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Útdráttur 

Streita hefur verið skilgreind á ýmsa mismunandi vegu í gegnum árin. Í dag er almennt 

samþykkt að skilgreina megi hana sem samspil milli aðstæðna og einstaklings. 

Streituvaldandi vinnuaðstæður spá fyrir um slæma andlega heilsu. Einnig leggja þær sitt 

að mörkum til aukningar dauðsfalla vegna geðrænna veikinda sem fara sívaxandi. 

Afleiðingar vinnustreitu geta verið mjög alvarlegar sé ekki gripið nógu snemma í 

taumana. Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl vinnustreitu og þunglyndis. Að auki 

hafa rannsóknir bent til þess að einstaklingar í vaktavinnu séu líklegri til þess að þróa 

með sér þunglyndi. Í þessari rannsókn voru teknar fyrir tvær rannsóknarspurningar. 

Annars vegar var skoðað hvort jákvæð tengsl væru á milli vinnustreitu og þunglyndis og 

hins vegar hvort tengslin væru sterkari hjá einstaklingum í vaktavinnu en einstaklingum í 

dagvinnu. Starfsmenn hjúkrunar- og/eða dvalarheimila víðsvegar af landinu voru beðnir 

um að taka þátt í rannsókninni og 80 þeirra urðu við bóninni. Yfirmenn sáu um að 

útvega þeim aðgang að tengli sem beindi þeim á Norræna spurningalistann um 

sálfélagslega þætti og Þunglyndispróf Becks. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna 

meðalsterka jákvæða fylgni milli vinnustreitu og þunglyndis, óháð vinnufyrirkomulagi, 

en munur á styrkleika tengslanna milli dagvinnu- og vaktavinnustarfsmanna reyndist 

óverulegur. Ekki er hægt að útiloka að „healthy worker effect“ hafi haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þörf er á að rannsaka tengsl vaktavinnu við þunglyndi í 

mun stærra og umfangsmeira samhengi ásamt ítarlegri upplýsingum um bakgrunn 

þátttakenda, sem og í fjölbreyttari þátttakendahóp. Með því móti má gera sér betur 

grein fyrir því hvort sterkari tengsl séu til staðar en þessi rannsókn gefur til kynna sem 

mögulega þurfi að veita nánari athygli og takast á við með viðeigandi hætti. Fræðin eru 

á einu máli um það að vinnustreita og þunglyndi eru raunveruleg vandamál sem 

starfsmenn standa frammi fyrir og því brýn þörf á að rannsaka tilurð þeirra og 

afleiðingar í þeim tilgangi að bæta lífsgæði einstaklinga á vinnumarkaði.     
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Abstract 

Stress has been defined in various ways through out the years. It is commonly accepted 

today that it may be defined as a complex interaction between an individual and his 

situation. A stressful work environment predicts poor mental health. It also contributes 

to an increased number of deaths due to mental illnesses. The consequences can be 

very serious if no intervention takes place. Research has shown a strong correlation 

between work related stress and depression. It has also shown a higher tendency for 

shift workers to develop depression. This research paper aimed to answer two research 

questions. First of whether there is a positive correlation between work related stress 

and depression, and second of whether the correlation is stronger for shift workers than 

for daytime workers. Participants were 80 employees at nursing and/or resting homes 

from various parts of Iceland. Their superiors provided them with access to a link where 

they were able to answer the General Questionnaire for Psychological and Social 

Factors at Work (QPSNordic 34+) and Beck‘s Depression Inventory–II. The results of the 

research suggested a medium strong correlation between work related stress and 

depression, regardless of working arrangements. The difference of the strength of the 

correlation between daytime- and shift workers was insubstantial. It cannot be ruled 

out that „healthy worker effect“ had an effect on the results. It is necessary to explore 

the correlation between work related stress and depression on a much bigger and 

extensive scale, as well as gather more detailed background information from 

participants. By doing so it might become clearer whether the correlation between 

work related stress and depression is stronger than this reasearch suggests. The 

literature agrees that work related stress and depression are real problems that 

employees face and therefore it is necessary to explore where they originate from and 

what consequenses they have in order to improve the quality of life of the working 

population.     
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1  Inngangur  

Árið 1929 tók Walter Cannon eftir því að bæði menn og dýr búa yfir aðlögunarhæfni við 

streituvaldandi aðstæðum þar sem hvort um sig kýs annað hvort að berjast eða gera 

tilraun til að flýja. Athugunina kallaði Cannon flóttaátakasvörun (e. fight or flight 

reaction) og var ætlað sem útskýring á viðbrögðum við tilfallandi streituvaldandi 

aðstæðum sem stóðu stutt yfir. Árið 1956 skilgreindi Hans Selye hugtakið streitu sem 

ósértækt viðbragð líkamans við hverri þeirri kröfu sem á hann væri lögð. Hann gerði 

greinarmun á jákvæðri streitu (e. eustress) og neikvæðri streitu (e. distress), þar sem 

jákvæð streita veiti áskoranir sem hvetji fólk til þess að leggja hart að sér og ná 

markmiðum sínum á meðan neikvæð streita taki til streituvaldandi aðstæðna sem eru 

viðvarandi til lengri tíma og hafa óæskilegar heilsufarslegar afleiðingar (Landy og Conte, 

2004). Selye skilgreindi ferli neikvæðrar streitu enn frekar með kenningu sinni um 

almennt aðlögunarheilkenni (e. general adaptation syndrome). Samkvæmt kenningunni 

á sér stað svo til eins röð líkamlegra viðbragða við næstum öllum sjúkdómum eða 

áföllum. Fyrsta stig heilkennisins kallast viðvörunarviðbragð (e. alarm reaction), en á því 

stigi virkjar líkaminn líffræðilegar bjargir til þess að eiga við aukna streitu. Annað stigið 

kallast viðnám (e. resistance). Á því stigi veitir líkaminn uppruna streitunnar viðnám en 

missir á sama tíma niður varnir gegn öðrum streituvöldum og verður þar af leiðandi 

viðkvæmari fyrir. Þriðja og síðasta stigið kallast örmögnun (e. exhaustion). Þegar komið 

er á það stig eru einstaklingar almennt ekki lengur færir um að veita streitunni viðnám. 

Ef ekki er gripið til aðgerða í því sjónarmiði að minnka streitu, hefur þetta stig í för með 

sér skaðlegar afleiðingar á borð við kulnun (e. burnout), alvarlega sjúkdóma og jafnvel 

dauða (Landy og Conte, 2004; Michie, 2002). Aðlögun (e. adaptation) er einnig 

mikilvægt atriði í streitu. Þegar aðlögun á sér stað hætta áreiti sem áður voru 

streituvaldandi að valda streitu þar sem viðkomandi áttar sig á að honum stafi ekki 

hætta af þeim. Ef viðbragðið virkaði ekki sem skildi mundi fólk láta lífið vegna 

líkamlegrar og andlegrar örmögnunar (Michie, 2002). Krónísk streita er algengari en 

tilfallandi streita á vinnustöðum og hefur alvarlegri afleiðingar á bæði líkamlega og 

andlega heilsu einstaklinga (Landy og Conte, 2004).  
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Streita hefur verið skilgreind á ýmsa mismunandi vegu í gegn um árin. Í upphafi var 

álitið að hún kæmi til vegna álags sem ætti uppruna sinn í umhverfinu, en síðar var talið 

að hún orsakaðist vegna persónubundins álags (Michie, 2002). Í dag er almennt 

samþykkt að skilgreina megi streitu sem samspil milli aðstæðna og einstaklings; spenna 

eða álag vegna ytri þátta skapa andlegt og líkamlegt ójafnvægi. Til ytri þátta telst hvað 

eina sem kann að hafa neikvæð áhrif á einstaklinga óháð aðstæðum. Fyrrgreindir þættir 

eru af þeim sökum yfirleitt nefndir streituvaldar (e. stressors) (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner og Schaufeli, 2001). Aðstæður sem eru líklegar til þess að valda streitu eru af 

ýmsum toga, en helst ber að nefna aðstæður sem eru ófyrirséðar og óviðráðanlegar, 

óljósar eða ókunnugar eða sem fela í sér átök, missi eða miklar kröfur um ætlaða 

frammistöðu. Streita er enn fremur andlegt og líkamlegt ástand sem skapast þegar 

einstaklingar hafa ekki næg bjargráð til að ráða við kröfur aðstæðna. Streita er þar af 

leiðandi líklegri í sumum aðstæðum en öðrum sem og hjá sumum einstaklingum en 

öðrum (Michie, 2002). 

Birtingarmynd streitu felst í hegðun, tilfinningum, hugsun og líkamlegum einkennum. 

Árið 1993 settu Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson saman yfirlit um 

birtingarmyndir streitu, en þær eru eftirfarandi;   

1. Sálfræðileg einkenni: Kvíði eða taugaóstyrkur, eirðarleysi, pirringur, viðkvæmni 

fyrir gagnrýni, þrálátar áhyggjur sækja á hugann, fljótfærni, reiði og skapofsaköst 

af litlu tilefni, þreyta án augljósrar ástæðu, kraftleysi eða lítið úthald, kyndeyfð, 

framtaksleysi, óttatilfinning eða hræðsluköst, vonleysi, svefntruflanir, mikil 

svefnþörf eða meiri en níu tímar, einbeitingarerfiðleikar, grátgirni og gleymska á 

mikilvæga hluti. 

