
 

Félagsráðgjafardeild 
 

BA-ritgerð 
 

 
 

Starfsánægja og streita hjá starfsmönnum 
Barnaverndar Reykjavíkur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgerður María Friðriksdóttir 
Febrúar 2009 

 
 
 
 



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umsjónarkennari: Steinunn Hrafnsdóttir 
 
Nemandi: Valgerður María Friðriksdóttir 
 
Kennitala: 120984-2419 



 
 

3 

Efnisyfirlit 
 
 
 
Útdráttur ...................................................................................... 4 
 
Inngangur..................................................................................... 5 

 
Starfsánægja ................................................................................ 7 

Kenningar um starfsánægju. ........................................................................................8 
 

Streita ......................................................................................... 11 
Skilgreining á streitu..................................................................................................12 
Einkenni streitu .........................................................................................................13 

 
Fyrrum rannsóknir.................................................................... 15 

Starfsfólk félagsþjónustu ...........................................................................................18 
 

Aðferðarfræði rannsóknarinnar............................................... 22 
Aðferð .......................................................................................................................22 
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, hlutverk og starfsemi..............................................22 
Þátttakendur ..............................................................................................................24 
Mælitæki ...................................................................................................................24 

 
Niðurstöður ................................................................................ 26 

 
Umræður .................................................................................... 62 

 
Heimildaskrá.............................................................................. 66 



 
 

4 

Útdráttur 

Tilgangur rannsóknar þessarar var að kanna hver starfsánægja og streita 

væri hjá starfsmönnum Barnaverndar Reykjavíkur. Spurningarlisti var lagður 

fyrir alla starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur sem voru 29 talsins en 18 svöruðu 

honum eða 62,2%. Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 63,7% 

starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög 

eða frekar ánægðir í starfi sínu. 87,9% starfsmannanna voru sammála því að þeir 

fyndu fyrir hlutverkaóvissu og 30,5% starfsmannanna voru sammála því að þeir 

fyndu fyrir hlutverkaátökum. 58,3% starfsmannanna fundu nær alltaf eða oft fyrir 

streitu í starfi. 36,3% starfsmannanna fundu mjög eða frekar mikið fyrir streitu og 

pirrings í starfi og 38,8% mátu aðstæður í lífi sínu nokkuð eða mjög oft 

streituvaldandi. Að lokum fundu 11,1% starfsmannanna nokkuð eða mjög oft fyrir 

vanlíðan eða óþægindum. Niðurstöður rannsóknar þessarar má túlka þannig að 

þrátt fyrir töluverða streitu í starfi virðast starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur 

vera ánægðir í starfi sínu. Þessar niðurstöður eru sambærilegar svipuðum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á starfsmönnum í félagsþjónustu bæði 

hérlendis og erlendis.  

Auk umfjöllunar um rannsóknina þá verða hugtökin starfsánægja og streita 

skilgreind, en einnig verður fjallað um helstu kenningar sem settar hafa verið 

fram um starfsánægju og streitu í starfi. 
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Inngangur 

Starfsánægja og streita í starfi  eru þekkt fyrirbæri og hafa verið um all langt skeið. Flestir 

einstaklingar verja töluverðum hluta ævi sinnar í vinnu og því er mikilvægt að fólki líði 

vel í starfi sínu og að það sé ánægt. Á undanförnum árum hefur umræða um starfsánægju 

aukist en svo virðist vera sem fólk sé sífellt að verða meðvitaðra um það hvað það skiptir 

miklu máli að einstaklingurinn sé ánægður í starfi. 

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á starfsánægju en þættir eins og fjölbreytni, sjálfstæði og ábyrgð í starfi eru taldir 

auka starfsánægju. En auk þeirra eru þættir eins og umhyggja yfirmanns til 

starfsmannsins, umbun fyrir vel unnin störf og þægilegur, hvetjandi, afslappaður og 

styðjandi starfsandi einnig taldir auka starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Hildur 

Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002; Páll Biering og 

Birna Flygenring, 2000; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

 En um leið og umræðan um starfsánægju hefur aukist hefur einnig borið meira á 

umræðu um þá streitu sem fólk upplifir í starfi sínu. Flestir einstaklingar upplifa streitu 

einhvern tímann á starfsleiðinni og þarf það alls ekki að vera neikvætt. En ef streitan er 

mikil og langvarandi þá getur hún farið að hafa neikvæð áhrif á líðan einstaklingsins bæði 

andlega, líkamlega og einnig á hegðun hans (Ingrid Kuhlman, 2002; Powell, 1999). 

Fjöldinn allur af rannsóknum hafa verið gerðar til að komast að því hvaða þættir það eru 

sem taldir eru orsaka streitu. Niðurstöður þeirra benda til þess að þættir eins og lítil 

hvatning, stífur og formfastur starfsandi, lélegt upplýsingaflæði, mikil vinna, lítið 

sjálfræði starfsfólks og óskýrar eða misvísandi kröfur til starfsmanna geti leitt til streitu 

(Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002; Páll 

Bierning og Birna Flygenring, 2000; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Starfsánægja og streita er misjöfn eftir starfstéttum. Sumar starfstéttir þurfa að lifa 

við töluverða streitu öðru hverju á meðan aðrar komast nær alveg hjá henni. Rannsóknir 

sem gerðar hafa verið hafa sýnt að þær starfstéttir sem vinna með fólki á einn eða annan 

hátt upplifa oft töluverða streitu í starfinu (Cartwright o.fl., 2005). En þrátt fyrir að 

starfsstéttir sem vinna með fólki upplifi streitu í starfi er ekki þar með sagt að 

starfsánægjan hjá þeim mælist ekki há. Þvert á móti. Skýringin á því gæti meðal annars 

verið sú að þeir sem eru að vinna með fólki gefa mikið af sér og eru oftar en ekki að 
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hjálpa öðrum. Það að hjálpa fólki sem er hjálparþurfi getur gefið einstaklingnum mjög 

mikið og veitt honum ánægju (Frensch, Harvvey, Mandell, Stalker og Wright, 2006). 

 

 Áður en vinnslan við rannsókn þessa hófst hafði ég lesið að erlendar rannsóknir 

hafi sýnt að streita hjá starfsfólki barnaverndarnefnda sé mikil og að starfsmannavelta þar 

sé þó nokkur. Með því kviknaði áhugi minn á því að athuga hvort þetta ætti einnig við um 

starfsfólk barnaverndarnefnda hér á landi. Ég hafði samband við yfirmann Barnaverndar 

Reykjavíkur og fékk samþykki hans til að rannsaka starfsánægju og streitu hjá 

starfsmönnunum þar. 

Í rannsókn þessari verður kannað hversu ánægðir starfsmenn Barnaverndar 

Reykjavíkur eru í starfi sínu, en einnig verður kannað hvort starfmennirnir finni fyrir 

mikilli streitu í starfi. Til að fá sem nákvæmustu niðurstöður var lagður spurningarlisti 

fyrir starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur og niðurstöður unnar úr honum. 

  

Í fyrstu verður fjallað um starfsánægju og streitu almennt og þar að auki verða 

hugtökin starfsánægja og streita skilgreind. Fjallað verður um helstu kenningar sem settar 

hafa verið fram á starfsánægju og streitu í starfi. Farið verður yfir helstu rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á starfsánægju og streitu og því næst verður fjallað um rannsóknir á 

starfsánægju og streitu hjá starfsmönnum félagsþjónustunnar bæði hérlendis og erlendis.  

Aðferðarfræði í rannsókninni verða næst gerð skil. Þar verður fjallað um þær 

aðferðir sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar, stutt umfjöllun verður um hlutverk 

og starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur og greint verður frá þátttakendum og hvaða 

mælitæki voru notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar verða því næst birtar og að lokum verður umræða 

um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á starfsánægju og streitu. 
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Starfsánægja 

Í þessum kafla verður fjallað um ánægju fólks í starfi sínu. Í byrjun verður fjallað um 

starfsánægju almennt, því næst verður hugtakið starfsánægja skilgreint, fjallað verður um 

kenningar sem settar hafa verið fram um starfsánægju og að lokum verður farið í 

rannsóknir sem hafa verið gerðar til að kanna starfsánægju. 

Fólk sem er í fullri vinnu eyðir um það bil einum þriðja hluta ævi sinnar í 

vinnunni að meðaltali. Þess vegna er mikilvægt að fólk líti á vinnuna sem gefandi og 

ómaksins virði en ekki einungis til að afla tekna. Fólk þarf að finna að tíma þeirra og 

fyrirhöfn sé vel varið í vinnunni en einnig þarf fólk að finna fyrir örvun án þess þó að hún 

leiði til streitu og pirrings (McLean, 1999). 

Guðmundur Finnbogason var líklega fyrsti Íslendingurinn til að skrifa um 

starfsánægju. Í bók sem hann skrifar um vinnuna fjallar hann um að sú ánægja sem fólk 

fær út úr vinnu sinni sé líklega mjög í takt við persónueiginleika hvers og eins. 

Guðmundur kom fram með þá kenningu að persónubundnir eiginleikar væru helstu 

áhrifaþættir starfsánægju en kenning þessi varð þó ekki viðurkennd fyrr en mörgum 

áratugum eftir að hann kom fyrst fram með hana (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Mikið hefur verið fjallað um hugtakið starfsánægju í vinnufélagsfræði, 

vinnusálfræði og öðrum skyldum greinum á síðustu áratugum (Ómar H. Kristmundsson, 

199). Ýmsar skilgreiningar á hugtakinu hafa einnig komið fram en helstu atriði nýjustu 

skilgreininganna er eftirfarandi: ,,Starfsánægja er tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því 

starfi sem svarandinn gegnir, þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer fram í huga 

hans, þar sem hann ber saman allt það sem hann fær út úr starfinu annars vegar og allt 

það sem hann ætlast til að fá út úr starfinu hinsvegar (það sem hann átti von á, telur sig 

eiga skilið o.s.frv)“ (Ásta Bjarnadóttir, 2000, bls. 63).  

Í starfsmannakönnunum undanfarin ár hafa spurningar um starfsánægju verið 

áberandi en reglulega gera fjölmörg fyrirtæki og stofnanir kannanir til að kanna 

starfsánægju starfsmanna sinna. Starfsánægja hefur verið athuguð frá tveimur hliðum, 

annars vegar starfsánægja almennt og hins vegar afstaða til einstakra þátta í starfi, til 

dæmis samstarfsfólk, samskipti, starfsframi, laun og launatengdir þættir, vinnuumhverfi 

og stjórnun stofnunar. Rannsóknir á starfsánægju hafa þó aðallega verið gerðar í þeim 
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tilgangi að reyna að komast að því hvað orsakar starfsánægju og hver áhrif hennar eru á 

starfsemi skipulagsheildarinnar (Ómar H. Kristmundsson, 1999). 

Til að skýra áhuga á starfsánægju hafa ýmsir fræðimenn þar á meðal Slocum, 

Hulin, Rhodes og Mandilovitch komið fram með eftirfarandi:  

 

1. Stjórnendur láta sér annt um velferð starfsmanna sinna og upplýsingar um 

starfsánægju eða óánægju þeirra eru því mikilvægar. 

2. Starfsánægja er álitin mikilvæg forsenda fyrir árangri starfshópsins. Ánægja í starfi 

er talin hafa jákvæð áhrif á starfsemi stofnunar eða fyrirtækis en óánægja álitin geta 

tengst t.d. ófullnægjandi þjónustu stofnunar, litlum afköstum eða hárri 

starfsmannaveltu. 

3. Lítil starfsánægja, eða óánægja í starfi, er talin geta endurspeglað ,,meinsemdir“ hjá 

stofnanaheildinni, t.d. vandamál stjórnunarlegs eðlis, óviðunandi vinnuaðstæður, 

mikið vinnuálag, lág laun eða langan vinnutíma. Neikvæð afstaða til stjórnenda er 

talin gefa til kynna að bæta þurfi stjórnunaraðferðir og samskipti við starfsfólk. Atriði 

tvö og þrjú eru samofin (Ómar H. Kristmundsson, 1999, bls. 66).  

