
Núvitund og vinnuumhverfisstjórnun 
  

(Greinaskrif Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið 2016) 
 
Eitt af helstu töfraorðunum á sviði stjórnunarfræða um þessar mundirnar er hugtakið 
„NÚVITUND“ sem er þýðing á enska hugtakinu „mindfulness“. Þegar fylgst er með fjölmiðlum og 
umfjöllun á internetinu má sjá orðið augljós merki að námskeið í núvitund streyma inn á íslenska 
vinnustaði með sama hætti og gerst hefur í nágranalöndum okkar. Mikið hefur verið rætt um 
meinta kosti þessarar aðferðafræði og því hefur verið haldið fram að þeir sem tileinki sér færni í 
núvitund öðlist margháttaðan ávinning: 

 
•    Ró í hugsun og tilfinningum 
•    Bætta skapandi hugsun og tileinkun fleiri sjónarhorna 
•    Aukið innsæi og breytt andleg munstur og atferli 
•    Minnkandi streitu 
•    Aukin líkamleg orka 
•    Bætt samstarfshæfni 
•    Aukinni starfs- og lífsgleði 

 
Með ofangreint í huga skal ekki undra að fræðimenn á sviði vinnuumhverfismála hafi ígrundað og 
skoðað áhrif kerfisbundinnar vinnu með núvitund. 
 
Núvitund eða mindfulness er í grunninn tæki til að skerpa fókus og bæta jafnvægi manna í 
amstri hversdagsins. Við þekkjum líklega flest upplifunina af að vera í miklum önnum þar sem við 
glímum við mörg verkefni samtímis auk þess sem tekist er á við mikilvægar ákvarðanatökur í 
flóknu og síbreytilegu umhverfi samtímans. Þetta krefst náttúrulega þess að fólk hafi góða 
yfirsýn, fókus og jafnvægi – sem margir halda fram að fáist allt gegnum þjálfun í núvitund. Í 
danska tímaritinu Magasinet Arbejdsmiljø 2/2015 var birt áhugaverð grein um núvitund og þar 
útskýrðu menn hugtakið á eftirfarandi hátt: 
  

  
  

Í ofangreindri grein Magasinet Arbejdsmiljø var m.a. rætt við sjúkraliðann Marianne Vallentins 
sem starfar við endurhæfingarmiðstöð fyrir eldri borgara í Kaupmannahöfn. Marianne lýsir í 
greininni hvernig hún átti í basli með eigin viðbrögð við breytingum og nýjum verkefnum allt þar til 
hún fór á námskeið í núvitund á vegum vinnunnar. Áður en hún lærði núvitund þá varð hún alveg 
heltekin af hugsunum um hvernig hlutirnir gætu eiginlega gengið þegar verklagi var breytt. Hún 
varð gröm og geðstirð því hún náði ekki að sjá hlutina fyrir eins og t.d. þegar þrifum var bætt við 
starfsviðið hennar. Í dag eru breytingar orðnar minna mál fyrir hana og hún upplifir að hún sé 
orðin betri í að sleppa hlutum sem ekki eru nauðsynlegir og einbeita sér að því sem er henni 
mikilvægt.   
 
Í greininni var einnig rætt við sálfræðinginn Jacob Piet sem er með Ph.d gráðu í núvitund en 



hann starfar hjá Center for Mindfulness við háskólann í Árósum. Jakob er sannfærður um ágæti 
núvitundar en rannsóknarsvið hans hefur tengst núvitundar-grundvallaðri streituminnkun 
(MBSR). Það er átta vikna þjálfunarprógramm með hópkennslu í 2,5 tíma á viku og 45-60 
mínútna dagleg heimaþjálfun. Þetta er aðferð sem upphaflega var þróuð fyrir sjúklinga með 
alvarlega sjúkdóma en er einnig notuð af heilbrigðu fólki sem aðferð til að takast á við stress og 
vera meira til staðar í núinu. Samkvæmt Jacob Piet hefur stór rannsókn sýnt fram á að 
prógrammið geti með virkum hætti minnkað einkenni streitu, hræðslu og þunglyndis.  
 