2. Hegðunareinkenni: Lystarleysi, ofát, miklar reykingar, mikil áfengisnotkun, notkun 

róandi lyfja, einangrun frá sínum nánustu, tilhneiging til að gagnrýna eða gera 

lítið úr öðrum, tilhneiging til að láta misnota sig, mikið sjónvarpsáhorf eða meira 

en þrír tímar daglega, tilhneiging til að gefast upp við verkefni, óstundvísi, 

verkleysi og tíð forföll frá vinnu. 

3. Líkamleg einkenni: Vöðvaspenna eða vöðvabólga, bakverkur, höfuðverkur, stífir 

kjálkar, magaverkur, brjóstsviði, niðurgangur, hægðatregða, skjálfti, kvef eða 

ofnæmi, verkur fyrir brjósti, andþrengsli, útbrot, þurrkur í munni, kökkur í hálsi. 
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Af ofangreindum lista má ráða að afleiðingar streitu geti komið fram á afar mismunandi 

vegu og ætla má að talsverðan mun sé að finna á milli einstaklinga.  

1.1 Líkön 

Nokkur líkön hafa verið þróuð með það að markmiði að leggja mat á vinnustreitu 

starfsmanna. Meðal þeirra eru Kröfur-stjórn líkanið (e. Demand-control model) sem 

Karasek þróaði, og Fyrirhafnar-umbunar ójafnvægislíkanið (e. Effort-reward imbalance) 

sem var þróað af Siegrist.  

1.1.1 Kröfur-stjórn líkanið 

Líkan Karaseks er byggt á þeirri kenningu að helstu orsakir vinnustreitu megi rekja til 

tveggja þátta. Annars vegar er um að ræða kröfur sem gerðar eru til starfsmanna (e. job 

demands), en nánari skilgreining felur í sér magn vinnuálags og andlegra krafna sem 

viðkomandi starf gerir til starfsmanns. Hins vegar er um að ræða stjórn á vinnu (e. job 

control), en í því felst stig sjálfræðis í starfi og hversu mikið svigrúm starfsmenn hafa til 

að nýta þá mismunandi færni sem þeir búa yfir. Samkvæmt líkaninu hafa miklar 

andlegar kröfur í bland við litla stjórn margvísleg neikvæð áhrif á heilsu og falla undir 

álagsmikið starf. Ef hins vegar mikil stjórn og miklar andlegar kröfur fara saman, skilar 

það sér í heilsueflandi og örvandi starfi, sem fellur undir virkt starf. Störf sem fela í sér 

litlar andlegar kröfur og litla stjórn flokkast sem óvirk og störf sem fela í sér mikla stjórn 

og litlar andlegar kröfur teljast álagslítil (Landy og Conte, 2004). Á mynd 1 má sjá nánari 

útlistun á líkani Karaseks.  

 

Mynd 1. Kröfur-stjórn líkanið (Karasek, 1979).  
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Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að störf sem fela í sér miklar andlegar kröfur og 

litla stjórn séu líklegri til að valda andlegum erfiðleikum (til dæmis örmögnun og 

þunglyndi) og óánægju í starfi (Landy og Conte, 2004; Wang 2005). Í rannsókn Melchior 

o.fl. (2007) kom til að mynda í ljós að einstaklingar sem upplifðu miklar andlegar kröfur 

en litla stjórn voru tvöfalt líklegri til að þróa með sér þunglyndi eða kvíðaröskun heldur 

en þeir sem upplifðu litlar andlegar kröfur. 

1.1.2 Fyrirhafnar-umbunar ójafnvægislíkanið 

Samkvæmt líkani Siegrist skapast streituvekjandi aðstæður helst þegar umbun er ekki í 

samræmi við fyrirhöfn. Til umbunar teljast meðal annars fjárhagslegur ávinningur, 

möguleiki á stöðuhækkun, starfsöryggi og aukin virðing í starfi. Samkvæmt líkaninu er 

enn fremur talið að einstaklingar sem hneigjast til yfirdrifinna vinnutengdra 

skuldbindinga (e. work-related overcommitment) séu í aukinni áhættu á neikvæðum 

áhrifum á heilsu þegar þeir eru í aðstæðum sem krefjast mikillar fyrirhafnar en gefa litla 

umbun (Netterström o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ójafnvægi milli 

fyrirhafnar og umbunar megi tengja um það bil fjórfalt aukna tíðni þunglyndis (Pikhart 

o.fl., 2004). Á mynd 2 má sjá nánari útlistun á líkani Siegrist. 

 

 

Mynd 2. Viðleitni og umbunarlíkan Siegrist (Vegchel, Jonge, Bosma og Schaufeli, 2005). 
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1.2 Sálfélagslegir þættir í starfi 

Streituvöldum á vinnustað má skipta í tvo flokka, annars vegar líkamlega/verkefna 

streituvalda (e. physical/task stressors) og hins vegar sálræna streituvalda (e. 

psychological stressors). Til líkamlegra/verkefna streituvalda telst til að mynda hávaði 

sem ekki er hægt að hafa stjórn á, en rannsóknir á efninu benda til þess að slíkar 

vinnuaðstæður séu sérlega streituvaldandi, dragi úr áhugahvöt og valdi verri 

frammistöðu.  

Sálrænir streituvaldar eru af ýmsum meiði. Meðal þeirra eru m.a. vinnuálag (e. 

workload), persónulegur ágreiningur (e. interpersonal conflict), skortur á stjórn (e. lack 

of control) og togstreita milli vinnu og einkalífs (e.  work-family conflict). Persónulegur 

ágreiningur felst í neikvæðum samskiptum við samstarfsmenn, yfirmenn eða 

viðskiptavini, sem spanna allt frá ofsafengnum rifrildum yfir í lágstemmd tilfelli 

óvinveittrar hegðunar. Með skorti á stjórn er átt við að starfsmenn telji sig ekki hafa 

stjórn á vinnu sinni og umhverfi. Togstreita milli vinnu og einkalífs eru aðstæður sem 

myndast þegar starfsmenn upplifa togstreitu milli þeirra hlutverka sem þeir sinna í 

einkalífinu annars vegar og í vinnunni hins vegar (Landy og Conte, 2004). Það er ljóst að 

sálrænir streituvaldar eru allt annað en einhliða og ekki gefið að þeir muni í öllum 

tilfellum leiða til vinnustreitu. Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um afleiðingar 

vinnuálags og áhrif þess á þróun vinnustreitu. 

1.2.1 Vinnuálag 

Vinnuálag hefur verið skilgreint sem magn ákveðins vinnuframlags starfsmanns innan 

tiltekins tímaramma. Aukið vinnuálag felst þar af leiðandi í því að gerðar séu kröfur til 

meiri afkasta starfsmanns innan sama eða styttri tímaramma  (Lea, Corlett og Rodgers, 

2012). Vinnuálag má enn fremur skilgreina sem magnbundnar kröfur (e. quantitative 

demands), eigindlegar kröfur (e. qualitative demands), tilfinningalegt álag og kröfur um 

ábyrgð (Jönsson, 2012). Almennt séð er hæfilegt vinnuálag talið stuðla að heilbrigðu 

vinnuumhverfi, en einkennandi þættir þess eru að það ríki jafnvægi í kröfum til 

starfsmanna, hagnýting þekkingar sé viðeigandi, starfsmenn hafi frelsi til athafna og 

umhverfið ýti undir góð afköst. Ef miklar truflanir á vinnu, óskýrar kröfur, tímaskortur og 

skortur á bjargráðum er til staðar í vinnuumhverfinu eykst hættan á of miklu vinnuálagi 
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(Sveinfríður Sigurpálsdóttir, Ragnar F. Ólafsson og Helga Bragadóttir, 2012; Lea, Corlett 

og Rodgers, 2012). 

Streita getur fylgt í kjölfarið á vinnuálagi, en það er ekki gefið að svo verði. Huglægt 

mat einstaklinga sker úr um hvort streita geri vart við sig eða ekki. Ef tilfinningin er sú að 

vinnuálagið sé viðráðanlegt og viðkomandi hafi fulla stjórn á aðstæðum leiðir það af sér 

jákvæða streitu og hefur ekki neikvæð áhrif á líkamann. Ef tilfinningin er hins vegar sú 

að vinnuálagið sé óviðráðanlegt og viðkomandi hafi enga stjórn á aðstæðum leiðir það 

af sér neikvæða streitu sem hefur óhjákvæmilega neikvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu til lengri tíma litið (Landy og Conte, 2004). Rannsóknir benda til þess að vinnuálag 

fari vaxandi meðal hinna ýmsu fagstétta með tilheyrandi óæskilegum afleiðingum (Lea, 

Corlett og Rodgers, 2012). 

1.3 Vinnustreita 

Snemma á sjöunda áratugnum var fyrsta rannsóknin gerð sem ætlað var að skoða 

vinnustreitu. Í þeirri rannsókn var lögð áhersla á sálfélagslega þætti á vinnustaðnum sem 

gætu valdið einstaklingum streitu. Rannsakendur skilgreindu streituvalda eftir þremur 

víddum sem taldar voru orsakavaldar. Víddirnar þrjár voru ábyrgð (e. responsibility), 

margræðni hlutverks (e. role ambiguity) og ágreiningur um hlutverk (e. role conflict).  

Ábyrgð einstaklinga á vinnustað er ýmist gagnvart hlutum eða 

samstarfsmönnum/viðskiptavinum. Annað útilokar þó ekki hitt. Ábyrgð gagnvart 

samstarfsmönnum/viðskiptavinum er almennt talin vera öflugri streituvaldur en ábyrgð 

gagnvart hlutum, enda felur sú ábyrgð í sér að talsverðum tíma sé varið í samskipti við 

aðra og fundarsetur.  