 

Að lokum eru nokkur atriði sem virðast skipta máli þegar kemur að starfsánægju, 

en þau atriði eru; að starfsmaður viti hvað hann eigi að gera og hvers sé ætlast til af 

honum í starfinu, að starfsmaðurinn nái tökum á þeim verkefnum sem honum eru ætluð 

og að hann upplifi að árangur getið náðst, að starfsmaður upplifi að hann sé hluti af heild 

og að hann beri ábyrgð, að starfsmaðurinn upplifi að hann geti lært af verkefnum sínum 

og að verkefnin hafi tilgang, að starfsmaðurinn upplifi að starfsímynd hans sé góð en ekki 

að það sé litið niður á starf hans og að lokum skiptir starfsandinn í vinnunni miklu máli 

en svo virðist sem starfsánægja sé smitandi (Buchanan og Huczynski, 2004). 

 

Kenningar um starfsánægju 

Kenningar áhrifaþátta á starfsánægju eru oft flokkaðar í fjórar meginstefnur. Sú fyrsta 

kom frá Frederick W. Taylor í kringum annan áratug tuttugustu aldarinnar. Hún fjallaði 

um að með því að auka efnislegan aðbúnað, bæta vinnuumhverfi starfsmanna og laun 

myndi starfsánægja og frammistaða aukast. Boðskap þessarar stefnu má ennþá sjá til 
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dæmis í verksmiðjum og frystihúsum en þar eru starfsaðstæður gerðar góðar og 

snyrtilegar og einnig eru bónuskerfi víða.  

 Önnur stefnan kom frá rannsóknum Mayo og félaga í Hawthorne í 

Bandaríkjunum. Í henni var þungamiðjan félagslegir þættir eins og góð samskipti milli 

undir- og yfirmanna, góð samskipti meðal starfsmannanna sjálfra og að andrúmsloft á 

vinnustaðnum væri gott. Með þessu voru yfirmenn og stjórnendur hvattir til að gera vel 

við starfsfólk sitt til dæmis með því að bjóða á jólahlaðborð, gefa gjafir og fleira (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000; Buchanan og Huzinsky 2004; Weinbach, 2003).  

 Þriðja stefnan leggur fyrst og fremst áherslu á eiginleika og innihald starfsins 

sjálfs. Í kenningu þeirra Hackmans og Oldhams koma þessir eiginleikar vinnunnar einna 

skýrast fram en kenning þeirra sem nefnd er vinnuauðgunarlíkanið var áhrifamikið í 

stjórnunarfræði í kringum 1980 og er það enn þann dag í dag (Ásta Bjarnadóttir, 2000; 

Buchanan og Huzinsky 2004). Kenning þeirra byggir á kenningu Frederick Herzberg en 

nánar verður fjallað um hann síðar. Þeir komu fram með fimm þætti sem að þeir töldu að 

skiptu máli til að auðga vinnuna. Þessir þættir eru; fjölbreytni, að vinnan sé fjölbreytt, 

mjög einhæf vinna virkar ekki mjög hvetjandi og einnig hafa rannsóknir sýnt að einhæf 

störf leiða til minni starfsánægju heldur en fjölbreytt störf. Mikilvægi starfs, að 

starfsmaðurinn sjái að starf hans skiptir máli fyrir fyrirtækið og samfélagið. Sjálfstæði, að 

starfsmaðurinn finni fyrir sjálfstæði í starfi sínu og fái að ráða sér að einhverju leyti 

sjálfur. Að lokum viðbrögð við frammistöðu í starfi, að starfsmaðurinn fái endurgjöf fyrir 

vel unnin störf eins og hrós og fleira (Buchanan og Huczynski, 2004; Weinbach, 2003).  

Fjórða stefnan leggur áherslu á starfsmanninn sjálfan og að hvaða leyti 

starfsánægjan byggist á eiginleikum starfsmannsins. Eiginleikar starfsmannsins eru þar 

aðalatriðið en eiginleikar starfsins auka atriði. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að 

kanna tengsl starfsánægju og almennrar ánægju í lífinu og hafa þær flestar sýnt að tengsl 

eru á milli lífsánægju og starfsánægju. Ein af þessu kenningum nefnist smitunarkenning 

(spill-over theory) en í henni er fjallað um að ánægja með einn þátt geti smitað út frá sér á 

annan þátt. Þannig getur ánægja einstaklings í einkalífi smitað út frá sér og aukið ánægju 

hans í starfi. Í þessari kenningu er talið að orsakatengslin séu gagnvirk, það er að segja að 

starfsánægja orsakar lífsánægju engu að síður en að lífsánægja leiði til starfsánægju (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000; Buchanan og Huczynski, 2004; Weinbach, 2003).  
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Aðrir fræðimenn hafa einnig sett fram kenningar um starfsánægju en Abraham 

Harold Maslow setti fram árið 1950 svokallaðan þarfapýramída og er sú kenning enn 

þann dag í dag í fullu gildi. Um kenninguna hefur þó verið deilt og hún verið gagnrýnd. 

Hann raðaði þörfum fólks í ákveðin pýramída og taldi að fólk þyrfti að fullnægja hverju 

stigi fyrir sig og þannig vinna sig upp pýramídann. Einnig taldi hann að ekki væri hægt að 

vera á mörgum stigum samtímis heldur færði fólk sig smátt og smátt ofar í pýramídanum. 

 

Í þarfapýramídanum eru níu stig; 

 

9. Sjálfsbirting 

8. Frelsi til að tjá sig og rannsaka heiminn, nauðsynleg fyrir fullnægingu á öðrum þörfum 

7. Andleg þörf 

6. Fegurð og skipulag 

5. Að þekkja og skilja, til dæmis; forvitni, að læra, þekking, prófa sig áfram, gera tilraunir 

og skoða 

4. Sjálfsvirðing, til dæmis; sjálfsöryggi, sjálfstraust, árangur, kraftur, frelsi, athygli 

3. Tengsl, til dæmis; ást, sambönd, tilfinningin um að vera partur af einhverju, 

væntumþykja 

2. Öryggi, til dæmis; friðsæld, frelsi frá ótta og ógnum, skjól og skipulag og þægindi 

1. Líffræðilegar þarfir, til dæmis; sólin, vatn, matur, svefn, súrefni og kynlíf 

 

Með því að reyna að uppfylla sem flest af þessum níu stigum getur stjórnandinn 

byggt upp góðan vinnustað að mati Maslow. Ef fyrstu tveimur stigunum, líffræðilegum 

þörfum og öryggisþörfum er ekki fullnægt þá mun starfsfólkið ekki lifa það af. Ef þörf 

starfsfólksins fyrir ást og álit er ekki fullnægt þá hefur það ekki sterka sjálfsmynd og 

upplifir sig hjálparvana. Sé þessum þörfum hins vegar fullnægt getur starfsfólkið fundið 

fyrir auknu sjálfstrausti. Því er mikilvægt að starfsfólk geti fullnægt þörfum sínum miðað 

við stigin og að starfsfólk þroskist í starfinu (Buchanan og Huczynski, 2004). 

Þrátt fyrir að kenning Maslow sé enn í fullu gildi hefur hún hlotið gagnrýni og þá 

aðallega fyrir það að vera óljós og geta ekki raunverulega sagt fyrir um hegðun fólks en 
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einnig fyrir að endurspegla aðallega hvítt millistéttarfólk (Buchanan og Huczynski, 

2004). 

Rúmum tveimur áratugum síðar eða árið 1972 kom svo maður að nafni Clayton 

Alderfer fram með svokallaða ERG kenningu. En hann byggði kenningu sína á 

þarfapýramída Maslows. Hann færði rök fyrir því að það væri mun skýrara í því að setja 

fram þrjá grundvallarflokka af þörfum en þarfirnar kallaði hann; tilveruþarfir, 

tengslaþarfir og vaxtaþarfir. Í tilveruþörfunum setur hann saman líkamlegar- og 

öryggisþarfir, í tengslaþörfunum setur hann saman tengsla- og virðingaþarfir og í 

vaxtaþörfunum setur hann saman sjálfsbirtingu og sjálfsvirðingaþarfir. Ólíkt Maslow 

telur Alderfer hins vegar að fólk geti uppfyllt mismunandi þarfir á sama tíma (Buchanan 

og Huczynski, 2004).  

Frederick Herzberg kom fram með kenningu sem hann kallaði tveggja stuðla 

kenningu af hvatningu. Hann bjó til tvo flokka, annars vegar flokka sem hvetja og hins 

vegar hollustuþætti. Í fyrri flokkinn setti hann þætti eins og árangur, ábyrgð, 

viðurkenningu, frama og vöxt en í seinni flokkinn setti hann vinnuaðstæður, 

stjórnunarstíl, stöðu, öryggi, laun og stefnumótun. Hann framkvæmdi rannsókn til að 

kanna hvort þættir sem hvetja eða hollustuþættir hefðu meiri áhrif á starfsánægju og 

leiddi kenning hans í ljós að þættir sem hvetja veittu meiri starfsánægju heldur en 

hollustuþættir. Hollustuþættirnir voru þó nauðsynleg forsenda þess að fólki liði vel í 

vinnu en þeir veittu ekki starfsánægju heldur hvatningu (Buchanan og Huczynski, 2004). 

 

 

Streita 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um streitu, hugtakið streita verður skilgreint og 

einnig verður fjallað um ýmis einkenni streitu. 

Streita er eitthvað sem hefur fylgt manninum í mörg hundruð ár og hefur í raun 

verið þess valdandi að maðurinn hafi lifað af. Þegar hætta steðjaði að forfeðrum okkar 

brást líkami þeirra við með streitu og er líkami nútíma mannsins byggður upp á sama hátt 

og eru viðbrögð hans því þau sömu (Bronsberg, 1989). 
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Streita er eitt af þeim einkennum sem geta komið fram í lífinu á hverjum degi. 

Flestir kannast við það að upplifa streitu en streita virðist þó angra suma einstaklinga 

meira en aðra. Einstaklingar bregðast misvel við álagi, sumir geta verið rólegir í krefjandi 

og erfiðum aðstæðum á meðan aðrir virðast þola minna álag. Að lokum er mismunandi 

hve lengi einstaklingar þola streitu. Þegar streita er orðin langvarandi ástand og farin upp 

fyrir streituþol þá getur hún farið að hafa neikvæð áhrif á líf einstaklinga, vellíðan þeirra 

og frammistöðu (Ingrid Kuhlman, 2002). Þegar streitan verður að vandamáli er hún orðin 

mikil og hefur varað í langan tíma. Hún fer þá ekki einungis að hafa áhrif á líf 

viðkomandi heldur einnig fjölskyldu hans og atvinnu. Streita af neikvæðum toga hefur 

áhrif á heilsu fólks og samskipti þeirra. Í dag er vinnan farin að skipa lykilhlutverki í lífi 

fólks. Hún er farin að taka meiri tíma en hún gerði áður fyrr og kemur því niður á 

fjölskyldulífi viðkomandi. Auk þess hefur sú breyting orðið í gegnum árin að konur eru 

farnar á vinnumarkaðinn í jafn miklum mæli og karlar og er starfsframi þeirra nú jafn 

mikilvægur og karlanna (Ásta Snorradóttir, 2005).  

Þegar einstaklingur upplifir streitu í starfi sínu bregst líkaminn við með því að 

losa streitu hormón út í blóðrásarkerfið. Um leið spennast vöðvarnir upp, blóðstreymi 

eykst og hjartslátturinn eykst. Þessi líkamseinkenni koma ekki til með að hafa áhrif á 

einstakling en þau koma einstaka sinnum fyrir. Hins vegar ef þessi einkenni koma oft upp 

þá aukast líkur á allskyns sjúkdómum og lasleika eins og höfuðverk, hjartasjúkdómum og 

verkjum í vöðvum (Kelly, 2002).  

 

Skilgreining á streitu 

Líkt og með starfsánægju eru til nokkrar skilgreiningar á hugtakinu streita.  Streitu má 

skilgreina sem viðbrögð líkamans við streituvökum sem geta verið margvíslegir og af 

ýmsum gerðum bæði í vinnuumhverfinu og í einkalífi. Streitu má einnig skilgreina sem 

skaðleg viðbrögð starfsmanns við miklu vinnuálagi, en þessi viðbrögð geta bæði verið 

líkamleg og tilfinningaleg. Ef þessi viðbrögð eru langvarandi geta þau leitt til andlegs og 

líkamlegs heilsubrests (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Í stuttu máli má segja að það sem veldur streitu hjá einstaklingi er það bil sem 

myndast getur á milli þess sem hann treystir sér til og telur sig geta gert og hins vegar 
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þeirra krafna sem hann telur sig fá frá samstarfsmönnum og vinum. Ef samræmi er á milli 

þessa tveggja þátta myndast ekki bil og einstaklingurinn upplifir ekki streitu. Hins vegar 

ef gerðar eru of miklar eða of litlar kröfur til einstaklingsins getur þetta bil myndast og 

einstaklingurinn upplifir streitu (Bronsberg, 1989). 

