staðar til að verkefni skili tilætluðum árangri (Renwick, 2003). 

Skoðuð hefur verið ábyrgðardreifing á framfylgd mannauðsstefna og á starfsháttum 

þar sem niðurstaðan var sú að almennt taka millistjórnendur beint þátt í að velja, meta 

og koma að starfsþróun starfsfólks síns. Eins eru almenn viðhorf millistjórnenda og 

mannauðssérfræðinga þau að millistjórnendur bera ábyrgð á daglegum verkefnum 

sinnar einingar og jafnframt frammistöðu starfsfólks. Mannauðsdeildir sjá síðan um 

ráðgjafahlutverk ásamt því að fylgjast með ráðningum og fleiri ferlum (McGovern o.fl., 

1997; Trullen, Stirpe, Bonache og Valverde, 2016). 

2.1.3  Hlutverk millistjórnenda í breytingum 

Flest öll fyrirtæki og stofnanir ganga í gegnum einhverjar breytingar á líftíma hvort sem 

það er vegna hagræðingar eða vegna breytts markaðsumhverfis (Kotter, 2012). Efsta 
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stjórnunarlag innan fyrirtækja og stofnana er aðallega ábyrgt fyrir innleiðingu á 

stefnubreytingum en það er oftar en ekki hlutverk millistjórnenda að miðla, semja og 

túlka tengsl stefnu skipulagsheildarinnar og reksturs. Æðstu stjórnendur veita 

nauðsynlegar upplýsingar og millistjórnendur setja síðan fram aðgerðir til að ná fram 

markmiðunum (Floyd og Wooldridge, 1994). Millistjórnendur þykja því gegna 

lykilhlutverki í stefnumiðuðu ferli og taka bæði á móti og framkvæma stefnubreytingar 

út frá skyldum og stöðu innan skipulagsheildarinnar (Balogun, 2003). Við breytingar 

innan skipulagsheilda er stærsta áskorunin innleiðing nýrrar stefnu. Millistjórnendur eru 

gjarnan í forsvari fyrir það að liðsheild þeirra sé öflug og virki hnökralaus ásamt því að 

innleiða breytingar sem stuðla að bættri frammistöðu (Harding, Lee og Ford, 2014). Við 

innleiðingu á stefnu eða öðrum breytingum er mælt með því að yfirfara ferlið með 

reglubundnum hætti. Að mati Speculand (2009) þurfa stjórnendur og starfsfólk að deila 

hverjir með öðrum þróuninni. Meta þarf innleiðinguna bæði eigindlega og megindlega 

og greina frá niðurstöðum. Er hreinskilni stjórnenda mikilvæg og þarf vinnuumhverfið að 

heimila það að viðurkenna mistök. Það hvernig ferlið varðandi innleiðingu á stefnu eða 

öðrum breytingum er skipulagt getur haft talsverð áhrif á árangur (Torrington o.fl., 

2014).  

Breytingar á vinnustað geta haft áhrif á vinnustaðamenningu en hvert fyrirtæki eða 

stofnun er með sína einstöku vinnustaðamenningu. Skilgreiningar á hugtakinu 

vinnustaðamenning eru margar og oft óljósar en í umfjöllunum er hún oft sögð byggð á 

þáttum líkt og gildum, trú, viðhorfum, hegðun og samskiptaformi (Hofstede 1994; 

Schein 2010). Menning innan vinnustaða mótast og þróast á löngum tíma, en menning 

vísar til hegðunar og gilda sem hópur fólks á sameiginleg. Vinnustaðamenning bindur og 

tengir einstaklinga saman innan skipulagsheildar (Cartwright og Cooper, 1993). Eins 

hefur hún áhrif á árangur og frammistöðu og er þýðingarmikill hluti af starfsemi 

skipulagsheildar (Schein, 2010). Þættir líkt og sterkur stjórnandi, hefðir og saga 

fyrirtækisins geta einnig haft áhrif á menninguna. Innan opinberra stofnana getur 

lagaumhverfi og hlutverk haft áhrif á mótun vinnustaðamenningar (Rainey, 2003). 

Venjur innan hóps haldast gjarnan óbreyttar þar sem meðlimir hópsins kenna oftar 

en ekki nýjum meðlimum sömu venjur. Er þeim verðlaunað sem passa inn í hópinn og 

þeim refsað sem gera það ekki. Menning breytist ef aðgerðir leiða til breyttrar hegðunar 
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fólks. Ný hegðun þarf að leiða til ávinnings og fólk að sjá tengsl milli þeirrar hegðunar og 

bættrar frammistöðu. Talsverð áskorun getur falist í því að breyta menningu innan 

vinnustaðar (Kotter, 2012). Í upphafi breytinga þurfa stjórnendur að hafa gert sér að 

einhverju leyti grein fyrir ríkjandi menningu. Að mati Kotters (2012) þá ganga breytingar 

ekki upp ef þær eru í engu samræmi við menningu sem fyrir er. Nýjar nálganir þurfa að 

tengjast venjum og gildum sem ríkjandi eru. 

Samkvæmt Schein (2010) má greina fyrirtækjamenningu á þremur mismunandi 

stigum eftir því hve menningin er sýnileg. Fyrsta stigið eru sýnileg tákn (e. artifacts), það 

sem einstaklingar sjá og skynja innan menningar sem þeir ekki þekkja. Þar er allt 

sýnilegt. Annað stigið er yfirlýst gildi (e. espoused beliefs and values) sem starfsmenn 

eru meðvitaðir um en eru ekki endilega sýnileg. Líkt og stefna, gildi, hugmyndafræði, 

hugsjónir, metnaður og markmið. Þriðja stigið er undirliggjandi hugmyndir (e. basic 

underlying assumptions). Þar koma inn ómeðvituð gildi og skoðanir sem ráða hegðun og 

hugsunum. 

Breytingar á vinnustað geta haft veruleg áhrif á líðan einstaklinga. Þegar ánægjan við 

breytingar er meiri en erfiðið framkvæmir fólk það sem þarf til að vinnustaðurinn nái 

markmiðum sínum (Speculand, 2009). Þar sem breytingar eru keyrðar að miklu leyti af 

mælingum, umbun, mönnun, þjálfun og samskiptum er mannauðsstjórnun mikilvægur 

hluti af virkri framkvæmd. Þess vegna er talið æskilegt að stjórnendur leiti eftir innleggi 

mannauðsstjórnunar bæði í stefnumótunarvinnu og við innleiðingu á nýrri stefnu 

(Ulrich, Brockbank og Jonson, 2009). Eitt af hlutverkum mannauðsdeilda er að sjá til 

þess að framkvæmd breytinga innan skipulagsheilda fari fram á skilvirkan hátt (Ulrich, 

2012). Við breytingar þykir samstarf við mannauðsdeild mikilvægt og að hafa 

mannauðsstjóra með í skipulagningu til þess að upplýsingaflæði til starfsfólks sé auðvelt 

og gott. Ef vel er kynnt strax í byrjun af hverju fara þarf í breytingar þá er fólk síður 

líklegt til að vera á móti breytingum í vinnuumhverfinu (Speculand, 2009). 

Niðurstöður rannsóknar Giauque (2015) um viðhorf opinberra millistjórnenda til 

breytinga innan skipulagsheildar leiddu í ljós að millistjórnendur sem upplifa að þeir 

starfi í styðjandi vinnuumhverfi sýna vinnustaðnum meiri hollustu. Jafnframt takast þeir 

millistjórnendur á við skipulagsbreytingar og aðrar breytingar með jákvæðara viðhorfi 

en þeir sem upplifa ekki að vinnumhverfið sé styðjandi.  
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2.2 Vinnuumhverfið 

2.2.1  Áhrif vinnuumhverfis  

Vinnuumhverfi er þeir þættir á vinnustað sem hafa áhrif á heilsufar starfsfólks og 

líkamlega og andlega líðan ásamt öryggi þeirra. Undir vinnuumhverfi falla einnig ytri 

þættir eins og vinnufyrirkomulag, sálfræðilegir og félagslegir þættir, starfsöryggi og 

fleira (lög nr. 46/1980). Lykilþættir vinnuumhverfis hafa verið skilgreindir sem áhrif eða 

stjórn á eigin vinnu og vinnuaðstæðum, félagslegur stuðningur, endurgjöf á 

starfsframlag, markmið starfs, kröfur og stöðugleiki (Rasmussen o.fl., 2011). 

Vinnuskilyrði fela í sér þætti sem tengjast tilteknum störfum og verkefnum og einnig 

vinnu skipulagsheildarinnar líkt og sjálfstæði, styrkleiki og líkamleg og sálfélagsleg 

skilyrði (Hegewisch og Gornick, 2011). Sálfræðilegi samningurinn er huglægur samningur 

sem notaður er yfir samkomulag sem á sér stað milli starfsfólks og vinnuveitanda um 

skyldur og skuldbindingar milli þessara tveggja. Samningurinn snýr að trú fólks og 

væntingum til sjálfs sín og skipulagsheildarinnar (Landy og Conte, 2013). Sálfræðilegi 

samningurinn felur til dæmis í sér að starfsmaður sýni hollustu, sanngjarnt 

vinnuframlag, stundvísi, árangur og jákvæðni. Á móti fær starfsmaður sanngjörn laun, 

starfsöryggi, sveigjanleika, jafnvægi milli vinnu og einkalífs, starfsþróun, sanngirni og 

umboð til athafna (Torrington o.fl., 2014). Í dag er starfsfólk ekki eins bundið vinnu sinni 

til lengri tíma og er þar með líklegra en áður fyrr til að segja upp starfi sínu ef 

vinnuveitandinn sinnir ekki skuldbindingum sínum nægilega vel. Getur það meðal 

annars stafað af því að athafnir fyrirtækis eru ekki í samræmi við yfirlýst markmið þeirra 

eða starfsfólk fær ekki þá þóknun sem það telur sig eiga skilið. Þegar sálfræðilegi 

samningurinn er brotinn eiga neikvæðar afleiðingar sér stað sem meðal annars koma 

fram í neikvæðara viðhorfi til vinnunnar og verri frammistöðu í starfi (Landy og Conte, 

2013). 

Vinnuumhverfið er sífellt að breytast og stjórnendur standa frammi fyrir breyttu 

vinnuumhverfi líkt og aðrir í kjölfar þeirra breytinga sem orðið hafa síðustu árin. Dæmi 

um helstu breytingar í vinnuumhverfi eru tækniframfarir, alþjóðavæðing, aukin 

samkeppni, fjarvinna, meiri hraði og samrunar fyrirtækja og stofnana (Landy og Conte, 

2013). Vinnumarkaðurinn í dag samanstendur að mestu af starfsfólki sem flokka má í 

fjórar kynslóðir. Nýjar kynslóðir hafa sett spurningarmerki og jafnvel efast um þær 
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aðferðir sem notaðar hafa verið við vinnu. Uppgangskynslóðin (e. baby boomers) sem 

fædd er á árunum 1946 til 1964 bjóst við meiri sveigjanleika og mótun á vinnudögum 

sínum og telur ekki endilega að vinnan sé mikilvægasti partur lífsins (Maitland og 

Thomson, 2011). Uppgangskynslóðin er talin vinnusöm kynslóð sem storkaði 

hefðbundum gildum en kynslóðin þar á undan var mjög trygglynd vinnuveitendum 

sínum (Torrington o.fl., 2014). Kynslóð X (e. generation X) sem kemur á eftir 

uppgangskynslóðinni og fædd á árunum 1965 til 1977 er talin hafa sett sér það markmið 

að búa við jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þessi kynslóð leggur meira upp úr frítíma 

sínum en kynslóðin á undan. Aldamótakynslóðin, eða kynslóð Y (e. generation Y) sem 

kemur á eftir X kynslóðinni og fædd er á árunum 1978 til 1994 ögrar því sem telst 

eðlilegt á vinnustöðum í dag og telur að það sé allt eins hægt að vinna heima eins og á 

skrifstofu. Kynslóð Y er óhrædd við nýjar hugmyndir og er jafnframt fljót að gagnrýna og 

sættir sig ekki við stöðnun (Landy og Conte, 2013). Kynslóð Z (e. generation Z) sem fædd 

er á árunum 1995 til 2000 er alin upp við tölvur og tækni frá unga aldri. Þau elstu í þeirri 

kynslóð eru tiltölulega ný inn á vinnumarkaðnum. Þar með er ekki mikil reynsla til staðar 

og jafnframt lítið til um rannsóknir á því hvar þeirra áherslur liggja gagnvart vinnunni 

(Torrington o.fl., 2014). Vinnuveitendur í dag þurfa að koma til móts við mismunandi 

þarfir þessara kynslóða. Er þessi þverskurður á kynslóðir mikilvægur þar sem starfsfólk 

vill gera breytingar og finna jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Maitland og Thomson, 

2011). 

Gerð var rannsókn hér á landi árið 2013 sem skoðaði hvort munur væri á viðhorfi 

uppgangskynslóðarinnar, kynslóðar X og kynslóðar Y til stjórnunar, starfsánægju og 

starfsumhverfis. Rannsóknin var megindleg og unnin úr gögnum úr könnuninni Stofnun 

ársins 2012 sem stéttarfélag í almannaþjónustu (SFR) lét gera. Þátttakendur í 

könnuninni voru 2.393 félagsmenn í SFR. Niðurstöðurnar sýna að munur er á viðhorfum 

kynslóðanna þriggja til aðbúnaðar á vinnustað og starfsánægju. Uppgangskynslóðin er 

ánægðari í starfi en kynslóðir X og Y og jafnframt ánægðust með þætti sem snúa að 

starfsumhverfinu, til dæmis lýsingu, öryggi á vinnustað, matar- og kaffiaðstöðu. Kynslóð 

Y er hinsvegar óánægðust með fyrrnefnda þætti í starfsumhverfinu en ánægðust með 

vinnustaðamenninguna. Uppgangskynslóðin er stoltust af starfi sínu og stofnuninni sem 

hún starfar hjá. Lítill munur er á milli kynslóða þegar kemur að viðhorfum til stjórnenda 

(Anna Dís Guðbergsdóttir Eydal, 2013). 
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2.2.2  Álag í starfi 

Ein algengasta orsök streitu í starfi er of mikið vinnuálag þar sem hraði er mikill, starfið 

krefst mikillar framleiðni eða einbeitingar. Streita í starfi getur orsakast af því hvernig 

skipulagsheild er stjórnað og eins hvernig störf og verkferlar eru hannaðir. Ef stjórnun er 

slæm og vinnuaðstæður slæmar getur það leitt til þess að óraunhæfar kröfur séu gerðar 

til starfsfólks sem verður til þess að það upplifir aukið álag. Streita er ákveðin viðbrögð 

líkamans við álagi og utanaðkomandi kröfum. Streita myndast þegar það er misræmi 

milli áreitis og úrræða eða þegar sálfræðilegir og líkamlegir þættir fara utan umfangs 

stöðugleika og skapar álag á einstaklinginn. Viðbrögð við streitu geta verið líkamleg, 

tilfinningaleg, huglæg og eins atferli. Þættir sem stuðla að streitu á vinnustað, kallaðir 

streituvaldar, geta verið af líkamlegum og/eða andlegum toga. Líkamlegir streituvaldar 

tengjast vinnuaðstæðum og eðli starfsins. Dæmi um streituvaldandi vinnuaðstæður eru 

langir vinnudagar, of mikill hávaði, hiti eða ljós, hraði vinnu og vinnuálag. Andlegir 

streituvaldar geta einnig verið hlutverkatengd streita sem er til dæmis skortur á stjórn, 

ágreiningur eða óljós hlutverk á vinnustað. Svörun eða viðbrögð starfsfólks við 

streituvöldum á vinnustað eru svo einstaklingsbundin. Langvarandi álag og streita getur 

valdið veikindum en þá lætur eitthvað undan og fólk veikist (Landy og Conte, 2013).  

Dæmi um hlutverkatengda streitu er þegar togstreita myndast milli vinnu og 

fjölskyldulífs. Það gerist þegar starfsfólk upplifir togstreitu á milli hlutverka sem það 

uppfyllir í starfi og í persónulega lífinu (Allen og Armstrong, 2006). Rannsókn Frone 

(2000) á starfsfólki sem var í sambúð eða átti börn 18 ára og yngri leiddi í ljós að 

einstaklingar sem upplifðu togstreitu á milli vinnu og einkalífsins voru allt að þrjátíu 

sinnum líklegri til að þjást af þunglyndi eða kvíða en það starfsfólk sem upplifði ekki 

togstreitu. 

Kröfur í starfi þurfa ekki að vera neikvæðar en geta orðið að streituþáttum þegar 

þær byrja að ganga á persónuleg úrræði (e. personal resources) (Safstrom og Hartig, 

2013). Þegar rætt er um persónuleg úrræði er almennt verið að vísa í þætti líkt og 

bjartsýni (e. Optimism), sjálfstraust (e. Self-esteem) og það að hafa trú á eigin getu (e. 

self-efficacy) (Hobfoll, Johnson, Ennis og Jackson, 2003). Úrræði í starfi ná til allra 

líkamlegra, sálfræðilegra, félagslegra eða skipulagslegra þátta í starfi sem geta stuðlað 

að því að ná árangursríkum markmiðum. Úrræði geta dregið úr starfskröfum eða örvað 
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persónulega þróun með hvatningu. Dæmi um slíkt er endurgjöf og félagsleg aðstoð frá 

samstarfsfólki og stjórnendum og möguleiki á þróun í starfi (Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti og Schaufeli, 2007). 

Undanfarið hefur verið horft til álags er fylgir tækniframförum líkt og snjalltækjum 

(spjaldtölvur og símar) og upplýsingaflæði (Derks, van Duin, Tims og Bakker, 2015; Landy 

og Conte, 2013). Bandalag háskólamanna (BHM) lét sumarið 2017 framkvæma könnun 

um viðhorf félagsmanna til kjaramála og vinnuumhverfis. Í niðurstöðum könnunarinnar 

kemur fram að um helmingur svarenda sem höfðu snjalltæki til umráða frá 

vinnuveitanda fengu reglulega skilaboð vegna vinnunnar utan hefðbundins vinnutíma. 

Jafnframt sagðist tæplega helmingur svarenda svara tölvupósti, símtölum, skilaboðum 

eða öðru tengdu vinnu nokkrum sinnum í viku utan hefðbundins vinnutíma. Um tuttugu 

prósent svarenda taldi að snajlltæki frá vinnuveitenda hefði fremur mikil eða mjög mikil 

áhrif á hvíldartíma þeirra eða samskipti við fjölskyldu og vini (BHM, 2017). Sýnt hefur 

verið fram á tengsl of mikils álags í starfi við hækkun kólesteróls, hraðari hjartslátt og 

önnur sálfræðileg viðbrögð. Eins við lakari vinnugæði og aukna óánægju í starfi (Landy 

og Conte, 2013).  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að aukin hætta sé á kulnun í störfum þar sem 

vinnuálag er mikið og fólk hefur takmarkaða stjórn á vinnunni (Maslach, Schaufeli og 

Leiter, 2001). Eins þar sem starfsfólk fær ekki umbun fyrir vel unnin störf, þar sem 

ósanngirni gætir og liðsandi er ekki góður (Jimenez, og Dunkl, 2017; Maslach o.fl., 2001). 

Kulnun orsakast af langvarandi þreytu og neikvæðum viðhorfum gagnvart vinnunni sem 

hefur skaðleg áhrif á heilsu starfsmanns og framleiðni (Bakker og Costa, 2014). Gerð var 

rannsókn í Bretlandi þar sem skoðað var álag í starfi hjá ólíkum starfsstéttum og 

niðurstaðan leiddi í ljós að sex starfsgreinar komu verst út þegar líkamleg og andleg 

heilsa voru borin saman við starfsánægju. Voru það sjúkraflutningamenn, 

félagsráðgjafar, kennarar, þjónustufulltrúar sem starfa við síma, lögregla og fangaverðir. 

Eru þetta allt störf sem krefjast beinna samskipta við þjónustuþega (Johnson o.fl., 2005). 