Þegar starfsmaður er ekki viss um til hvers er ætlast af honum er talað um 

margræðni hlutverks. Einstaklingur í þeim aðstæðum hefur ekki vitneskju um hverjar 

vinnuskyldur sínar eru, auk þess að gera sér ekki grein fyrir hvaða væntingar 

samstarfsmenn hans gera til hans. Margræðni hlutverks má ósjaldan rekja til yfirmanns 

sem hefur ekki greint starfsmanninum nógu ítarlega frá hlutverki hans innan 

skipulagsheildarinnar.  

Þegar starfsmaður upplifir ósamræmi milli þeirra skyldna sem hann telur sig bera í 

starfi sínu og starfsskyldna sem yfir- eða samstarfsmenn leggja á hann er talað um 

ágreining um hlutverk. (Landy og Conte, 2010). Í rannsókn Vinnuverndarstofnunar 
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Evrópu (2013) svöruðu 52% aðspurðra því til að þeir teldu helstu ástæðu vinnustreitu 

felast í því að óljóst væri hvert hlutverk og ábyrgð einstaklinga væri. 

Vinnustreita er mikilvægur hluti af heildarkröfum starfs í mörgum atvinnugreinum 

(Goedhard og Goedhard, 2005; Michie, 2002). Það sem einkennir að erfitt geti reynst að 

kljást við vinnustreitu á farsælan máta er að einstaklingar eru síður í þeirri aðstöðu að 

geta gert mikið til þess að breyta vinnuumhverfi sínu. Það er ekki nauðsynlegt að verða 

fyrir meiriháttar streituvaldandi atburði til þess að vinnustreita geri vart við sig. 

Samansafn ýmissa hversdagslegra og minniháttar streituvaldandi atburða kann að leiða 

til umtalsverðrar streitu. Mikil tíðni streituvalda er talin vera nátengdari andlegri 

vanlíðan og geðlægð en tilfallandi stakir streituvaldandi atburðir (Iacovides o.fl., 2003).  

Það eru ekki aðeins líkamleg viðbrögð sem orsaka streitu. Hugrænt mat einstaklinga á 

aðstæðum og hvernig þeir telja sig geta afgreitt tilfallandi streituvalda hafa hvort fyrir 

sig mikil áhrif á hvort og þá hversu alvarlega streitu viðkomandi upplifir. Skipta má þeim 

bjargráðum sem einstaklingar grípa til í tvo flokka. Annars vegar vandamálamiðuð 

bjargráð (e. problem focused coping) og hins vegar tilfinningalega miðuð bjargráð (e. 

emotion focused coping). Þeir sem bregðast beint við vandamálinu beina athygli sinni að 

því að reyna að hafa stjórn á eða breyta streituvaldinum. Þeir sem bregðast 

tilfinningalega við reyna að draga úr tilfinningalegum viðbrögðum við streituvaldinum, 

sem getur þýtt að þeir forðist hann, geri lítið úr honum eða myndi fjarlægð á milli sín og 

hans.  

 Samkvæmt kenningu Lazarus og Folkman um streitu, hugrænt mat og bjargráð er 

litið á streitu sem samfellt ferli þar sem einstaklingar leggja hugrænt mat á aðstæður og 

umhverfi og reyna að eiga við þá streituvalda sem verða á vegi þeirra. Þetta mat kveikir 

oft líkamleg viðbrögð. Í sumum tilfellum eru viðbrögðin afar jákvæð og heilsusamleg, til 

að mynda þegar stunduð er líkamsrækt. Þegar streituvaldar eru hins vegar stöðugt til 

staðar bregst líkaminn við á neikvæðan hátt. Flest þessara líkamlegu viðbragða eru 

ósjálfráð (Landy og Conte, 2004). 

Í könnun framkvæmdri af Gallup fyrir hönd Vinnueftirlitsins kom í ljós að um það bil 

42% aðspurðra töldu sig vera undir of miklu álagi í vinnunni og 27% töldu sig þjást af 

vinnustreitu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). Sé litið út fyrir landsteinana er talið að í 

Evrópu allri sé vinnustreita næst algengasta heilsufarsvandamálið tengt vinnu sem hrjáir 
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einstaklinga. Aðeins bakverkir eru taldir vera algengari. Í viðhorfskönnun 

Vinnuverndarstofnunar Evrópu frá árinu 2013 sögðu 72% aðspurðra að helsta ástæða 

vinnustreitu væri breytingar á skipulagsheildum eða starfsóöryggi, 66% töldu fjölda 

vinnutíma eða vinnuálag vera helsta áhrifavaldinn og 59% sögðu það vera óviðeigandi 

hegðun samstarfsmanna, svo sem áreitni eða einelti.  

 Samkvæmt rannsókn Vinnuverndarstofnunar Evrópu (2009) hafði vinnustreita áhrif á 

22% starfsfólks 27 Evrópulanda og líklegt þykir að sá fjöldi muni aukast. Sú niðurstaða er 

í takt við niðurstöður könnunar sömu stofnunar frá árinu 2012, en þar töldu 77% 

þátttakenda frá 36 löndum Evrópu að streita muni aukast mjög eða fremur mikið á 

næstu árum (Vinnueftirlitið, 2012).  

Rannsóknir á heilsu starfsmanna, með áherslu á einkenni andlegrar vanlíðanar, 

benda til aukins hlutfalls starfsmanna sem telja að of miklar kröfur séu gerðar til þeirra í 

starfi, þeir hafi litla stjórn á vinnu sinni eða njóti ófullnægjandi félagslegs stuðnings í 

vinnunni (Melchior o.fl,, 2007). Streituvaldandi vinnuaðstæður spá fyrir um slæma 

andlega heilsu og áhyggjur yfir að slíkar aðstæður leggi sitt að mörkum til aukningar 

dauðsfalla vegna geðrænna veikinda fara sívaxandi (Goedhard og Goedhard, 2005; 

Michie, 2002). 

1.3.1 Afleiðingar krónískrar streitu 

Neikvæð áhrif viðvarandi streitu koma jafna fram á þrjá mismunandi vegu; í hegðun 

starfsmanna, andlegri- og líkamlegri líðan þeirra. Starfsmenn sem búa við króníska 

streitu eru líklegri en aðrir til þess að vera mikið fjarverandi frá vinnu eða mæta seint og 

illa, þeim er hættara við slysum, eru ofbeldisfyllri, hneigðari til misnotkunar á ávana- og 

fíkniefnum og haldast illa í starfi. Andleg líðan er yfirleitt verri en alla jafna og 

einstaklingum sem búa við stöðuga streitu er hættara við kulnun, þunglyndi, kvíða, 

svefnvandamálum og erfiðleikum heima fyrir. Líkamlegar afleiðingar krónískrar streitu 

eru einnig af ýmsum toga, en slíkt ástand eykur líkur á hjartasjúkdómum og 

heilablóðfalli, meltingarvandamálum, bakverkjum og gigt, höfuðverkjum, auknum 

blóðþrýstingi og hjartslætti og aukinnar framleiðslu á streituhormónum líkamans  

(Landy og Conte, 2004).   

Vinnustreita kann enn fremur að leiða til þreytueinkenna, svefnörðugleika, lélegrar 

einbeitingar og almennrar vanlíðanar. Hegðunarlegir þættir sem tengja vinnustreitu við 
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slæma andlega heilsu fela meðal annars í sér vanhæfni til að stunda afþreyingu og að 

viðhalda félagslegum samskiptum (Melchior, Caspi, Milne, Danese, Poulton og Moffitt, 

2007). Ef vinnustreita verður of mikil kann það að hafa neikvæðar afleiðingar í för með 

sér hvað varðar starfsárangur, vinnugetu og hugsanlega þróun hinna ýmsu sjúkdóma 

(Goedhard og Goedhard, 2005). Fyrirtæki fara því ekki varhluta af neikvæðum áhrifum 

vinnustreitu. Afleiðingar hennar eru auk þess sem á undan er talið aukin tíðni slysa og 

áverka, slæm rekstrarafkoma, aukning á fjarvistum starfsmanna og ofmæting 

(starfsmenn mæta til vinnu þrátt fyrir veikindi og skila lélegum afköstum fyrir vikið). 

Fjarvistir eru almennt lengri vegna vinnustreitu en vegna annarra ástæðna og 50-60% 

allra veikindafjarvista má rekja beint til vinnustreitu. Krónísk vinnustreita getur þar að 

auki verið áhrifaþáttur í aukinni tíðni snemmbúinnar lífeyristöku. Það er því ljóst að 

vinnustreita getur kostað bæði fyrirtæki og samfélagið í heild umtalsverðar fjárhæðir 

(Vinnuverndarstofnun Evrópu, e.d.). 

1.3.2 Viðnám gegn streitu 

Streita er flókið fyrirbæri og á yfirleitt rætur sínar að rekja til margslungins samspils 

ólíkra þátta. Að sama skapi er afar misjafnt milli einstaklinga hvaða þættir flokkist sem 

streituvaldar. Þrátt fyrir ólíkar ástæður streitu hafa rannsakendur komist að því að 

ákveðin persónuleikaeinkenni geti haft áhrif á og spáð fyrir um áhrif og afleiðingar 

streituvalda. Meðal þessara einkenna eru ráðavitund (e. locus of control), sjálfsálit (e. 

self esteem), atferlismynstur af persónugerð A (e. type A behavior pattern) og harðfengi 

(e. hardiness).  