Ýmsir ógnandi þættir, aðstæður eða atburðir geta haft áhrif á einstakling og leitt 

til streitu. Aðstæður geta verið bæði frá ytra umhverfinu sem og einstaklingnum sjálfum 

eins og tilfinningar og hugsanir. Líkamlegt ástand einstaklingsins skiptir miklu máli en 

þeir sem eru líkamlega hraustir ráða að jafnaði betur við streitu heldur en þeir sem eiga 

við heilsuvandamál að stríða. Þrátt fyrir að neikvæðar aðstæður virðast oftar valda streitu 

þá geta jákvæð atriði eins og frí, fjölgun í fjölskyldunni, brúðkaup og sættir í hjónabandi 

framkallað streituviðbrögð. Því má segja að ekki einungis ógnir og neikvæðar tilfinningar 

eins og hræðsla og kvíði séu tengd streitu heldur geta jákvæðir þættir og áskoranir eins og 

ákafi og spenna tengst streitu og ýtt undir hana (Bronsberg, 1989).    

 

Einkenni streitu 

Ýmis einkenni geta leitt til streitu en þau geta verið andleg- og líkamleg- 

hegðunareinkenni. Andleg einkenni geta verið pirringur, kvíði, reiði, vonleysi, leiði, 

kyndeyfð og einbeitingaskortur. Líkamleg einkenni geta verið ör hjartsláttur, hár 

blóðþrýstingur, vöðvabólga, breytt líkamsþyngd, meltingartruflanir og svefntruflanir. Að 

lokum geta hegðunareinkennin sem auðvelt er að sjá verið misnotkun áfengis eða annarra 

vímuefna, slök frammistaða, lítil samskipti við samstarfsfélagana, breyttar svefnvenjur, 

tíðar fjarvistir, mistök í starfi, eirðarleysi, ofát eða lystarleysi og árásargirni. En í 

hegðunareinkennunum má sjá augljóslegar breytingar á lífi fólks (Ingrid Kuhlman, 2002; 

Davidson og Fielden, 1999).  

Eins og kemur fram hér að ofan er streita eitthvað sem allir kannast við og flestir 

þurfa að glíma við einhvern tíman á lífsleiðinni. Til að ná tökum á streitunni er lykilatriði 

að þekkja hver eigin streituviðbrögð eru en einnig að vita hve mikið álag við þolum. Sá 

sem ekki veit hvert eigið tilfinningaástand er, er ekki líklegur til að geta stjórnað því. Með 

því að læra að meðhöndla og stjórna þessum tilfinningum getur streita nýst fólki á 



 
 

14 

uppbyggilegan hátt. Hún getur þannig verið jákvæð, laðað fram sköpunargáfu og hvatt 

fólk áfram (Ingrid Kuhlman, 2002). 

  Að lokum er oft talað um kulnun í starfi eða að fólk verði útbrunnið í starfi. 

Kulnun í starfi er talin koma í kjölfar þess að einstaklingar finna fyrir depurð, þreytu og 

sljóleika í starfi sínu. Þessi einkenni geta komið upp vegna þess að einstaklingum finnast 

þeir ekki fullnægja starfinu á einhvern hátt, finnast starfið vera þeim ofviða og finnst þeir 

ekki geta uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til þeirra (Vinnueftirlit ríkisins, 1994).  

Kulnun í starfi samkvæmt Bronsberg (1998) er talin koma í fimm skrefum en 

skrefin fimm eru;  

 

1. Ákafi: Vinnan er hvetjandi, sjálfstraustið að koma, yfirvinnan skemmtileg og væntingar 

miklar. 

 2. Stöðnun: Árangur er minni en maður bjóst við. Þetta gekk ekki alveg upp. Maður fer 

að efast um starfið og sjálfan sig. Verður neikvæður og það smitar út frá sér. Heilsunni 

hrakar og vinnustundir tapast. 

 3. Vonbrigði: Framtíðin er svört. Vanmetakennd gerir vart við sig, pirringur eykst og 

maður fjarlægist vinnuna. Upp kemur það sem kallað hefur verið „dehumanizing effect“ 

þegar kaldhæðni og áhugaleysi eykst gagnvart starfinu. 

 4. Áhugaleysi: Maður upplifir sig á rangri leið, niðurleið. Sjálfstraustið, metnaðurinn og 

áhuginn minnkar, menn draga sig í hlé og framleiðni minnkar. Kaldhæðni og neikvæðni. 

 5. Kulnun: Líkamlegt hrun verður og í kjölfarið þarf að stokka spilin að nýju, hefja nýtt 

líf og læra að takast á við vandamálið (Vigdís Stefánsdóttir, 2003, bls. 82-83). 

 

Mismunandi er á hve löngum tíma einstaklingur fer í gegnum þessi stig og hvað 

hann er lengi á hverju stigi. Einn einstaklingur getur brunnið út á nokkrum vikum á 

meðan annar getur haldið áfram í nokkur ár og jafnvel allt til starfsloka (Bronsberg, 

1998). 

Þær stéttir sem eru í áhættuhópi við að brenna út í starfi eru þær sem vinna á einn 

eða annan hátt við að sinna einstaklingum sem eiga við vandamál að stríða. En dæmi um 

slíkar starfstéttir eru félagsráðgjafar, lögregluþjónar og læknar (Bronsberg, 1998; 

Cartwright o.fl., 2005).  
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Fyrrum rannsóknir 

Ásta Bjarnadóttir (2000) gerði rannsókn á starfsaðstæðum 514 hálfþrítugra Íslendinga 

með tilliti til hugsanlegra áhrifaþátta á starfsánægju. Í rannsókn þessari kom í ljós að 

71,9% svarenda voru ánægðir með starf sitt og enginn munur var á svörum kynjanna. Þeir 

þættir sem skiptu mestu máli um starfsánægju voru flokkaðir í innri og ytri eiginleika. 

Innri eiginleikar voru fjölbreytileiki í starfi, góð nýting á hæfileikum starfsmannsins, 

tækifæri til að bera ábyrgð og gefa starfsmanninum færi á að vinna sjálfstætt. Ytri 

eiginleikarnir voru virðingarstaða starfs, umhyggja frá yfirmanni og sá möguleiki á að fá 

stöðuhækkun. Þessir eiginleikar bæði innri og ytri tengdust allir starfsánægju með 

marktækum hætti en laun virðast vera óháð starfsánægju. Sá þáttur sem hafði sterkustu 

tengslin við starfsánægju var spurningin ,,hvort starfið var í upphafi valið einungis vegna 

þess að engin önnur störf stóðu til boða eða hvort svarandinn hafði einhverjar ákveðnar 

ástæður fyrir því að velja starfið“ (Ásta Bjarnadóttir, 2000, bls. 72).  

Út frá rannsókn Ástu (2000) má því draga þá ályktun að í þeim störfum þar sem 

fjölbreytni, sjálfstæði, ábyrgð í starfi og nýting hæfileika eru höfð að leiðarljósi, þar séu 

auknar líkur á meiri starfsánægju.  

Árið 2002 var gerð könnun á líðan, vinnuumhverfi og heilsufari starfsmanna sem 

vinna í útibúum banka og sparisjóða á Íslandi. Spurningarlisti var lagður fyrir alls 1847 

starfsmenn banka og sparisjóða og var svarhlutfallið mjög gott eða 80%. Helstu 

niðurstöður könnunarinnar voru þær að tengsl voru milli aukinnar streitu og óskýrra 

og/eða misvísandi krafna til starfsmanna, lítils sjálfræðis starfsfólksins og ef afspurn barst 

um að breyta ætti vinnustaðnum. Nokkrir þættir voru líklegir til að draga úr streitu en þeir 

voru umhyggja yfirmannsins fyrir heilsu og líðan starfsmanna, umbun fyrir vel unnin 

störf og einnig þægilegur, hvetjandi, afslappaður og styðjandi starfsandi. Þættir sem voru 

aftur á móti líklegri til að auka streitu voru lélegt upplýsingaflæði, stífur og formfastur 

starfsandi og lítil hvatning um að koma með tillögur til úrbóta á vinnustaðnum. Þeir 

starfsmenn sem fundu fyrir streitu leituðu oftar til læknis vegna kvíða/spennu, 

þunglyndis, síþreytu eða annarra sjúkdóma og þessir starfsmenn voru einnig oftar 

fjarverandi frá vinnu. Þegar kom að líkamlegu álagi starfsmanna kom í ljós að þeir sem 

fundu fyrir mikilli streitu voru oft líkamlega örmagna í lok vinnudags (Hildur 

Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002). 
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 Að lokum kom fram í könnuninni að starfsánægja starfsmanna banka og 

sparisjóðanna virðist vera mikil en 85% starfsmanna sögðust oft eða alltaf vera ánægðir í 

starfinu (Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002). 

 Könnun var gerð árið 1999 á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna og könnunin var svo 

endurtekin árið 2006. Helstu niðurstöður könnunarinnar árið 1999 voru þær að flestir eða 

77% starfsmanna voru sammála staðhæfingunni ,,Í heild er ég ánægð(ur) í starfi“ og 30% 

af þeim sögðust vera mjög sammála. Árið 2006 voru einnig flestir starfsmennirnir eða 

79% sammála staðhæfingunni ,,Þegar á heildina er litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu“. 

Ekki var mikill munur á starfsánægju kynjanna í könnununum en þó virtust konur vera að 

jafnaði ánægðari í starfi í könnuninni sem gerð var 1999 eða 80,5% en talan hjá körlunum 

var 73,3%. Lítill sem enginn munur fannst á kynjunum árið 2006. Þessar tölur eru 

svipaðar og aðrar kannanir sýna en almennt er ekki marktækur munur á starfsánægju 

kynjanna. Árið 1999 var starfsánægja nokkuð misjöfn eftir aldri en ánægðastir voru þeir 

sem voru 60 ára og eldri eða 85%. Næst á eftir voru starfsmenn sem voru innan við 

þrítugt og þeir sem voru á aldrinum 50-59 ára eða tæplega 80%. Sá aldur sem var síst 

ánægður voru starfsmenn á aldrinum 30-49 ára. Þó aldursmunurinn sé ekki mikill þá sýna 

þessar tölur svipaðar niðurstöður og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið. Flestir 

virðast vera ánægðir á fyrstu starfsárunum, ánægjan lækkar svo örlítið um miðja 

starfsævina og hækkar svo aftur á seinni hluta hennar. Í könnuninni sem gerð var 2006 

var munurinn á starfsánægju eftir aldri lítill sem enginn. Þegar kom að starfsheitum var 

starfsánægja mest meðal starfsmanna framhalds- og háskóla en minnst meðal starfsmanna 

löggæslu, fangelsa og sýslumannsembætta árið 2006 en ekki kom fram í könnuninni 1999 

innan hvaða stofnanna starfsánægjan var mest. Starfsaðstaða og vinnuumhverfi er oft 

talið skipta töluverðu máli þegar kemur að starfsánægju starfsmanna en í rannsókninni frá 

2006 kom í ljós að 58% starfsmanna var ánægður með núverandi vinnuaðstöðu og töldu 

68% sig hafa öll helstu tæki til að geta unnið starf sitt vel. Svipaðar niðurstöður voru í 

rannsókninni 1999 (Ómar H. Kristmundsson, 1999, 2006). 

 Áhugavert var að sjá að lítil fylgni virtist vera á milli starfsánægju og launa 

starfsmanna. Oft hefur verið talið að laun skipta töluverðu máli þegar kemur að 

starfsánægju en samkvæmt þessari rannsókn virðist svo ekki vera. Erlendar rannsóknir 

hafa hins vegar sýnt að einn mikilvægur þáttur í starfsánægju er ánægja með launin. En 
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sjaldan er þó talað um að laun séu ástæða ánægju í starfi heldur er oft talað um að of lítil 

laun séu ástæða óánægju í starfi (Ómar H. Kristmundsson, 1999, 2006). 