Hér á landi var gerð rannsókn á kulnun meðal félagsráðgjafa árið 2012. Rannsóknin var 

megindleg og þátttakendur 189 félagsmenn í Félagsráðgjafafélagi Íslands. Helstu 

niðurstöður voru þær að kulnun er í starfsstétt félagsráðgjafa þar sem 31% þátttakenda 

uppfylltu viðmið um kulnun. Mest kulnun mældist hjá þeim sem starfa innan 
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félagsþjónustunnar, hjá aldurshópnum 30-39 ára og hjá einhleypum (Una Björk 

Kristófersdóttir, 2012). Einnig hefur verið skoðað hvort grunn- og leikskólastjórar á 

Íslandi upplifi kulnun í starfi. Rannsóknin byggði á spurningalista sem um helmingur allra 

skólastjóra í leik- og grunnskólum svöruðu. Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós að 

um fjórðungur leikskólastjóra upplifði kulnun í starfi og um fimmtán prósent 

grunnskólastjóra (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Börkur Hansen, 

2015).  

2.2.3  Starfsánægja 

Rannsóknir á starfsánægju eiga sér langa sögu og hafa verið algengar innan nokkurra 

fræðasviða, má þar helst nefna sálfræði, félagsfræði og stjórnunarfræði (Judge, 

Thoresen, Bono og Patton, 2001; Saari og Judge, 2004; Zhu, 2013). Þar sem fólk eyðir 

drjúgum tíma ævinnar í starfi er starfsánægja mikilvæg og ein helsta ástæða þess að hún 

hefur verið mikið rannsökuð (Judge og Klinger, 2007). Rannsóknir hófust út frá þeim 

hugmyndum að ánægja í starfi hafi áhrif á vinnuframlag og frammistöðu í starfi (Nguyen, 

Taylor og Bradley, 2003). Starfsánægja hefur verið skilgreind á ýmsan hátt. Skilgreining 

Edwin A. Locke frá árinu 1976 hefur hingað til verið mest notuð en samkvæmt henni er 

starfsánægja ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt ástand sem kemur út frá mati á 

eigin starfi og starfsreynslu (Saari og Judge, 2004). Starfsánægja hefur einnig verið 

skilgreind bæði sem áhrifavaldur vinnuhegðunar og undir áhrifum af vinnuhegðun 

(Judge o.fl., 2001). 

Brief og Weiss (2002) og Zhu (2013) eru sammála um að starfsánægja sé viðhorf 

einstaklings til starfs síns og einnig tilfinningaleg upplifun og trú viðkomandi gangvart 

starfi sínu. Þættir sem virðast hafa áhrif á huglægt mat starfsmanna er varðar 

starfsánægju eru vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur og einnig 

tækifæri til starfsþróunar, laun og vinnustundir. Eins eru það þættir sem skapa jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs líkt og sveigjanlegur vinnutími og breytilegt starfshlutfall 

(Torrington o.fl., 2014). Starfsánægja er meiri þar sem gott samband er við 

samstarfsfólk, jafnvægi er á vinnuálagi, vinnuaðstæður eru góðar, vinnuhópar eru 

smærri, opið samband er við næsta stjórnanda, möguleiki er á stöðuhækkunum og því 

hærra sem ábyrgðarstigið er og tækifæri til að taka ákvarðanir út frá kröfum í vinnunni 

(Landy og Conte, 2013).  
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Ánægja í starfi er undir áhrifum frá gildum og væntingum einstaklings til starfs síns 

(Steers og Rhodes, 1978). Slík gildi og væntingar eru mótuð bæði af persónuleika, 

persónulegum einkennum og lífsreynslu. Þættir sem hafa áhrif á starfsánægju geta 

breyst með tíð og tíma. Það að hvaða marki starfið mætir væntingum og gildum hefur 

þýðingu fyrir starfsánægju (Torrington o.fl., 2014). 

Með aukinni starfsánægju má ná fram meiri árangri þar sem ánægt starfsfólk er 

líklegra til að afkasta meiru en óánægt starfsfólk (Landy og Conte, 2013). Rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á að eftir því sem starfsánægja er meiri því minna er um fjarvistir 

starfsfólks (Landy og Conte, 2013; Locke og Latham, 1990). Fráhvarfshegðun (e. 

Withdrawal behavior) starfsfólks er þegar þættir líkt og fjarvistir, óvirkni og annað er 

þess valdandi að fólk stundar ekki vinnuna sína. Þessi hegðun byrjar sem óánægja og 

áhugaleysi sem skilar sér í minni afköstum og auknum fjarvistum. Starfsfólk sem sýnir 

slíka hegðun lætur síðan oft af störfum. Ánægt starfsfólk er síður líklegt til að hætta 

störfum hjá vinnuveitanda en þeir sem eru haldnir starfsleiða. Aðrir þættir, sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsánægja leiði af sér, eru til dæmis fækkun 

vinnuslysa, aukin ánægja viðskiptamanna, stundvísi og almenn ánægja í lífinu (Landy og 

Conte, 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl við minni starfsmannaveltu, aukna 

frammistöðu, hvatningu og betri heilsu starfsmanna (Ellickson og Logsdon, 2002; 

Torrington o.fl., 2014). Þegar skoðuð hafa verið störf sem fela í sér miklar kröfur, þar 

sem sjálfræði er lítið og félagslegur stuðningur í lágmarki þá mælist þar lítil starfsánægja 

(Barling, Kelloway og Iverson, 2003). 

Starfsánægja hefur þó nokkur áhrif á togstreitu á milli vinnu og einkalífs. Eftir því sem 

togstreitan eykst þá dregur úr starfsánægju (Spector o.fl.,2009). Hlutverkaágreiningur 

getur komið upp innan vinnustaða. Slíkan ágreining má skilgreina sem ósamræmi eða 

ágreining um markmið vinnunnar eða skort á skýrum skilaboðum frá stjórnanda sem 

veldur bæði óvissu og ágreiningi (Tube og Collins, 2000). Getur það falist í ósamræmi í 

skilaboðum frá stjórnendum eða óljósum skilningi starfsmanna. Eins getur starfsmaður 

verið ósáttur við hvernig ætlast er til að hann sinni starfinu (Hutchinson og Purcell, 

2010). Væntingar til starfs geta komið bæði frá starfsmanninum, stjórnanda og 

utanaðkomandi þjónustuþegum. Hlutverkaágreiningur getur orðið valdur að lélegri 

afköstum, minni tryggð við vinnustaðinn og dregið úr starfsánægju (Heifetz og Linskey, 
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2002; Tube og Collins, 2000). Rannsókn sem gerð var á meðal hjúkrunarfræðinga á 

breskum spítala sýndi að helsta ástæða þess að ekki er tekið á ágreiningi innan 

starfsstaðarins var tímaskortur stjórnenda (Vivar, 2006). Í rannsókn frá árinu 2016 var 

skoðuð starfsánægja deildarstjóra í leikskólum hér á landi og hvaða þættir tengjast 

ánægju í starfi. Þátttakendur voru 492 deildarstjórar leikskóla um allt land. 

Niðurstöðurnar sýna fram á að sjálfstæði í starfi hefur jákvæð tengsl við starfsánægju og 

ósamræmanlegar kröfur sem gerðar eru hafa neikvæð tengsl við starfsánægju (Eva 

Hrönn Jónsdóttir, 2016). 

Að veita starfsfólki ákveðinn sveigjanleika, þar sem að hluta til er unnið heima og að 

hluta til á vinnustaðnum, virðist leiða af sér mikla starfsánægju. Með því að vinna hluta 

vinnunnar heima, til dæmis í gegnum netið, fer starfsfólk ekki á mis við margt innan 

vinnustaðarins líkt og samskipti við vinnufélaga (Landy og Conte, 2013). Nútímatækni 

getur haft truflandi áhrif á fjölskyldulíf og eru snjalltæki sem vinnustaðirnir útvega oft til 

þess fallin að starfsfólk er stöðugt að sinna símtölum og tölvupóstum tengdum vinnunni 

utan skilgreinds vinnutíma. Oft fær starfsfólk heldur ekki greitt fyrir aukna vinnu sem 

felst í þessu og litið er á það sem vinnuelju og samviskusemi. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að starfsöryggi og starfsánægja foreldra hefur bein áhrif á börnin og því þurfa 

einstaklingar að gera sér grein fyrir mikilvægi jafnvægis á milli vinnu og einkalífs (Landy 

og Conte, 2013).  

Ánægðasta starfsfólkið segist vera í áhugaverðum störfum sem bjóða upp á þjálfun 

og þróun, hafa sjálfstæði, öryggi, fjölbreytni og stjórn. Flestir kjósa að starfa í krefjandi 

og ögrandi vinnuumhverfi. Auk þess eru félagslegur stuðningur og samskipti nauðsynleg 

og nátengd starfsánægju (Robbins og Judge, 2013). Í rannsókn sem gerð var hér á landi 

um áhrifavalda starfsánægju og hvatningar kom í ljós að þættir sem skipta starfsfólk 

mestu máli er varða ánægju í starfi eru inntak starfs, vinnuaðstæður og vinnuálag. Eins 

er það ímynd fyrirtækisins og starfsþróun sem skiptir máli (Arney Einarsdóttir, 2007)  

2.3 Vinna og einkalíf 

2.3.1  Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Jafnvægi milli vinnu og einkalífs hefur verið skilgreint út frá því að hvaða marki 

einstaklingur getur samtímis haldið jafnvægi á milli krafna, tilfinningalegra og atferlis, frá 

skyldum í starfi og einkalífi (Hill, Hawkins, Ferris og Weitzman, 2001). Myndast getur 
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togstreita á milli vinnu og einkalífs þegar skyldur í vinnu og skyldur við fjölskylduna eru 

ekki samrýmanlegar. Það getur til dæmis gerst með því að vinnan gerir einstaklingi erfitt 

fyrir að sinna fjölskyldunni (Greenhaus og Allen, 2011). Innan skipulagsheilda sem styðja 

við vinnu-fjölskyldumenningu eru bæði skyldur gangvart fjölskyldunni og 

vinnuskuldbindingar metnar að gildum og venjur skipulagsheildarinnar endurspegla þau 

gildi. Hugtökin jafnvægi vinnu og einkalífs og jafnvægi vinnu og fjölskyldulífs er oft álitin 

jafngild um jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þegar orðið fjölskylda er notað er lögð 

áhersla á umönnun og fjölskyldutengda viðburði og skyldur. Að tala um einkalíf breikkar 

út merkinguna og felur í sér fleira utan vinnu, þar með talið fjölskylduna og aðrar 

tegundir af persónulegum athöfnum og áhugamálum, svo sem menntun og 

samfélagsþátttöku (Greenhaus og Allen, 2011). Að nota hugtakið jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs þykir einnig hlutlausara gagnvart kyni en hugtakið jafnvægi milli vinnu og 

fjölskyldu. Eins tekur það mið af starfsfólki óháð fjölskylduaðstæðum. Hugtakið jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs felur í sér mörg hlutverk og byggir á því að finna jafnvægi á 

forgangsröðun í vinnu við einkalífið svo hvorugt sé vanrækt (Lewis og Campbell, 2008).  

Grundvallarþáttur sem hefur áhrif á lífsgæði bæði í og utan vinnu er fjöldi 

vinnustunda einstaklings. Einnig eru regluverk, úthlutun og umgjörð um vinnutíma líkt 

og vaktavinna, næturvinna, helgarvinna og bakvaktir einnig mikilvægir áhrifavaldar í því 

að samræma vinnu og einkalíf (Eurofound, 2016). Jafnvel smá sveigjanleiki á 

fyrirkomulagi vinnutíma getur stuðlað að betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Það að 

starfsfólk viti að það hafi kost á sveigjanlegum vinnutíma er almennt talið leiða að bættu 

jafnvægi á vinnustaðnum. Sveigjanlegt vinnufyrirkomulag veitir starfsfólki möguleika á 

að hliðra vinnutíma sínum til dæmis innan dagsins eða á milli daga og eins getur það 

falið í sér möguleika á að vinna heimavið. Sveigjanlegur vinnutími getur falið í sér 

hlutastarf, breytilegan vinnutíma, þjappaða vinnuviku og fjarvinnu. Sveignaleiki í starfi er 

til að auka svigrúm starfsfólks við skipulag vinnunnar. Tilgangurinn er sá að sinna 

störfum á sem skilvirkastan hátt en jafnframt hafa tíma fyrir fjölskylduna og tómstundir 

(Hill o.fl., 2001). Vísbendingar eru um að starfsfólk hafi tilhneigingu til að vera 

afkastameira þegar það hefur sjálfstæði yfir því hvar, hvenær og hvernig það vinnur. 

Eins að starfsfólki finnist það hvetjandi og það leiðir til meiri skilvirkni og framleiðni 

þegar því er treyst til að stjórna vinnuumhverfi sínu (Maitland og Thomson, 2011). 
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Atvinnugæði tengjast þáttum sem eru ákvarðaðir með samningum líkt og laun, 

vinnutími, samningagerð, öryggi og þróun hæfni. Opinberar stefnur, reglugerðir og 

ákvæði móta snertiflöt þess að samræma vinnu og einkalíf á nokkra vegu. Þær fela í sér 

vinnulöggjöf sem ákvarðar vinnutíma, frí líkt og orlof, veikindi og foreldraorlof og einnig 

framboð á sveigjanlegum vinnuákvæðum til dæmis rétt til að biðja um hlutastarfi og að 

fara aftur í fullt starf. Þar að auki eru ákvæði um ávinning, svo sem barnabætur og 

niðurgreiðslu á daggæslu barna (Hegewisch og Gornick, 2011). Víða hefur verið sett á 

löggjöf sem gerir tilteknum hópi starfsfólks kleift að óska eftir sveigjanlegum 

vinnuskilyrðum (Joyce, Pabayo, Critchley og Bambra 2010). Í til dæmis Ástralíu, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð er réttur til sveigjanleika í starfi miðaður að 

umönnunaraðilum og/eða foreldrum ungra barna. Hins vegar í Belgíu, Frakklandi, 

Þýskalandi, Nýja Sjálandi, Hollandi og Bretlandi hefur allt starfsfólk rétt til að biðja um 

sveigjanleika í starfi óháð aðstæðum í fyrirtækjum þar sem tíu eða fleiri starfa (OECD, 

2016). 

Áhersla á að skapa jafnvægi á milli vinnu og einkalífs er víða orðinn mikilvægur hluti 

af mannauðsstjórnun og hefur fengið aukna athygli frá þeim sem taka stefnumótandi 

ákvarðanir, fyrirtækjum og stofnunum, stjórnendum og starfsfólki (Allen o.fl., 2014; 

McCarthy, Darcy og Grady, 2010). Bæði vinnuveitendur og starfsfólk eru orðin 

meðvitaðri um hugsanlegan ávinning af sveigjanlegu vinnufyrirkomulagi. Vinnuveitendur 

eru að læra og eins upplifa hversu mikilvægt það er fyrir stofnanir sínar að bjóða upp á 

jafnvægi vinnu og einkalífs fyrir starfsfólk sitt til þess að ná fram framleiðni vinnuaflsins. 

Á sama hátt er starfsfólk að átta sig á því hversu mikilvægt það er fyrir eigin vellíðan og 

fjölskyldulíf að hafa stjórn og getu til að hagræða á milli hlutverka í vinnu og einkalífi 

(Pedersen, Minnotte, Kiger og Mannon, 2008; OECD, 2016). 

2.3.2  Aðgerðir til að stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs 

Aðgerðir skipulagsheilda til að stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs eru ráðstafanir 

og starfshættir sem kynntar eru með það að markmiði að auðvelda starfsfólki að 

samræma vinnu og einkalíf. Slíkar aðgerðir geta meðal annars verið það að draga úr 

vinnutíma, bjóða upp á hlutastörf og að starfsfólk hafi sveigjanlegan vinnutíma. 

Ákvarðanir um slíkar aðgerðir sem teknar eru pólitískt eða af yfirstjórn skipulagsheilda, 

líkt og að draga úr vinnutíma, geta falið í sér raunverulegar áskoranir fyrir 
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millistjórnendur þar sem þeir þurfa að sjá til þess að framleiðni sé aukin eða viðhaldið á 

sama tíma og dregið er úr vinnutíma (McCarthy o.fl., 2010). 

Hér á landi hafa verið settar fram áætlanir af ríkistjórninni til að gera starfsfólki kleift 

að samræma starfsskyldur sínar og einkalíf eins og kostur er. Til dæmis í jafnréttisáætlun 

ríkisstjórnar Íslands fyrir árin 2011-2014 er fjallað um að eitt af markmiðum 

jafnréttislaga sé að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og 

ábyrgð gangvart fjölskyldu (Þingskjal 1480, 2010-2011). Eins segir í þingsályktunartillögu 

um framkvæmdaráætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016–2019 að unnin verði 

framkvæmdaáætlun um leiðir til samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs (Þingskjal 1640, 

2015–2016). Einnig segir í jafnréttislögum að atvinnurekendur eigi að gera starfsfólki 

sínu kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Í 21. gr. laga 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr.10/2008) um samræmingu fjölskyldu- 

og atvinnulífs segir: 

Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og 
körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. 
Ráðstafanir þær skulu m.a. auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og 
vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna 
og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma 
aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna 
óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. 

Í jafnréttisáætlun stjórnarráðsins sem öllum ráðuneytum ber að framfylgja hafa verið 

settar fram aðgerðir um að samræma fjölskyldu og atvinnulíf. Ein slík aðgerð felur í sér 

að kynna starfsfólki úrræði á borð við sveigjanlegan vinnutíma, möguleika á 

hlutastörfum og einstaklingsbundnum lausnum (Velferðarráðuneytið, 2017). Í 

aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum 2015–2019 eru kynntar tvær 

aðgerðir um samræmingu vinnu og fjölskyldulífs. Sú fyrri er um að kyngreina upplýsingar 

um samræmingu einkalífs, fjölskylduábyrgðar og starfs þar sem greina á svör úr 

viðhorfskönnunum út frá kyni, starfi og öðrum viðeigandi breytum. Þar segir að ef komi í 

ljós erfiðleikar í samræmingu einkalífs, fjölskylduábyrgðar og starfs á ákveðnum 

starfsstöðum verði reynt að finna ástæður og bregðast við ef þurfa þykir. Síðari aðgerðin 

er um tilraunaverkefnið um styttingu vinnuvikunnar (Reykjavíkurborg, 2015). Fjallað 

verður nánar um það verkefni síðar í þessum kafla. 
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Oft er horft til Skandinavíu eða Norðurlandanna í heild sem líkans yfir bestu venjur og 

framkvæmd við að stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs. Stuðningur við fjölskyldur er 

talinn eiga sér fáar hliðstæður í öðrum löndum og felur í sér mikil gæði, hagkvæma 

daggæslu og ríflegt foreldraorlof (Abendroth og den Dulk, 2011). Þessi stefna er sögð 

byggja á hugsjón um fjölskyldu sem samsvarar sér þar sem eru tveir vinnandi 

umönnunaraðilar (Kitterød og Rønsen, 2012). Eins hefur opinber og pólitísk umfjöllun 

oft lagt áherslu á kosti leikskóla fyrir þroska barna og á frí feðra til að styrkja tengsl við 

fjölskyldu sína (Brandth og Kvande, 2002; Havnes og Mogstad, 2009). Litið hefur verið á 

þessa fjölskyldustefnu sem lið í að stuðla að jafnrétti kynjanna og gera konum kleift að 

sameina vinnu og fjölskyldulíf (Ellingsæter og Leira, 2006). Í Skandinavíu hefur 

atvinnuþátttaka kvenna með börn yngri en sex ára verið meðal þess hæsta í Evrópu og 

hlutfall frjósemi einnig verið hátt (Ellingsæter, 2009). Árið 2015 var skoðuð 

atvinnuþátttaka karla og kvenna hér á landi, með og án barna á heimili. Gögn voru unnin 

úr vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofu Íslands á tímabilinu 2003–2015. Helstu 

niðurstöður voru þær að atvinnuþátttaka karla og kvenna með börn á heimili er mikil. 

Árið 2015 var atvinnuþátttaka hærri á meðal þeirra sem eru með börn á heimili en 

þeirra sem eru án barna. Hjá feðrum eykst atvinnuþátttaka eftir því sem börnum fjölgar 

á heimili en hjá mæðrum dregur úr atvinnuþátttöku eftir því sem fjöldi barna eykst. 

