
ERINDI TIL FORSTJÓRA FRAMTÍÐARINNAR
– READY FOR “SILENT SPRING OF WORKPLACE HEALTH”?



Mannauðsstjórinn þinn
er örugglega búinn að segja þér þetta

▪ Það er samkeppni um gott fólk

▪ Vinnustaðir með gott orðspor fá fleiri hæfa
umsækjendur og þar vilja fleiri vinna

▪ Vinnusambönd eru að breytast

▪ Einnig eru væntingar og þarfir yngri kynslóða
öðruvísi en þeirra sem eldri eru

▪ Lág virkni og lág framleiðni eru vinnustöðum
mjög kostnaðarsöm

▪ Veikindi eru vinnustöðum mjög
kostnaðarsöm



Vertu fyrirmynd

▪ Þorðu að breyta

▪ Langtímahugsun nauðsynleg

▪ Of seint að byrgja brunninn þegar…

Hugmyndir um stjórnun 
að breytast



Breytingar

▪ Höfum lengi horft á líkamlega heilsu
▪ Slysum fækkað með alls kyns öryggisfulltrúum

▪ Bætt vinnuaðstaða

▪ Höfum ekki horft nægilega vel til 
félagslegra og streitutengdra þátta
▪ Erum allt of dugleg – en samt er framleiðnin lág…

▪ Förum að horfa á mannlega umhverfið 
(human environment)!



Hugsaðu um starfsfólk sem einstaklinga
▪ Human Resources eða Human Beings?

▪ Líkamleg velferð/heilsa
▪ Heilsustyrkir, Hækkanleg borð, Nudd, Heilsufarsmælingar, 

Mötuneyti

▪ Félagsleg
▪ Breakout-herbergi, Viðburðir, Stuðningur við starfsmannafélag

▪ Andleg
▪ Virðing fyrir fjölskyldulífi (vinnutími, fjölskyldan með í mat o.fl.)

▪ Jóga, Núvitund, Orkustjórnun

▪ Fyrirlestrar um streitu, starfsþrot, svefn, hamingju o.fl.

▪ Viðhorf starfsfólks (umræða um toxic hegðun)

▪ Fjárhagsleg
▪ Fyrirlestrar, með áherslu á sparnað (meistaramánuður)



Velferð og stjórnun

▪ Álag
▪ Ekki bara vinnutími

– líka áreiti, vinnuskipulag, óskýr stjórnun o.fl.

▪ Menning, stuðningur og hvatning
▪ Horfa til frammistöðu, ekki bara vinnutíma

▪ Menning sem styður við að dagurinn sé
brotinn upp o.fl.

▪ Sinna stjórnun!



https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2018/03/22/this-professor-says-the-workplace-is-the-fifth-leading-cause-of-death-in-the-u-s/

https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2018/03/22/this-professor-says-the-workplace-is-the-fifth-leading-cause-of-death-in-the-u-s/




Pfeffer vill

▪ Setja lög um mannlega umhverfið

▪ Við förum að mæla
▪ Vinnustundir

▪ Vaktaumhverfi

▪ Álag tengt samþættingu vinnu og einkalífs

▪ Hvort fólk hafi „health insurance“ (á kannski ekki við á Íslandi…)

▪ Vinnustaðir fari meira í forvarnir en að hanna fleiri „wellness
programs“ sem eru bara plástur á slæmt ástand



Félagsleg mengun sem hlýst af:
▪ Árekstrum vinnu og einkalífs
▪ Löngum vinnudögum
▪ Vöntun á því að ráða betur yfir starfinu sínu
▪ Að vera of-stjórnað / „…andað ofan í hálsmálið…“

Svona umhverfi tekur toll af fólki, bæði líkamlega og andlega



Draumurinn um hljóðlátt vor heilbrigðis á vinnustöðum.

Núverandi ástand:
▪ Skaðar árangur vinnustaða
▪ Skaðar velferð einstaklinga
▪ Erum að valda allt of neikvæðum áhrifum



Pfeffer var slegin yfir sögu um forstjóra sem sagði við 1.000 aðra 
forstjóra:
„Þið eruð orsök þeirra krísu sem við glímum við í heilbrigðismálum“!



Rökstuðningur!

1. Stór hluti kostnaðar heilbrigðiskerfa í hinum „þróaða heimi“ 
fer í ólæknandi sjúkdóma

i. Sykursýki, hjarta- og æðasjúkdóma o.fl.

2. Sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar o.fl. 
i. Koma að mestu leyti fram vegna ofáts, lítillar hreyfingar, áfengisdrykkju, 

streitu, tímaleysis o.fl.

3. Streita og tímaleysi
i. Einn stærsti áhrifavaldur er vinnan!



Hvað ætlar þú að gera í þessu?

▪ Eru langir vinnudagar á þínum vinnustað að skila aukinni 
framleiðni?

▪ Er skipulag verkefna í góðu lagi?

▪ Er stjórnun vel sinnt?

▪ Upplifir starfsfólk stuðning frá vinnustað/yfirmanni?

▪ Eru fjarvistir og veikindi í ásættanlegu horfi?
▪ Hvað eru það mörg stöðugildi á árs basis?

▪ Veistu hvað veikindi á þínum vinnustað kosta á árs basis?
▪ Væri hægt að setja meiri pening í forvarnir og lækka þennan kostnað?



Er þetta eitthvað nýtt?

▪ Pfeffer telur ástandið alla vega fara versnandi.

▪ Tölur Virk eru líka mjööööög sláandi!



Amerískt?

Ég horfi á vinnustaði og sé streitu, uppsagnir, lengri 
vinnudaga, árekstra vinnu og einkalífs, efnahagsleg 
óöryggi.

Ég sé vinnustaði sem eru orðnir sláandi 
ómanneskjulegir

Mannauðurinn er okkar mikilvægasta auðlind!



Er einhver tenging hér?

▪ #metoo > #karlmennskan

▪ Meiri hluti forstjóra og æðstu stjórnenda 
eru karlar

▪ Karlar eru vanir að vinna langa vinnudaga

▪ Karllægu gildin hafa verið ráðandi

▪ Þarf að fórna lífsgæðunum fyrir laun og 
stöður?

▪ Kulnun er ekki kvensjúkdómur



Laun fyrir klukkutíma

▪ Væri gaman að sjá nýja nálgun hjá stéttarfélögunum
▪ Þetta snýst ekki bara um að stytta vinnudaginn



„Heim í kvöldmat“-reglan



„Heim í kvöldmat“-reglan



Vinnum til að lifa – lifum ekki til að vinna…



Vinnum til að lifa – lifum ekki til að vinna…



Er þetta smart?



https://www.hugsmidjan.is/6klst

Þetta er smart!

https://www.hugsmidjan.is/6klst


Forstjórar, sýnið kjark, verið fyrirmyndir!

▪ Þorið að breyta

▪ Þorið að breyta aftur

▪ Þorið að viðurkenna ef eitthvað virkar ekki

▪ … og þá er bara finna nýjar leiðir



Mig langar að vekja fólk upp. Þetta 
er alvarlegt mál sem hefur 
alvarlegar afleiðingar, fyrir árangur 
vinnustaða og fyrir velferð fólks.



Stjórnun

▪ Hættum að lesa skýrslur - förum að breyta

▪ Hættum að stinga hausnum í sandinn

▪ Hættum að vera endlaust „dugleg“

▪ Hugsum til forvarna, ekki fleiri plástra

▪ Þorum að velja lífsgæði

▪ Þorum að bregðast við staðreyndum,
prófa nýjar aðferðir og fara nýjar leiðir