 Í rannsókn Ómars frá 1999 kemur einnig fram að ekki er fylgni á milli almennrar 

starfsánægju og sjálfstæðis í starfi. Aðrar rannsóknir sem stuðst hafa við The Job 

Diagnostic Survey JDS kvarða hafa aftur á móti sýnt fram á fylgni milli þessa tveggja 

þátta. Líkleg ástæða þess að ekki kom fram fylgni á milli þessara þátta í könnun Ómars er 

talin vera sú að flestir starfsmannanna töldu sig njóta sjálfstæðis í starfi. Þegar kemur að 

fjölbreytni í starfi og starfsánægju var fylgnin lítil. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

fylgni á milli þessara þátta en ástæða fyrir lítilli fylgni í rannsókn Ómars er talin vera sú 

sama og áður var nefnd. Vinnuálag í rannsókninni virtist hafa áhrif á starfsánægju en 

hlutfall þeirra sem kveið fyrir að fara í vinnuna var meira hjá þeim sem voru oft eða nær 

alltaf undir miklu vinnuálagi. Sterkt fylgni kom í ljós á milli starfsánægju og jafnvægis 

milli vinnu og fjölskyldulífs. Þátttakendur álitu að því meira sem jafnvægi væri á milli 

vinnu og fjölskyldulífs því meiri væri starfsánægjan. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

marktæka fylgni hjá körlum en ekki konum en í rannsókn Ómars var ekki munur á 

fylgnitölum kynjanna. Ekki kom fram marktækur munur á starfsánægju á milli 

starfsmanna hjá hinu opinbera og starfsmanna í einkageiranum. Rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum sýndi hins vegar að 89% þeirra sem störfuðu hjá hinu opinbera voru 

ánægðir í starfi en 83% þeirra sem störfuðu í einkageiranum voru ánægðir í starfi. Að 

lokum þegar skoðað var hvort stærð stofnunar virtist hafa áhrif á starfsánægju kom í ljós 

að svo var ekki (Ómar Kristmundsson, 1999). 

Sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að langvarandi streita og vinnuálag getur 

leitt til ýmissa heilsufarslegra vandamála en einnig haft áhrif á starfsánægju og fleiri þætti 

sem eru tengdir starfinu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi hafa sýnt fram á 

samband á milli streitu og maga- og skeifugarnarsára, kransaæðasjúkdóma, bakveiki og 

skammtímafjarvista frá vinnu (Ólafur Ólafsson, 1989). Þegar streita og vinnuálag var 

kannað árið 1999 og árið 2006 komu í ljós mjög svipaðar niðurstöður. Árið 2006 töldu 

22% starfsmanna sig alltaf vera undir miklu vinnuálagi, 40% töldu sig oft vera undir 

miklu vinnuálagi en einungis 8% töldu sig sjaldan eða aldrei vera undir miklu vinnuálagi. 

Þegar streitan var skoðuð kom í ljós að 10% starfsmanna töldu sig finna nær alltaf fyrir 

streitu, 29% fundu oft fyrir streitu en flestir fundu stundum fyrir streitu eða 39%. Mjög 
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fáir eða einungis 22% töldu sig upplifa streitu sjaldan eða aldrei. Lítill munur virtist vera 

á milli streitu í starfi og aldri starfsmanna en lítil fylgni kom fram á milli streitu og 

aukinnar menntunar. Þegar skoðuð var fylgni á milli streitu og mannaforráða kom fram 

lág fylgni en þó finna fleiri starfsmenn með mannaforráð fyrir streitu heldur en þeir sem 

hafa engin mannaforráð. Þegar kynin voru skoðuð var munurinn nær engin á streitu 

meðal karla eða kvenna sem hafa mannaforráð en þrátt fyrir það var fylgni á milli 

mannaforráða og streitu aðeins meiri meðal kvenna heldur en karla og er það mjög 

athyglisverð niðurstaða (Ómar Kristjánsson, 1999). 

Könnun var gerð á vinnuálagi og starfsánægju íslenskra hjúkrunarfræðinga á 

árunum 1999-2000. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna vinnuálag hjá íslenskum 

hjúkrunarfræðingum og tengsl þess við heilsu, líðan og starfsánægju þeirra. Í stuttu máli 

má segja að niðurstöður könnunnar voru þær að þátttakendurnir voru óánægðastir með 

laun sín, litla möguleika til stöðuhækkunar og yfirstjórnunina. Aftur á móti voru 

þátttakendur ánægðastir með deildarstjórnunina. Þegar spurt var um streitu og álag kom í 

ljós að mikil vinna olli mestri streitu, næst á eftir komu ónæg tjáskipti og ráðgjöf en þeir 

þættir sem ollu minnstu streitunni voru einhæfð og endurtekin störf og sambúð við maka 

sem var einnig að vinna að starfsframa. Að lokum voru könnuð tengsl á milli starfsálags, 

starfsánægju og heilsu hjúkrunarfræðinganna. Þar kom í ljós að marktæk tölfræðileg 

tengsl voru á milli álagsþátta í hjúkrun, streituvalda í vinnu, líkamlegra einkenna, 

andlegrar líðan og starfsánægju. Sterkasta fylgnin mældist á milli streituvalda í vinnu og 

álagsþátta í hjúkrun en veikust var hún á milli líkamlegra einkenna og starfsánægju og 

milli álagsþátta í hjúkrun og líkamlegra einkenna (Páll Bierning og Birna Flygenring, 

2000).  

 

Starfsfólk félagsþjónustu  

Að vinna við félagsþjónustu getur reynt mikið á fólk andlega og líkamlega. Það að vinna 

með fólki sem er til dæmis krefjandi, ósamvinnuþýtt, börn sem eiga erfitt eða fólki með 

geðræn vandamál getur verið mjög streituvaldandi. Starfsánægja fólks skiptir því miklu 

máli í starfi sem þessu en það á reyndar við um öll störf. Rannsóknir sýna að starfsánægja 

er oft mismunandi eftir því hve háttsett fólk er en einnig er hún mismunandi milli hópa. 
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Flestir segjast vera ánægðir í starfi en einungis lítill hluti fólks virðist vera óánægt í starfi. 

Starfsánægju má oft rekja til einstaklingsþátta eins og kunnáttu, afreka í starfi, ábyrgðar, 

möguleika á stöðuhækkun og launum. Starfsóánægju má hins vegar rekja til þátta eins og 

samstarfsmanna, stjórnun fyrirtækisins, vinnuskilyrða og stefnu fyrirtækisins (John, 

1999).  

Rannsókn var gerð í Bretlandi til að kanna starfsánægju hjá starfsfólki 

félagsþjónustunnar. Niðurstöður hennar sýndu að geðheilsa starfsfólks 

félagsþjónustunnar hefur versnað miðað við fyrri rannsóknir. Starfsánægja hafði minnkað 

og skipurit innan félagsþjónustunnar virðist hafa hamlandi áhrif sem hefur þó ekki verið 

rannsakaðar áður og virðist hafa meiri áhrif en hjá öðrum stofnunum. Sú deild sem virðist 

koma verst út er barna og fjölskyldudeild. Starfsfólk barna og fjölskyldudeildar var með 

flesta veikinda daga og verstu heilsuna Einnig var starfsánægja starfsfólks þessara deilda 

lakari en starfsánægja hjá starfsfólki í öðrum störfum. Þessar niðurstöður gefa til kynna 

að staðan hjá starfsfólki félagsþjónustu sé verri en áður var talið (Coffey, Dugdill og 

Tattersall, 2004). 

Steinunn Hrafnsdóttir gerði rannsókn á vinnuumhverfi stjórnenda í 

félagsþjónustunni á Íslandi og alls tóku 170 stjórnendur þátt. Konur voru í miklum 

meirihluta í rannsókninni eða 144 en karlar voru 26. Rannsókninni var skipt í fjóra hluta 

fræðilega greiningu, spurningalistakönnun, eigindleg viðtöl og að lokum túlkun og 

greiningu gagna í kenningarlegu samhengi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

starfsmenn í félagsþjónustunni voru almennt ánægðir í starfi. Munurinn á milli kynjanna 

var ekki mikill en konur voru þó aðeins ánægðari í starfi sínu heldur en karlar. Þessar 

niðurstöður á Íslandi eru svipaðar og rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bretlandi á sama 

sviði. Þær konur sem fundu fyrir miklu starfsöryggi, voru í góðum samskiptum við 

yfirmenn og samstarfsfélaga, unnu störf sem voru góð samfélaginu og hjálpuðu fólki. En 

þessir þættir eru allir taldir ýta undir starfsánægju eins og áður hefur komið fram. Einnig 

virtist starfsánægja aukast eftir því sem starfsmaðurinn var orðin hátt settari en það hefur 

einnig verið sýnt fram á í öðrum rannsóknum. Sá þáttur sem hafði mest áhrif á 

starfsánægju og vinnustreitu var stuðningur á vinnustaðnum. En því meiri sem 

stuðningurinn var því meiri var starfsánægjan. Munurinn á metnaði í starfi var ekki mikill 

þó virtust karlarnir vera heldur metnaðarfyllri en konur. Þegar kom að hlutverkaátökum 
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og hlutverkaóvissu þá upplifðu starfsmennirnir mikil hlutverkaátök en ekki mikla 

hlutverkaóvissu. Karlar upplifðu meiri hlutverkaátök heldur en konur en munurinn hjá 

kynjunum var ekki mikill þegar kom að hlutverkaóvissunni. Hlutverkaátök geta átt sér 

stað þegar starfsmenn upplifa mismunandi fyrirmæli annað hvort vegna þess að þeir fá 

misvísandi skilaboð eða vegna þess að þeir þurfa að gera eitthvað sem stríðir gegn þeirra 

vilja. Hlutverkaóvissa getur hins vegar átt sér stað þegar starfsmenn vita ekki til hvers er 

ætlast til af þeim í starfinu og þeir vita ekki hvaða hegðun er metin jákvæð og hvaða 

hegðun er metin neikvæð (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Þegar kom að því að rannsaka streitu þá kom í ljós að starfsmennirnir fundu fyrir 

vinnuálagi, streitu og starfsóöryggi. Ástæðan fyrir því virtist vera undirmönnun, lítil 

hvatning og almennt vinnuálag. Karlar fundu fyrir meiri streitu og vinnuálagi heldur en 

konur en konur fundu fyrir meiri þreytu eftir vinnu heldur en karlar. Ýmsar ástæður eru 

fyrir því þar sem karlar vinna lengri vinnustundir en konur og eru oft í hærri stöðu. 