Aukning er á atvinnuþátttöku mæðra með hækkandi aldri barna en aldur barna hefur 

ekki áhrif á atvinnuþátttöku feðra. Mæður vinna styttri vinnutíma en aðrir hópar og 

sérstaklega þær sem eru með fleiri og yngri börn. Feður vinna lengri vinnutíma en karlar 

sem ekki eru með börn á heimili (Helga Kristín Magnúsdóttir, 2016).  

Kyn, kynjamunur og viðhorf til kynjahlutverka hafa lengi verið talin mikilvæg fyrir 

skilning á málefnum er koma að því að samræma vinnu og einkalíf (Eby, Casper, 

Lockwood, Bordeaux og Brinley, 2005). Þó hefur verið bent á að Norðurlöndin séu ekki 

endilega draumsýn um jafnvægi vinnu og einkalífs og að foreldrahlutverkið sé meira á 

ábyrgð kvenna því að meirihluti af sveigjanlegu fæðingarorlofi er tekið af konum 

(Kitterød og Rønsen, 2012; Haas og Rostgaard, 2011). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

fram á að þeir sem eiga börn upplifa frekar togstreitu milli vinnu og einkalífs. Einnig að 

foreldrar barna á leikskólaaldri upplifa meiri togstreitu á milli vinnu og einkalífs en aðrir 

(Martinengo, Jacob, og Hill 2010). Árið 2013 var gerð íslensk rannsókn á áhrifum 

jafnréttisstefnu og opinberra stjórntækja á foreldra ungra barna. Rannsóknin var 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209001119#bib37
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209001119#bib37
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eigindleg tilviksathugun þar sem stuðst var við tæki kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar við greininguna. Niðurstaða rannsóknarinnar er að foreldrar geta ekki 

samræmt atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf á jafnan máta þar sem það eru frekar mæður 

sem þurfa að vinna hlutastörf til að geta sinnt umönnunarskyldum samhliða vinnu 

(Herdís Sólborg Haraldsdóttir, 2013). 

Stavrou og Lerodiakonou (2016) gerðu rannsókn um réttindi til stuðnings við jafnvægi 

á milli vinnu og einkalífs. Rannsóknin var unnin úr gögnum sem byggja á upplýsingum úr 

könnunum sem lagðar voru fyrir í 20 Evrópulöndum. Tvær kannanir voru lagðar fyrir, 

annarsvegar fyrir stjórnendur og hinsvegar fyrir fulltrúa starfsfólks. Notuð voru gögn frá 

5.155 starfsstöðvum þar sem til samanburðar voru svör bæði frá stjórnendum og 

fulltrúum starfsfólks. Í rannsókninni voru meðal annars skoðaðar aðgerðir 

skipulagsheilda sem hafa það markmið að styðja við jafnvægi milli vinnu og einkalífs og 

misræmi í skynjun starfsfólks og stjórnenda á réttindum í tengslum við þær aðgerðir. 

Niðurstöður þeirra sýna að starfsfólk hefur tilhneigingu til að hafa meiri væntingar um 

slíkan rétt en stjórnendur. Eins að formlegar aðgerðir mannauðsstjórnunar til að stuðla 

að jafnvægi milli vinnu og einkalífs hafa áhrif á skynjun stjórnenda á skuldbindingum 

skipulagsheildarinnar til aðgerðanna. Með slíkum aðgerðum er dregið úr misræmi í 

skynjun á milli stjórnenda og starfsfólks. Viðhorf stjórnenda gagnvart aðgerðunum eru 

undir áhrifum frá vitund þeirra um stefnumótun samþættingar vinnu og einkalífs og eins 

frá stuðningi og hagnýtingu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í 

skipulagsheildum þar sem minna er um skynjað misræmi á milli stjórnanda og starfsfólks 

upplifir starfsfólk frekar að það sé auðveldara að stjórna verkum í vinnu og einkalífi. Þar 

er einnig minna um fjarvistir og færri vandamál varðandi hvatningu starfsfólks. 

Rannsókn Lyness og Judiesch (2008) sem gerð var á meðal stjórnenda frá þrjátíu 

löndum sýndi fram á að það hefur mótandi áhrif á stjórnendur hversu vel starfsfólk 

þeirra heldur jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þau áhrif tengjast síðan mati stjórnenda á 

frammistöðu starfsfólks og hæfni til stöðuhækkana. Gögnum fyrir rannsóknina var 

safnað af Center for Creative Leadership í tengslum við námskeið á þeirra vegum um 

starfsþróun stjórnenda. Tæplega ellefu þúsund stjórnendur, þar af um helmingur frá 

Bandaríkjunum, sem sóttu námskeiðið skiluðu inn sjálfsmati og voru jafnframt metnir af 

leiðbeinendum og jafningjum. 
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2.3.3  Vinna og einkalíf stjórnenda 

Hjá stjórnendum hefur komið fram að það að samræma vinnu og fjölskyldulíf feli í sér 

mikið skipulag og eins samningaviðræður sem fylgi álag og samviskubit yfir því að eyða 

of miklum tíma í vinnu svo fjölskyldan sitji á hakanum eða það að eyða of miklum tíma 

með fjölskyldunni og vinnan sitji á hakanum (Lyon og Woodward, 2004). 

Mörg störf krefjast þess að unnin séu mismunandi verkefni og skyldur eru margar. Á 

það sérstaklega við um stjórnunarstörf. Í slíkum störfum þar sem eru margþættar 

verkefnakröfur og skyldur geta komið fram hlutverkaárekstrar þegar ósamræmanlegar 

kröfur koma fram (Alarcon, 2011). Að búa yfir persónulegum úrræðum í krefjandi 

umhverfi getur verið til bóta fyrir heilsu stjórnenda. Þar sem starf er krefjandi getur 

einstaklingur sem býr yfir persónulegum úrræðum verið heilbrigðari en sá sem gerir 

það ekki (Alarcon, Eschleman og Bowling, 2009). Eins og áður hefur komið fram þá eru 

persónuleg úrræði þættir líkt og bjartsýni, sjálfstraust og trú á eigin getu (Hobfoll o.fl., 

2003). Persónuleg úrræði hafa verið tengd við kröfur í starfi, úrræði í starfi og heilsufar 

og eru því talin mikilvæg fyrir heilsufar stjórnenda (Alarcon o.fl., 2009). 

Lítið hefur verið skrifað um hvað hefur áhrif á jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 

millistjórnenda og hvernig skipulagsheildir geta stutt við jafnvægi þeirra á meðal. Út frá 

fræðunum er ljóst að kröfur sem gerðar eru til stjórnenda geri þeim oft erfitt að samlaga 

einkalífið og þá sérstaklega konum (Ezzedeen og Ritchey, 2009; Knudsen, 2009; Lyness 

og Kropf, 2005). Fólk í stjórnendastöðum hefur oft mikið sjálfstæði og sveigjanleika 

innan skipulagsheildarinnar en vinnur yfirleitt einnig langan vinnudag og upplifir fjölda 

annarra krafna sem getur valdið togstreitu og árekstrum milli vinnu og einkalífs 

(Eurofound, 2016; Knudsen, 2009).  

Í rannsókn sem gerð var á meðal stjórnenda og starfsmanna á 48 starfsstöðum í 

Danmörku leiddu niðurstöður í ljós að stjórnendur vinna að meðaltali 6 tímum lengur á 

viku en almennt starfsfólk. Eins að stjórnendur upplifa meiri kröfur, finna meira fyrir 

ágreiningi og minna af félagslegum stuðningi frá jafningjum. Rannsóknin byggði á 

fyrirliggjandi gögnum úr víðamikilli könnun um sálfélagslega þætti á vinnustöðum 

(Skakon, Kristensen, Christensen, Lund og Labriola, 2011). 

Í skýrslunni Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi (2015) sem byggir á nýlegum 

rannsóknum um stjórnendur og stjórnarfólk í íslenskum fyrirtækjum kemur fram að 
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meirihluti kvenna og karla, eða um 80%, segist sífellt þurfa að vera aðgengilegur á 

netinu, tölvupósti eða í síma utan skilgreinds vinnutíma. Eins að um sjötíu prósent 

kvenna og karla segist standa frammi fyrir miklu og viðvarandi álagi í starfi og að 

almennt vinnuframlag utan skilgreinds vinnutíma sé algengt hjá bæði konum og körlum. 

Jafnframt kom fram að tæplega fjörutíu prósent kvenna og karla, telja erfitt að 

samþætta mikið og viðvarandi álag við fjölskylduaðstæður. Þá telja um tuttugu og fimm 

prósent kvenna og þrjátíu prósent karla erfitt að samþætta það að vera aðgengileg á 

netinu, tölvupósti eða í síma utan skilgreinds vinnutíma við sínar fjölskylduaðstæður 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna Diðriksdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2015). 

2.3.4  Stytting vinnuvikunnar  

Lögbundin vinnuvika hér á landi er nú 40 stundir og í 2. gr. laga um 40 stunda vinnuviku 

nr. 88/1971 segir að unnar skuli 8 klukkustundir í dagvinnu að jafnaði á degi hverjum frá 

mánudegi til föstudags. Lagðar hafa verið fram nokkrar þingsályktunartillögur um 

styttingu vinnuvikunnar frá því að lögin um 40 stunda vinnuviku tóku gildi árið 1971 sem 

voru þó ekki samþykktar (Alþingi, 1988, 1991, 1993). Árið 2014 var lagt fram frumvarp 

um breytingu á lögum um 40 stunda vinnuviku, nr. 88/1971. Ári síðar var frumvarpið 

endurflutt. Þar segir að í hverri viku skuli ekki vera fleiri en 35 dagvinnutímar sem vinna 

ber á dagvinnutímabili á virkum dögum og að jafnaði skuli unnar sjö klukkustundir í 

dagvinnu á degi hverjum frá mánudegi til föstudags. Í greinargerð með frumvarpinu er 

bent á að ekki sé samasemmerki á milli langs vinnudags og meiri framleiðni og er þar 

vísað í skýrslur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Þar kemur í ljós að þrátt 

fyrir að Íslendingar vinni langa vinnudaga þá er framleiðni undir meðaltali. Í 

greinargerðinni kemur einnig fram að margt bendi til að styttri vinnudagar leiði til meiri 

framleiðni og aukinna lífsgæða (Þingskjal 284, 2015). Í lok árs 2017 er frumvarpið 

ósamþykkt en hefur farið í gengum fyrstu umræðu á Alþingi. Þegar frumvarpið var 

endurflutt árið 2015 var óskað eftir umsögnum frá atvinnulífinu. Velferðarnefnd sendi í 

byrjun árs 2016 út 29 umsagnarbeiðnir til samtaka og stofnana og bárust nefndinni 14 

umsagnir þar sem fram komu skiptar skoðanir á ágæti þess að stytta vinnuvikuna 

(Alþingi, 2016). Aðilar sem lögðust gegn frumvarpinu eru Alþýðusamband Íslands (ASÍ), 

Félag atvinnurekenda, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands. Aðilar sem styðja 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1971088.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1971088.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1971088.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1971088.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1971088.html
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frumvarpið eru Barnaheill, BSRB, Félag foreldra leikskólabarna í Reykjavík, 

Jafnréttisstofa, Kvenréttindafélag Íslands, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Spoex, samtök 

psoriasis- og exemsjúklinga, Umboðsmaður barna og Öryrkjabandalag Íslands. Í umsögn 

frá BHM kemur fram að eðlilegast sé að ákvæði um vinnutíma sé að finna í 

kjarasamningum og ASÍ er jafnframt á sömu skoðun (Alþingi, 2016). 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), sem eru stærstu samtök opinberra 

starfsmanna á Íslandi, hefur gefið út að stytting vinnuvikunnar sé mikilvægur liður í því 

að búa til fjölskylduvænna samfélag sem grundvallast á samþættingu fjölskyldu- og 

atvinnulífs (BSRB, 2015). Til að vinna að því baráttumáli beitti félagið sér fyrir því að 

stofnað yrði til tilraunaverkefna til að meta árangur af styttingu vinnuvikunnar. 

Tilraunaverkefni BSRB og Reykjavíkurborgar hefur staðið frá árinu 2015 og verður 

sérstök umfjöllun um það verkefni síðar í þessum kafla. Tilraunaverkefni BSRB og ríkisins 

hófst síðan formlega í byrjun apríl 2017 og er ætlað að standa í eitt ár (BSRB, 2017). En 

haustið 2015 skrifuðu þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og 

húsnæðismálaráðherra undir viljayfirlýsingu þess efnis að stjórnvöld settu af stað 

tilraunaverkefni til þess að kanna hvort hægt sé að stytta vinnutíma án launaskerðingar 

og ná fram með því gagnkvæmum ávinningi starfsfólks og stofnana. Skipað var í 

starfshóp frá ríkinu og BSRB til að halda utan um verkefnið og markmiðið var að skoða 

sérstaklega hvernig útfæra mætti styttinguna hjá ólíkum tegundum stofnana, þar með 

talið á stofnunum þar sem unnin er vaktavinna (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2015). Fjórir vinnustaðir voru síðan valdir til að taka þátt í tilraunaverkefni ríkisins og 

BSRB. Það eru Lögreglustjórinn á Vestfjörðum, Ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun og 

Þjóðskrá. Vinnustundum á starfsstöðunum fækkaði úr 40 á viku niður í 36 stundir á viku 

án launaskerðingar. Til stendur að rannsaka hver áhrif styttingar vinnutímans eru á gæði 

og hagkvæmni þjónustu vinnustaðanna. Eins hver áhrifin eru á vellíðan starfsfólks og 

starfsanda (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Haustið 2017 þegar kjarasamningar aðildarfélaga Bandalags háskólamanna (BHM) á 

opinberum vinnumarkaði voru lausir gaf félagið það út í fjölmiðlum að eitt af 

áherslumálum þeirra yrði stytting vinnuvikunnar (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2017). En 

BHM gerði könnun á meðal aðildarfélaga sinna í byrjun sumars 2017 og þar svaraði 

meirihluti félagsmanna því að þeir væru hlynntir því að vinnuvikan yrði stytt án 

launaskerðingar (BHM, 2017) 
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2.3.5  Ávinningur af styttri vinnuviku 

Almennt er athygli vakin á ávinningi af styttri vinnuviku út frá heilbrigði starfsfólks. 

Velferð á vinnustöðum eykur framleiðni (e. performance) og skuldbindingu við starfið og 

dregur úr fjarvistum vegna veikinda eða annars (Landy og Conte, 2013). Mæling á 

inntaki starfs einstaklings getur verið óljós og hlutlæg mæling, líkt og vinnustundir, sem 

ná ekki endilega vinnuhraða á þeim tíma sem einstaklingur er í vinnunni né hugrænni 

áreynslu eða álagi í starfi og jafnvel utan þess. Í sumum rannsóknum hafa frammistaða 

og framleiðni verið notuð sem staðgenglar til að mæla áreynslu í vinnu (e. work effort) 

en æskilegt þykir að þau séu hugtakalega aðskilin. Þannig að það að mæla framlag (e. 

effort) í starfi er ekki það sama og að mæla framleiðni eða afköst (e. productivity). 

Framleiðni má auka með því að beita meiri áreynslu en einnig með því að bæta færni 

(Green, 2005; Gallie, 2005). Eins eru aðrir þættir eins og að endurskipuleggja vinnu, 

tækni eða aðrar nýjungar sem hafa tilhneigingu til að auka framleiðni. Framleiðni má 

skilgreina sem hlutfall árangurs á móti þeim kostnaði sem felst í því að ná tilteknum 

árangri, líkt og reiknuð landsframleiðsla fyrir hverja unna klukkustund (Torrington o.fl., 

2014).  

Í skýrslu Evrópustofnunar um bætt lífskjör og starfsskilyrði (Eurofound, 2017) um 

búsetu og starfsskilyrði í Evrópu árið 2016 kemur fram að lengd meðal vinnuviku sé að 

lækka. Hún lækkaði úr 39 tímum á viku árið 2005 í 38 tíma árið 2010 og niður í 35 tíma 

árið 2016. Þessi lækkun er í meginatriðum vegna þess að fleira fólk vinnur hlutastarf og 

færra starfsfólk vinnur langan vinnudag. Karlmenn vinna fleiri launaðar stundir á viku 

eða að meðaltali í 39 klukkustundir en konur sem vinna að meðaltali í 33 klukkustundir. Í 

skýrslunni kemur fram að það að vinna langan vinnudag og að vinna mjög stuttan 

vinnudag getur bæði haft neikvæð áhrif. Um það bil 15% starfsfólks vinnur yfirleitt 

langan vinnudag sem þýðir að það vinnur í 48 klukkustundir á viku eða meira. Það er 

lækkun um eitt prósent frá árinu 2010 þegar hlutfallið var um 16%. Starfsfólk sem 

vinnur langa vinnudaga er líklegra en starfsfólk með hefðbundinn vinnutíma til að eiga í 

vandræðum með jafnvægi milli vinnu og einkalífs og að tilkynna frekar að heilsa þeirra 

og öryggi sé í hættu vegna vinnu, að vinnan hafi neikvæð áhrif á heilsufar þeirra og að 

þau séu örmagna í lok vinnudags. Þar að auki er það starfsfólk tvisvar sinnum líklegra til 

að vinna þegar það er veikt (Eurofound, 2017). 
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Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD (2017) kemur fram að 

íslenskt starfsfólk vinnur tiltölulega langa vinnuviku samanborið við önnur Vesturlanda 

og norræn hagkerfi og lætur af störfum vegna aldurs frekar seint. Meðalaldur karla sem 

fara á eftirlaun er 69,4 ár og hjá konum 68 ár sem er um 5 árum yfir OECD meðaltal fyrir 

bæði kyn. Vinnutími starfsfólks hér á landi er um 6,5% yfir OECD meðaltali. Hins vegar er 

vinnuaflsframleiðsla á klukkustund 11% undir OECD meðaltali sem gerir Ísland eina 

Norðurlandið með framleiðni undir OECD meðaltali. Enn fremur hefur vöxtur framleiðni 

vinnuafls einnig verið hægur. Á árunum 2008-2015 var árleg aukning í 

vinnuaflsframleiðslu að meðaltali í heildarhagkerfinu aðeins 0,4%, sem er meðal þess 

lægsta fyrir OECD löndin. Það að draga úr vinnu og auka framleiðni gæti bætt jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs íslensks starfsfólks. Samkvæmt OECD-velferðarvísum (OECD, 

2015) er Ísland í fimmta neðsta sæti OECD-ríkjanna háð hlutdeild starfsfólks sem vinnur 

mjög langan vinnutíma og hversu lítinn tíma starfsfólk sinnir einkalífi. OECD ríkin eru 34, 

þar af eru 27 í Evrópu og 7 utan (OECD, 2017). 