Aðferðin hefur einnig verið tekin í notkun á vinnustöðum og margar rannsóknir hafa sýnt fram á 
góðan árangur. Starfsmenn fyrirtækja sem tekið hafa þátt í MBSR prógramminu upplifa aukna 
starfsánægju og færri einkenni um stress, hræðslu og þunglyndi. Samtímis batnar 
skammtímaminnið og hæfnin til einbeitingar auk þess sem ónæmiskerfið styrkist. Niðurstaða 
Jacob Piet er að stress sé óhjákvæmilegur hluti lífsins en að við getum orðið mikið betri að stýra 
stressinu og passa eigið streitustig. 
 
Enginn einhugur um ágætið (hvaðan kemur stressið) 
  
Í grein Magasinet Arbejdsmiljø er einnig rætt við Einar Baldursson hinn vel þekkta 
vinnusálfræðing og fræðimann í streiturannsóknum við háskólann í Álaborg. Umfjöllun Einars 
Baldurssonar er með líkum hætti og í greininni „Mindfulness er ingen mirakelkur mod stress“ sem 
birtist í Ugebrevet A4 á árinu 2012. Hann hafnar því alfarið að núvitund geti verið leiðin fram á við 
í glímunni við stress. Hann heldur því fram að núvitund sé einkennameðhöndlun sem fjarlægi 
ekki orsakirnar fyrir stressi og segir að fyrirtækin ættu frekar að beina sjónum að því hvaðan 
stressið kemur. Samkvæmt Einari er þetta líka einskonar aðferð til að ýta ábyrgðinni á stressi yfir 
á hina einstöku starfsmenn – og draga þannig úr ábyrgð stjórnenda. 
 
Einar Baldursson bendir einnig á að þegar við stormum á námskeið – hvert og eitt – í núvitundar 
tækninni í stað þess að beina sjónum sameiginlega að fyrirtækinu og bæta vinnuumhverfið þá 
leiði slíkt ekki til lærdóms og þróunar. Fyrirtækin missa þannig af verðmætri innsýn í hvað þurfi til 
að bæta vinnuumhverfið og framleiðnina – þegar stressvandamál eru leyst með núvitund. 
 
Í UgebrevetA4 sem áður var minnst á orðaði fræðimaðurinn Einar Baldursson þetta svo: 

 
„Það eru grundvallarmistök að einstaklingsvæða vinnuumhverfis- og stressvandamál með 
þessum hætti. Við getum ekki byggt atvinnulífið upp með því að gera hina einstöku 
starfsmenn ábyrga fyrir einhverju sem tilheyrir sameiginlega umhverfinu. Þessi 
einstaklingsvæðing fjarlægir eftirtektina frá því að bæta vinnuumhverfið“. 

 
Í greininni í Magasinet Arbejdsmiljø var einnig rætt við Ole Fogh Kirkeby sem er prófessor við 
Copenhagen Business School. Ole Fogh aðvarar einnig gegn því að núvitund sé lausnin á 
stressi. Hann segir núvitund einstaklingsvædda nálgun við stressi sem þvingi einstaklingana til 
að horfa í eigin barm í stað þess að menn bregðist sameiginlega við og geri eitthvað við 
vinnuskilyrðin og orsakir streitunnar. Þannig víki atvinnurekendur sér undan ábyrgðinni á 
stressi.    
  
Af námskeiðahaldi í núvitund (snákaolía og gildismat orðfarsins) 
  
Í hinni margtilvitnuðu grein um núvitund frá Magasinet Arbejdsmiljø kemur fram að 
Kaupmannahafnar kommúna hefur boðið starfsmönnum sínum upp á námskeið í núvitund og 
sama hefur nokkur fjöldi sveitarfélaga, fyrirtækja og stofnana gert (tryggingarfélög, bankar, 
sjúkrahús o.fl.). Í Kaupmannahafnarkommúnu hafa um 200 starfsmenn sótt námskeið en 
þátttakan er sjálfviljug og í boði fyrir alla starfsmenn. Samkvæmt ráðgjafa og leiðbeinanda í 
núvitund, Lasse Rønne hjá Arbejdsmiljø København sem er ráðgjafi Kaupmannahafnarkommúnu 
í atvinnulífs- og vinnuverndarmálum þá hefur reynslan af námskeiðunum verið góð. 
 