Ástæðan fyrir þreytu hjá konunum eftir vinnu gæti hins vegar verið sú að þær yrðu 

þreyttar vegna þeirra vinnu sem biði þeirra heima (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Bæði kynin voru ánægð með fjölbreytnina í vinnunni, þau tækifæri sem þau 

fengu, ábyrgð og samstarfsmenn. Það sem þau voru minna ánægð með voru launin og 

sambönd þeirra við pólitískt kjörnar nefndir. Að lokum má segja að starfsánægja 

stjórnenda í félagsþjónustunni virðist vera mikil samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt, þrátt fyrir mikið vinnuálag, streitu og starfsóöryggi. Í 

því samhengi má segja að oft hefur verið talað um að streita geti verið góð ef hún er 

hófleg en eins getur hún verið slæm ef hún er mikil (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Önnur rannsókn var gerð á fjórum barnaverndarskrifstofum í Ontario í Kanada og 

starfsmennirnir spurðir út í hversu tilfinningalega þreyttir og hversu ánægðir þeir væru í 

starfi. Tilgáta rannsakenda var sú að starfsfólkið myndi skora hátt á tilfinningalegri þreytu 

og lágt á starfsánægju. Tilgáta þeirra var byggð á tíðum tilkynningum um mikla 

starfsmannaveltu og streitu starfsfólks á þessum skrifstofum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar komu þó á óvart en 48% kvenna og 28% karla skoruðu hátt þegar spurt 

var um tilfinningalega þreytu, 30% kvenna og 38% karla skoruðu meðal hátt og 22% 

kvenna og 33% karla skoruðu lágt. Hins vegar voru 41% kvenna og 40% karla mjög 

ánægð í starfi, 51% kvenna og 45% karla voru ánægð í starfinu en einungis 8% kvenna 
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og 15% karla voru óánægð í starfinu. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og 

sýna þær margar svipaðar niðurstöður samanber rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur á 

stjórnendum í félagsþjónustu. Þessar niðurstöður gefa til kynna að starfsfólk 

barnaverndarnefnda sé oft á tíðum mjög tilfinningalega þreytt en þrátt fyrir það ánægt í 

starfinu. Margar ástæður geta verið fyrir því að fólk sé ánægt í starfi þrátt fyrir mikið 

tilfinningalegt álag en ein þeirra getur verið sú að fólk finnur fyrir umbun og hvatningu 

þegar það hjálpar öðrum. Það að hjálpa bjargarlausum börnum og fjölskyldum þeirra 

getur veitt fólki mikla ánægju. Aðrar ástæður geta verið góður félagslegur stuðningur 

bæði frá vinnufélögum og yfirmanni, það að fá ánægju út úr því að þú sért að gera þitt 

besta og einfaldlega það að þú sért að leysa vandamál og hjálpa fólki. Rannsóknir hafa þó 

sýnt fram á að ef fólk er lengi tilfinningalega þreytt hefur það áhrif á heilsu fólks og setur 

hana í hættu þrátt fyrir að fólk upplifi líka mikla starfsánægju (Frensch, Harvvey, 

Mandell, Stalker og Wright, 2006). 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í Bretlandi er allt annað upp á teningnum. Í þeirri könnun voru 

25.000 starfsmenn sem störfuðu í 26 mismunandi störfum rannsakaðir og var tilgangur 

rannsóknarinnar að kanna hvaða störf skoruðu hæst á þremur breytum sem mæla áttu 

streitu. Þessar þrjár breytur voru líkamleg og sálræn heilsa og starfsánægja. Sex störf 

skoruðu ver að meðaltali á þessa þrjá þætti en þau voru sjúkraflutningamenn, kennarar, 

starfsfólk félagsþjónustunnar, starfsmenn hjálparlína, fangelsisverðir og lögreglan. 

Störfin sex voru mest streituvaldandinn af öllum 26 störfunum og einnig var starfsánægja 

minnst meðal þessara sex starfa. Þessar niðurstöður koma þó ekkert á óvart því áður hefur 

verið sýnt fram á að þessi störf séu hvað mest streituvaldandi (Cartwright o.fl., 2005).  
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Aðferðarfræði rannsóknarinnar 

Aðferð 

Ákveðið var með leyfi frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar að rannsaka starfsánægju og 

streitu starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur. Starfsánægja var mæld með skala eftir 

Warr, Cook og Wall (1979). Hlutverkaóvissa og hlutverkátök voru mæld með 

spurningum frá Allen, Pahl og Quine (1990). Vinnuálag og vinnustreita var mæld með 

spurningum sem voru frá rannsókn á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna (1999) og 

spurningum frá Balloch et al. (1995). Steinunn Hrafnsdóttir þýddi og aðlagaði erlendu 

spurningarnar og notaði þær í doktorsverkefni sínu á vinnuumhverfi stjórnenda í 

félagsþjónustu á Íslandi (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Einnig var notast við norrænan 

spurningalista sem gerður var eftir Perceived Stress skalanum sem Daníel Þór Ólason 

þýddi og aðlagaði (Cohen, Karmarck og Mermelstein, 1983). Valdar voru spurningar sem 

mæla áttu hversu ánægt fólk var með ýmsa þætti í starfi sínu, hvort fólk fyndi fyrir streitu 

eða pirringi í starfi sínu, hugsanir og tilfinningar starfsfólks almennt og að lokum hvort 

starfsfólkið fyndi fyrir vanlíðan og óþægindum í starfi. Spurningarlistinn var lagður fyrir 

á þann hátt að yfirmaður Barnaverndar Reykjavíkur tilkynnti starfsmönnum sínum á 

starfsmannafundi að hann hefði sett spurningarlista í hólf þeirra og hvatti þá til að svara 

honum og skila í lokaðan kassa. Ekki gekk vel í fyrstu að fá svör svo yfirmaðurinn 

ítrekaði við starfsmenn sína að svara listanum með því að senda þeim tölvupóst.  

 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, hlutverk og starfsemi  

Hjá sveitarfélögum landsins starfa barnaverndarnefndir, alls 31 talsins og á bak við hverja 

barnaverndarnefnd eru minnst 1500 íbúar. Í hverri barnaverndarnefnd eiga að vera fimm 

menn og fimm varamenn en þeir eru kosnir af sveitarstjórnum, héraðsnefnd eða stjórn 

byggðasamlags. Lögð er áhersla á að bæði karlar og konur sitji í þessum nefndum og 

einnig að nefndarmenn þekki vel til starfa nefndanna og hafi sérþekkingu á málefnum 

barna. Að lokum er reynt að hafa lögfræðing starfandi í nefndunum en ef ekki þá er hann 

kallaður til (Barnaverndarstofa, e.d.a).  
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Barnaverndarnefnd Reykjavíkur er rekin af Reykjavíkurborg og er hún ásamt 

öllum öðrum barnaverndarnefndum undir Barnaverndarstofu. Barnaverndarstofa er 

stjórnsýslustofnun sem hefur umsjón og eftirlit með barnaverndarmálum og heyrir undir 

félags- og tryggingamálaráðuneytið (Barnaverndarstofa, e.d.b). Barnaverndarnefnd 

starfar samkvæmt lögum um barnavernd nr. 80/2002 en einnig styðst hún við önnur lög 

og má þá nefna barnalög, lög um málefni fatlaðra, lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og 

lög um grunnskóla (Barnaverndarstofa, e.d.d). Íslensku barnaverndarlögin ná yfir öll þau 

börn sem eru á yfirráðsvæði íslenska ríkisins en barn er einstaklingur sem er yngri en 18 

ára. Samkvæmt lögunum bera barnaverndaryfirvöld því fyrst og fremst ábyrgð á 

málefnum þeirra barna sem eru búsett á Íslandi en einnig gætu þau þurft að sinna 

ákveðnum skyldum gagnvart börnum sem stödd eru hér á landi en hafa ekki búsetu 

hérlendis. Ef íslenskt barn er búsett erlendis bera íslensk barnaverndaryfirvöld ekki 

ábyrgð á málefnum þess (Barnaverndarstofa, e.d.e).  

 Meginreglur barnaverndarstarfs eru samkvæmt 4. grein barnaverndarlaga nr. 

80/2002: 

 

Í barnaverndarstarfi skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. 

Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. 

Í störfum sínum skulu barnaverndaryfirvöld taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir 

því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til. 

Barnaverndarstarf skal stuðla að stöðugleika í uppvexti barna. 

Barnaverndaryfirvöld skulu leitast við að eiga góða samvinnu við börn og foreldra sem 

þau hafa afskipti af og ávallt sýna þeim fyllstu nærgætni og virðingu. 

Barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum leitast við að hafa góða samvinnu sín á milli 

og við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna. 

Barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum og öllum ákvörðunum gæta samræmis og 

jafnræðis. 

Barnaverndaryfirvöld skulu eftir föngum gæta þess að almenn úrræði til stuðnings 

fjölskyldu séu reynd áður en gripið er til annarra úrræða. Þau skulu jafnframt ávallt miða 

við að beitt sé vægustu ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Því 

aðeins skal gert ráð fyrir íþyngjandi ráðstöfunum að lögmæltum markmiðum verði ekki 

náð með öðru og vægara móti. 
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Allir þeir sem vinna að barnavernd skulu gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna, foreldra 

og annarra sem þeir hafa afskipti af. 

 

Helsta hlutverk barnaverndarnefndanna er að axla ábyrgð á allri grunnvinnu og 

þeim ákvörðunum sem tengjast henni í barnaverndarmálum. Með grunnvinnu er átt við að 

taka við öllum tilkynningum sem berast barnaverndarnefnd og ákveða hvort kanna eigi 

mál. Ef barnaverndarnefnd ákveður að kanna mál þarf hún að gera áætlun um hvernig 

málið skuli unnið, finna viðeigandi stuðningsúrræði eða ganga í skugga um að öðrum 

úrræðum verði beitt (Barnaverndarstofa e.d.a).  

Í nýjustu árskýrslu sem gefin var út af Barnaverndarstofu bárust 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 3411 tilkynningar árið 2006. Fjöldi barna sem tilkynnt 

var um þetta sama ár hjá Barnavernd Reykjavíkur var 1722 börn en ákveðið var að hefja 

mál hjá 638 börnum (Barnaverndarstofa.f., 2008). 

  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur en þar starfa 

nú 29 starfsmenn. Þátttakendurnir voru sjálfboðaliðar í rannsókninni. Alls svöruðu 18 

einstaklingar eða 62%. Konurnar í rannsókninni voru 14 talsins eða 77%, karlarnir voru 

tveir eða 11% en tveir neituðu að svara um kyn eða 11%. Flestir voru með 

félagsráðgjafarmenntun eða átta talsins, tveir voru lögfræðimenntaðir, tveir voru 

félagsfræðimenntaðir, einn var með BA-gráðu í félagsfræðum og meistaragráðu í 

afbrotafræði, einn var með stúdentspróf, einn með grunnskólapróf og tvö svaranna voru 

ógild.  

 

Mælitæki 

Rannsakandi notaði spurningalista sem innihélt bæði opnar og lokaðar spurningar. 

Spurningarlistinn byrjaði með þremur opnum bakgrunnsspurningum þar sem spurt var 

um kyn, menntun og hve lengi viðkomandi hafði starfað hjá Barnavernd Reykjavíkur. 

Næst á eftir komu lokaðar spurningarnar sem voru á svokölluðum Likert-skala þar sem 
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svarmöguleikarnir voru venjulega fimm en í eitt skipti voru svarmöguleikarnir einungis 

fjórir. Í lokuðu spurningunum var spurt um hversu ánægt eða óánægt fólk var með ýmsa 

þætti í vinnunni, hversu sammála eða ósammála fólk væri ýmsum fullyrðingum varðandi 

vinnuna, hversu mikla streitu eða pirring fólk fyndi fyrir vegna ýmsa þátta varðandi 

vinnuna, hugsanir og tilfinningar fólks almennt og að lokum hvort fólk hefði fundið fyrir 

vanlíðan eða óþæginda undanfarna mánuði. Þar sem svarmöguleikarnir voru fimm var 

hæsta skorið fjórir eða fimm en það lægsta núll eða einn. Þar sem svarmöguleikarnir voru 

fjórir var hæsta skorið fjórir en það lægsta einn. Yfirmaður Barnaverndar Reykjavíkur gaf 

hverjum og einum starfsmanni spurningarlistann og hvatti þá til að svara honum. Ekki var 

hægt að persónurekja hann þar sem starfsfólkið var ónafngreint á spurningarlistanum sem 

það svaraði. Eftir að starfsmennirnir höfðu lokið við að svara listanum lögðu þeir hann í 

lokaðan kassa.  

 Við úrvinnslu listans var Exel tölvuforritið notað við úrvinnslu gagna og 

niðurstöðurnar voru settar í stöplarit.  
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Niðurstöður 

Fyrstu 15 spurningarnar mældu starfsánægju hjá starfsmönnum Barnaverndar 

Reykjavíkur. Spurningarlistinn var hannaður af þeim Warr og Allen en Steinunn 

Hrafnsdóttir þýddi hann yfir á íslensku og aðlagaði (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

 

Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eftirfarandi þætti í vinnu þinni: 

 

 
Mynd 1. Frelsi til að kjósa eigin vinnuaðferðir 

 

Eins og kemur fram á mynd 1 voru lang flestir starfsmennirnir eða 17 mjög eða 

frekar ánægðir með frelsi til að kjósa eigin vinnuaðferðir. Einungis var einn sem var 

hvorki ánægður né óánægður og engin starfsmannanna var frekar eða mjög óánægður 

með frelsi til að kjósa eigin vinnuaðferðir. 
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Mynd 2. Samstarfsfólk þitt 

 

Eins og sjá má á mynd 2 voru allir starfsmennirnir mjög eða frekar ánægðir með 

samstarfsfólk sitt. 