Ráðavitund vísar til þess hvort einstaklingar trúi því að allt sem komi fyrir þá sé undir 

þeirra stjórn eða ekki. Einstaklingar með innri ráðavitund (e. internal locus of control) 

trúa því að útkomur gjörða þeirra séu tilkomnar vegna eigin getu og fyrirhafnar. 

Einstaklingar með ytri ráðavitund (e. external locus of control) trúa því hins vegar að 

útkomur gjörða þeirra velti alfarið á öðru fólki, heppni eða örlögunum. Rannsóknir hafa 

bent til þess að einstaklingar með innri ráðavitund finni síður eða minna fyrir álagi vegna 

mögulegra streituvalda heldur en einstaklingar með ytri ráðavitund. Ástæðan er enn 

fremur talin felast í því að einstaklingarnir trúa því að þeir hafi algera stjórn á 

aðstæðum.  
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Sjálfsálit er talið hafa mikil áhrif á hvernig einstaklingar bregðast við streituvöldum. 

Þeir sem búa yfir góðu sjálfsáliti eru líklegri til þess að grípa til áhrifameiri bjargráða en 

þeir sem búa yfir lágu sjálfsáliti. Einstaklingar með gott sjálfsálit eru því líklegri til þess að 

finna fyrir minna álagi en þeir sem eru með lágt sjálfsálit þegar báðir verða fyrir sama 

streituvaldinum. 

Atferlismynstur af persónugerð A vakti athygli fræðimanna seint á fimmta áratug 

nítjándu aldar. Helstu einkenni einstaklinga sem falla undir þessa skilgreiningu eru 

óhóflegt keppnisskap, ýgi, fjandsemi og hraður lífsstíll. Einstaklingarnir eru stöðugt að 

reyna að ná illa skilgreindum markmiðum á sem allra stystum tíma. Andstæða 

atferlismynsturs af persónugerð A er atferlismynstur af persónugerð B. Einstaklingar 

sem falla í B hópinn eru almennt afslappaðri, flýta sér minna og sýna síður merki um ýgi. 

A týpurnar eru almennt í mun meiri hættu á að verða steitu að bráð. 

Harðfengi er safn persónuleikaeinkenna sem veita viðnám gegn streitu. Einstaklingar 

með harðfengan persónuleika búa gjarnan yfir þrem eiginleikum sem hjálpa þeim að 

eiga við streituvalda og minnka líkur á streitu. Þeim finnst þeir vera við stjórnvölinn í 

eigin lífi, þeir finna til djúprar skuldbindingar við fjölskyldu, gildi og markmið í vinnu og í 

stað þess að sjá óvæntar breytingar sem hindranir sjá þeir þær sem áskoranir. 

Harðfengir einstaklingar bregðast jafnframt við með færri líkamlegum viðbrögðum við 

streituvöldum, tilkynna sjaldnar veikindi og líður almennt betur en þeim sem ekki eru 

harðfengnir (Landy og Conte, 2004).  

1.4 Þunglyndi 

Þunglyndisraskanir (e. depressive disorders) eru geðraskanir sem hafa neikvæð áhrif á 

daglega virkni einstaklinga og einkennast helst af skapstyggð og depurð. Algengasta 

lyndisröskunin er alvarlegt þunglyndi (e. major depressive disorder) sem einkennist af 

afmörkuðum þunglyndislotum sem fela í sér breytingar á hegðun, tilfinningum og 

hugsun og standa samfleytt yfir í að minnsta kosti tvær vikur. Þunglyndi getur verið 

afmarkaður atburður en í flestum tilfellum er það viðvarandi með tilheyrandi hæðum og 

lægðum í styrkleika einkenna (American Psychiatric Association, 2013). 
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1.4.1 Orsakir þunglyndis 

Margar kenningar hafa verið settar fram um orsakir þunglyndis, en þeim má gróflega 

skipta niður í annars vegar líffræðilegar orsakir og hins vegar sálfræðilegar orsakir. 

1.4.1.1 Líffræðilegar orsakir 

Rannsóknir á taugaboðefnum benda til þess að þunglyndi sé að einhverju leyti til komið 

af líffræðilegum orsökum, en sýnt hefur verið fram á að serótónín, noradrenalín og 

dópamín gegni hlutverki í alvarlegu þunglyndi (Nolen-Hoeksema, 2011). 

Tvíburarannsóknir hafa leitt í ljós að arfgengi alvarlegs þunglyndis sé 38%, en það gefur 

til kynna að erfðir spili að einhverju leyti hlutverk í þróun þess (Kendler, Gatz, Gardner 

og Pedersen, 2006). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á að ákveðin heilasvæði 

einstaklinga sem þjást af alvarlegu þunglyndi eru frábrugðin því sem eðlilegt getur talist. 

Afleiðingar þess geta m.a. komið fram í skertri athygli, lélegra skammtímaminni, 

erfiðleikum við tjáningu tilfinninga og breyttri félagslegri hegðun (Nelson og Gilbert, 

2005).  

1.4.1.2 Sálfræðilegar orsakir 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um sálfræðilegar orsakir þunglyndis. Árið 1975 

setti Seligman til að mynda fram kenningu sína um lært hjálparleysi (e. learned 

helplessness). Kenningin spratt fram í framhaldi af athugunum hans á dýrum, þar sem 

honum lék hugur á að vita hvers vegna sum dýr reyndu ekki að forðast óþægileg og 

óæskileg áreiti eftir að viðbrögð þeirra hefðu verið skilyrt með klassískri skilyrðingu (e. 

classical conditioning) þar sem óskilyrta áreitið (e. unconditioned stimulus) sem hann 

notaðist við var raflost. Klassísk skilyrðing er „ein tegund af námi þar sem skilyrt áreiti er 

parað við óskilyrt áreiti, sem kallar fram óskilyrta svörun þangað til óskilyrta áreitið eitt 

sér er orðið fært um að kalla fram skilyrta svörun“ (Guðmundur B. Arnkelsson, 1993, bls. 

15). Óskilyrt áreiti er „það áreiti sem kallaði fram svörunina áður en klassísk skilyrðing 

átti sér stað“ (Guðmundur B. Arnkelsson, 1993, bls. 122). Seligman tók eftir því að lært 

hjálparleysi dýra og þunglyndi manna ættu sér ýmsar hliðstæður, til að mynda breytingu 

á matarlyst og aðgerðaleysi (Maier og Seligman, 1976). Kenning Seligman um lært 

hjálparleysi felst í því að „einstaklingur gerir enga tilraun til að takast á við verkefni eða 

erfiðleika, sökum þess að honum hefur lærst eða hann telur að ekkert sé hægt að gera 

til að leysa vandann“ (Guðmundur B. Arnkelsson, 1993, bls. 59). Aron Beck tók talsvert 
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annan pól í hæðina en Seligman en hann setti fram hugræna kenningu um þunglyndi. 

Samkvæmt þeirri kenningu líta þunglyndir einstaklingar afar neikvæðum augum á allt 

sitt umhverfi; þeir hafa neikvætt álit á framtíðinni, heiminum og sjálfum sér. Beck taldi 

að þrálát tilvist þessara neikvæðu hugsana viðhéldi og orsakaði þunglyndi. Hugræn 

kenning Becks varð afar vinsæl meðal fræðimanna og út frá henni þróaðist hugræn 

atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy), sem er ein vinsælasta og algengasta 

meðferðin við þunglyndi nú til dags (Nolen-Hoeksema, 2011).  

1.4.2 Einkenni og afleiðingar þunglyndis 

Þunglyndi kemur fram í depurð og/eða minnkuðum áhuga eða ánægju af flestum 

athöfnum. Þunglyndi getur enn fremur falið í sér þreytu eða orkuleysi, breytingar á 

svefnmynstri, breytingar á matarlyst eða þyngd, sljóvgun eða eirðarleysi, erfiðleika með 

einbeitingu eða ákvarðanatöku, sektarkennd eða að finnast maður vera einskis virði og 

endurteknar sjálfsvígs- eða dauðahugsanir án þess að finna til hræðslu. Einkennin valda 

truflun í daglegu lífi viðkomandi einstaklings og/eða koma honum í mikið tilfinningalegt 

uppnám (American Psychiatric Association, 2013). Ekki er nákvæmlega vitað hvaða 

þættir valda því að einstaklingar þrói með sér þunglyndi, en almennt er talið að flókið 

samspil líffræðilegra, erfðafræðilegra og sálfélagslegra þátta eigi sér stað í aðdraganda 

þess (Netterström o.fl., 2008).   

Á Íslandi þjást um 12-15 þúsund einstaklingar af þunglyndi, eða 3,7 - 4,5% 

landsmanna. Enn fremur er talið að 15 - 25% einstaklinga muni þjást af þunglyndi á 

einhverjum tímapunkti ævi sinnar. Þunglyndi er meðal kostnaðarsömustu sjúkdóma sem 

fyrirfinnast, hvort heldur sem er í þróuðum löndum eða þróunarlöndum. Lyndisröskunin 

hefur mikil áhrif á þá sem af henni þjást, bæði líkamlega, andlega og fjárhagslega. 

Afleiðingar hennar fela meðal annars í sér skerta vinnugetu (þar af leiðandi einnig 

tekjutap) og minnkuð lífsgæði (Landlæknisembættið, 2012).  Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization) er talið  að þunglyndi 

verði annað stærsta heilsufarsvandamál heims árið 2020 (Netterström o.fl., 2008). 