Vinnuvikan hefur verið stytt í ýmsum Evrópulöndum með löggjöf. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að það hefur haft jákvæð áhrif á samþættingu vinnu og einkalífs að stytta 

vinnuvikuna og eins auki það vellíðan á vinnustöðum (Abendroth og Dulk, 2011; 

Artazcoz o.fl., 2013). Í Frakkalandi var vinnuvikan stytt með löggjöf árið 2000 úr 39 

stundum í 35 stundir á viku. Niðurstöður rannsókna þar hafa sýnt fram á að með styttri 

vinnuviku hefur starfsfólk upplifað bætt lífskjör. Eins að það hafi auðveldað foreldrum, 

og þá sérstaklega konum með ung börn, að samræma vinnu og einkalíf án þess að konur 

væru settar í lakari flokk valkosta á vinnumarkaði (Hayden, 2006). Í Svíþjóð er lögbundin 

vinnuvika 40 stundir en þar er gjarnan samið um styttri vinnuviku. Þróunin síðustu ár er 

sú að með kjarasamningum er vinnuvikan að styttast. Álíka þróun hefur átt sér stað í 

Belgíu, Tékklandi og Slóvakíu. Meðal vinnuvika í Svíþjóð var árið 2014 37,1 klukkustundir 

og er lækkun úr 38 stundum frá árinu 1999 (Eurofound, 2017). Í Svíþjóð hafa verið 

gerðar ýmsar tilraunir með styttingu á vinnutímanum. Nýlega var gerð tilraun á 

dvalarheimili í Gautaborg þar sem vinnudagur hjúkrunarfræðinga var styttur úr átta 

klukkustundum á dag í sex klukkustundir á óbreyttum launum. Tilraunin sem hófst í 

upphafi ársins 2015 og var styrkt af sænsku ríkistjórninni til að sjá hvort styttri 

vinnudagur gæti aukið framleiðni og stóð yfir í um tvö ár. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

að starfsfólk var ánægðara með vinnuna sína, það dró úr veikindafjarvistum og eins 
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tilkynnti starfsfólk að það hefði meiri orku og upplifði minni streitu. Notaður var 

samanburðarhópur og hjúkrunarfræðingar sem unnu í sex tíma á dag tóku helmingi 

færri veikindadaga en hjúkrunarfræðingarnir í samanburðarhópnum sem unnu átta tíma 

á dag. Eftir ár í tilrauninni veittu hjúkrunarfræðingarnir sem unnu styttri vinnudag íbúum 

á dvalarheimilinu um 60% meiri athygli og eftir eitt og hálft ár 80% meiri athygli en 

samanburðarhópurinn. Gautaborg framlengdi ekki verkefninu þegar fjármögnun rann 

út. En ráða þurfti starfsfólk til að manna vaktir á dvalarheimilinu þar sem vinnutíminn 

var styttur (Pacta Guideline, 2016). 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins um karla og jafnrétti frá árinu 2013 er bent á að 

styttri vinnutími snýst ekki aðeins um að auka möguleika á að samræma fjölskyldu og 

atvinnulíf. Heldur einnig um það hvers virði vinnan er og hvers virði tíminn er sem fólk á 

utan vinnu (Velferðarráðuneytið, 2013). 

2.4 Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar 

Reykjavíkurborg setti á laggirnar verkefnið um styttingu vinnuvikunnar án 

launaskerðingar þegar stofnaður var starfshópur um útfærslu á verkefninu árið 2014. 

Verkefnið hófst svo formlega í byrjun mars árið 2015 á tveimur starfsstöðum 

Reykjavíkurborgar, hjá Barnavernd og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Var 

horft til þess að fá til þátttöku vinnustaði þar sem starfsfólk vinnur undir miklu álagi. 

Meginmarkmið verkefnisins er að stytta vinnuvikuna án launaskerðinga og stuðla þannig 

að heilbrigðum og fjölskylduvænum vinnumarkaði (Reykjavíkurborg, 2016). Markmið 

verkefnisins frá því að það var sett á laggirnar hefur verið að kanna áhrif styttingar 

vinnudags á heilsu, vellíðan, starfsanda og þjónustu með tilliti til gæða og hagkvæmni 

(Reykjavíkurborg, 2017). Tilraunaverkefninu var ætlað að standa í eitt ár. Tvær útfærslur 

voru á verkefninu, en á öðrum staðnum var hætt klukkutíma fyrr alla virka daga en á 

hinum var hætt í hádeginu á föstudögum. Mælikvarðar eru notaðir til að skoða hvernig 

verkefnið gengur. Lagðar hafa verið fyrir viðhorfskannanir, bæði fyrir starfsfólk og 

þjónustuþega. Eins hafa verið skoðaðar veikinda- og slysaskráningar, yfirvinnutímar og 

hvernig gengur að afgreiða erindi. Einnig er notast við samanburðarstaði þar sem 

vinnuvikan hefur ekki verið stytt þar sem borin eru saman andleg einkenni álags, 

líkamleg einkenni álags og starfsánægja við tilraunastaðina (Reykjavíkurborg, 2016). 

Fyrstu niðurstöður gáfu vísbendingar um að tilraunaverkefnið hefði tekist vel. 
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Niðurstöðurnar benda til þess að starfsfólk hafi náð að sinna verkefnum sínum þrátt 

fyrir það að vinnuvikan hafi verið stytt um fjórar til fimm klukkustundir. Eins sýna 

niðurstöðurnar að líðan starfsfólks sé betri, að starfsánægja hafi aukist og dregið hafi úr 

skammtímaveikindum (Reykjavíkurborg, 2016).  

Ákveðið var að framlengja verkefninu hjá Barnavernd og Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts og jafnframt innleiða það hjá fleiri starfsstöðum borgarinnar. Í byrjun 

október 2016 bættust við hverfa- og verkbækistöðvar umhverfis- og skipulagssviðs. Í 

nóvember sama ár bættust síðan við starfsstaðirnir Laugardalslaug, leikskólinn Hof og 

félagsleg heimaþjónusta og heimahjúkrun í efri byggð fyrir Breiðholt, Árbæ, Grafarvog 

og Grafarholt sem stýrt er frá þjónustumiðstöðinni í Árbæ. Útfærslur á verkefninu eru 

ólíkar á milli starfsstaða og voru þær unnar af yfirmönnum á hverjum stað fyrir sig og 

sums staðar í samstarfi við starfsfólk með það að leiðarljósi að halda óbreyttri þjónustu. 

Fyrirkomulag styttingar starfsstaðanna má sjá í töflu 1 (Reykjavíkurborg, 2017). 

Tafla 1. Fyrirkomulag styttingar  

ÍTR ‐ Laugardalslaug 1.nóv.16 25
Breytilegt, stytting í byrjun eða

lok morgun‐ og dagvakta 

SFS ‐ Leikskólinn Hof 1.nóv.16 30 Breytilegt, eftir hádegi 

USK ‐ Hverfastöð austur 1.okt.16 33 Hætt á hádegi á föstudögum 

USK ‐ Hverfastöð vestur 1.okt.16 53 Hætt um miðjan dag mán‐fim 

USK - Þjónustumiðstöð borgarlandsins 1.okt.16 37 Hætt um miðjan dag mán‐fim 

VEL ‐ Barnavernd Reykjavíkur 1.mar.15 39 Hætt á hádegi á föstudögum 

VEL ‐ Heimaþjónusta og heimahjúkrun 1.nóv.16 55
Breytilegt, í lok vakta á 

dagvinnutíma 

VEL ‐ Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts 
1.mar.15 24

Hætt um miðjan dag alla virka 

daga 

Starfsstaður Upphafs‐ 

dagsetning 

Fyrirkomulag styttingar Fjöldi 

starfsfólks

 

 

Í skýrslu Reykjavíkurborgar um tilraunaverkefnið sem gefin var út í apríl 2017 segir að 

áhrif af styttingu vinnuvikunnar séu jákvæðari en væntingar fólks voru í upphafi 

verkefnisins á öllum starfsstöðum nema í Laugardalslaug. Íþrótta- og tómstundasvið bað 

um að Laugardalslaug, sem er vaktavinnustaður, hætti í verkefninu og var sú niðurstaða 

byggð á mati forstöðumanns og út frá niðurstöðum viðhorfskönnunar. Ætlun sviðsins er 

að skoða nánar aðra möguleika um hvernig útfæra megi styttingu vinnuvikunnar í 

sundlauginni og leggja til nýja nálgun á haustmánuðum 2017 (Reykjavíkurborg, 2017). 
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Á þeim starfsstöðum sem komu nýir inn árið 2016 voru lagðar fyrir kannanir áður en 

þeir hófu þátttöku og eins á samanburðarstöðum. Í mars 2017 var síðan lögð fyrir 

könnun á öllum starfsstöðunum og samanburðarstöðum. Niðurstöður sýna að dregið 

hefur úr andlegum einkennum álags og starfsánægja hefur aukist. Á öllum starfsstöðum 

má sjá að dregið hefur úr andlegum einkennum álags þó munur hafi aðeins verið 

marktækur á tveimur starfsstöðum. Eins hefur dregið úr líkamlegum einkennum álags á 

öllum starfsstöðum þó marktækur munur sé aðeins á einum starfsstað. Starfsánægja 

mælist hærri á öllum starfsstöðum en munurinn mælist marktækur á þremur 

starfsstöðum. Í skýrslu borgarinnar (2017) kemur fram að ríkur vilji sé til að halda 

tilraunaverkefninu áfram þar sem niðurstöður viðhorfskannana eru almennt jákvæðar 

og tilfinning stjórnenda sé góð. Einnig að áhugi sé hjá fleiri starfsstöðum borgarinnar að 

koma inn í verkefnið. 

Þann 9. nóvember 2017 samþykkti borgarráð tillögu um að fara í annan áfanga 

tilraunaverkefnis um styttingu vinnuvikunnar og með því fjölga starfsstöðum enn frekar. 

Starfsstöðum hjá borginni er gefinn kostur á að sækja um þátttöku með rökstuðningi um 

hvernig útfæra eigi styttri vinnutíma án þess að skerða vinnuframlag eða þjónustu. Í 

þessum nýja áfanga, sem hefst 11. febrúar 2018, mun stytting vinnuvikunnar miðast við 

37 klukkustundir á viku. Áætlað er að tilraunatímabilið standi til 31. ágúst 2019 

(Reykjavíkurborg, 2017).  
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3 Aðferðafræði 

Eigindleg rannsóknaraðferð var valin þar sem hún hentar best þeim tilgangi 

rannsóknarinnar að komast að upplifun stjórnenda í tengslum við styttingu 

vinnuvikunnar. Eins hvaða viðhorf stjórnendur hafa til styttingar vinnuvikunnar án 

launaskerðingar. Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu og samanburði. Slíkar 

rannsóknir teljast henta vel til að fá fram upplýsingar um viðhorf og hugmyndir 

einstaklinga og byggir greining gagna á túlkun rannsakenda (Merriam og Tisdell, 2016). 

Greining rannsóknarinnar var gerð í anda grundaðar kenningar (e. grounded theory) 

(Bryman og Bell, 2003). Kenningin byggir á því að gögnum er safnað og leitað er 

vísbendinga í þeim sem áhuga vekja. Unnið var með opna kóða við úrvinnslu en 

markmiðið var að greina þemu, flokka og mynstur í gögnunum. Kóðun er 

greiningaraðferð þar sem kerfisbundið er verið að búa til tengda flokka. Með slíkri 

greiningu er markmiðið að gögnin leiði að kenningu. Greining á gögnunum er gerð 

samhliða gagnasöfnuninni og með því á stöðugur samanburður sér stað (Merriam og 

Tisdell, 2016; Strauss og Corbin, 1998). Niðurstöður úr eigindlegum rannsóknum er ekki 

hægt að alhæfa yfir á þýði en þær geta veitt dýpri skilning á rannsóknarefninu (Merriam 

og Tisdell, 2016). 

3.1 Staða rannsakanda 

Rannsakandi er nemandi við Háskóla Íslands og hefur áður starfað hjá Reykjavíkurborg 

meðal annars við mannauðsmál. Hún tengist því rannsóknarefninu persónulega. Það var 

meðal annars reynsla hennar úr störfum hjá borginni sem vakti áhuga á viðfangsefninu. 

Rannsakandi er meðvituð um að tengsl við rannsóknarefnið gætu litað niðurstöður 

þeirra. Það er talin sérstök ástæða til að vera á varðbergi í eigindlegum rannsóknum því 

þá er það rannsakandinn sem hefur aðaláhrif á ferlið (Merriam og Tisdell, 2016). Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var þetta haft í huga og reynt að nálgast efnið án þess að 

umfjöllunin litaðist fyrirfram af ákveðnum hugmyndum rannsakanda um efnið.  
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3.2 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað í júlí og ágúst 2017. Byrjað var á að setja upp viðtalsramma með það 

fyrir augum að í viðtölunum kæmu fram upplýsingar sem nýta mætti til að svara 

rannsóknarspurningunum. Viðtalsramminn var mótaður út frá 

rannsóknarspurningunum og út frá lestri fræðigreina um meðal annars stjórnendur og 

um jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Í viðtalsrammanum var miðað við að safna 

gögnum varðandi viðhorf stjórnenda til tilraunaverkefnisins um styttingu vinnuvikunnar 

og upplifun þeirra af verkefninu. Jafnframt hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á 

störf þeirra og einkalíf. Notast var við hálfopin viðtöl. Í slíkum viðtölum er mikilvægt að 

það sé viðmælandi sem leiði umræðuna og að fram komi eitthvað sem getur gagnast 

rannsókninni og er þá hægt að breyta viðtalsrammanum út frá reynslu (Roulston, 

deMarrais og Lewis, 2003). Viðtölin fóru öll fram á starfstöðum viðmælenda. Viðtölin 

voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda og voru þau síðan afrituð orð fyrir orð. 

Hugleiðingar og lýsingar rannsakanda fyrir og eftir viðtalið voru jafnframt ritaðar niður. 

Viðtölin eru á bilinu 46 til 69 mínútur að lengd.  

3.3 Viðmælendur 

Viðmælendur voru átta karlar og konur sem valin voru úr hópi stjórnenda á þeim 

starfsstöðum Reykjavíkurborgar þar sem tilraunverkefnið um styttingu vinnuvikunnar án 

launaskerðingar er í gangi. Úrtakið miðaði að millistjórnendum með mannaforráð. Val á 

viðmælendum byggði á markmiðsúrtaki sem miðar að því að viðmælandi, aðstæður 

hans og þekking henti vel til að varpa ljósi á viðfangsefnið (Bryman og Bell, 2007). Hvorki 

var litið sérstaklega á bakgrunn um menntun og fyrri störf né á aldur og kyn við val á 

viðmælendum. Stjórnendum var sendur tölvupóstur þar sem óskað var eftir þátttöku 

þeirra. Áður var rannsóknin kynnt fyrir mannauðsdeild Reykjavíkurborgar og formanni 

stýrihóps um styttingu vinnuvikunnar sem gáfu samþykki fyrir því að leitað yrði til 

stjórnenda á þeim stöðum sem verkefnið er í gangi. Viðmælendur hafa mis mikla 

stjórnunarreynslu, allt frá tveimur árum upp í áratuga reynslu. Viðmælendum voru gefin 

dulnefni sem notuð eru í ritgerðinni. Þeir fengu nöfnin Anna, Guðmundur, Helga, Jón, 

Kristín, Magnús, Margrét og Sigríður. Það er gert til þess að gæta fulls trúnaðar í 

meðferð upplýsinga sem mikilvægt er í eigindlegum rannsóknum (Merriam og Tisdell, 

2016). 



 

40 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna hófst samhliða gagnaöflun þar sem ritaðar voru glósur og skráðar 

athugasemdir þegar viðtölin voru tekin. Viðtölin voru afrituð yfir í ritvinnsluforritið 

Word. Notast var við forritið Express Scripte til að afritun væri sem nákvæmust en með 

forritinu má stilla talhraða og endurspila viðtölin með auðveldum hætti. Viðtölin voru 

síðan lesin vandlega og skráðar athugasemdir til nánari greiningar. Þegar búið var að 

taka öll viðtölin voru þau kóðuð línu fyrir línu í anda grundaðra kenningar (Bryman og 

Bell, 2003). Aðferðin felst í því að gögnin eru brotin niður í gegnum kóðunina, þau 

flokkuð og þeim síðan raðað niður í ákveðin þemu. Hverju þema er síðan gefið nafn sem 

er lýsandi fyrir innihald þess. Notast var við opna kóðun en þá er leitast við að fá fram 

upplýsingar sem tengjast rannsóknarspurningunni og er þá mikilvægt að kóðarnir ráði 

för og að haft sé að leiðarljósi að fá fram sem skýrast allar þær upplýsingar og hugsanir 

sem fram kunna að koma í gögnunum (Merriam og Tisdell, 2016). Fjölmargir kóðar 

komu fram sem voru að lokum dregnir saman í 10 kóða. Þegar búið var að vinna með 

kóðana voru þrjú þemu sem stóðu upp úr. Það eru viðhorf, áhrif og upplifun og voru þau 

valin sem þemu fyrir niðurstöðurnar. Viðtölin voru síðan marglesin og þau lituð línu fyrir 

línu í samræmi við þá kóðun sem hafði verið ákveðin. 

3.5 Annmarkar rannsóknar 

Eigindleg rannsókn gefur innsýn í upplifun stjórnanda af styttingu vinnuvikunnar en 

úrtakið er takmarkað þar sem aðeins fáir starfsstaðir eru með styttri vinnutíma og hafa 

verið mis lengi í verkefninu. Á tveimur stöðum er komin töluvert meiri reynsla á 

styttingu vinnuvikunnar þar sem verkefnið byrjaði þar rúmu ári fyrr en á öðrum 

starfsstöðum sem eru þátttakendur í verkefninu.  

Rannsóknin miðaði við stjórnendur sem bera ábyrgð á starfsmannamálum. Ekki var 

alveg sama ábyrgð á öllum starfsstöðum þar sem á nokkrum starfsstöðum var annað 

stjórnunarlag fyrir ofan sem sér ekki um daglegan rekstur en ber að mestu ábyrgð á 

starfsmannamálum.  

Á hluta vinnustaðanna var vinnutíminn í rauninni lengri en 40 stundir á viku þar sem 

búið er að festa í vinnuskipulagið að unninn sé einn og hálfur tími í yfirvinnu mánudaga 

til fimmtudaga. Á mörgum vinnustöðum er gert ráð fyrir að starfsfólk vinni yfirvinnu og 

vinnuvikan því að jafnaði meira en 40 stundir. Því á ekki það sama við um allt starfsfólk 
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eftir því hjá hvaða skipulagseiningu það starfar. Eins eru á hluta starfsstaðanna 

samningar um að fólk vinni ákveðið marga yfirvinnutíma á mánuði sem það ræður þó 

hvenær það skilar af sér innan mánaðarins.  

Við úrvinnslu á gögnum vaknaði sú spurning hvort hugsanlega hefði mátt afmarka 

viðtalsrammann enn frekar út frá rannsóknarspurningunum.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum út frá þeim þemu sem skinu í gegn við 

úrvinnslu gagna. Úr þeim kóðum sem valdir voru þóttu tíu lýsa efninu vel og vera 

hentugir til þess að svara rannsóknarspurningunum. Kóðarnir voru síðan flokkaðir og út 

frá því mynduðust þrjú þemu. Fyrsta þemað er viðhorf stjórnenda og þar undir falla 

kóðarnir frábært tækifæri og jafnvægi vinnu og einkalífs. Annað þemað er áhrif en það 

lýsir vel áhrifum styttingu vinnuvikunnar á stjórnendur og undir falla kóðarnir vinna 

minna, aukinn frítími, breytt skipulag og að halda dampi. Þriðja þemað er upplifun og 

kóðarnir sem falla þar undir og þóttu lýsa best upplifun stjórnenda eru gleðin, hlaupið 

hraðar, álag á vinnustaðnum og þjónustustig.  

4.1 Viðhorf stjórnenda til styttingar vinnuvikunnar 

Fyrsta þemað snýr að viðhorfi stjórnenda. Þar undir falla tveir kóðar sem mynduðust úr 

gögnunum. Sá fyrri fékk heitið frábært tækifæri þar sem nokkur samhljómur 

viðmælenda var um að verkefnið stytting vinnuvikunnar væri frábært tækifæri fyrir 

þeirra vinnustað. Eins kom jákvætt viðhorf til verkefnisins. Síðari kóðinn fékk heitið 

jafnvægi vinnu og einkalífs en að sögn viðmælenda eru viðhorf þeirra jákvæð til aðgerða 

sem stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Slíkar aðgerðir töldu þeir einnig að væru 

mikilvægar. Nánar verður fjallað um hvern kóða hér að neðan. 

4.1.1 Frábært tækifæri  

Fram kom hjá öllum viðmælendum að viðhorf þeirra til styttingar vinnuvikunnar án 

launaskerðingar væri jákvætt. Líkt og Guðmundur segir: „….við fórum af stað í þetta 

með mjög mikilli jákvæðni“. Eins töldu flestir viðmælendur tilraunaverkefnið um 

styttingu vinnuvikunnar vera frábært tækifæri fyrir þeirra vinnustað. Eins og sjá má á 

svari Önnu: „Mér finnst það frábær tilraun. Mér finnst sko Reykjavíkurborg algjörlega 

hafa tekið þetta með trompi. [...] Þannig að mér hefur auðvitað fundist þetta frábært 

tækifæri“. Margrét er einnig ánægð með verkefnið og segir: „Það er rosaleg ánægja 

með þetta verkefni og það hefur held ég bara hjálpað okkur í að bara halda haus og 

hafa gaman“.  
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Samhljóma hjá flestum viðmælendum er þakklæti vegna verkefnisins og að þeirra 

vinnustaður hafi verið valinn. Eins og Jón kemur að og segir jafnframt að í styttingunni 

felist bæði aukinn frítími og launahækkun:  

Ég er bara mjög sáttur við að þetta skuli hafa verið reynt og er eins og 
starfsfólkið mjög þakklátur að þetta sé prófað [...] Þetta er náttúrulega bara 
mikil launahækkun og við fáum aukinn frítíma og það er bara allt gott við 
þetta. Og ef við getum leyst, sem var kannski aðal áhyggjuefnið að þjónustan 
myndi minnka en mér finnst það bara ganga mjög vel upp. 