 

 
Mynd 3. Viðurkenningu fyrir vel unnin störf 

 

10 starfsmenn voru mjög eða frekar ánægðir með þá viðurkenningu sem þeir 

fengu fyrir vel unnin störf, fimm töldu sig hvorki ánægða né óánægða og þrír töldu sig 

frekar eða mjög óánægða (Sjá mynd 3.) 
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Mynd 4. Næsta yfirmann þinn 

 

Líkt og sjá má á mynd 4 voru lang flestir starfsmennirnir eða 15 ánægðir með 

næsta yfirmann sinn en tveir voru hvorki ánægðir né óánægðir og einungis einn var frekar 

óánægður. 

 

 

 
Tafla 5. Þá ábyrgð sem þú berð í vinnu 

 

Mynd 5 sýnir að lang flestir starfsmennirnir eða 15 voru mjög eða frekar ánægðir 

með þá ábyrgð sem þeir báru í vinnu, einn var hvorki ánægður né óánægður, einn var 

frekar óánægður og einn neitaði að svara.  
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Mynd 6. Laun þín  

 

Fram kemur á mynd 6 að flestir starfmennirnir eða 10 voru óánægðir með laun 

sín, tveir voru hvorki ánægðir né óánægðir, fimm voru mjög eða frekar ánægðir og einn 

neitaði að svara. 

 

 

 
Mynd 7. Tækifæri til að nota þekkingu og hæfileika þína 

 

Eins og sjá má á mynd 7 voru flestir starfsmennirnir eða 16 mjög eða frekar 

ánægðir með tækifæri til að nota þekkingu og hæfileika sína, tveir voru hvorki ánægðir né 

óánægðir og tveir voru frekar óánægðir. 
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Mynd 8. Samskipti milli stjórnenda og starfsfólks 

 

Mynd 8 sýnir að flestir starfsmennirnir eða 13 voru mjög eða frekar ánægðir með 

samskipti milli stjórnenda og starfsfólksins, tveir voru hvorki ánægðir né óánægðir og 

þrír voru frekar óánægðir. 

 

 

 
Mynd 9. Möguleikinn á stöðuhækkun 

 

Eins og sjá má á mynd 9 voru svör starfsmannanna frekar mismunandi. Fimm 

starfsmannanna voru frekar ánægðir með möguleikann á stöðuhækkun, fimm voru hvorki 

ánægðir né óánægðir og átta voru frekar eða mjög ánægðir. 
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Mynd 10. Hvernig vinnustaðnum er stjórnað 

 

Fram kemur á mynd 10 að 11 starfsmannanna voru mjög eða frekar ánægðir með 

það hvernig vinnustaðnum var stjórnað, sex voru hvorki ánægðir né óánægðir og einn var 

frekar óánægður. 

 

 

 
Mynd 11. Vinnuumhverfi 

 

Eins og sjá má á mynd 11 voru svör starfmannanna við þessar spurningu frekar 

mismunandi. Átta starfsmannanna voru mjög eða frekar ánægðir með vinnuumhverfi sitt, 

fjórir voru hvorki ánægðir né óánægðir og sex voru frekar óánægðir.  
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Mynd 12. Vinnutíma 

 

Mynd 12 sýnir að lang flestir starfmennirnir eða 15 voru mjög eða frekar ánægðir 

með vinnutíma sinn, tveir voru hvorki ánægðir né óánægðir og einungis einn 

starfsmannanna var frekar óánægður. 

 

 

 
Mynd 13. Fjölbreytni í vinnu 

 

Eins og sjá má á mynd 13 voru lang flestir starfsmannanna eða 14 mjög eða frekar 

ánægðir með fjölbreytnina í vinnunni og fjórir voru hvorki ánægðir né óánægðir. 
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Mynd 14. Tengsl við pólitískt kjörnar nefndir og ráð 

 

Fram kemur á mynd 14 að aðeins einn starfsmannanna var mjög ánægður með 

tengsl við pólitískt kjörnar nefndir og ráð, 12 voru hvorki ánægðir né óánægðir og fimm 

voru frekar óánægðir.  

 

 

 
Mynd 15. Starfsöryggi þitt 

Eins og sjá má á mynd 15 voru flestir starfsmennirnir eða 11 mjög eða frekar 

ánægðir með starfsöryggi sitt, tveir voru hvorki ánægðir né óánægðir og fimm voru frekar 

óánægðir. 

Í heildina voru 63,7% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur mjög eða frekar 

ánægðir í starfi og þar af 26,3% mjög ánægð. 18,5% starfsmanna voru hvorki ánægðir né 

óánægðir. Að lokum voru 17% frekar eða mjög óánægð og þar af 2,6% mjög óánægðir.  
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Næstu fjórtán spurningar voru gerðar til að mæla hlutverkaátök og 

hlutverkaóvissu hjá starfsmönnum Barnaverndar Reykjavíkur. Spurningarlistinn var 

hannaður af þeim Warr og Allen en Steinunn Hrafnsdóttir þýddi hann yfir á íslensku og 

aðlagaði (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum varðandi vinnu þína: 

 

 
Mynd 16. Ég er örugg/ur um hversu mikið vald ég hef 

 

Eins og sjá má á mynd 16 voru flestir starfsmennirnir eða 15 mjög eða frekar 

öruggir um það vald sem þeir höfðu, tveir voru hvorki sammála né ósammála og einn var 

frekar ósammála. 

 

 

 
Mynd 17. Skýr markmið eru fyrir hendi um starfssvið mitt 
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Á mynd 17 má sjá að flestir starfsmennirnir eða 16 voru mjög eða frekar sammála 

því að skýr markmið væru fyrir hendi um starfssvið sitt, einn var hvorki sammála né 

ósammála og einn var frekar ósammála. 

 

 

 
Mynd 18. Ég veit að ég hef skipt vinnutíma mínum niður á viðeigandi hátt 

 

Eins og sjá má á mynd 18 voru flestir starfsmennirnir eða 13 mjög eða frekar 

sammála því að hafa skipt vinnutíma sínu niður á viðeigandi hátt, þrír voru hvorki 

sammála né ósammála og tveir voru frekar ósammála. 

 

 

 
Mynd 19. Ég veit hver ábyrgð mín er 

 

Fram kemur á mynd 19 að allir starfsmennirnir voru mjög eða frekar sammála því 

að vita hver ábyrgð þeirra væri. 
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Mynd 20. Ég veit nákvæmlega til hvers er ætlast til af mér 

 

Eins og sjá má á mynd 20 voru flestir starfsmannanna eða 17 mjög eða frekar 

sammála um að vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim og einn var frekar ósammála. 

 

 

 
Mynd 21. Skýringar eru nægjanlegar á því hvaða verkefni þarf að leysa 

 

Sjá má á mynd 20 að flestir starfsmennirnir eða 16 voru mjög eða frekar sammála 

því að skýringar væru nægjanlegar á því hvaða verkefni þyrfti að leysa, einn var hvorki 

sammála né ósammála og einn var frekar ósammála. 
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Mynd 22. Ég verð að gera hluti sem ættu að vera unnir á annan hátt 

 

Á mynd 22 hér að ofan má sjá að voru svör starfsmannanna mjög misjöfn. Fimm 

voru hvorki sammála eða ósammála um það að þeir þyrftu að gera hluti sem ættu að vera 

unnir á annan hátt, sex voru hvorki sammála né ósammála. 

 

 
Mynd 23. Ég fæ verkefni sem þarf að leysa án þess að hafa mannafla til að leysa þau 

 

Eins og sjá má á mynd 23 voru flestir starfsmennirnir eða 10 mjög eða frekar 

sammála því að fá verkefni sem þyrfti að leysa án þess að hafa mannafla til að leysa þau, 

fimm voru hvorki sammála né ósammála og þrír voru frekar eða mjög ósammála. 
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Mynd 24. Ég verð að sveigja eða hafa að engu reglur eða stefnumótun til að leysa 

verkefni 

 

Fram kemur á mynd 24 að flestir starfmennirnir eða 10 voru frekar eða mjög 

ósammála því að þeir yrðu að sveigja eða hafa að engu reglur eða stefnumótun til að 

leysa verkefni, fimm voru hvorki sammála né ósammála og þrír voru mjög eða frekar 

ósammála. 

 

 
Mynd 25. Ég vinn með tveimur eða fleiri í hópum sem vinna á mjög ólíkan hátt 

 

Eins og sjá má á mynd 25 voru svör starfsmannanna mjög mismunandi. Fimm 

voru mjög eða frekar sammála því að þeir ynnu með tveimur eða fleirum í hóp sem ynnu 

á mjög ólíkan hátt, sjö voru hvorki sammála né ósammála og sex hvorki frekar eða mjög 

ósammála. 
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Mynd 26. Ég fæ ósamræmanlegar beiðnir/fyrirmæli frá tveimur eða fleira fólki 

 

Á mynd 26 má sjá að svör starfsmannanna voru frekar mismunandi. Fjórir 

starfsmennirnir mjög eða frekar sammála því að þeir fengju ósamræmanlegar 

beðnir/fyrirmæli frá tveimur eða fleira fólki, sex voru hvorki sammála né ósammála og 

átta voru frekar eða mjög ósammála. 

 

 

 
Mynd 27. Ég leysi verkefni sem eru líkleg til að vera viðurkennd af einni manneskju en 

ekki annarri 

 

Eins og fram kemur á mynd 27 voru fjórir starfsmennirnir mjög eða frekar 

sammála því að þeir leystu verkefni sem væru líkleg til að vera viðurkennd af einni 

manneskju en ekki annarri, flestir eða níu voru hvorki sammála né ósammála og fimm 

voru frekar eða mjög ósammála. 
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Mynd 28. Ég fæ verkefni án þess að viðeigandi úrræði séu til að leysa þau 

 

Flestir starfsmennirnir eða 11 voru mjög eða frekar sammála því að þeir fengju 

verkefni án þess að viðeigandi úrræði væru til að leysa þau, sex voru hvorki sammála né 

ósammála og einn var mjög ósammála (Sjá mynd 28). 

 

 

 
Mynd 29. Ég þarf að leysa ónauðsynleg verkefni 

 

Sjá má á mynd 29 að tveir starfsmennirnir voru frekar sammála því að þeir þyrftu 

að leysa ónauðsynlegt verkefni, sex voru frekar sammála og flestir eða tíu voru frekar eða 

mjög ósammála. 

Í heildina voru 5,5% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur frekar sammála því 

að þeir fyndu fyrir hlutverkaóvissu. 6,5% starfsmannanna voru hvorki sammála né 

ósammála og 87,9% voru frekar eða mjög ósammála. 30,5% starfsmanna Barnaverndar 
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Reykjavíkur voru sammála því að þeir fyndu fyrir hlutverkaóvissu og þar af voru 11,1% 

mjög sammála. 34,7% voru hvorki sammála né ósammála og 34,7% voru frekar eða mjög 

ósammála. 

 

Næstu sex spurningar voru gerðar til að mæla vinnustreitu hjá starfsmönnum 

Barnaverndar Reykjavíkur. Spurningarlistinn var hannaður af þeim Warr og Allen en 

Steinunn Hrafnsdóttir þýddi hann yfir á íslensku og aðlagaði (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2004). 

 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

 

 
Mynd 30.Vinnuálag í starfi mínu er mikið 

 

Eins og sjá má að mynd 30 voru flestir starfsmennirnir eða 17 nær alltaf eða oft 

sammála því að vinnuálagið í starfinu væri mikið og einn var stundum sammála. 
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Mynd 31. Ég finn fyrir streitu í starfi mínu 

 

Fram kemur á mynd 31 að flestir starfsmennirnir eða voru 13 nær alltaf eða oft 

sammála því að þeir fyndu fyrir streitu í starfi sínu, fjórir voru stundum sammála og einn 

var sjaldan sammála.  

 

 

 
Mynd 32. Ég er uppgefin(n) að loknum vinnudegi 

 

Eins og sjá má á mynd 32 voru flestir starfsmennirnir eða 11 nær alltaf eða oft 

sammála því að þeir væru uppgefnir að lokum vinnudegi og sjö stundum sammála.  
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Mynd 33. Ég kvíði fyrir að fara í vinnuna 

 

Eins og sjá má á mynd 33 voru tveir starfsmennirnir oft sammála því að þeir 

kviðu fyrir að fara í vinnuna, fjórir stundum sammála og flestir eða 12 sjaldan eða aldrei 

sammála. 