1.4.3 Tengsl vinnustreitu og þunglyndis 

Rannsóknir meðal vestrænna og asískra þjóða hafa leitt í ljós að sterk tengsl sé að finna 

milli vinnustreitu og þunglyndis (Pikhart o.fl., 2004; Chen o.fl., 2009; Wang, 2005). 
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Rannsóknir benda jafnframt til þess að vinnustreita auki hættuna á líkamlegum og 

andlegum kvillum, sem og að jákvæð tengsl séu á milli hennar og alvarleika þunglyndis 

(Wang, 2005). Fræðin eru samhljóða um að tíðni þunglyndis sé mun meiri hjá 

einstaklingum sem upplifa mikla vinnustreitu (Pikhart o.fl., 2004). Dagleg streita, þó í 

litlum mæli sé, kann að ýta undir andleg veikindi með þeim afleiðingum að þróun 

þunglyndis eigi sér stað. Töluverður fjöldi vinnutengdra streituvalda hefur verið tengdur 

við þróun þunglyndis og annarra lyndisraskana. Má þar meðal annars nefna vannýtta 

hæfileika, skort á þátttöku í ákvarðanatöku, yfirálag, skort á persónulegri stjórn og 

ójafnvægi milli fyrirhafnar og umbunar (Chen o.fl., 2009). 

 Í rannsókn Wang (2005) kom í ljós að vinnustreita, lágt menntunarstig, fjöldi 

langvarandi sjúkdóma og áföll í barnæsku væru sjálfstæðir áhættuþættir fyrir þunglyndi 

hjá starfandi einstaklingum.  Það voru engar vísbendingar sem gáfu til kynna að 

fyrrnefndir þættir hefðu þriðju breytu áhrif á tengsl vinnustreitu og þunglyndis. 

Einstaklingar sem upplifa þunglyndi og kvíðaraskanir í barnæsku eru í áhættuhópi 

varðandi auknar líkur á slíkum kvillum á fullorðinsárum (Melchior o.fl., 2007).  

Það er ekki ljóst hvaða undirliggjandi líkamlegu ferli eru að verki sem verða til þess að 

þunglyndi þróist í tengslum við mikla vinnustreitu. Alvarlegt þunglyndi er í síauknum 

mæli álitið koma til vegna óeðlilegrar virkni streituaðlögunar (e. stress adaption 

systems) í heilanum. Vísbendingar liggja fyrir um að vinnustreita geti yfirbugað 

taugainnkirtlakerfi (e. neuroendocrine system) líkamans við ákveðnar aðstæður, sem 

geti orðið til þess að viðkomandi einstaklingur þrói með sér þunglyndi. Hafa ber í huga 

að tengsl vinnustreitu og andlegrar heilsu kunna að litast af hlutdrægni (e. reporting 

bias) þar sem þunglyndir eða kvíðnir starfsmenn hafi tilhneigingu til að upplifa og lýsa 

einkennum vinnu sinnar á neikvæðan máta. Það kann því að vera að tengsl vinnustreitu 

og geðrænna vandamála á fullorðinsárum endurspegli einungis geðræna kvilla úr 

fortíðinni; þau séu með öðrum orðum ekki tilkomin vegna núverandi aðstæðna nema að 

litlu leyti (Melchior o.fl., 2007; Wang, 2005). Niðurstöður rannsóknar Melchior o.fl. frá 

árinu 2007 bentu til þess að vinnustreita gæfi góða forspá um upphaf þunglyndis og 

kvíðaraskana hjá einstaklingum sem áttu sér enga forsögu um geðræn vandamál. 

Starfskröfur sem starfsfólk ræður ekki við eru líklega streituvaldandi og gætu haft áhrif á 

aukna hættu á geðrænum vandamálum fyrir tilstilli líffræðilegra, sálfræðilegra, 



  23  

sálvefrænna og hegðunarlegra ferla. Sálfræðilegir ferlar fela í sér hjálparleysi, sem kann 

að stafa af vangetu starfsmanna til að hafa áhrif á aðstæður sínar.  

Langtíma faraldsfræðirannsóknir benda til þess að tengsl séu á milli streituvaldandi 

þátta í vinnu og þróunar þunglyndis. Í rannsókn Netterström o.fl. frá árinu 2008 

reyndust tengslin hvað sterkust þegar miklar andlegar kröfur voru gerðar til starfsmanna 

og félagslegur stuðningur var af skornum skammti. Vert er að taka fram að litlar 

upplýsingar liggja fyrir sem gefa til kynna til hversu langs tíma starfsmaður þarf að 

upplifa streituvaldandi aðstæður í vinnu og hversu mikil streitan þarf að reynast til þess 

að líklegt megi teljast að þróun alvarlegs þunglyndis eigi sér stað. Þörf er á rannsóknum 

sem kanna þau atriði nánar.  

Þó nákvæm ferli sem tengja króníska sálfræðilega streitu við þróun og upphaf 

þunglyndis séu óljós, þá hefur verið sýnt fram á tilvist tengslanna í töluverðum fjölda 

umfangsmikilla og faraldsfræðilegra rannsókna og hefur sú niðurstaða verið styrkt enn 

frekar með þversniðs- og tilraunarannsóknum (Siegrist, 2008).  

1.5 Áhrif og afleiðingar vaktavinnu 

Vaktavinnu má skilgreina sem vinnu sem fer að mestu eða öllu leyti fram utan 

hefðbundins dagvinnutíma (8-17 á virkum dögum) og er framkvæmd af einstaklingum 

eða teymum sem skiptast á að sinna viðkomandi starfi (Saksvik-Lehouillier o.fl., 2012). 

Fjöldi einstaklinga sem sinna vaktavinnu hefur aukist undanfarin ár vegna tækniframfara 

(Sharifian, Farahani, Pasalar, Gharavi og Aminian, 2005; Driesen, Jansen, van Amelsvoort 

og Kant, 2011). Sýnt hefur verið fram á tengsl milli þess að sinna vöktum sem standa yfir 

lengur en í átta klukkustundir og aukinnar áhættu á mistökum, slysum og öðrum 

óæskilegum atvikum. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að langar vaktir hafi neikvæð 

áhrif á heilsu og almenna vellíðan starfsmanna (Berryman o.fl., 2009). Þar sem 

vaktavinna á sér stað utan hefðbundins dagvinnutíma getur það reynst einstaklingum 

erfitt að fá barnapössun sem og að skipuleggja frí og taka virkan þátt í félagsstarfi 

(Williams, 2008). Samkvæmt rannsókn Williams frá árinu 2008 reyndist vaktavinna gefa 

forspá um hlutverka ofhleðslu (e. role overload) hjá bæði karlmönnum og konum, en 

það gefur til kynna að vegna vinnutíma séu vaktavinnustarfsmenn mun líklegri en 

dagvinnustarfsmenn til þess að finnast þeir hafa of mikið að gera og skorta tíma til 

framkvæmda. Hlutverka ofhleðsla felst í því að einstaklingur verður fyrir barðinu á 
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streituvöldum þegar ætlast er til þess að hann gangist upp í fleiri hlutverkum en hann 

ræður við með góðu móti (Landy og Conte, 2004).  

Óreglulegar vaktir (e. irregular shifts) og skiptivaktir (e. rotating shifts) eru algeng 

form vaktavinnu, þrátt fyrir að neikvæð áhrif á heilsu geti verið umtalsverð og að 

líkaminn nái ekki að aðlagast að fullu síbreytilegu svefnmynstri. Skiptivaktir valda 

ójafnvægi í dægursveiflum (e. circadian rhythm) líkamans en slíkt ójafnvægi í bland við 

svefnskort er talið vera ein af grundvallarorsökum margra heilsufarslegra vandamála 

sem tengjast vaktavinnu (Saksvik-Lehouillier o.fl., 2012). Svefnleysi getur orðið til þess 

að skerða árvekni hjá einstaklingum sem sinna næturvaktavinnu, en skortur á árvekni 

eykur líkur á mistökum í starfi ásamt aukinni slysahættu í umferðinni (Akerstedt, 2003). 

Niðurstöður rannsóknar Williams (2008) gáfu til kynna að einstaklingar sem sinntu 

óreglulegri vaktavinnu voru mun líklegri til að neita sér um nægan svefn, hafa áhyggjur 

af að vanrækja fjölskyldu sína og vini og upplifa sífellda streitu tilkomna vegna 

áreynslunnar við að reyna að halda of mörgum boltum á lofti í einu. Í sömu rannsókn 

kom einnig í ljós að vaktavinnustarfsmenn eyddu minni tíma í svefn eða áttu erfiðara 

með svefn en dagvinnustarfsmenn. Sem dæmi fengu einstaklingar sem sinntu dagvinnu 

að jafnaði rúmlega átta klukkustunda svefn en einstaklingar sem sinntu reglulegum 

næturvöktum fengu að jafnaði 45 mínútum styttri svefn. 

Skiptivaktir eru meðal algengustu forma vakta meðal hjúkrunarfræðinga og 

samanstanda af morgun-, kvöld- og næturvöktum. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á 

skiptivöktum fá að jafnaði ónógan svefn samanborið við hjúkrunarfræðinga sem starfa 

ekki á vöktum (Saksvik-Lehouillier o.fl., 2012). Langar næturvinnutarnir 

hjúkrunarfræðinga ýta jafnframt undir aukna hættu á ótímabærum dauða sjúklinga á 

sjúkrahúsum (Özdemir o.fl., 2013).  