Kristín er bæði ánægð með að vera þátttakandi í verkefninu og að vera treyst fyrir því. 

Hún segir: „Það er bara æðislegt að fá að taka þátt í þessu. Það er frábært að 

stjórnmálamenn borgarinnar skuli treysta starfsstöðinni fyrir þessu. Að vera tilbúnir til 

þess að gera þetta. Og þannig séð þá svona réttir maður aðeins úr sér og verður stoltari 

yfir því að vera treyst fyrir þessu“. Fram kom hjá hluta viðmælenda að þeir upplifðu 

meiri ábyrgðartilfinningu líkt og Anna segir: „Mér finnst ábyrgðin auðvitað vera aðeins 

meiri. Af því að það er litið öfundaraugum til okkar“. 

Jákvæðni gagnvart verkefninu um styttingu vinnuvikunnar er ríkjandi hjá 

viðmælendum og að mati flestra yrði erfitt að snúa til baka og fara aftur að vinna 40 

stunda vinnuviku. Kristín segir til að mynda að það yrði mjög erfitt: „Ég er svakalega 

jákvæð gagnvart verkefninu. Og það verður rosalega erfitt ef það verður að snúa til 

baka og nánast bara ógerlegt“. Að mati Sigríðar myndi það skemma fyrir hennar 

vinnustað að snúa til baka í fyrra vinnufyrirkomulag. Hún segir:  „Ef borgin ætlar að 

draga þetta til baka þá á það eftir að skemma alveg svakalega mikið fyrir okkur“. Og 

Margrét segir að það yrðu vonbrigði: „Það yrðu gífurleg vonbrigði ef að við fengjum ekki 

að halda áfram. Það yrðu alveg svakaleg vonbrigði. Og ég held í alvöru að við yrðum að 

ræða það hvernig við gætum einhvern veginn umbunað okkar fólki fyrir“.  Að mati Helgu 

er styttingin nú orðin vani og því yrði erfitt að snúa til baka í 40 stunda vinnuviku. Hún 

telur að það yrði nokkuð áfall á vinnustaðnum: „…nú eru allir orðnir mjög vanir þessu. 

Það er svo erfitt að fá eitthvað svona og taka það til baka. Það verður dálítið áfall hérna. 

En þetta er vonandi eitthvað sem kemur til með að koma fast inn“.  Jón er viss um að 

starfsfólk verði óánægt ef vinnutíminn verður færður í fyrra horf en það myndi samt 

sýna því skilning. Hann segir: „auðvitað verður fólk óánægt með það. Ég er alveg klár á 

því. En ég held að það verði samt alveg skilningur á því sko. Af því að þetta er búið að 
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tyggja þetta svo lengi að þetta er tilraun“. Að mati Önnu er hins vegar ekki flókið að 

snúa til baka. Hún lýsir því svona: „Margir hafa sagt að það er ekki hægt að snúa til baka 

og eitthvað svona en í mínum huga er það ekki flókið. Það er bara ákvörðun“. 

Viðmælendur sögðust allir hafa jákvætt viðhorf til styttingar vinnuvikunnar og margir 

töldu þetta frábært tækifæri. Kom fram að hluti viðmælenda upplifði aukna 

ábyrgðartilfinningu og aðrir ánægju yfir því að vera treyst fyrir verkefninu. Jafnframt er 

nokkur samhljómur viðmælenda í því að það muni hafa neikvæð áhrif á þeirra vinnustað 

ef styttingin verður dregin til baka.  

4.1.2 Jafnvægi vinnu og einkalífs 

Viðmælendur eru almennt á þeirri skoðun að aðgerðir sem stuðla að jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs séu mikilvægar. Nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að viðhorf til 

slíkra aðgerða hefðu breyst mikið undanfarin ár og að áður fyrr hefði lítið verið hugsað 

út í jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Líkt og Jón segir: „Þetta var nú ekkert verið að 

hugsa um það hérna í denn  [...]  En það hefur breyst mjög mikið núna undanfarin ár. Ég 

held að það hafi verið svona tíu ár. Þannig að það er mjög jákvætt“  

Að mati Sigríðar verður að vera jafnvægi á milli vinnu og einkalífs annars skapi það 

óánægju. Hún segir: „Sko við verðum að stuðla að jafnvægi á milli. Ef við gerum það ekki 

þá verður óánægja í vinnunni og það bara bitnar á starfsfélögum. Við verðum að miðla á 

milli og ég reyni alveg eftir bestu getu. Þú veist. Fjölskyldan er allt sem við eigum.“ 

Kristín er á sömu skoðun og segir:   

Það bara skiptir gríðarlega miklu máli að geta haft balance þarna á milli. Og í 
starfi sem er svona krefjandi [...] Það var náttúrulega líka ástæðan fyrir því 
að ég stökk á tækifærið sem að við fengum að taka þátt í þessu verkefni. [...]  
Og til þess að bara halda út og lifa af og þá verður maður að kunna og læra 
og geta greint á milli og geta átt gott fjölskyldulíf líka og frítíma. Þannig að 
það er bara mjög jákvætt viðhorf sem ég hef gagnvart því. 

Helga segist vera hlynnt aðgerðum sem stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs og sjá 

það á starfsfólki sínu hversu mikilvægt jafnvægið sé. Hún segir: „Maður sér það bara á 

starfsfólkinu hversu mikilvægt þetta er. Til þess bara að allt fúnkeri vel og að öllum líði 

sem best þá þarf jafnvægi að vera til staðar. [...]  Maður reynir að vinna þannig að þetta 

gangi upp fyrir fólk. Það er svona bara mín stefna í minni vinnu“. 
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Viðmælendur nefna það gjarnan að þau vildu stuðla að jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífsins og veita starfsfólki sínu möguleika á að geta sinnt fjölskyldunni þegar þarf. 

Margrét segir: „ég vil náttúrulega að það sé jafnvægi. Mér finnst mjög gott að geta veitt 

fólki það að minnka hlutfall. Ég veit bara að fólk þarf að sinna heimilum og fjölskyldu og 

það verður að vera eitthvað jafnvægi. Það verður að vera. Vinnustyttingin er svo 

sannarlega góður hluti þar“. 

Hluti viðmælenda ræðir að ávallt hafi verið reynt að bjóða upp á sveigjanleika á 

þeirra vinnustað. Kristín segist til að mynda hvetja fólk til að sinna fjölskyldunni. Hún 

segir: „Það hefur verið reynt að hafa sveigjanlegan vinnutíma og sveigjanleika. Það 

hefur verið tekið vel í veikindi barna og allskonar lokanir  [...]  Þó að það sé ekkert alltaf 

þægilegt þá er það þannig að maður hvetur fólk til að sinna fjölskyldunni sinni og 

börnunum. Setja fólk í fyrsta sæti“. Guðmundur ræðir það einnig að unnið hafi verið að 

því á vinnustaðnum að starfsfólk fengi svigrúm til að sinna bæði vinnu og einkalífi áður 

en stytting vinnuvikunnar kom til sögunnar. Hann segir: „…áður en þetta verkefni kom 

höfðum við unnið markvisst að því og hefur komið mjög vel út í könnunum að fólk hefur 

fengið svigrúm. Þannig að þarna var þetta meira svona formgert. [...] við höfum alltaf 

reynt eins og við getum að samræma það að fólk geti sinnt báðu“. Magnús segir að á 

hans vinnustað hafi alltaf verið reynt að koma til móts við starfsfólk ef þurft hefur á að 

halda. Hann segir: „þessi vinnustaður hefur nú alltaf verið þannig að menn hafa nú 

getað sinnt sínum málum. Svona getað tekið sér frí eða eitthvað ef þess hefur þurft  [...]  

ef eitthvað hefur komið upp á í einkalífinu eða fjölskyldunni þá hefur nú alltaf verið reynt 

að koma á móti fólki með það“. 

Leitað var svara við því hvar áherslur viðmælenda væru í því að samræma vinnu og 

einkalíf. Með því markmiði að sjá hvort stytting vinnuvikunnar hefði auðveldað þeim 

það að einhverju leyti. Flestir viðmælendur voru sammála um það að annað ætti við um 

stjórnendur en almennt starfsfólk varðandi það að samræma vinnu og einkalíf. Vinnan 

væri oft meira ráðandi. Eins og Anna segir: „Þegar maður ræður sig sem stjórnanda að 

þá ræður vinnan dálítið miklu og maður er bara dálítið giftur vinnunni sinni [...] En 

maður auðvitað ræður því dálítið hvort að það er íþyngjandi eða ekki. En í mínu tilfelli er 

það ekki íþyngjandi“. Jón segir einnig að það eigi ekki það sama við um stjórnendur og 

lýsir því að stundum sé truflun utan vinnutíma:  
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Auðvitað er náttúrulega svolítið öðruvísi hjá stjórnendum  [...]  þetta er 
svona truflun bæði fyrir utan vinnutíma og svoleiðis af því að maður er nú 
með þessa gemsa  [...] Þannig að það er stundum svona truflun út af því 
þegar maður er kominn heim. Það er svona breyting sem hefur orðið í seinni 
tíð. En maður þarf ekkert að taka öll símtöl. Það er ekkert krafist þess frekar 
en maður kannski bara gerir það oft. 

Viðmælendur höfðu allir orð á því hvað snjallsímar gerðu skilin á milli vinnu og einkalífs 

erfiðari. Tölvupóstur væri að berast á öllum tímum og þegar símarnir eru þannig stilltir 

að tilkynning kemur í hvert sinn þegar póstur berst væru þau alltaf í vinnunni. Nokkrir 

viðmælendur voru því búnir að taka slíkar tilkynningar af. Helga gerði það samhliða 

styttingu vinnuvikunnar. Hún segir: 

Þannig að ég fann þegar pósturinn var farinn að dritast inn þá var maður 
alltaf að. Þannig að ég aftengdi hann. Ég ákvað það bara. Ég lenti í smá svona 
streitu vandræðum hérna að þetta væri ekki gott. Þá væri maður bara alltaf í 
vinnunni. Það eru þá bara engin skil á milli vinnunnar og einkalífsins. Þegar 
maður er að skoða vinnupóstinn sinn og jafnvel svara honum á kvöldin og 
um helgar. Þannig að fyrir mig var þetta meðvituð ákvörðun að gera þetta til 
þess að bakka út. Að láta ekki vinnuna bara gleypa allt lífið. 

Það var meðvituð ákvörðun hjá fleiri viðmælendum að taka tilkynningar af símanum þó 

svo þeir væru viðbúnir því að taka við símtölum allan sólarhringinn. Guðmundur kemst 

svo að orði: „Ég verð að vera með símann kveiktan allan sólarhringinn en ég er búinn að 

taka allt notification af og allt slíkt þannig að ég kíki síðan bara átta morguninn eftir [...] 

Ég hef oft hugsað það að bara skila inn símanum“. Kristín ræðir um skil milli vinnu og 

einkalífs og að það séu ekki góð skilaboð frá stjórnendum að vera að senda starfsfólki 

sínu tölvupósta hvenær sem er sólarhringsins: „það eru ekkert góð skilaboð að senda 

sem yfirmaður starfsmönnum tölvupóst klukkan tíu á kvöldin. [...] annars er þetta ekkert 

raunverulegt hættum í vinnunni eftir 35 tíma vinnuviku. Þá ertu bara ekki físískt á 

staðnum en þú ert í vinnunni alstaðar annars staðar. Um alla helgina og kvöldið og 

alltaf“. 

Að mati viðmælenda er mikilvægt að læra að skilja vinnuna eftir á vinnustaðnum. 

Kristín telur að hún hefði ekki heilsu í dag hefði hún ekki tileinkað sér það. Hún segir:  

…ég hef neitað að taka þátt í því að tileinka mér svona vinnualka syndrom. 
Bara algjörlega. Og ég held að ég væri ekkert í þessu starfi í dag ef ég hefði 
farið þangað. Þá væri ég bara veik. Þannig að það að einhvern veginn 
markera sér að kunna að skilja vinnuna eftir. Það er samt ofboðslega erfitt 
að kenna fólki það. Þá held ég að þú sért bara betri starfsmaður ef að þetta 
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er ekki allt grautað og þú ert ekki bara með hugann á vinnunni til miðnættis 
og ferð svo að sofa og ert bara einhvern veginn í vinnusjálfinu allan 
sólarhringinn. Þú verður einhvern veginn verri starfsmaður fyrir vikið. Það 
verður orðið þrengra og þrengra sjónarhorn líka þegar þú ert ekki með lífið 
inn í því líka sem að þú ert að gera 

Helga er á sama máli um að mikilvægt sé að taka helst ekki vinnuna með sér heim. Hún 

segir: „…að maður sé ekki að þurfa mikið að taka vinnuna með sér heim. Mér finnst mjög 

mikilvægt að skilja hana eftir hérna og að geta klárað vinnudaginn og farið úr 

vinnugallanum á leiðinni heim í bílnum. Þá er maður búin að afgreiða það. Fari svo bara 

að gera eitthvað annað“.  

Viðmælendur segjast allir vera hlynntir aðgerðum sem stuðla að jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs. Margir viðmælendur höfðu orð á því að á þeirra vinnustað hafi alltaf verið 

reynt að bjóða starfsfólki upp á vissan sveigjanleika í starfi. Eins töldu viðmælendur að 

aðgerðir sem stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs væru mikilvægar. Fram kom að ekki 

eru sömu áherslur um jafnvægi þar á milli hjá stjórnendum og almennu starfsfólki og 

viðmælendur voru almennt á sama máli um að aukin tækni gerði skilin á milli vinnu og 

einkalífs erfiðari.  

4.2 Áhrif á stjórnendur af styttingu vinnuvikunnar 

Annað þemað snýr að því hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á stjórnendur. Í 

viðtalsrammanum var lagt upp með að fá fram hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefði 

á störf þeirra og einkalíf. Út frá því voru það fjórir kóðar sem komu úr gögnunum. Í 

fyrsta lagi áhrif á vinnutíma þeirra, þá er það aukinn frítími, þar á eftir er það breyting á 

skipulagi samhliða styttingunni. Að lokum hvort stytting vinnuvikunnar hafi haft áhrif á 

álag stjórnenda. Nánar verður fjallað um hvern kóða hér að neðan.  

4.2.1  Vinna minna 

Leitað var svara við því hvort stytting vinnuvikunnar hefði áhrif á vinnutíma stjórnenda 

og svöruðu allir viðmælendur nema einn því að þeir ynnu minna eftir að verkefnið var 

innleitt á þeirra vinnustað. En Guðmundur segir: „Ég í rauninni setti mig ekkert inn í 

þetta. Ég náttúrulega hef þannig vinnutíma að ég ræð honum sjálfur“. Anna segir aftur á 

móti: „Ég er að vinna í heildina styttra“ og Sigríður: „ég vinn minna  [...]  Mér finnst það 

bara algjör himnasending. Mér finnst það æði.“. Kom fram að viðmælendur almennt 

nýta sér skipulagða styttingu vinnuvikunnar þó stundum þurfi þeir aðeins að hliðra til. 
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Líkt og Margrét segir: „Ég held að ég hafi alltaf fengið mína styttingu en ég hef svolítið 

þurft að hliðra til. Bara út frá mínu starfi. Ég get ekkert verið með einhvern fastan dag 

því svo kemur einhver fundur sem ég á að mæta á  [...]  þá fer ég bara einhvern annan 

dag“.  Og Jón segir: „Ég hætti fyrr [...] bara alltaf getað það. Ég man ekki, það er þá bara 

einhver örfá skipti sem að ég hef kannski þurft að vera hérna aðeins lengur. Annars 

hefur það bara eiginlega já, ég hef getað hætt eins og þau“. Sama á við um Kristínu sem 

segist einnig reyna að vera fyrirmynd fyrir starfsfólk sitt. Hún segir: „Ég finn það alveg á 

sjálfri mér að ég náttúrulega reyni að vera líka fyrirmynd hér og fer. Ég er eiginlega 

aldrei hérna lengur“. Misjafnt er þó hvort viðmælendur nái alltaf að nýta sér styttinguna 

á þeim tíma sem hún er skipulögð. Anna lýsir því svona:  

Ég hef alveg sömu möguleika ef ég lít á sjálfa mig. En ég þarf að hafa þá bara 
í takt við verkefnin sem ég er að sinna. Og mér hefur fundist þetta frábært 
að bara fara stundum klukkan þrjú [...] En stundum er ég lengur. En stundum 
get ég fært vinnutímann minn og unnið, klárað eitthvað heima og svo 
framvegis. En þessi möguleiki á að geta þetta þó að það sé ekki alla daga þá 
það finnst mér bara frábært. 

Viðmælendur telja jafnframt að stytting vinnuvikunnar komi ekki niður á vinnu þeirra þó 

þau skili nú almennt færri vinnutímum. Ef verkefnin eru áríðandi séu þau leyst en annars 

megi þau bíða næsta vinnudags. Jón segir: „…þetta hefur aldrei komið neitt niður á 

vinnunni minni hérna. Eins og ég segi það hefur þá bara verið leyst eftir helgina. En það 

hefur bara mjög lítið komið upp. Svoleiðis ástand. Þannig að ég hef eiginlega getað hætt 

á sama tíma og verið búinn með mína vinnu“. 

Það skipti hluta viðmælenda máli að stjórnendur séu einnig þátttakendur í því að 

vinna styttri vinnuviku. Þau séu fyrirmynd og það þurfi að vera sýnilegt að þau nýti 

einnig styttinguna í að sinna einkaerindum. Eins og sjá má á svari Kristínar:  

Það er svo mikilvægt að stjórnendur geri þetta líka. Þeir verða, þú getur ekki 
boðað breytingu og ætlað fólki að þjappa saman vinnunni sinni og gert það 
ekki líka. Það eru bara mjög röng og skökk skilaboð. Og þú þarft sko bara líka 
að panta þér klippingu og allt þetta sem stjórnandi. Helst að það sé sýnilegt í 
dagbókinni þinni þannig að fólk sjái það. Já, hún er að fara hérna í hár og hún 
er að fara í nudd. Það eru svo mikilvæg skilaboð. Maður er svona svolítil 
fyrirmynd í því sem maður gerir. 

Að miklu leyti er stytting vinnuvikunnar að sögn viðmælenda að ná til stjórnenda líkt 

og til annars starfsfólks. Flestir viðmælendur ná að nýta sér styttinguna í hverri viku en 
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sumir þurfa aðeins að hliðra til og ná ekki alltaf að nýta hana að fullu. Stjórnendur hafa 

því að öllu jöfnu dregið úr vinnu samhliða styttingu vinnuvikunnar.  

4.2.2  Aukinn frítími 

Flestir viðmælendur vinna nú styttri vinnuviku og með því segjast þeir eiga aukinn 

frítíma til að sinna einkalífinu. Nefndu þeir gjarnan að þessi auka tími væri nýttur í 

einhverja heilsurækt eða heimilisstörf. Líkt og Kristín segir: „…þá bara fer ég og geri oft 

bara eitthvað markvert [...] hvort sem það er sund, eða heima að þrífa eða eitthvað þar 

sem ég er bara ekki alveg ínáanleg. Og mér finnst það mikilvægt. Þetta verkefni er ekki 

gott ef að stjórnendur eru ekki með í því“. Viðmælendur hafa einnig orð á því að með 

auknum frítíma sem felst í styttingu vinnuvikunnar séu þau betur stemmd í að sinna 

einkalífinu eins og sjá má á svari Magnúsar: „…mér finnst bara helgarnar lengjast bara 

alveg ótrúlega mikið við þessa fjóra tíma sem bættust við. Maður er einhvern veginn 

miklu upplagðari að gera eitthvað heima hjá sér fyrir bragðið. Notar einmitt oft þennan 

eftirmiðdag til að snúast eitthvað og ryksuga og gera þetta sem þarf að gera“. 