 

 

 
Mynd 34. Ég hef orðið fyrir ofbeldi eða hótunum í vinnunni á síðustu tveimur árum 

 

Á mynd 34 má sjá að fimm starfsmannanna voru nær alltaf eða oft sammála því 

að þeir hefðu orðið fyrir ofbeldi eða hótunum í vinnunni á síðustu tveimur árum, fimm 

stundum sammála og flestir eða 8 sjaldan eða aldrei sammála. 
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Mynd 35. Ég get blandað geði við vinnufélagana á meðan ég er að vinna 

 

Eins og sjá má á mynd 35 voru flestir starfsmennirnir eða 15 nær alltaf eða oft 

sammála því að þeir gætu blandað geði við vinnufélagana á meðan þeir væru að vinna og 

þrír stundum sammála.  

 Í heildina fundu 58,3% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur nær alltaf eða oft 

fyrir streitu í starfi og þar af 26,8% nær alltaf. 22,2% starfsmannanna fundu stundum fyrir 

streitu og 19,3% fundu sjaldan eða aldrei fyrir streitu, þarf af 7,4% aldrei. 

 

Næstu 15 spurningar voru gerðar til mæla streitu eða pirring hjá starfsmönnum 

Barnaverndar Reykjavíkur.  

 

Til hve mikillar streitu eða pirringi finnur þú fyrir vegna eftirfarandi þátta í vinnu þinni? 

 

 
Mynd 36. Of mikið vinnuálag 
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Á mynd 36 kemur fram að flestir fundu flestir starfsmennirnir eða 17 fundu mjög 

eða frekar mikið fyrir streitu eða pirringi vegna of mikils vinnuálags og einn fann frekar 

lítið fyrir streitu eða pirringi.  

 

 

 
Mynd 37. Slök skipulagning 

 

Eins og sjá má á mynd 37 fundu fjórir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir 

streitu eða pirringi vegna slakrar skipulagningar og flestir eða 14 fundu frekar eða mjög 

lítið fyrir streitu eða pirringi.  

 

 
Mynd 38. Óánægja viðskiptavina stofnunar 

 

Á mynd 38 fundu fjórir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir streitu eða 

pirringi vegna óánægju viðskiptavina stofnunar og flestir eða 14 fundu frekar eða mjög 

lítið fyrir streitu eða pirringi. 
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Mynd 39. Slæm ímynd stofnunar 

 

Sjá má á mynd 39 að sex starfsmennirnir fundu mjög eða frekar mikið fyrir streitu 

og pirrings vegna slæmrar ímyndar stofnunar og flestir eða 12 fundu frekar eða mjög lítið 

fyrir streitu eða pirrings. 

 

 

 
Mynd 40. Óljósar starfsskyldur 

 

Eins og sjá má á mynd 40 fundu tveir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir 

streitu eða pirrings vegna óljósra starfskyldna og flestir eða 16 fundu frekar eða mjög lítið 

fyrir streitu eða pirringi. 
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Mynd 41. Árekstrar við samstarfsfólk 

 

Fram kemur á mynd 41 að einn starfsmannanna fann frekar mikið fyrir streitu eða 

pirringi vegna árekstra við samstarfsfólk, flestir eða 16 fundu frekar eða mjög lítið fyrir 

streitu eða pirringi og einn neitaði að svara. 

 

 

 
Mynd 42. Finnst ég ekki valda starfinu 

 

Eins og sjá má á mynd 42 fundu tveir stafsmennirnir frekar eða mikið fyrir streitu 

eða pirringi vegna þess að þeim fannst þeir ekki valda starfinu og flestir eða 16 fundu 

frekar eða mjög lítið fyrir streitu eða pirringi.  
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Mynd 43. Óljósar væntingar yfirmanna 

 

Mynd 43 sýnir að einn starfsmannanna fann mjög mikið fyrir streitu eða pirringi 

vegna óljósra væntingar yfirmanna og flestir eða 17 fundu frekar eða mjög lítið fyrir 

streitu eða pirringi. 

 

 

 
Mynd 44. Boðleiðir eru óljósar 

 

Eins og sjá má á mynd 44 fundu tveir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir 

streitu eða pirringi vegna óljósra boðleiða og flestir eða 16 fundu frekar eða mjög lítið 

fyrir streitu eða pirringi.  
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Mynd 45. Fæ lítil viðbrögð við því hvernig mér tekst til í starfi 

 

Mynd 45 sýnir að fimm starfsmennirnir fundu mjög eða frekar mikið fyrir streitu 

eða pirringi vegna lítilla viðbragða við því hvernig þeim tækist til í starfi og flestir eða 13 

fundu frekar eða mjög lítið fyrir streitu eða pirringi. 

 

 

 
Mynd 46. Tilfinningar um að þú berir mikla ábyrgð án viðeigandi valds 

 

Eins og sjá má á mynd 46 fundu fjórir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir 

streitu eða pirringi vegna tilfinningar um að þeir bæru mikla ábyrgð án viðeigandi valds 

og flestir eða 14 fundu frekar eða mjög lítið fyrir streitu eða pirringi.  
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Mynd 47. Geta ekki veitt viðskiptavinum viðeigandi þjónustu 

 

Á mynd 47 má sjá að flestir starfsmennirnir eða 12 fundu mjög eða frekar mikið 

fyrir streitu eða pirringi vegna þess þeir gátu ekki veitt viðskiptavinum viðeigandi 

þjónustu, fimm fundu frekar eða frekar lítið fyrir streitu eða pirringi og einn neitaði að 

svara.  

 

 
Mynd 48. Finnst erfiðleikar fólks yfirþyrmandi 

 

Eins og sjá má á mynd 48 fundu fjórir starfsmennirnir mjög eða frekar mikið fyrir 

streitu eða pirringi vegna þess að þeim fannst erfiðleikar fólks yfirþyrmandi og flestir eða 

14 fundu frekar eða mjög lítið fyrir streitu eða pirringi.  
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Mynd 49. Of fáliðaður starfshópur 

 

Á mynd 49 kemur fram að flestir starfsmennirnir eða 17 fundu mjög eða frekar 

mikið fyrir streitu eða pirringi vegna of fáliðs starfshóps og einn fann frekar lítið fyrir 

streitu eða pirringi.  

 

 

 
Mynd 50. Fjöldi mála of mikill 

 

Eins og sjá má á mynd 59 fundu flestir starfsmennirnir eða 17 mjög eða frekar 

mikið fyrir streitu eða pirringi vegna of mikils fjölda mála og einn fann frekar lítið fyrir 

streitu eða pirringi.  

Í heildina fundu 36,3% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur mjög eða frekar 

mikið fyrir streitu eða pirringi í starfi og þar af 15,9% mjög mikið. 62,9% starfsmannanna 

fundu frekar eða mjög lítið fyrir streitu eða pirringi og þar af 24,4% mjög lítið. 
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Næstu fjórar spurningar voru gerðar til að mæla að hve miklu marki starfsmenn 

Barnaverndar Reykjavíkur meta aðstæður í lífi sínu streituvaldandi. Spurningarlistinn er 

eftir Perceived Stress Skalanum sem Daníel Þór Ólason þýddi og aðlagaði (Cohen, 

Kamarck og Mennelstein, 1983). 

 

Eftirfarandi spurningar fjalla almennt um hugsanir og tilfinningar þínar: 

 

 
Mynd 51. Hversu oft undanfarinn mánuð finnst þér að þú værir að missa stjórn á 

mikilvægum hlutum í lífi þínu. 

 

Mynd 51 sýnir að flestum starfsmönnunum eða 12 fannst þeir aldrei eða næstum 

aldrei vera að missa sjónar á mikilvægum hlutum í lífi sínu á undanförnum mánuði, 

fjórum fannst það stundum og tveimur fannst það nokkuð oft. 
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Mynd 52. Hversu oft undanfarinn mánuð varst þú örugg(ur) með þær ákvarðanir sem þú 

þurftir að taka til að leysa úr persónulegum vandamálum. 

 

Fram kemur á mynd 52 að þrír starfsmenn voru aldrei eða næstum aldrei öruggir 

með þær ákvarðanir sem þeir þurftu að taka til að leysa úr persónulegum vandamálum á 

undanförnum mánuði, fjórir voru það stundum og flestir eða 11 voru það nokkuð eða 

mjög oft. 

 

 

 
Mynd 53. Hversu oft undanfarinn mánuð finnst þér að hlutirnir hafi gengið þér í hag 

 

Eins og sjá má á mynd 53 fannst engum starfsmannanna aldrei eða næstum aldrei 

að hlutirnir gengju þeim í hag á undanförnum mánuði, fimm fannst það stundum og 

flestum eða 13 fannst það nokkuð eða mjög oft.  
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Mynd 54. Hversu oft undanfarinn mánuð hefur þú upplifað að vandamálin hrönnuðust 

upp án þess að þú réðir við þau 

 

Á mynd 54 kemur fram að flestir starfsmennirnir eða tíu upplifðu aldrei eða 

næstum aldrei að vandamálin hrönnuðust upp án þess að þeir réðu við þau á undanförnum 

mánuði, sex upplifðu það stundum og tveir upplifðu það nokkuð eða mjög oft. 

 Í heildina mátu 34,7% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur aðstæður í lífi sínu 

aldrei eða næstum aldrei streituvaldandi og þar af 11,1% aldrei. 26,4% mátu það stundum 

og 38,8% starfsmannanna mátu það nokkuð eða mjög oft, þar af 8,3% mjög oft. 

 

Að lokum voru síðustu 15 spurningarnar gerðar til að mæla sállíkamleg einkenni 

starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur sem eru oft afleiðing af streitu. Spurningarlistinn 

er eftir Perceived Stress Skalanum (Cohen, Karmarck og Mermelstein, 1983) sem Daníel 

Þór Ólason þýddi og aðlagaði. 

 

Hversu oft hefur þú orðið var við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi undanfarin mánuð? 

 

 
Mynd 55. Höfuðverk 

 

Eins og sjá má á mynd 55 höfðu sex starfsmennirnir aldrei eða næstum aldrei 

orðið varir við höfuðverk undanfarin mánuð, flestir eða sjö höfðu stundum og fimm 

höfðu nokkuð eða mjög oft. 
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Mynd 56. Skjálfta í höndum 

 

Á mynd 56 höfðu flestir starfsmennirnir eða 16 aldrei eða næstum aldrei orðið 

varir við skjálfta í höndum á undanförnum mánuði og tveir höfðu stundum.  

 

 
Mynd 57. Verið andstutt(ur) 

 

Mynd 57 sýnir að flestir starfsmennirnir eða 16 höfðu aldrei eða næstum aldrei 

verið andstuttir á undanförnum mánuði en tveir nokkuð eða mjög oft. 
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Mynd 58. Fengið hraðan hjartslátt án sýnilegra ástæðu 

 

Eins og sjá má á mynd 58 höfðu flestir starfsmennirnir eða 16 aldrei eða næstum 

aldrei fengið hraðan hjartslátt án sýnilegrar ástæðu á undanförnum mánuði en tveir 

stundum.  

 

 

 
Mynd 59. Verið sveitt(ur) í lófum 

 

Fram kemur á mynd 59 að flestir starfsmennirnir eða 14 höfðu aldrei eða næstum 

aldrei verið sveittir í lófum á undanförnum mánuði en tveir stundum. 
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Mynd 60. Fengið svimaköst 

 

Eins og sjá má á mynd 60 höfðu flestir starfsmennirnir eða 14 aldrei eða næstum 

aldrei fengið svimaköst á undanförum mánuði, þrír stundum og einn mjög oft.  

 

 

 
Mynd 61. Fundið fyrir ógleði eða ólgu í maga 

 

Á mynd 61 höfðu flestir starfsmennirnir eða 12 aldrei eða næstum aldrei fundið 

fyrir ógleði eða ólgu í maga á undanförnum mánuði, tveir stundum og fjórir nokkuð eða 

mjög oft. 
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Mynd 62. Haft meiri eða minni matarlyst 

 

Mynd 62 sýnir að flestir starfsmennirnir eða 11 höfðu aldrei eða næstum aldrei 

haft meiri eða minni matarlyst, fjórir stundum, tveir nokkuð oft og tveir neituðu að svara.  