1.5.1 Tengsl vaktavinnu og heilsufars 

Vaktavinna og langar vinnutarnir hafa truflandi áhrif á líkamsklukkuna (e. biological 

clock) og valda ójafnvægi í dægursveiflunni (Berryman, Lukes og Keller, 2009; Driesen 

o.fl., 2011). Mönnum er eðlislægt að starfa að degi til og hvílast að nóttu. Einstaklingar 

sem sinna starfi sínu utan hefðbundins vinnutíma heyja því stöðuga baráttu við 

líkamsklukkuna með því að neyða sig til að vaka þegar líkaminn er búinn undir svefn og 

sofa þegar líkaminn er búinn undir vöku. Afleiðingar þess geta meðal annars komið fram 



  25  

í þreytu, minni afköstum og skorti á árvekni (Berryman o.fl., 2009). Truflun á eðlislægri 

hormónastarfssemi líkamans, sem er háð eðlilegri dægursveiflu, getur orsakað 

frumubreytingar sem kunna að verða að krabbameini (Haus og Smolensky, 2006). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að svefnskortur af völdum næturvaktavinnu sé 

aðalorsakavaldur neikvæðra áhrifa á vinnsluminni (e. working memory) og athyglisferla 

(e. attention processees) og hafi neikvæðar líkamlegar og sálrænar afleiðingar vegna 

truflana á líkamsklukkunni.  (Özdemir o.fl., 2013).  

Áhrif vaktavinnu á heilsufar eru margbrotin og felast í flóknu samspili líffræðilegra, 

sálfræðilegra og félagslegra þátta (Waage o.fl., 2009). Einstaklingar sem sinna 

vaktavinnu eru almennt hneigðari til reykinga, óhóflegrar áfengisneyslu og kyrrsetu en 

jafnokar þeirra sem sinna hefðbundinni dagvinnu (Berryman o.fl., 2009). Fyrrverandi 

reykingamenn sem hefja störf í vaktavinnu eru auk þess líklegri til þess að hefja 

reykingar að nýju heldur en ef þeir hæfu störf á dagvöktum (Hublin o.fl., 2010). 

Einstaklingar sem starfa á vöktum eru enn fremur líklegri en aðrir til að þjást af ýmsum 

kvillum, meðal annars hjarta-, æða-, meltingarfæra- og taugasjúkdómum (Sharifian, 

Farahani, Pasalar, Gharavi og Aminian, 2005), krónískri þreytu (Berryman o.fl., 2009) og 

svefntruflunum. Rannsóknir benda til þess að ofþyngd og offita sé mun algengari hjá 

vaktavinnufólki en dagvinnufólki. Rannsóknir sýna að auki að vaktavinnufólki hættir 

mun meira til þyngdaraukningar en dagvinnufólki. Antunes, Levandovski, Dantas, 

Caumo og Hidalgo (2010) komust að því að jákvæð tengsl væri að finna milli þess að 

hafa sinnt vaktavinnu til lengri tíma og hærra BMI gildis. Auk þess virtust vinnustreita og 

langir vinnudagar hafa áhrif á BMI gildið. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þess 

að borða mat að kvöldi fremur en morgni og aukinnar þyngdaraukningar hjá 

einstaklingum. Þess ber þó að geta að einstaklingar eru misvel í stakk búnir til þess að 

takast á við áhrif vaktavinnu og alls óvíst að fyrrnefndir kvillar geri vart við sig. Lítil 

fræðileg þekking er fyrir hendi um ástæður þess að sumir virðast þola vaktavinnu 

ágætlega á meðan aðrir hafa lítið sem ekkert þol fyrir henni (Waage o.fl., 2009). 

Meðal helstu áhyggjuefna í tengslum við vaktavinnu er þreyta (e. fatigue). Einkenni 

þreytu koma meðal annars fram í sinnuleysi, erfiðleikum við að hugsa skýrt, áhugaleysi, 

kvíða, örmögnun, minnkaðri hugrænni getu og máttleysi í vöðvum. Sum stærstu og 

afdrifaríkustu slys samtímans má rekja til þreytu starfsmanna; til að mynda slysið við 
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Three Mile Island í Bandaríkjunum og kjarnorkuversslysið í Chernobyl í Rússlandi  

(Berryman o.fl., 2009). 

Sumir telja að vaktavinnufólk sé almennt heilbrigðara en aðrir þar sem ákveðnir 

einstaklingar veljist frekar og haldist í vaktavinnu (Bara og Arber, 2009). Fyrirbærið 

kallast „healthy worker effect“, og snýst um að einstaklingar sem starfa í vaktavinnu til 

lengri tíma veljist í starfið eftir tveimur leiðum, annars vegar „primary selection process“ 

og hins vegar „secondary selection process“. Einstaklingar sem hefja starf í vaktavinnu 

eftir „primary selection process“ eru til að mynda heilbrigðari en aðrir og þar af leiðandi 

líklegri til að velja sér starf sem unnið er á vöktum. Rannsóknir benda til þess að 

einstaklingar sem segja skilið við vaktavinnu séu mun óheilbrigðari en þeir sem halda 

vinnunni áfram, en slík síun fellur undir „secondary selection process“. Sé tekið tillit til 

„healthy worker effect“ er hugsanlegt að rannsóknir sem beint er að vaktavinnufólki 

rannsaki sjálfvalinn og öflugan hóp viðfangsefna sem eru annað hvort betur til þess fallin 

eða ákveðnari í að aðlagast vaktavinnu eða eiga auðveldara með að takast á við neikvæð 

áhrif slíks vinnufyrirkomulags (Driesen o.fl., 2011).  

1.5.2 Tengsl vaktavinnu og þunglyndis 

Þunglyndi er ein algengasta andlega röskunin sem hrjáir einstaklinga á vinnumarkaði og 

er stærsti áhrifaþátturinn í aukningu langtíma veikindafjarveru og örorku, en slíkt felur í 

sér mikinn kostnað fyrir samfélagið. Rannsóknir hafa sýnt að algengi vægra 

þunglyndiseinkenna sé tiltölulega mikið á almennum vinnumarkaði, með tíðni á bilinu 

15,8% – 22,4% (Driesen o.fl., 2011). Rannsókn Scott, Monk og Brink (1997) leiddi í ljós 

að einstaklingar sem höfðu sinnt næturvöktum í 6-10 ár væru sex sinnum líklegri til þess 

að þjást af þunglyndi en einstaklingar sem höfðu sinnt næturvöktum í 5 ár eða minna. Í 

rannsókn Bara og Arber (2009) komu í ljós jákvæð tengsl milli þess að hafa sinnt 

næturvöktum í fjögur ár eða meira og andlegrar vanheilsu. Sú tengsl reyndust vera til 

staðar hjá báðum kynjum. Niðurstöður rannsóknar Driesen o.fl. (2011) gáfu til kynna að 

eftir því sem lengur er starfað við vaktavinnu þeim mun meiri líkur eru á þróun 

þunglyndis. Það bendir til þess að þróunin gerist hægt og bítandi. Rannsóknin leiddi 

einnig í ljós að einstaklingar sem sinntu vaktavinnu, eða hefðu gert það áður fyrr, voru 

líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi en einstaklingar sem aldrei höfðu sinnt 
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vaktavinnu. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að næturvaktavinna sé stór áhrifaþáttur 

í langtíma streitu og þreytu meðal hjúkrunarfræðinga (Saksvik-Lehouillier o.fl., 2012). 

1.6 Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að meta hvort tengsl sé að finna milli 

vinnustreitu og þunglyndis. Til að mæla þessi tengsl verður notuð styttri útgáfa Norræna 

spurningalistans um sálfélagslega þætti í vinnunni (e. QPSNordic 34+) (Lindström o.fl., 

2000) og Þunglyndispróf Becks (e. Beck‘s Depression Inventory-II, BDI-II) (Jakob Smári, 

Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Í öðru lagi að 

leggja mat á hvort munur sé á styrkleika áður nefndra tengsla eftir því hvort 

þátttakendur sinni hefðbundinni átta klukkustunda dagvinnu eða vaktavinnu. Þess er 

vænst að jákvæð fylgni finnist milli vinnustreitu og þunglyndis og að sterkari fylgni þar á 

milli finnist í hópi einstaklinga sem sinna vaktavinnu. Leitast verður við svörum við 

eftirfarandi spurningum; 

 

Rannsóknarspurning 1: Eru jákvæð tengsl á milli vinnustreitu og þunglyndis? 

Rannsóknarspurning 2: Eru einstaklingar sem sinna vaktavinnu líklegri til að upplifa 

þunglyndi af völdum aukinnar vinnustreitu en einstaklingar sem sinna dagvinnu? 
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru starfsmenn hjúkrunar- og/eða dvalarheimila víðsvegar um landið. Alls 

tóku 80 einstaklingar þátt, þar af 36 sem sinntu dagvinnu og 44 sem sinntu vaktavinnu. 

Kynjaskiptingin var mjög skekkt. Af heildarfjölda þátttakenda voru karlar 7 talsins og 

konur 73. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 46-55 ára (28,7%), en fæstir voru á 

aldursbilinu 26-35 ára (7,5%). Lítill hluti gaf ekki upp fæðingarár sitt (8,8%), eða 7 

einstaklingar. Yngsti þátttakandinn var 19 ára og sá elsti 65 ára. Flestir starfsmenn voru 

fastráðnir hjá núverandi vinnuveitanda, eða 90%. 