Viðmælendur ræða einnig um það að styttri vinnutími veiti þeim ákveðið frelsi og 

sveigjanleika. Kristín kemst svo að orði: „En mér finnst rosa gott að labba út hérna og ég 

upplifi mikið frelsi í því að hafa þennan styttri vinnudag. Og er að fara hérna heim milli 

eitt og tvö í staðin fyrir á milli fjögur og fimm og jafnvel ekki fyrr en sex“. Helga er á 

sama máli og telur styttinguna veita sér meira svigrúm. Hún segir: „Mér finnst ég hafa 

aukinn tíma til þess að skipuleggja einkalífið. Þannig að þetta gefur manni svona aðeins 

meira svigrúm. Það er ekki spurning.  [...] Ég meina það náttúrulega nýtist manni alveg 

gríðarlega vel þegar maður er í fullu starfi. Fá aðeins meiri tíma fyrir sjálfan sig“. 

Flestir viðmælendur voru á því að styttingin hefði jákvæð áhrif á þau. Nokkur nefndu 

það að þau upplifðu ekki eins mikla þreytu og áður. Líkt og Kristín segir: „ Kannski bara 

breyting á upplifun að það er kannski ekki sama örmögnunin þegar að maður fær. Ég 

upplifi alveg þessi góðu löngu helgarfrí“. Magnús hefur einnig orð á því: „Maður er 

kannski bara betur hvíldur þegar maður kemur að maður finnur ekki fyrir álaginu. Eða 

minna. Held ég“. Margrét segir: „ég nýt þess virkilega að fá þetta frí“. Hún hefur einnig 

orð á því að hún komi stundum endurnærð í vinnuna daginn eftir styttri vinnudag: „Ég 

hef sjálf upplifað það. Skroppið upp í bústað bara grillað og eitthvað. Komið svo heim 

um kvöldið og bara já bíddu það er ekki mánudagur á morgun. Það er bara fimmtudagur 
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og maður kemur alveg endurnærður í vinnu eftir svona dag“. Að mati Sigríðar eru hún 

glaðari og upplifir það að eiga líf eftir vinnu. Hún segir: „Ég er miklu glaðari. Ég var alveg 

glöð fyrir. En auðvitað finn ég þetta líka. þú veist að eiga líf eftir vinnu [...] ég finn sko 

hvað mér finnst þetta ljúft“ 

Viðmælendur ræddu líka kosti þess að geta sinnt persónulegum erindum á 

dagvinnutíma í rólegheitum án þess að upplifa streitu eða samviskubit yfir því að vera 

ekki í vinnunni. Eins og Margrét kemst að orði:  

…svo náttúrulega bara þetta að skreppa bara allt þetta sem að maður þarf 
að fara að útrétta. Allskonar. Það er líka kostur að gera það í rólegheitum og 
einmitt það að vera ekki í einhverju stressi og þá er ég ekkert að svíkjast um í 
vinnunni. Og það er rosalega gott . 

Stytting vinnuvikunnar hefur auðveldað flestum viðmælendum það að samræma 

vinnu og einkalíf. Viðmælendur segjast upplifa aukinn sveigjanleika og frelsi með 

viðbótar frítíma sem felst í styttri vinnuviku. Eins telur stór hluti viðmælenda aukinn 

frítíma hafa jákvæð áhrif á líðan þeirra. Almennt séu þeir ánægðari og betur hvíldir en 

áður.  

4.2.3 Breytt skipulag 

Aðspurð að því hver aðkoma hefði verið að skipulagningu á innleiðingu á verkefninu á 

þeirra vinnustað kom í ljós að aðkoma viðmælenda var mis mikil. Hluti viðmælenda 

sagðist hafa mikla aðkomu að skipulagningunni. Líkt og Helga segir: „Hún var 

náttúrulega mikil. Ég var spurð að þessu hvort við vildum taka þátt í þessu og ég sagði 

strax já. Mér fannst þetta mjög spennandi. [...]  En áttum alveg eftir að hugsa út í þetta 

þá hvernig við ætluðum að útfæra þetta og svo bara lagðist ég yfir það…“. Margrét 

kom einnig að skipulagningunni á sínum vinnustað og stofnuð var nefnd starfsfólks til að 

finna bestu útfærsluna. Hún segir: „það tók auðvitað svolítið á og þetta var mikið púsl 

og mikið rætt og mikið skoðað. Við stofnuðum nefnd hérna innanhúss [...]ég ásamt 

fleirum vorum í nefndinni og þetta urðu margir fundir  [...]  og það var mikil vinna að 

finna út hvað hentaði hópnum“. Á öðrum starfsstöðum var aðkoma viðmælenda lítil. Á 

hluta starfsstaða voru það næstu yfirmenn og mannauðsdeild sem settu upp hvernig 

formið á styttingunni ætti að vera. Líkt og Jón segir: „aðkoman var nú eiginlega ekki 

mikil. Nema bara kynning á þessu [...] Þetta var eiginlega bara ákveðið af okkar 
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yfirmönnum eða mannauðsdeildinni hvernig þetta yrði sett upp“. Magnús segir að næsti 

yfirmaður hafi kynnt honum tillögu að styttingunni og sú tillaga hafi reynst ágætlega. 

Hann segir: „Hann bar þetta undir okkur og útkoman varð þessi eftir stutt spjall. [...] í 

mínum huga var þetta samt þannig að þetta yrði ekkert endilega fast. Það væri hægt að 

breyta því ef að þetta yrði ómögulegt [...] þetta var niðurstaðan og það virkar bara 

ágætlega“. 

Allir viðmælendur ræddu um það að skipulagi á vinnustaðnum hefði verið breytt að 

einhverju leyti samhliða styttingu vinnuvikunnar. Kristín talar um að skipulagning sé 

aðalatriðið og það sé stjórnanda að hjálpa starfsfólki við að skilgreina verkefnin eftir 

forgangsröðun. Hún segir: 

Við gætum öll verið hérna alltaf allan sólarhringinn og við myndum aldrei 
klára. Það er bara svoleiðis. Skipulagning bara númer eitt, tvö og þrjú og 
fókus á verkefni. Einbeiting. Þú veist þetta er bara þannig. Og mikil ábyrgð 
sem hvílir kannski á stjórnendum að passa upp á einbeitingu og hjálpa fólki 
að skilgreina og setja bara verkefnin sín í a, b og c. Hvað verð ég að klára, 
hvað má bíða og hvað má bíða lengst. 

Hjá flestum viðmælendum fór í upphafi styttingar vinnuvikunnar viðbótartími í að 

skipuleggja framkvæmdina líkt og Helga segir: „…það tók smá svona skipulagsvinnu að 

framkvæma þetta en þetta bara féll í mjög góðan jarðveg og það eru allir mjög ánægðir. 

Gaman að geta gert eitthvað svona fyrir fólk sem er já svona hlunnindi“. Magnús vill 

meina að breyting á skipulagi vinnunnar hafi komið samhliða styttingunni: „…menn bara 

einhvern veginn læra að breyta. Eða svona breyta rútínunni, laga hana að þessum 

vinutíma svolítið“. 

Flestir viðmælendur nefndu það að þeir hefðu breytt fundarskipulagi á 

vinnustaðnum. Margrét kemst að orði: „…starfið hefur auðvitað breyst. Sumt er bara 

gott. Við höfum reynt að minnka fundi [...] Við höfum svolítið reynt að þétta skipulagið“. 

Og Anna: „Af því að það er mál að stytta vinnudaginn og ætla að halda dampi. En við 

svo sem gerðum það, við styttum aðeins fundartímana“. Kristín telur út frá svörum 

starfsfólks í viðhorfskönnunum að sú breyting á skipulagi að draga úr fundum og senda 

frekar tölvupósta til upplýsinga hafi bætt upplýsingastreymið á vinnustaðnum. Hún 

segir:  
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…og starfsmannafundir ég fækkaði þeim um helming [...]  hins vegar hef ég 
verið mjög dugleg að senda tölvupósta, upplýsingapósta. [...]  það sem 
maður er að miða við er þessi starfsmanna viðhorfskönnun og 
upplýsingastreymi til starfsmanna og þau upplifa það betra núna. Þannig að 
það er einhvern veginn að upplýsingapóstarnir sem að maður sendir séu 
betri miðill heldur en fundur.  

Að mati nokkurra viðmælenda fól nýtt skipulag í sér bætta tímastjórnun starfsmanna. 

Sigríður hafði til að mynda orð á því að nýtt skipulag hafi orðið til þess að vinnutíminn sé 

betur nýttur: „Náttúrlega verkefnin þá miða ég við að þann tíma sem ég tel að það sirka 

taki. Að fara í þetta, þetta og þetta. Og það hefur rúllað alveg og gengið alveg ótrúlega 

vel. Hver mínúta er nýtt í rauninni þannig“. Anna bauð stafsfólki sínu upp á 

tímastjórnunarnámskeið við upphaf styttingu vinnuvikunnar. Hún telur þarft að minna 

starfsfólkið reglulega á það af hverju fundartíminn var styttur. Hún segir:  „Og við erum 

að reyna að passa að gleyma því ekki af hverju við styttum þessa fundi. Já og við 

byrjuðum þetta á tímastjórnunarnámskeiði, ég keypti það.“ 

Allir viðmælendur töluðu um það að í gegnum tíðina hefði tíðkast á vinnustöðunum 

að fólk væri að skreppa frá vinnu vegna ýmissa erinda. Mis mikið þó eftir starfsstöðum 

enda ólík starfsemi og ekki mikið svigrúm á sumum stöðum til að skreppa mikið frá. Þar 

sem áður var lítið svigrúm til að skreppa frá vinnu var rætt um kosti þess að geta nú 

sinnt einkaerindum á dagvinnutíma. Margrét segir: „Hafa tíma til að fara í klippingu á 

miðjum degi. Það er eitthvað sem var aldrei leyft hér. Fólk fór ekki í klippingu á 

vinnutíma allir orðnir sérfræðingar í stofum sem eru opnar lengur. Af því að það er 

ekkert gefið og það var ekkert séns og tíðkast ekki“.  

Viðmælendur sögðu frá því að í upphafi þegar vinnuvikan var stytt hefðu þeir upplýst 

starfsfólk sitt um það að ætlast væri til þess að styttingin væri notuð í að sinna 

persónulegum erindum ef hægt væri. Eins og Kristín orðar það: „það sem við gerðum á 

móti er að við báðum fólk um að ef þú þarft að fara í klippingu eða skreppa í bankann 

eða eitthvað sem að getur beðið og má setja á styttinguna og það hafa flestir virt  [...]  

ég held kannski að við höfum fengið þetta til baka“. Anna tekur í sama streng og segir 

jafnframt að tekið sé tillit til að ekki sé hægt að sinna öllum persónulegum erindum 

þegar styttingin fer fram. Hún orðar það svo:  
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Allt svona skrepp sem að við höfum verið mjög sveigjanleg með. Allt sem 
hægt er að skipuleggja það er í frítímanum. En auðvitað fólk sem þarf að 
mæta til læknis og fær ekki annan læknistíma eða að fara með barnið sitt 
það auðvitað bara gerir það áfram. En allt sem að maður getur stjórnað. Það 
voru allir alveg algjörlega samstíga í því. 

Helga ræðir einnig um að áður en vinnuvikan var stytt hafi tíðkast að fólk væri þó 

nokkuð að skreppa frá en það fari að mestu fram í styttingunni núna. Hún segir:   

…svo höfum við líka eins og með skreppitúra og svona þessi íslensku 
skreppin þá ætlumst við til þess að fólk sé ekki að skreppa svona mikið og 
það fari þá bara fram í frítímanum. Og styttingin eigi þá bara að nýtast í það 
[...] En það er auðvitað líka stundum ekkert annað hægt heldur en að fá tíma 
hjá einhverjum að maður þurfi bara að fá að skjótast frá. 

Magnús segir að starfsfólk reyni frekar að fá læknistíma á þeim tíma sem styttingin fer 

fram. Hann segir: „… til dæmis ef menn þurfa að fara til læknis eða eitthvað þá hafa þeir 

verið svolítið að stíla á og reynt að fá tíma eftir hádegi [...] það er náttúrulega að vissu 

leyti þægilegra kannski að þurfa ekkert að vera að fara aftur í vinnu og geta svo bara 

farið beint heim“.  

Viðmælendur komu mis mikið að því að skipuleggja hver útfærslan á styttingu 

vinnuvikunnar ætti að vera á þeirra starfsstað. Aðkoma sumra var mjög mikil en annarra 

nánast engin. Viðmælendur telja allir að stytting vinnuvikunnar hafi falið í sér einhverja 

breytingu á skipulagi innan þeirra vinnustaða. Breytt skipulag samhliða styttingunni 

skilar sér í því að starfsfólk er mun minna að skreppa frá á vinnutíma og nýtir styttinguna 

að mestu í að sinna þeim erindum sem þarf. Nema í undantekningartilfellum þegar ekki 

er komist hjá því. Eins er víða búið að draga úr fundartímum og að mati viðmælenda 

búið að skipuleggja vinnuna þannig að mínúturnar séu betur nýttar.  

4.2.4  Að halda dampi  

Viðmælendur voru spurð út í hvernig þeir upplifðu vinnuálag eftir að vinnuvikan var 

stytt og segjast flestir þeirra ekki upplifa meira álag. Anna segir: „Álag jókst ekki neitt 

finnst mér. Ekki þannig. Ég læt bara hverjum degi nægja sína þjáningu  [...] En ég fékk 

auðvitað aðeins annað hlutverk. Það er að halda dampi og þá var þetta auðvitað bara 

eitt verkefni til viðbótar. Nýtt og bara ótrúlega skemmtilegt  [...] ég kvarta ekki“. Og 

Kristín: „Ég held að ég upplifi álag bara að mörgu leyti svipað“.  Jón er einnig á sama 

máli og segir að álag á hann hafi ekki aukist: „… mér finnst ekki að það sé neitt aukið 
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álag. [...] Þetta er svo upp og niður álagið hérna. Að það er svona kannski erfitt að setja 

einhverja línu á það. Það getur verið brjálað að gera stundum og svo dettur það niður“. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að álag hefði aðeins aukist í upphafi þegar vinnuvikan 

var stytt en sé nú óbreytt. Líkt og Sigríður segir:  

Ég held að það sé ekkert meira álag núna. Ég náttúrulega lá aðeins yfir þessu 
þegar þetta kemur í ljós. Hvernig ég sæi þetta fyrir mér og breytti aðeins 
röðuninni á verkefnastöðu [...] Það var bara í byrjun svo einhvern veginn 
rúllar þetta svo ótrúlega vel. Þannig að það er ekkert meira álag á mig núna.  

Hluti viðmælenda segir að verkefninu fylgi stundum auka álag en það verði léttvægt á 

móti jákvæðum hliðum styttingar vinnuvikunnar. Margrét greinir frá því að verkefninu 

fylgi álag en gerir jafnframt lítið úr því. Hún segir: „…auðvitað er þetta álag. Það er það. 

Það er álag að skipuleggja þetta. Og það hefur alveg myndast álag við að láta þetta 

ganga. En það er ekkert sem þarft er að tala um. Ekkert sem tekur því að velta sér upp 

úr“. Helga er þeirrar skoðunar að þó að álag hafi verið mikið fyrir og sé enn að þá sé 

stytting vinnuvikunnar það sem koma skal. Hún segir: … álagið var mjög mikið fyrir og 

það stóð nú alltaf til að skoða það sko [...] Maður þarf að komast yfir meira á styttri 

tíma og nóg var þetta fyrir. Ég er náttúrulega bara hrifin af svona sveigjanleika. Mér 

finnst hann alveg frábær. Og mér finnst þetta vera það sem koma skal“.  Þó svo að álag 

hafi aukist um tíma þá segir Kristín jákvæða kosti styttingar vinnuvikunnar meira 

ráðandi: „…allar breytingar á vinnustað hafa áhrif á stjórnendur og það er bara eðlilegt. 

En þetta var að mörgu leyti svona jákvætt þó að það sé örlítið meira álag um tíma að þá 

er samt svo mikil jákvæðni sem hefur fylgt verkefninu líka“. Margrét er á sömu skoðun: 

„Auðvitað er þetta stundum töff en þetta er svo frábært að það erfiða verður svo 

léttvægt á móti hinu“ 

Hluti viðmælenda fann fyrir meira álagi í upphafi verkefnisins samhliða skipulagningu 

á því en telur nú að álag sé að mestu óbreytt. Aðrir viðmælendur vildu meina að 

verkefninu fylgdi smá álag en það væri ekkert til að tala um. Enn aðrir fundu engan mun 

á álagi við styttingu vinnuvikunnar. Þó að á vissum starfsstöðum hafi myndast viðbótar 

álag við það að stytta vinnuvikuna telja viðmælendur það léttvægt á móti jákvæðum 

hliðum styttingar vinnuvikunnar og ekki hafa teljandi áhrif.  
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4.3 Upplifun stjórnenda af styttingu vinnuvikunnar  

Þriðja þemað snýr að upplifun stjórnenda af styttingu vinnuvikunnar á þeirra 

vinnustöðum. Þar undir falla fjórir kóðar sem þóttu endurspegla best upplifun 

stjórnenda. Fyrst er það gleðin og næst er það upplifun stjórnenda af afköstum innan 

vinnustaðanna. Þar á eftir er það álag innan vinnustaðanna og að lokum hvernig 

þjónustustigið er eftir styttingu vinnuvikunnar. Nánar verður fjallað um hvern kóða hér 

að neðan. 

4.3.1  Gleðin 

Þegar rætt var um styttingu vinnuvikunnar var viðmælendum tíðrætt um gleðina sem 

fylgi verkefninu á þeirra vinnustað. Sigríður telur til að mynda mikla gleði hafa fylgt 

verkefninu á vinnustaðnum og þá sérstaklega í upphafi þess. Hún segir: „Svo þegar 

stytting vinnuvikunnar kom. Þá var það bara VÁ! Veistu það var svo gaman“.  Anna segir 

að styttingin hafi komið starfsfólkinu á óvart og einnig að gleðin hafi verið ríkjandi 

sérstaklega í upphafi: „Þau voru bara glöð út í gegn [...] það að þau voru valin, þeim 

fannst það auðvitað algjörlega frábært og þetta kom eins og þruma úr heiðskíru lofti. 

Því að þau voru ekkert í neinum aðdraganda að þessu þannig að þeim fannst þau hafa 

unnið í happdrætti“. Kristín tekur í sama streng og ræðir um gleðina sem fylgdi 

verkefninu í upphafi:  

Það fannst öllum þetta bara æðislegt.  [...]  þrátt fyrir að hafa brjálæðislega 
mikið að gera þá var eiginlega enginn sem sagði þetta gengur ekki upp. Það 
voru bara allir alveg rosalega glaðir. Og fannst þetta æðislegt. Og svo allir 
tilbúnir til að gera allt sem að einhvern veginn hægt var. Svo eins og með allt 
sem að maður gerir að eftir ákveðinn tíma að þá verður það kannski normið. 
Þess vegna held ég að það sé svo erfitt að snúa til baka. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir upplifðu breytingu á starfsanda vinnustaðarins. 

Meirihluti viðmælenda taldi starfsandann vera betri eftir að vinnuvikan var stytt. Jón 

segir: „…fólk er bara miklu jákvæðara vegna þessarar styttingar. Fólk er ánægðara, það 

er engin spurning. Það hefur allavega ekki orðið neitt neikvætt viðhorf til vinnunnar. 