 

 
Mynd 63. Svefnleysi 

 

Eins og sjá má á mynd 63 höfðu flestir starfsmennirnir eða átta aldrei eða næstum 

aldrei fundið fyrir svefnleysi, sjö stundum og þrír nokkuð oft.  
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Mynd 64. Verk fyrir brjósti 

Á mynd 63 má sjá að flestir starfsmennirnir eða 14 höfðu aldrei eða næstum aldrei 

fundið fyrir verk fyrir brjósti en fjórir stundum. 

 

 

 
Mynd 65. Flensa 

 

Á mynd 65 höfðu flestir starfsmennirnir eða 15 aldrei eða næstum aldrei fundið 

fyrir flensu, tveir nokkuð oft og einn neitaði að svara. 
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Mynd 66. Hálsbólga 

 

Eins og sjá má á mynd 66 höfðu flestir starfsmennirnir eða 15 aldrei eða næstum 

aldrei fundið fyrir hálsbólgu, einn stundum og tveir nokkuð oft. 

 

 

 

 
Mynd 67. Stöðugur hósti 

 

Fram kemur á mynd 67 að flestir starfsmennirnir eða 13 höfðu aldrei eða næstum 

aldrei fundið fyrir stöðugum hósta, þrír stundum og tveir nokkuð eða mjög oft. 
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Mynd 68. Niðurgangur 

 

Eins og sjá má á mynd 68 höfðu flestir starfsmennirnir eða 16 aldrei eða næstum 

aldrei orðið varir við niðurgang, einn stundum og einn nokkuð oft. 

 

 

 

 
Mynd 69. Verið stöðugt þreytt(ur) 

 

Mynd 69 sýnir að sjö starfsmannanna höfðu aldrei eða næstum aldrei fundið fyrir 

stöðugri þreytu, fimm stundum og sex nokkuð eða mjög oft. 

Í heildina fundu 72,2% starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur aldrei eða næstum 

aldrei fyrir vanlíðan eða óþægindum á undanförnum mánuði og þar af 53,7% aldrei. 15,% 

fundu stundum og 11,1% fundu nokkuð eða mjög oft fyrir vanlíðan og óþægindum, þar af 

3% mjög oft. 
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Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í megindráttum þær að þrátt fyrir mikla streitu í starfi og 

mikið álag þá virðast starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur vera ánægðir í starfi sínu. 

Þessar niðurstöður eru hliðstæðar við rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttir (2004) á 

stjórnendum í félagsþjónustu á Íslandi og rannsókn French ofl. (2006) á starfsmönnum á 

fjórum barnaverndarstofum í Kanada.  

Þeir þættir sem starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur voru hve mest ánægðir með 

voru frelsi til að kjósa eigin vinnuaðferðir, samstarfsfólk sitt og fjölbreytnin í vinnunni. 

En starfsmennirnir voru einnig almennt ánægðir með næsta yfirmann sinn, þá ábyrgð sem 

þeir báru í vinnu, tækifæri til að nota eigin þekkingu og hæfileika, hvernig vinnustaðnum 

var stjórnað og vinnutímanum. Þessir þættir er sambærilegir þeim þáttum sem þær Ásta 

Bjarnadóttir (2000) og Steinunn Hrafnsdóttir (2004) fengu út úr rannsóknum sínum. 

Sá þáttur sem starfsmennirnir voru hins vegar óánægðastir með voru launin. 

Samkvæmt rannsókna Ómars H. Kristmundssonar (1999, 2000) kom í ljós að laun hefðu 

ekki áhrif á starfsánægju en oft hefur hinu gagnstæða verið haldið fram. Aðrir þættir sem 

starfsmennirnir voru almennt frekar óánægðir með voru möguleikinn á því að fá 

stöðuhækkun, vinnuumhverfið, tengslin við pólitískt kjörnar nefndir og ráð og 

starfsöryggi sitt. Þessar niðurstöður eru svipaðar og þau Páll Biering og Birna Flygenring 

(2000) fengu í rannsókn sinni en í rannsókn þeirra voru starfsmennirnir óánægðastir með 

laun sín, litla möguleika til stöðuhækkunar og yfirstjórnina en starfsmenn Barnaverndar 

Reykjavíkur voru þó ekki óánægðir með yfirstjórnina heldur þvert á móti. Í rannsókn 

þeirra Páls Biering og Birnu Flygenring (2000) voru þó tengsl við pólitískt kjörnar 

nefndir og ráð ekki rannsakað. Rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2004) sýndi einnig 

svipaðar niðurstöður en stjórnendurnir í rannsókn hennar voru óánægðastir með launin og 

tengslin við pólitískt kjörnar nefndir og ráð.  

Hlutverkaóvissa var lítil sem engin meðal starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur 

en hlutverkaátök mældist mun hærri en þetta eru sömu niðurstöður og komu fram í 

rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2004). Flestir starfsmennirnir voru mjög eða frekar 

sammála því að þeir fengju verkefni sem þyrfti að leysa án þess að þeir hefðu mannafla 

til að leysa þau og að þeir fengu verkefni án þess að viðeigandi úrræði væru til að geta 
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leyst þau. Samkvæmt þessum niðurstöðum kemur aftur fram að starfsmenn telja að 

starfsfólk sé of fátt og/eða málafjöldi of mikill.  

Vinnustreita mældist mjög mikil í rannsókn minni en eins og fram kom hér að 

framan fann rúmlega helmingur starfmannanna nær alltaf eða oft fyrir vinnustreitu. 

Flestir starfsmennirnir voru sammála um að þeir fyndu oft fyrir streitu og að vinnuálagið í 

starfinu væri of mikið en einnig fundu þeir oft fyrir því að þeir væru uppgefnir að loknum 

vinnudegi. Streita og pirringur í starfi mældist einnig talsverð en þó ekki jafn mikil og 

vinnustreitan. Of mikið vinnuálag, of fáliðaður starfshópur og of mikill fjöldi mála olli 

mikilli streitu og pirringi en einnig það að starfsmönnum fannst þeir ekki geta veitt 

viðskiptavinum sínum viðeigandi þjónustu. Þessar niðurstöður gefa sterklega til kynna að 

það sem veldur helst streitu hjá starfsmönnunum er of mikill málafjöldi og of fátt 

starfsfólk. Samkvæmt rannsókn Ómars H. Kristmundssonar (1999) og þeirra Páls Biering 

og Birnu Flygenring (2000) kom fram að of mikil vinna olli mestri streitu og að 

vinnuálag virtist hafa áhrif á starfsánægju. Niðurstöður rannsóknar Steinunnar 

Hrafnsdóttur (2004) voru mjög svipaðar en þeir þættir sem ollu mestri streitu hjá 

stjórnendum í félagsþjónustunni voru undirmönnun, lítil hvatning og almennt vinnuálag. Í 

rannsókn þeirra Frensch ofl. (2006) mældist vinnustreita einnig frekar mikil hjá 

barnaverndarstarfsmönnum og því má segja að niðurstöður rannsóknar þessar eru alls 

ekkert einsdæmi. Það má því velta því fyrir sér að með því að fjölga starfsfólki hjá 

Barnavernd Reykjavíkur og þar með minnka fjölda mála hjá hverjum og einum væri hægt 

að komast hjá svo mikilli streitu eins og virðist eiga sér stað og um leið auka 

starfsánægju. 

 Þegar spurt var um vanlíðan og óþægindi hjá starfsmönnunum undanfarin mánuð 

voru niðurstöðurnar nokkuð góðar. Lang stærstur hluti starfmannanna höfðu aldrei eða 

næstum aldrei orðið varir við vanlíðan eða óþægindi í starfi sínu og hljóta það að vera 

nokkuð góðar niðurstöður. Þó höfðu nokkrir starfsmannanna orðið nokkuð eða mjög oft 

varir við stöðuga þreytu og höfuðverk en vegna mikils álags sem starfsmennirnir virðast 

vinna við kemur það ekki á óvart. En þrátt fyrir nokkuð góðar niðurstöður í heildina þá 

höfðu einstaka starfsmenn orðið varir við að vera andstuttir, finna fyrir ógleði eða ólgu í 

maga, svimaköstum og fengið verk fyrir brjósti og geta slíkar niðurstöður ekki verið 
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jákvæðar. Það að starfsmenn þurfa að upplifa slík einkenni hlýtur að vera áhyggjuefni 

fyrir stjórnendur stofnunarinnar og yfirvöld. 

 

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknar þessar hafi verið mjög svipaðar og aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði þá var ýmislegt sem kom á óvart. Eitt af 

því var hve starfsánægja starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur mældist há þrátt fyrir að 

vinnustreitan hafi verið mjög mikil. Ástæður þess hve starfsánægja mælist há getur meðal 

annars verið sú að það að hjálpa öðrum veittir fólki umbun, hvatningu og ánægju en 

einnig getur góður félagslegur stuðningur frá vinnufélögum og yfirmanni haft góð áhrif 

(French ofl. 2006). 

Annað sem kom á óvart var það að þrátt fyrir talið væri að fátt starfsfólk væri hjá 

Barnavernd Reykjavíkur og að málafjöldi vær of mikill þá kom mjög á óvart að allir 

starfsmennirnir fyrir utan einn svöruðu að starfshópurinn væri of fáliðaður og að 

málafjöldi væri of mikill. En einnig að allir starfsmennirnir fyrir utan einn töldu að 

vinnuálagið í starfinu væri nær alltaf eða oft of mikið. Eins og kom fram í árskýrslu 

Barnaverndarstofu hér að framan berast Barnavernd Reykjavíkur mjög mikill fjöldi mála 

ár hvert og því erfitt fyrir þessa 29 starfsmenn að sinna þeim öllum. Þessar niðurstöður 

sýna því að starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur finnast þeir varla ráða við allan þann 

fjölda mála sem til þeirra berast árlega.   

  

Til að bæta líðan starfsmanna og draga úr streitu ættu stjórnendur að bæta vinnu- 

skilyrði starfsmanna sinna, til dæmis með því að stytta vinnutíma þeirra, gefa 

starfmönnunum meiri sjálfstæði í vinnu sinni og sýna þeim meiri stuðning. Auk þess 

gætu stjórnendur boðið starfsmönnum upp á kennslu í streitustjórnun og kennt þeim 

hvernig er hægt að takast á við streitu og vinna úr henni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef starfsmaður er lengi tilfinningalega þreyttur 

hefur það áhrif á líðan og heilsu hans og getur á endanum sett hann í hættu ef ekkert er 

aðhafst (French ofl. 2006). Í rannsókn þeirra Hildar Friðriksdóttur, Guðbjargar Lindu 

Rafnsdóttur og Kristins Tómassonar (2002) kom fram að þeir starfsmenn sem höfðu 

fundið fyrir streitu leituðu oftar til læknis vegna ýmsa sjúkdóma eins og kvíða, þunglyndis 

og síþreytu, en einnig voru þessir starfsmenn oftar fjarverandi frá vinnu. 
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Annmarkar rannsóknar þessarar eru þeir að rannsóknin var lögð fyrir lítinn hóp 

fólks þrátt fyrir að svarhlutfallið hafi verið gott. Vegna þess hve hópurinn var fámennur 

hafa niðurstöðurnar ekki alhæfingargildi og því ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður 

yfir á alla stafsmenn barnaverndarnefnda á landinu. Í framtíðinni væri þar af leiðandi 

tilvalið að leggja samskonar rannsókn fyrir aðrar barnaverndarnefndir á landsvæðinu og 

sjá hvort niðurstöður þeirra væru svipaðar og niðurstöður þessarar rannsóknar. Einnig 

væri athyglisvert að rannsaka hvort munur væri á starfsánægju og streitu hjá 

barnaverndarstarfsmönnum á milli landsvæða. 

 

Að lokum má segja að rannsóknir á starfsánægju og streitu í starfi séu mjög 

mikilvægar að því leitinu til að með þeim geta stjórnendur stofnana og fyrirtækja ásamt 

yfirvöldum fylgst með því hvernig starfsmönnum þeirra líður. Starfsmaður sem upplifir 

mikla streitu kemur til með að skila minni vinnuafköstum og því sem verr er þá verður 

þjónustan við skjólstæðinginn verri (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Því er mjög 

nauðsynlegt að gera kannanir reglulega svo hægt sé að fylgjast vel með líðan 

starfsmannanna og bregðast við ef þörf krefur.  
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