2.2 Mælitæki 

2.2.1 Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti (QPSNordic) 

Árið 1994 lét Norræna ráðherranefndin hefja vinnu við að útbúa mælitæki sem ætlað 

var að meta tiltekna þætti sálfélagslegs vinnuumhverfis. Afrakstur þeirrar vinnu varð 

Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti (e. General Nordic Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work, QPSNordic 34+) sem gefinn var út árið 2000? 

(Bambra o.fl., 2009). Við hönnun spurningalistans var lögð áhersla á að hægt yrði að 

nota hann jafnhendis í rannsóknaskyni og sem inngrip á vinnustað (Wannström, 

Peterson, Asberg, Nygren og Gustavsson, 2009). Árið 2004 kom spurningalistinn út í 

íslenskri þýðingu Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur. Meginhlutverk hans er að meta upplifun 

einstaklinga á félagslegum, sálrænum og öðrum aðstæðum innan vinnustaðar síns. 

Spurningalistinn samanstendur af 123 fjölvalsspurningum sem raðast á þrjú ólík svið; 

verkefnasvið, fyrirtækjasvið og einstaklingssvið. Jafnframt er til styttri útgáfa af listanum 

sem samanstendur af 37 fjölvalsspurningum. Spurningunum er svarað á fimm punkta 

Likert kvarða. Hæsta gildi er því fimm, sem er jafnframt versta mögulega mat, og lægsta 

gildi er einn, sem er jafnframt besta mögulega mat. QPSNordic byggir í grunninn á nítján 

norrænum spurningalistum sem taka til vinnuverndar og umhverfis, en þar að auki voru 

sambærilegir alþjóðlegir listar einnig hafðir til hliðsjónar. Spurningalistinn var lagður 

fyrir tvisvar sinnum í fjórum norrænum löndum í þeim tilgangi að staðla hann sem 
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mælitæki (Lindström o.fl., 2000/2009). Réttmæti og áreiðanleiki QPSNordic er heilt á litið 

mikill, þó munur sé á áreiðanleika undirflokka hans (Lindström o.fl., 2000/2009; 

Wannström o.fl., 2009).  

2.2.2 Þunglyndispróf Becks 

Mælikvarði Becks á geðlægð (e. Beck‘s Depression Inventory, BDI) er 21 atriða 

sjálfsmatslisti og kom fyrst út árið 1961. Beck, Steer og Brown (1996) þróuðu og gáfu út 

endurbætta útgáfu hans, meðal annars af þeirri ástæðu að talsverð gagnrýni hafði verið 

á þá staðreynd að kvarðinn skimaði aðeins fyrir sex af níu greiningarskilmerkjum DSM-III 

fyrir þunglyndi (Jakob Smári o.fl., 2008).  

Þunglyndispróf Becks (e. Beck‘s Depression Inventory-II, BDI-II) er, líkt og Mælikvarði 

Becks á geðlægð, 21 atriða sjálfsmatslisti og er ætlað að mæla styrk þunglyndis hjá 

heilbrigðum einstaklingum sem og sjúklingum undanfarnar tvær vikur frá þeim 

tímapunkti sem hann er lagður fyrir. Hvert atriði listans inniheldur fjórar fullyrðingar 

sem taka gildi frá 0-3. Miðað er við að 0 lýsi engum eða vægum einkennum og 3 lýsi 

alvarlegum einkennum. Miðað er við að þegar heildarstig eru talin saman á listanum séu 

0-13 stig vísbending um lítil einkenni þunglyndis, 14-19 stig bendi til vægs þunglyndis, 

20-28 stig bendi til miðlungs alvarlegs þunglyndis og 29-63 stig bendi til alvarlegs 

þunglyndis. Fullyrðingarnar taka meðal annars til breytinga á svefnmynstri, pirrings, 

depurðar, orkuleysis, áhugaleysis og sjálfsfyrirlitningar (Beck o.fl., 1996). Þunglyndispróf 

Becks hefur verið þýtt og bakþýtt á íslensku, en þýðinguna önnuðust Jón F. Sigurðsson, 

Ásrún Matthíasardóttir, Anna K. Newton og Gísli Guðjónsson (Jakob Smári, o.fl., 2008).      

Í þeim tilgangi að rannsaka próffræðilega eiginleika spurningalistans var framkvæmd 

rannsókn sem bar 500 sjúklinga, sem höfðu verið greindir með ýmsar geðraskanir, 

saman við 120 háskólanema sem ekki áttu sögu um geðraskanir. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar gáfu til kynna að innri áreiðanleiki listans sé mjög mikill og enn fremur hefur 

verið sýnt fram á að samleitniréttmæti (e. convergent validity) sé gott, en 

aðgreiningarréttmæti (e. discriminant validity) heldur minna sé miðað við kvíða (Beck 

o.fl., 1996). Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að að Þunglyndispróf Becks búi yfir 

mikilli næmni (e. sensitivity) og sértækni (e. specificity) sem bendir til þess að það sé 

gott mælitæki til að skima fyrir þunglyndi (Kjærgaard, Elisabeth, Wang, Waterloo og 

Jorde, 2014). Rannsókn á próffræðilegum eiginleikum íslensku útgáfunnar leiddi í ljós að 
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innri áreiðanleiki reyndist mikill sem og samleitni- og aðgreiningarréttmæti, en 

rannsóknin tók til sjúklinga og háskólanema.  

Heilt á litið virðist þunglyndispróf Becks hafa góða próffræðilega eiginleika og íslensk 

útgáfa kvarðans virðist enn fremur vera sambærileg upprunalegri enskri útgáfu hans 

(Jakob Smári o.fl., 2008).    

2.3 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var tvíþætt. Annars vegar innanhópasnið (e. within-groups design), 

þar sem allir þátttakendur svöruðu Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í 

starfi og þunglyndisprófi Becks, og hins vegar millihópasnið (e. between-groups design), 

þar sem athugað var hvort  fylgni milli spurningalistanna tveggja væri breytileg eftir því 

hvort þátttakendur sinntu hefðbundinni dagvinnu eða vaktavinnu. Rannsóknarspurning 

eitt féll því undir innanhópasnið og rannsóknarspurning tvö féll undir millihópasnið.  

2.4 Framkvæmd 

Yfirmenn hjúkrunar- og/eða dvalarheimila víðsvegar um landið fengu sendan tölvupóst 

þar sem rannsóknin var kynnt og beðið um leyfi til að leggja spurningalistana tvo fyrir 

starfsmenn þeirra. Í framhaldinu fylgdi símtal frá rannsakanda ef með þurfti í þeim 

tilgangi að útskýra nánar tilgang rannsóknarinnar og svara þeim spurningum sem kunnu 

að hafa vaknað. Það var í höndum yfirmannanna að senda tengil á rannsóknina á 

undirmenn sína og hafði rannsakandi því ekki á neinum tímapunkti undir höndum 

upplýsingar um netföng þátttakenda. Fyrirlögnin fór rafrænt fram, en þátttakendur 

fengu tölvupóst með nánari upplýsingum um eðli og tilgang rannsóknarinnar auk tengils 

á Google Forms þar sem  spurningalistana var að finna. Þess var gætt að þátttakendur 

hefðu vitneskju um að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem þeir vildu án 

frekari málalenginga af hálfu rannsakanda. 
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3 Niðurstöður  

Spurningum Norræna spurningalistans um sálfélagslega þætti (hér eftir nefnt QPS) var 

öllum snúið í sömu átt í SPSS gagnagreiningarforritinu, frá hæsta til lægsta gildis. 

Áreiðanleiki spurningalistans að breytingu lokinni var kannaður með Cronbach‘s alpha. 

Innri áreiðanleiki var hár (α = 0,882) og því var ekkert því til fyrirstöðu að halda 

útreikningum áfram með endurkóðuðum breytum.  

3.1 Rannsóknarspurning 1: Eru jákvæð tengsl á milli vinnustreitu og 
þunglyndis?  

Fylgni milli vinnustreitu og þunglyndis reyndist meðalsterk (r = 0,403, p < 0,01). Lítið 

hlutfall breytileika þunglyndis var hægt að útskýra með breytileika vinnustreitu, eða 

16,2%.  

Í töflu 1 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar, en þar kemur meðal annars fram að 

við hvert heilt stig sem QPS hækkaði, þá hækkaði stigafjöldi á Þunglyndisprófi Becks 

jafnan um 0,28 stig. 

Tafla 1. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar. 

  B Staðalvilla Beta  t  p - gildi 

1 
Fasti -0,288 0,167   -1,719 0,09 

QPS 0,277 0,071 0,403 3,884 0 

 

Í úrtaki 80 starfsmanna hjúkrunar- og/eða dvalarheimila var því meðalsterk jákvæð 

fylgni milli vinnustreitu og þunglyndis, sem gaf til kynna að tengsl væru til staðar.  

3.2 Rannsóknarspurning 2: Eru einstaklingar sem sinna vaktavinnu 
líklegri til að upplifa þunglyndi af völdum aukinnar vinnustreitu en 
einstaklingar sem sinna dagvinnu? 

Munurinn á meðalstigafjölda á QPS milli einstaklinga í dagvinnu og einstaklinga í 

vaktavinnu reyndist fremur lítill.  Meðalstigafjöldi einstaklinga sem sinntu dagvinnu var 

2,2 stig og 2,4 stig hjá þeim sem sinntu vaktavinnu. Hóparnir skoruðu því hvor um sig 

heldur lágt á QPS, sem gaf til kynna að hvorugur taldi sig búa við teljanlega vinnustreitu. 