Þvert á móti, það er miklu jákvæðara“. Sigríður hefur orð á því að eftir styttinguna 

upplifi hún meiri starfsánægju og henni finnst fólk sýna hvert öðru meiri virðingu: „Mér 

finnst starfsandinn rosalega góður eins og staðan er núna og mér finnst fólki þykja 

svona vænt um hvort annað. Það er þessi gagnkvæma virðing“. Að mati Margrétar hefur 
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styttingin leitt af sér meiri samvinnu á vinnustaðnum. Hún segir: „Það hefur alltaf verið 

mjög góður mórall hérna. En hann batnaði samt. [...] Það svona jókst mikið samvinna 

milli deilda. Og fólk varð svona miklu opnara fyrir því að hjálpa til“. Helga segist bæði 

upplifa meiri starfsánægju innan vinnustaðarins og hefur eins fengið þær upplýsingar frá 

starfsfólki sínu: „Mér finnst ég skynja bara meiri ánægju. Svo hef ég bara spurt það 

hreinlega hvernig þeim fyndist þetta og þeim finnst þetta bara æðislegt. Að geta sloppið 

hérna út klukkan þrjú í staðin fyrir fjögur. Það munar alveg ótrúlega um þennan 

klukkutíma“. Magnús upplifir einnig meiri ánægju á meðal starfsfólks síns og veltir fyrir 

sér hvort það sé vegna betri hvíldar: „En ég held núna að ég sé farinn að merkja 

einhvern veginn að mönnum virðist, eða hvort þeir fái bara betri hvíld eða eitthvað. Eða 

eru bara svona sáttari við tilveruna“. Kristín vill meina að starfsánægja sé meiri en 

starfsfólk sé minna að gera eitthvað skemmtilegt saman á og utan vinnutíma þar sem 

styttingin fer fram á tíma sem hentaði vel til samverustunda: „Þannig að, samt er 

starfsánægjan mælist hún hærri sko og mórallinn og allt það. En það er bara minna. Við 

erum minna að panta okkur pitsu og gera eitthvað skemmtilegt“. 

Nefndu nokkrir viðmælendur sérstaklega kosti styttingarinnar fyrir fjölskyldufólk og 

að það væri sérstaklega ánægt með þetta fyrirkomulag. Jón tók svo til orða: „Maður 

finnur það sérstaklega hjá fjölskyldufólkinu og það, því finnst alveg nóg vinna sko. Og er 

þess vegna mjög jákvætt gangvart þessari breytingu og þakklátt að það skyldi hafa verið 

farið í þetta“. Kristín kemst einnig að orði: „… það hefur ríkt gríðarleg ánægja og gleði 

og mjög margir alveg ótrúlega þakklátir. Fyrir og fjölskyldufólk sko með kannski þrjú lítil 

börn og annað finnst þetta bara algjört æði“.  

Samhljómur er hjá flestum viðmælendum um að mikil gleði meðal starfsfólks hafi 

fylgt því að stytta vinnuvikuna án launaskerðingar á þeirra vinnustað. Jafnframt að 

styttingin hafi haft jákvæð áhrif á starfsandann og þá sérstaklega í upphafi. Þá kom 

einnig fram að styttingin hafi sérstaklega jákvæð áhrif á fjölskyldufólk.  

4.3.2 Hlaupið hraðar  

Nokkrir viðmælendur telja að afköst á vinnustaðnum séu meiri eftir að vinnuvikan var 

stytt eins og Anna kemur inn á: „afköstin eru meiri vegna þess að vinnutíminn er styttri. 

Þannig að framlegðin þeirra er meiri á þessum færri klukkutímum. Við höfum alveg 

haldið sjó miðað við það sem var áður en við byrjuðum“. Sigríður er á sama máli og 
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ræðir einnig um að afköstin séu meiri þar sem starfsfólkið hennar sé ekki eins þreytt og 

áður þegar það vann lengri vinnudaga. Hún segir: 

Þú vinnur hægar þegar þú ert orðinn þreyttur [...] og þessi langtíma þreyta 
kemur svo fljótt í ljós þegar þú ert að vinna lengri vinnudag. Ég vil meina 
það, já afköstin eru ekki minni. Það er alveg algjörlega mín niðurstaða [...] Ég 
sé það á verkefnastöðunni líka. Þau eru að rumpa af verkum af því að þau 
eru ekki eins þreytt og þau voru.  

Margrét ræðir það að ekki sé gefinn afsláttur af vinnunni og því þurfi hraðari 

vinnubrögð. Hún segir: „… þau þurfa að komast yfir sömu verkefni á í rauninni styttri 

tíma [...] Og þetta þýðir auðvitað kannski aðeins hraðari vinnubrögð og meira skipulag. 

En þau hafa ekki kvartað því við erum ekki að gefa neinn afslátt af vinnunni“.  

Að mati annarra viðmælenda er kannski ekki svo mikil breyting á afköstum innan 

vinnustaðarins: Jón segir: „Ef ég á að segja alveg satt þá finnst mér afköstin ekki hafa 

aukist eitthvað mikið meira. Ef að það er eitthvað þá hafa þau aðeins aukist en ég finn 

það ekki svo mikið. En auðvitað snýst þetta bara um það að leysa þau verkefni sem eru í 

gangi og það hefur ekkert breyst“. Magnús kemur líka inn á það: „Ég held að menn vinni 

ekkert hraðar eða eitthvað svoleiðis. Það finnst mér ekki. Enda er þetta nú oft þannig 

vinna“.  

Aðrir viðmælendur vilja meina að verkefnum á vinnustaðnum hafi fjölgað frá því að 

vinnuvikan var stytt. Að mati Kristínar þá með auknum verkefnum og samhliða styttingu 

vinnuvikunnar þá sé starfsfólk að vinna mun hraðar og afkasta meiru. Hún segir: 

Afköstin eru alls ekki að dragast saman eins og maður hefði haldið að þau 
ættu aðeins að fara niður á við. Ég held að við höfum örlítið séð það kannski 
fyrsta árið. Bara örlítið en síðan er það bara upp aftur. Þannig að fólk bara 
hleypur svakalega hratt [...] svo fjölgar verkefnunum og það eru fleiri mál 
tekin inn og fólk bara tekur það. 

Almennt eru viðmælendur á því máli að afköst hafi ekki minnkað samhliða styttingu 

vinnuvikunnar. Nokkrir viðmælendur upplifðu að starfsfólkið væri nú að hlaupa hraðar 

en áður og því að afkasta mun meiru. Eins kom fram hjá hluta viðmælenda að 

verkefnum væri að fjölga sem hefði einnig áhrif á það að fólk þyrfti að afkasta enn 

meiru. Aðrir töldu sig ekki upplifa breytingu á afköstum. 
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4.3.3  Álag á vinnustaðnum 

Fram kom hjá viðmælendum að álag á þeirra vinnustað mælist almennt minna í 

könnunum. Hluti þeirra nefnir að þó álag mælist minna telja þeir að álag sé jafn mikið og 

áður en vinnuvikan var stytt. Ánægja starfsfólks með styttingu vinnuvikunnar hafi þar 

áhrif. Eins og Kristín segir:  

Það mælist örlítið minna álag. Það er náttúrulega vegna þess að fólk vill 
þetta. [...] Ég veit alveg að álag er jafn mikið en gleðin yfir því að fá þetta 
léttir líka álagið. Það er sem sagt þessi andlega tilfinning af álagi sem að 
þegar þú svarar þá svarar þú út frá því.  

Margrét hefur orð á því að álagið sé jafn mikið en að fólk vinni meira saman og ánægjan 

sé meiri sem auðveldar starfsfólki að takast á við álagið. Hún kemst svo að orði:  

Ánægjan eykst heilt yfir. Þannig líka með þessari samvinnu og miklu 
samskiptum að þá eykst ánægjan. Það er meira gaman. Við þekkjumst betur. 
Það er meira verið að hugsa um náungann. Það eru allir meira tilbúnir til að 
hjálpa. Ég hjálpa þér ef að þú hjálpar mér. Það svona hefur jákvæð áhrif. En 
álagið sem slíkt er ekkert minna þó að ég fari heim einn dag úr vinnu í 
hádeginu þá er ég alveg jafn þreytt á morgun af því að þá ert þú farin heim. 
Þá er meira að gera. Þú veist. Það eru erfiðir dagarnir af því að það er mikið 
álag í þessari vinnu og við erum þreytt eftir daginn. 

Hluti viðmælenda hafði orð á því að álag hafi alltaf verið mikið á þeirra vinnustað. Líkt og 

Guðmundur segir: „…áreitið hérna er svakalegt alveg frá því að þú kemur í vinnuna og 

alveg þangað til þú ferð heim. Að hérna það kemur ekki dauður punktur“. Hluti 

vinnustaðanna var valinn til þátttöku í verkefninu þar sem álag hafð mælst þar mjög 

mikið. Ákveðnir viðmælendur telja því ákveðna þversögn í því að ætla fólki sem hefur 

alltaf unnið undir álagi að klára verkefnin á styttri tíma. Kristín hefur orð á því að einnig 

hafi bæst við stór verkefni án þess að bætt hafi verið við starfsfólki. Hún segir: 

…það hins vegar þarf verulega að hugsa hvort að það er eðlilegt að ætla 
starfshópi sem hefur alltaf unnið við fáránlega mikið álag að hlaupa bara 
hraðar. Er það sanngjarnt? Af því að hugmyndafræði svona verkefna gengur 
yfirleitt út á það að þú náir að sinna verkefnunum þínum á skemmri tíma. 
Sem að við höfum sannarlega náð. En ég upplifi þreytu í mannskapnum. Þau 
ætluðu sér að láta þetta ganga. Og þetta hefur gengið. Hins vegar hefur 
verkefnunum fjölgað [...] á tímabili verkefnisins þá höfum við tekið inn tvö 
stór verkefni sem að bæta ofan á álagið. 

Anna tekur í svipaðan streng og Kristín og nefnir að hún hafi vissar áhyggjur af hluta 

starfsmannanna sem höfðu mikið að gera fyrir. Hún segir:  
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Ég hef haft frá upphafi áhyggjur af hluta af starfsmönnum [...] Þeir höfðu svo 
mikið að gera fyrir [...] ég veit ekki hversu lengi þau halda út. Þau kvarta ekki 
en ég sé það samt. [...] Það er hluti af hópnum. Það er svona einn þriðji [...] 
Þau segja bara við gerum þetta. En mér þykir þau góð. Þau líta varla upp. 

Hluti viðmælenda telur sig ekki finna mun á álagi innan vinnustaðarins. Jón segir: „Ég 

finn allavega ekki fyrir því að álag hafi aukist“. Magnús segir að það sé mismunandi 

mikið álag sem fylgir ólíkum verkefnum. Starfsfólkið hafi lagað sig að því hvernig það 

vinnur verkefnin sem brýnast er að leysa: „það er sko mismunandi mikið álag [...] Þannig 

að menn hafa svolítið lagað sig að þessu [...].Já eins og ég segi menn bara einhvern 

veginn læra að breyta. Eða svona breyta rútínunni bara, laga hana að þessum vinnutíma 

svolítið“. 

Viðmælendur ræða það að álag mælist minna í könnunum sem lagðar hafi verið fyrir 

en hluti viðmælenda vill meina að álag sé í raun ekki minna. Þar sé ánægja starfsfólks 

yfir verkefninu að hafa áhrif á svörun. Hjá nokkrum viðmælendum kom fram að þau 

hefðu vissar áhyggjur af hluta starfsfólks síns þar sem álag væri of mikið og verkefnum 

væri að fjölga eftir að vinnuvikan var stytt. Aðrir viðmælendur vildu meina að álag á 

vinnustaðnum væri að mestu leyti óbreytt.  

4.3.4  Þjónustustig 

Allir viðmælendur voru samhljóma í því að stytting vinnuvikunnar hefði ekki komið niður 

á þjónustunni og að þjónustustig þeirra vinnustaðar væri óbreytt. Til dæmis kom það 

Kristínu á óvart hvað það hefur gengið vel að viðhalda þjónustunni: „Það hefur eiginlega 

komið á óvart hvað þetta hefur bara þannig smoothly verið [...] Ég get ekki séð að þetta 

hafi bitnað nokkurn skapaðan hlut á þjónustustiginu. Ég get ekki séð það“. Magnús telur 

einnig þjónustustigið vera óbreytt: „…held við séum alveg að halda uppi sömu, sömu 

þjónustu. Ég merki ekki annað“. Að mati Önnu þá tekur það í hjá sumu starfsfólki að 

halda þjónustunni óbreyttri þó það sé tilbúið til þess. Hún segir: „Sko ég segi það að við 

höfum alveg haldið sjó. Og ég held að við veitum alveg jafn góða þjónustu. En það tekur 

í. Já, mismikið en það tekur í hjá fólki. En fólk er tilbúið“. 

Eins töldu viðmælendur að þjónustuþegar fyndu ekki fyrir breytingum sem stytting 

vinnuvikunnar hefði á vinnustaðina. Líkt og Margrét segir: „Það hafa engir 

þjónustuþegar fundið fyrir þessu [...] við höfum ekkert þurft að skerða þjónustuna, við 
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megum það náttúrulega ekki. Við yrðum náttúrulega að sleppa styttingunni áður [...] við 

höfum heldur ekkert þurft þess“. Og Helga segir:  

… notendur hafa líklega ekkert fundið fyrir þessu og skjólstæðingar. Þannig 
að það stóð aldrei til að það yrði dregið úr neinni þjónustu og við ætlum að 
vera jafn mikið til staðar. Við erum bara að skiptast meira á hérna að vera á 
staðnum. Að hafa ekki eins marga milli klukkan þrjú og fjögur og við vorum 
með. 

Jón nefnir það að erindi sem hafa borist eftir lokun vegna styttingar séu yfirleitt 

vegna mála sem mega bíða: „Ég hef náttúrulega oft tekið símtöl eftir að vinnutímanum 

er lokið. Og hérna það hefur nú yfirleitt verið einhver atriði sem mega bíða“. 

Enginn viðmælandi vildi meina að kvartanir hefðu borist þar sem opnunartíminn var 

styttur eftir að vinnuvikan var stytt. Anna segir að aðeins hafi heyrst óánægjuraddir í 

upphafi þegar nýr opnunartími var kynntur: „…það tók smá tíma varðandi styttri 

opnunartíma en síðan höfum við ekki bara heyrt neinar kvartanir“. Kristín segist hafa átt 

von á kvörtunum en engar hafi borist henni: „…við vorum alveg viðbúin því að 

notendurnir okkar myndu einhvern veginn kvarta. En það hefur ekki. Ég hef ekki fengið 

eina einustu kvörtun“. Magnús segist heldur ekki hafa heyrt neinar athugasemdir 

varðandi breyttan opnunartíma: „Ég hef ekki heyrt um neinn sem hefur gert neina 

athugasemd við það“. 

Á vissum vinnustöðum voru lagðar óformlegar kannanir fyrir þjónustuþegana sem 

komu vel út. Guðmundur segir: „Við tókum inn að vísu svolítið svona óformlega könnun. 

Þarna broskallakerfið. Og það var alltaf jafn hátt. Sko 90 – 95% ánægja. Tókum vikuna 

áður en við byrjuðum, vorum sem sagt með viku eftir að við byrjuðum. Og svo sama í 

lokin og það bara hélst“.  

Heilt yfir þá telja viðmælendur að þjónustan sé óbreytt og að engin óánægja sé til 

staðar hjá þjónustuþegum þar sem opnunartíminn hefur verið styttur. Eins segja 

viðmælendur að eftir að verkefnið var komið í gang þá hafi engar kvartanir vegna 

breytts opnunartíma borist.  
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf stjórnenda hjá Reykjavíkurborg til 

styttingar vinnuvikunnar án launaskerðingar og upplifun þeirra af verkefninu. Jafnframt 

hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á stjórnendur. Þátttakendur í rannsókninni 

voru átta millistjórnendur á starfsstöðum Reykjavíkurborgar þar sem tilraunaverkefnið 

hefur verið í gangi. Verkefnið um styttingu vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg er liður í 

aðgerðum með það að markmiði að auðvelda starfsfólki að samræma vinnu og einkalíf. 

Slíkar aðgerðir mannauðsstjórnunar hafa í auknum mæli fangað athygli við stefnumótun 

innan fyrirtækja og stofnana og ekki síður athygli starfsfólks (Allen o.fl., 2014; McCarthy 

o.fl., 2010). Bæði Maitland og Thomson (2011) og Torrington o.fl. (2014) benda á að 

með hverri nýrri kynslóð síðustu áratugi hafi verið lögð aukin áhersla á sveigjanleika í 

starfi ásamt því að finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Rannsóknin miðaði að millistjórnendum sem bera ábyrgð á starfsmannamálum. 

Reykjavíkurborg (2017) hefur metið verkefnið um styttingu vinnuvikunnar með nokkrum 

mælikvörðum líkt og viðhorfskönnunum, veikindaskráningu og fleiru. Því lágu fyrir 

megindleg gögn um árangur verkefnisins og niðurstöður kannana sýna að á 

starfsstöðunum hefur dregið úr andlegum einkennum álags og starfsánægja hefur 

aukist. Ekki hafði verið skoðuð sérstaklega upplifun stjórnenda af styttingu 

vinnuvikunnar og hvaða áhrif verkefnið hefur á störf þeirra. En líkt og fram kemur í 

greiningu Harding, Lee og Ford (2014) á því hvað auðkennir millistjórnendur þá eru það 

þeir sem gjarnan eru í forsvari fyrir það að liðsheild þeirra virki hnökralaust og sjá um að 

innleiða breytingar sem stuðla að bættri frammistöðu.  

Lagt var upp með að svara þremur rannsóknarspurningum. Sú fyrsta er hvaða viðhorf 

stjórnendur hafa til styttingar vinnuvikunnar án launaskerðingar. Í niðurstöðunum 

kemur fram að stjórnendur hafa bæði jákvætt viðhorf til verkefnisins og eins eru þeir 

ánægðir með að þeirra starfsstaður hafi verið valinn til þátttöku. Kom sterkt fram að 

stytting vinnuvikunnar væri frábært tækifæri og jafnframt að verkefninu fylgdi mikil 

gleði. Flestir viðmælendur meta það svo að stytting vinnuvikunnar gangi vel innan þeirra 

vinnustaða. Það samræmist því sem Renwick (2003) bendir á um að vilji millistjórnenda 
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sé eitt af því sem þarf að vera til staðar ef verkefni eiga að skila árangri. Viðmælendur 

segjast allir hafa jákvætt viðhorf til aðgerða sem stuðla að jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs og eins telja þeir slíkar aðgerðir mikilvægar. Margir viðmælendur höfðu orð á 

því að á þeirra vinnustað hafi verið reynt að bjóða starfsfólki upp á vissan sveigjanleika í 

starfi áður en tilraunverkefnið var sett af stað. Samkvæmt Torrington o.fl. (2014) er 

sveigjanleiki í starfi einn liður í því að skapa jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Eins er það 

hluti af sálfræðilega samningnum sem snýr meðal annars að væntingum starfsfólks til 

vinnuveitanda síns. Þar sem horft er til sveigjanleika, jafnvægis milli vinnu og einkalífs, 

sanngirni og fleiri þátta (Landy og Conte, 2013; Torrington o.fl., 2014). Flestir 

viðmælendur segja að þar sem ánægja er mikil með breyttan vinnutíma yrði erfitt að 

fara aftur í fyrra horf. Starfsfólk sé orðið vant breyttum vinnutíma og það myndi skapa 

óánægju ef svo yrði. Niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Eurofound (2016) sem 

sýnir að einn þeirra grundvallarþátta sem áhrif hafa á lífsgæði í og utan vinnu sé fjöldi 

vinnustunda einstaklinga. Eins það sem Maitland og Thomson (2011) benda á að 

sveigjanleiki í vinnu stuðlar að bættu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og eins auknu 

jafnvægi innan vinnustaða.  