Fræðimaðurinn Einar Baldursson hefur verið skeptískur á áhrifin af núvitund m.a. þar sem 
aðferðin er í grunninn frá verkfærasafni sálfræðinga og upphaflega ætluð til meðhöndlunar á 



sjúklingum. Honum hugnast ekki yfirfærslan til vinnustaða og hversdagsathafna. Hann er þeirrar 
skoðunar að núvitund sé víðfeðm meðhöndlunartækni sem geti verið gagnleg í höndum fagfólks í 
ákveðnum tilgangi en geti verið skaðleg í höndunum á ólærðum. Fárið kring um núvitund minnir 
hann mest töframeðulin sem seld voru í villta vestrinu á sínum tíma. 
 
Í UgebladetA4 frá 2012 segir forstjóri Confex, eins stærsta danska námskeiðsfyrirtækisins í 
námskeiðum um núvitund, Lars Matjeka að það sé orðið erfitt að selja námskeið um stress. Hann 
telur að það tengist því að starfsmenn þurfi dæmigert að ræða við yfirmann sinn til að fá leifi til að 
fara á námskeið. 

 
„Ef þú ferð inn til yfirmannsins og biður um samþykki fyrir að komast á námskeið um stress 
þá segir þú óbeint að þú sést stressaður eða að þú standir veikt og eigir í vanda með að 
takast á við vinnuna og einkalífið. Ef þú biður hins vegar um að komast á námskeið í 
núvitund þá gefur þú til kynna að þú viljir gjarnan tileinka þér nýja tækni til að halda ró þinni 
og góðu jafnvægi.“ 

 
Þrátt fyrir að námskeið um stress og námskeið í núvitund hafi marga sameiginlega þætti í huga 
Lars Matjekas þá endurspegla þau mismunandi hluti og það er í huga hans hluti skýringarinnar á 
velgengni námskeiða um núvitund       
    
Hjúkrunarkonur tókust á við stress með núvitund 
  
Í tímaritinu Magasinet Arbejdsmiljø 8/2015 var lítil grein um niðurstöður rannsóknar þar sem 
hópur hjúkrunarkvenna á skurðdeild háskólasjúkrahúss Ohio State Universitet tókst á við stress 
m.a. með aðferðum núvitundar.  
  
Hópur rannsóknarfólks réðst í að rannsaka hvort hægt væri að draga úr streitustiginu með því að 
beita m.a. tækni frá núvitund. Sum störf hafa innbyggt mikið streitustig og það varðar m.a. störf 
hjúkrunarkvenna á gjörgæslu þar sem líf fólks er í húfi. Auk þess sem það skiptir miklu að menn 
séu ráðnir til að leysa verkefnin þá skapar ófyrirsjáanleikinn og hættan á dauðsföllum í sjálfu sér 
aukið viðbúnaðarstig hjá starfsmönnunum. Rannsóknarfólkið mældi streitustigið hjá tilraunahópi 
viku fyrir tilraun (og hjá viðmiðunarhópi) og keyrði síðan 8 vikna þjálfun í yoga, hugleiðslu, 
afslöppun og núvitund til að takast á við stress. Viku síðar mældu menn síðan streitustigið á ný. 
Niðurstöðurnar voru 40% fall í streitustigi hjá þeim sem tóku þátt í tilrauninni – en óbreitt hjá 
viðmiðunarhópnum      
  
Niðurlag (já og nei) 
  
Að mati höfundar þessarar samantektar er ekki vafi á að aðferðir núvitundar geta gagnast mjög 
vel í vinnuverndarstarfinu – þ.e. ef rétt er að verki staðið. Hinar mismunandi skoðanir fræðimanna 
tengjast án vafa að nokkru leiti þeim ólíku nálgunum sem verið hafa milli skandinavískra og 
amerískra fræðimanna í garð streituvandamála þ.e. skandinavíska hefðin sem bygggir á að laga 
vinnuaðstæður en ameríska hefðin sem hefur verið að efla starfsmanninn þ.e. gera hann betur 
færan um að þróa eigin bjargráð „coping“ til að takast við aðstæðurnar.     

 

Við greinarskrifin var stuðst við: 
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