Flestir viðmælendur segja að sem stjórnendur eigi annað við um þá en annað 

starfsfólk þegar kemur að því að samræma vinnu og einkalíf. Samræmist það 

niðurstöðum Stavrou og Lerodiakonou (2016) þar sem kom í ljós að stjórnendur gera 

minni væntingar um rétt sinn til jafnvægis milli vinnu og einkalífs en almennt starfsfólk. Í 

sumum tilfellum telja viðmælendur einnig að vinnan geti verið meira ráðandi en 

einkalífið þó svo að þeir telji það ekki íþyngjandi. Það er í samræmi við rannsókn Skakon 

o.fl. (2011) þar sem fram kom að stjórnendur vinna lengri vinnudaga og eins upplifa þeir 

meiri kröfur en almennt starfsfólk. Viðmælendur segjast hafa nokkuð sjálfstæði og 

sveigjanleika í starfi en aftur á móti sagði hluti þeirra að þeir væru nokkuð bundnir 

vinnunni. Það er í samræmi við það sem fram hefur komið bæði í rannsókn á vegum 

Eurofound (2016) og rannsókn Knudsen (2009) sem sýna fram á að fólk í 

stjórnendastöðum hefur oft mikið sjálfstæði og sveigjanleika innan skipulagsheildarinnar 

en aftur á móti vinna stjórnendur yfirleitt einnig langa vinnudaga. Eins séu margar aðrar 

kröfur í starfi sem geta valdið togstreitu og árekstrum milli vinnu og einkalífs. 

Viðmælendur voru almennt á sama máli um að aukin tækni gerði skilin á milli vinnu 

og einkalífs erfiðari. Viðmælendur töldu að með því að vera með snjallsíma á vegum 
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vinnunnar þar sem tilkynning kemur í hvert sinn sem erindi berst geri það að verkum að 

vinnudeginum lýkur í raun aldrei. Það samræmist niðurstöðum úr könnun BHM (2017) 

sem sýndu fram á að snjalltæki á vegum vinnunnar gerðu það að verkum að verið væri 

að svara erindum utan vinnutíma og í sumum tilfellum hefði það fremur mikil eða mjög 

mikil áhrif á hvíldartíma eða samskipti við fjölskyldu og vini. Derks o.fl. (2015) og Landy 

og Conte (2013) hafa einnig bent á að nútímatækni getur haft truflandi áhrif á 

fjölskyldulíf og að snjalltæki á vegum vinnunnar leiði til þess að stöðugt sé verið að sinna 

símtölum og tölvupóstum utan skilgreinds vinnutíma. Hluti viðmælenda segist nú vera 

búinn að tileinka sér þá aðferð að afmarka vinnu og einkalíf á þann hátt að taka 

tilkynningar af snjalltækjum og láta það að mestu vera að kíkja á erindi í frítímanum. 

Eins telur hluti viðmælenda mikilvægt að taka vinnuna ekki með heim.  

Markmið með rannsókninni var að skoða hvernig stytting vinnuvikunnar hefur áhrif á 

stjórnendur. Áhugavert þótti að skoða hvort aðgerðir borgarinnar um samræmingu 

vinnu og einkalífs væru að skila sér til stjórnenda og hvort þeir væru nú að vinna styttri 

vinnudag líkt og annað starfsfólk á þeirra starfsstöðum. Niðurstöðurnar benda til þess 

að stytting vinnuvikunnar nái einnig til stjórnenda. Með breyttu skipulagi og vilja sögðu 

flestir viðmælendur að þeim hefði tekist að draga úr vinnutíma sínum samhliða styttri 

vinnuviku. Langflestir viðmælendur segjast vera þátttakendur í verkefninu líkt og annað 

starfsfólk og að öllu jöfnu nái þeir að taka sína styttingu í hverri viku. Í vissum tilfellum 

þurfa sum þeirra að hliðra til vegna brýnna verkefna og ná ekki alltaf að taka fulla 

styttingu. Nokkrir stjórnendur benda á mikilvægi þess að vera líka þátttakendur þar sem 

þeir eru fyrirmyndir annarra. Niðurstöðurnar samræmast því sem Mintzberg (2009) 

bendir á, að stjórnandi þarf að vera þátttakandi í verkefnum og athöfnum til að skapa 

trúverðugleika. Viðmælendur sögðust margir vera ánægðari og betur hvíldir eftir að 

vinnuvikan var stytt. Það samræmist þeim niðurstöðum sem sýna fram á að fjöldi 

vinnustunda sé eitt af því sem hefur áhrif bæði á starfsánægju (Torrington o.fl., 2014) og 

einnig jafnvægi á vinnuálagi (Arney Einarsdóttir, 2007; Landy og Conte, 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stytting vinnuvikunnar hafi auðveldað 

stjórnendum það að samræma vinnu og einkalíf. Viðmælendur segjast nú eiga aukinn 

frítíma sem þeir nýta gjarnan í einhvers konar heilsurækt eða annað líkt og það að sinna 

heimilsverkum. Fram kom hjá flestum viðmælendum að það þarf oft mikið skipulag til 

að samræma vinnu og einkalífið. Það er í samræmi við rannsókn Lyon og Woodward 
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(2004) sem sýnir fram á að það feli bæði í sér skipulag og samingaviðræður fyrir 

stjórnendur að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Eins fylgi álag og samviskubit því að 

annaðhvort eyða of miklum tíma í vinnunni eða þá of miklum tíma með fjölskyldunni og 

vinnan sitji þá á hakanum. Flestir viðmælendur segja að stytting vinnuvikunnar hafi 

auðveldað þeim að einhverju leyti að samræma vinnu og einkalíf. Þeir telja sig hafa 

meira svigrúm til að skipuleggja einkalífið. Eins segjast þeir upplifa minni þreytu, aukið 

frelsi og að þeir hafi meiri orku til að sinna því sem þarf í einkalífinu. Samræmist það 

niðurstöðum Pedersen o.fl. (2008) þar sem fram kemur að það að hafa getu og stjórn til 

að hagræða á milli hlutverka í vinnu og einkalífi hafi áhrif á vellíðan og framleiðni. Eins 

benda Bakker og Costa (2014) á að minni hætta sé á kulnun í starfi ef álag er minna og 

fólk upplifi síður þreytu.  

Misjafnt var hvort viðmælendur fundu fyrir auknu álagi við það að vinnuvikan var 

stytt á þeirra starfsstað. Sumir fundu fyrir auknu álagi í upphafi verkefnisins en flestir 

voru sammála um að eftir að verkefnið var hafið væri viðbótar álag léttvægt á móti 

jákvæðum hliðum styttingar vinnuvikunnar. Líkt og Landy og Conte (2013) benda á, þá 

eru tengsl á milli álags og ánægju í starfi. Ef jafnvægi er á vinnuálagi þá er starfsánægja 

meiri.   

Viðmælendur komu mis mikið að því að skipuleggja hver útfærslan á styttingu 

vinnuvikunnar ætti að vera á þeirra starfsstað. Það var alveg í höndum stjórnenda á 

sumum starfsstöðum en á öðrum stöðum var það í samráði við mannauðsdeild og efra 

stjórnunarlag. Floyd og Wooldridge (1994) benda á að það eru millistjórnendur sem 

setja fram aðgerðir til að ná markmiðum sem æðri stjórn hefur sett fram. Ulrich (2012) 

bendir einnig á að þegar breytingar eiga sér stað innan skipulagsheilda þá sé samstarf 

við mannauðsdeildir mikilvægt þar sem hlutverk þeirra sé að fylgjast með að 

framkvæmd breytinga sé skilvirk. Ólíkar útfærslur eru á styttingunni en á sumum 

stöðum er hætt klukkutíma fyrr alla virka daga en á öðrum stöðum er unninn hálfur 

dagur einn dag í viku. Að sögn viðmælenda komu þeir flestir að því að breyta skipulagi 

innan sinna vinnustaða þegar ákvörðun lá fyrir um hvernig fyrirkomulagi styttingarinnar 

yrði háttað. Líkt og Kotter (2012) leggur fram um starf stjórnandans þá er skipulagning 

þar einn megin þáttur. Á öllum starfsstöðum hefur stytting vinnuvikunnar falið í sér 

einhverja breytingu. Hluti viðmælenda nefndi í því samhengi að skipulagning sé mjög 
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mikilvæg og á ábyrgð stjórnanda að aðstoða fólk við að forgangsraða verkefnum. 

Mintzberg (2009) leggur áherslu á að stjórnandi setji fram ramma ásamt því að hafa 

hugmyndir um hvernig hans sýn verður að veruleika þar sem tímamörk eru skýr. 

Mikilvægt sé að deila upplýsingum og eins fylgjast með því sem gerist innan 

starfsstaðarins sem utan. Viðmælendur hvöttu starfsfólk sitt strax í upphafi til þess að 

skipuleggja sig þannig að einkaerindum væri sinnt að mestu þegar styttingin færi fram. 

Með breyttu skipulagi segja viðmælendur að starfsfólk skreppi mun minna frá á 

vinnutíma. Viðmælendur telja að starfsfólk reyni nú eftir bestu getu að nýta styttinguna 

í að sinna einkaerindum nema í þeim tilfellum sem ekki er hjá því komist. Til dæmis að fá 

læknistíma. Hluti af starfi stjórnandans samkvæmt Mintzberg (2009) er að fá fólk með 

og fela því ábyrgð og einnig að hvetja starfsfólk áfram og skapa ákveðna 

fyrirtækjamenningu. Kom fram að með styttingunni væri verið að fá ákveðinn tíma til 

baka sem starfsfólk hafi áður verið að nýta í ýmiss konar útréttingar. Hluti viðmælenda 

telur að með bættu skipulagi samhliða styttingu vinnuvikunnar sé verið að nýta 

mínúturnar betur en áður. Floyd og Wooldridge, (1992) benda á að millistjórnendur 

bera ábyrgð á sinni liðheild og eru í forsvari fyrir hana og jafnframt innleiða breytingar 

sem hjálpa starfsfólkinu að bæta frammistöðu. 

Önnur rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er hver upplifun stjórnenda er 

af styttingu vinnuvikunnar. Flestir viðmælendur eru sammála því að með styttingu 

vinnuvikunnar hafi fylgt mikil gleði innan þeirra vinnustaða. Eins að þeir hafi orðið varir 

við aukna starfsánægju og sérstaklega í upphafi þegar vinnuvikan var stytt. Það 

samræmist niðurstöðum rannsókna sem sýna að fjöldi vinnustunda er einn þeirra þátta 

sem hefur áhrif á starfsánægju (Torrington o.fl., 2014). Eins sagði meirihluti viðmælenda 

að styttri vinnuvika hafi sérstaklega jákvæð áhrif á fjölskyldufólk. Það samræmist því 

sem Spector o.fl. (2009) benda á að ef togstreita minnkar á milli vinnu og einkalífs þá 

eykst starfsánægjan. Eins telur hluti viðmælenda að samvinna sé meiri eftir að 

vinnuvikan var stytt og fólk jákvæðara við að hjálpa samstarfsfólki sínu. Það samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Barling o.fl. (2003) þar sem fram kemur að aukin félagslegur 

stuðningur getur leitt af sér aukna starfsánægju. Jafnframt því sem Robbins og Judge 

(2013) setja fram um að félagslegur stuðningur og samskipti séu nauðsynleg og nátengd 

starfsánægju. Flestir viðmælendur sögðust finna mun á ánægju innan vinnustaðanna og 

nefnt var að stytting vinnuvikunnar væri ákveðin umbun fyrir starfsfólk. Niðurstöður 



 

66 

rannsóknar Maslach o.fl. (2001) sýna að minni hætta er á kulnun í starfi ef starfsfólk fær 

umbun fyrir vel unnin störf.  

Fram kom hjá viðmælendum að álag á vinnustöðunum væri að mælast minna í 

viðhorfskönnunum sem lagðar væru fyrir starfsfólk. Skiptar skoðanir voru þó á því hvort 

álag væri í raun minna. Hluti viðmælenda telur að álag sé í raun ekki minna heldur hafi 

ánægja með styttinguna áhrif á svörun. Hluti viðmælenda vildi meina að álag á 

vinnustaðnum væri að mestu leyti óbreytt frá því sem áður var en með bættum liðsanda 

og samvinnu væri fólk ánægðara sem létti álagið. Það samræmist rannsókn Maslach o.fl. 

(2001) sem sýndi fram á að með bættum liðsanda dragi úr álagseinkennum sem síðan 

kemur í veg fyrir kulnun í starfi. Fáeinir viðmælendur hafa áhyggjur af ákveðnum hluta 

starfsfólks síns þar sem þeir upplifa þreytu og telja að álag á það sé of mikið. Eins hafi 

verkefnum fjölgað eftir að vinnuvikan var stytt. Álykta má sem svo að þessar áhyggjur 

hafi rétt á sér ef horft er til greiningar Bakker og Costa (2014) á kulnun í starfi þar sem 

niðurstöðurnar sýna að langvarandi þreyta í starfi getur leitt til kulnunar í starfi sem 

getur haft skaðleg áhrif á heilsu starfsfólks og eins framleiðni. Út frá þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að mikilvægt getur verið að greina frá niðurstöðum 

bæði eigindlega og megindlega líkt og Speculand (2009) bendir á. Þar af leiðandi sé 

æskilegt að taka viðtöl við starfsfólk ásamt því að leggja fyrir kannanir til að fá nánari 

lýsingu á upplifun starfsfólks. 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara er hvernig 

stjórnendur upplifi að það gangi að viðhalda óbreyttri þjónustu þrátt fyrir styttri 

vinnuviku. Heilt yfir telja viðmælendur að þjónustan á vinnustöðum þeirra sé óbreytt og 

kom sumum viðmælendum á óvart hversu vel hefur gengið að viðhalda óbreyttri 

þjónustu. McCarthy o.fl. (2010) benda á að það að innleiða aðgerðir líkt og það að draga 

úr vinnutíma og samtímis viðhalda framleiðni geti falið í sér raunverulegar áskoranir 

fyrir millistjórnendur. Á þeim starfsstöðum þar sem opnunartíminn var styttur telja 

viðmælendur að það komi alls ekki niður á þjónustuþegunum. Ekki hafa borist kvartanir 

til stjórnenda að undanskildum einum starfsstað þar sem rétt í upphafi bárust kvartanir 

vegna breytts opnunartíma. Viðmælendur segja að þjónustan gangi fyrir og styttingunni 

yrði sleppt ef þess þyrfti, slíkar aðstæður hefðu hins vegar ekki komið upp. Það 

samræmist því sem Heifetz og Linskey (2002) og Tube og Collins (2000) setja fram um að 
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væntingar til starfs geta komið bæði frá starfsmanninum, stjórnanda og utanaðkomandi 

þjónustuþegum Ef væntingar eru uppfylltar þá helst tryggð þjónustuþeganna.  

Stytting vinnuvikunnar fól í sér vissar breytingar innan vinnustaðanna. Skipulagi var 

breytt og starfsfólk jafnframt að skila sömu vinnu og áður á fjórum til fimm tímum styttri 

vinnuviku. Almennt eru viðmælendur á því máli að afköst hafi ekki minnkað samhliða 

styttingu vinnuvikunnar. Nokkrir viðmælendur upplifa að starfsfólkið sé að afkasta mun 

meiru í starfi en áður. Það má tengja við niðurstöður Nohria, Groysberg og Lee (2008) 

sem sýna að hvatning getur aukið afkastagetu. Það má draga þá ályktun að viss hvati 

felist í styttri vinnuviku með því að skila sömu vinnu á styttri tíma og fá á móti auka 

frítíma og jafnframt sömu laun og áður. En rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin ánægja 

leiði af sér aukin afköst (Landy og Conte, 2013). Eins og áður hefur komið fram segir 

hluti viðmælenda að verkefnum sé að fjölga sem hafi einnig áhrif á það að fólk þurfi að 

afkasta enn meiru. Aðrir töldu sig ekki upplifa breytingu á afköstum. Upplifun 

stjórnenda er almennt sú að léttara sé yfir starfsfólki en áður og að ánægja með styttri 

vinnuviku vægi upp á móti auknu álagi sem myndaðist stundum. Þær niðurstöður passa 

við Speculand (2009) sem heldur því fram að fólk geri það sem þarf ef ánægjan vegur 

þyngra en erfiðið. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni var leitað svara við því hver viðhorf stjórnenda til tilraunaverkefnisins um 

styttingu vinnuvikunnar væru, hver væri upplifun stjórnenda af styttingu vinnuvikunnar 

og hvernig stjórnendur upplifa að það gangi að viðhalda óbreyttri þjónustu þrátt fyrir 

styttri vinnuviku. Helstu niðurstöður gefa til kynna að stjórnendur hafa jákvætt viðhorf 

til styttingar vinnuvikunnar. Stjórnendur upplifa almennt að starfsstaðir þeirra veiti 

sömu þjónustu og áður, að starfsfólk sé ánægðara og samvinna sé meiri. Fyrirkomulagið 

gerir stjórnendum kleift að draga úr vinnu en að sögn margra getur vinnan vegið meira 

einkalífið. Aukinn frítími sem felst í styttri vinnuviku auðveldar þeim að samræma vinnu 

og einkalíf. Rannsóknin gefur því vísbendingar um að stytting vinnuvikunnar hafi jákvæð 

áhrif bæði á stjórnendur sem og annað starfsfólk. 

Viðhorf til jafnvægis á milli vinnu og einkalífs hefur breyst á undanförnum árum og 

hefur starfsfólk í auknu mæli gert kröfur til þess að geta sinnt einkalífinu samhliða starfi. 

Í jafnréttislögum kemur fram að atvinnurekendur eigi að gera starfsfólki kleift að 

samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldunni. Reykjavíkurborg hefur 

tekið forystu á opinberum vinnumarkaði með tilraunaverkefninu um styttingu 

vinnuvikunnar án launaskerðinga, þar sem markmiðið er að auðvelda starfsfólki að 

samræma vinnu og einkalíf. Nokkur stéttarfélög hafa lýst yfir vilja til að skoða styttingu 

vinnuvikunnar og þar hefur BSRB verið fremst í flokki. Félagið átti þátt í að koma á 

samstarfsverkefnum um styttingu vinnuvikunnar bæði hjá Reykjavíkurborg og ríkinu. 

Margt virðist benda til þess að stytting vinnuvikunnar sé jákvæður liður í því að stuðla að 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Bæði sýna kannanir að starfsfólk er ánægðara og eins er 

það upplifun stjórnenda.  

Lítið er til af rannsóknum um áhrif þess að stytta vinnuvikuna og því mikilvægt að 

þróa og rannsaka verkefnið áfram. Það verður að teljast jákvætt að tekin var ákvörðun 

um að framlengja verkefninu hjá Reykjavíkurborg fram til ársins 2019 og að fleiri 

starfsstaðir eigi kost á vera þátttakendur. Starfsstaðir með ólíka starfsemi hafa nú verið 

þátttakendur í verkefninu í rúmt ár. Líkt og fram kom í viðtölum við stjórnendur upplifðu 

þeir mestu ánægjuna innan starfsstaðanna á fyrstu mánuðum eftir að vinnuvikan var 
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stytt. Það að safna gögnum, bæði eigindlegum og megindlegum, yfir lengri tíma innan 

starfsstaðanna er því gagnlegt til að sýna fram á langtíma áhrif. Hluti stjórnenda nefndi 

áhyggjur yfir þreytu og álag hjá ákveðnum hópi starfsfólks. Það er þó erfitt að segja til 

um hvort stytting vinnuvikunnar hafi þar áhrif eða hvort það tengist álagi sem var til 

staðar áður og/eða vegna verkefna sem hafa bæst við. Hluti starfsstaða var valinn inn í 

verkefnið vegna þess að álag hafði mælst þar mikið. Ætla má að ástæða sé til þess að 

skoða það nánar þar sem of mikið álag getur meðal annars leitt til kulnunar í starfi. 

Margir stjórnendur telja þó að stytting vinnuvikunnar auðveldi starfsfólki að takast á við 

álag sökum betri hvíldar.  

Sú spurning vaknar hvort að með styttri vinnuviku verðir Reykjavíkurborg ekki 

eftirsóttari vinnustaður. Sem opinber stofnun eru tækifærin til að veita umbun minni en 

á almennum vinnumarkaði. Með styttingunni felst ákveðin umbun í því að vinna styttri 

vinnuviku án þess að laun skerðist. Hingað til hefur Reykjavíkurborg ekki lagt auka 

fjármagn í styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar og þar með getur stytting 

vinnuvikunnar verið hagkvæm leið til að laða að starfsfólk á starfsstaði sem erfitt er að 

manna. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða það.  

Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar 

yfir á aðra starfsstaði. Rannsóknin gefur innsýn í það að upplifun stjórnenda af stytting 

vinnuvikunnar er almennt jákvæð og að fyrirkomulagið auðveldar þeim að samræma 

vinnu og einkalíf.  
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