  32  

Heilt á litið reyndist meðalstigafjöldi á QPS vera 2,3 stig, með lægsta gildi upp á 1,5 stig 

og hæsta gildi upp á 3,4 stig, óháð vinnufyrirkomulagi. Á mynd 3 má sjá kassarit yfir 

dreifingu meðalstigafjölda á QPS hjá annars vegar einstaklingum í dagvinnu og hins 

vegar einstaklingum í vaktavinnu. 

 

 

Mynd 3. Kassarit yfir dreifingu meðalstigafjölda á QPS eftir hópum.  

 

Ákveðið var að skipta svarendum QPS spurningalistans í tvo hópa eftir 

meðalstigafjölda. Annan hópinn fylltu þeir sem fengu að meðaltali 2,27 stig eða minna 

og hinn hópinn fylltu þeir sem fengu að meðaltali 2,28 stig eða meira. Notast var við 

skipt í miðju aðferð (e. split through the middle). Hvor hópur fyrir sig tók að auki tvö 

gildi, annars vegar þeir sem sinntu dagvinnu og hins vegar þeir sem sinntu vaktavinnu. 

Úr því urðu til fjórir hópar. Sé litið til meðalstigafjölda hópanna fjögurra má sjá að allir 

skoruðu þeir afar lágt á Þunglyndisprófi Becks, en kvarðinn liggur á bilinu 0-3. Í töflu 2 
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má sjá yfirlit yfir meðalstigafjölda hópanna. Lægsta meðaltalið var að finna hjá þeim 

þátttakendum sem sinntu hefðbundinni dagvinnu og skoruðu að meðaltali ≤ 2,27 stig á 

QPS. Hæsta meðaltalið var hins vegar að finna hjá þeim þátttakendum sem sinntu 

vaktavinnu og skoruðu að meðaltali ≥ 2,28 á QPS. Heilt á litið reyndist meðalstigafjöldi 

þátttakenda (óháð vinnufyrirkomulagi) á Þunglyndisprófi Becks  afar lágur, eða 0,35 stig. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði Þunglyndisprófs Becks. 

QPS Hópar 
Sinnir þú starfi 
þínu á vöktum? 

Meðaltal Staðalfrávik N 

Meðalstigafjöldi ≤2,27 

Nei 0,1717 0,14765 21 

Já 0,3429 0,30768 20 

Alls 0,2552 0,25172 41 

Meðalstigafjöldi ≥2,28 

Nei 0,4168 0,31054 15 

Já 0,4749 0,30685 24 

Alls 0,4526 0,30551 39 

Alls 

Nei 0,2739 0,257 36 

Já 0,4149 0,31083 44 

Alls 0,3514 0,29467 80 

 

 
 
  

Eftir að hópunum var skipt upp eftir meðalstigafjölda á QPS var framkvæmd 

tvíhliðadreifigreining (e. 2-way Factorial ANOVA) þar sem Þunglyndispróf Becks var 

fylgibreyta og QPS hóparnir tveir auk vinnufyrirkomulags (sinnir þú starfi þínu á 

vöktum?) voru frumbreytur. Í hópi þátttakenda sem fengu að meðaltali 2,27 stig eða 

minna í QPS og sinntu dagvinnu voru 21 einstaklingur, með meðalstigafjölda í 

Þunglyndisprófi Becks upp á 0,17 stig. Í hópi þátttakenda sem fengu að meðaltali 2,27 

stig eða minna í QPS og sinntu vaktavinnu voru 20 einstaklingar, með meðalstigafjölda í 

Þunglyndisprófi Becks upp á 0,34 stig. Í hópi þátttakenda sem fengu að meðaltali 2,28 

stig eða meira í QPS og sinntu dagvinnu voru 15 einstaklingar, með meðalstigafjölda í 

Þunglyndisprófi Becks upp á 0,42 stig. Í hópi þátttakenda sem fengu að meðaltali 2,28 

stig eða meira í QPS og sinntu vaktavinnu voru 24 einstaklingar, með meðalstigafjölda í 

Þunglyndisprófi Becks upp á 0,47 stig. Í töflu 3 má sjá niðurstöður 

tvíhliðadreifigreiningarinnar. 
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Tafla 3. Niðurstöður tvíhliðadreifigreiningar. 

  
Týpu III 

Kvaðratsumma Frígráður 
Meðalsumma 

Kvaðrata F p 

Leiðrétt líkan 1,110a 3  0,370 4,888 0,004 

Skurðpunktur 9,603 1 9,603 126,920 0,000 

QPS Hópar 0,691 1 0,691 9,127 0,003 

Sinnir þú starfi þínu á 

vöktum 

0,255 1 0,255 3,371 0,070 

QPS Hópar * Sinnir þú 

starfi þínu á vöktum 

0,062 1 0,062 0,820 0,368 

Villa 5,750 76 0,076   

Heild 16,740 80    

Leiðrétt heild 6,860 79       

a. R2 = 0,162 (Aðlagað R2 = 0,129) 

 

Tvíhliðadreifigreining gaf til kynna að vinnustreita hafði marktæk áhrif á þunglyndi  

(F 1,76 = 9,13, p < 0,05), vaktavinna hafði ekki marktæk áhrif á þunglyndi (F 1,76 = 3,37, p > 

0,05) og að ekki væri munur á áhrifum vinnustreitu á þunglyndi eftir því hvort starfað 

væri á hefðbundnum dagvinnutíma eða í vaktavinnu (F 1,76 = 0,82, p > 0,05).  

Á mynd 4 má sjá hvernig samvirkni var háttað milli QPS hópanna og Þunglyndisprófs 

Becks annars vegar og vinnufyrirkomulags hins vegar. Þar sem línurnar eru afar nálægt 

því að vera samsíða er ljóst að marktæk samvirkniáhrif voru ekki til staðar. 
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Mynd 4. Samvirkniáhrif QPS hópa og Þunglyndisprófs Becks. 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort tengsl væru á milli vinnustreitu og 

þunglyndis í hópi starfsmanna á dvalar- og/eða hjúkrunarheimilum og hvort munur væri 

á styrkleika tengslanna eftir því hvort viðkomandi einstaklingar sinntu hefðbundinni 

dagvinnu eða vaktavinnu. Niðurstöður leiddu í ljós að meðalsterk tengsl væri að finna 

milli vinnustreitu og þunglyndis hjá áður nefndu úrtaki, óháð því hvort vinnunni væri 

sinnt á vöktum eða í hefðbundinni dagvinnu. Sú niðurstaða er í samræmi við 

niðurstöður rannsókna meðal vestrænna og asískra þjóða sem hafa sýnt fram á sterk 

tengsl milli vinnustreitu og þunglyndis (Pikhart o.fl., 2004; Chen o.fl., 2009; Wang, 2005). 

Þess ber þó að gæta að álykta ekki sem svo að vinnustreita leiði til þunglyndis, heldur 

einungis að tengsl séu þar á milli. Áhrifin geta verið í hvora áttina sem er, og ekki er 

hægt að útiloka möguleg áhrif frá þriðju breytu. Það er því ekki ráðlegt að fullyrða um 

orsakasamband í þessu tilfelli.  

Meðalheildarstigafjöldi á Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti var 

frekar lágur hjá bæði dagvinnu- og vaktavinnustarfsmönnum. Hvorugur hópurinn fékk 

yfir 2,4 stig að meðaltali, en þar sem kvarðinn liggur á bilinu 1-5 virðast þátttakendur í 

hópunum tveim hafa upplifað væg einkenni vinnustreitu. Eitt stig bendir til engrar 

vinnustreitu og 5 stig benda til mikillar vinnustreitu (Lindström o.fl., 2009).  

Lágt skor á Þunglyndisprófi Becks gefur til kynna að ekki var tilhneiging til þunglyndis 

hjá þátttakendum í þessari rannsókn, en heilt á litið náði hvorugur hópurinn 

meðalheildarstigafjölda upp á meira en 0,5 stig. Þegar stig eru talin saman er miðað við 

að núll stig lýsi engum eða vægum einkennum og þrjú stig lýsi alvarlegum einkennum 

(Beck o.fl., 1996). Munur á meðalheildarstigafjölda milli annars vegar þeirra sem sinntu 

hefðbundinni dagvinnu og hins vegar þeirra sem sinntu vaktavinnu (óháð stigafjölda á 

Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti) var til staðar, en hann var fremur 

lítill og náði ekki marktektarmörkum. Niðurstöður við athugun á mun á styrkleika 

fylgninnar eftir starfsfyrirkomulagi reyndust ekki í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna á tengslum vaktavinnu og þunglyndis, en þær hafa sýnt fram á að vaktavinna 

sé stór áhrifaþáttur í langtíma streitu og þreytu meðal hinna ýmsu fagstétta (Saksvik-
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Lehouillier o.fl., 2012). Ástæður þess geta verið af ýmsum toga. Til að mynda komu ekki 

fram upplýsingar um starfshlutfall þátttakenda, en mögulegt er að það sé áhrifaþáttur í 

þróun þunglyndis hjá einstaklingum í vaktavinnu. Sumar rannsóknir benda til þess að 

eftir því sem vaktavinnu er sinnt lengur, þeim mun meiri líkur eru á því að þróun 

þunglyndis eigi sér stað. Það bendir því til þess að þróunin eigi sér stað hægt og bítandi 

til lengri tíma (Driesen o.fl., 2011). Í þessari rannsókn fengust ekki upplýsingar um 

hversu lengi þátttakendur höfðu sinnt starfi sínu, en slíkar upplýsingar kynnu að hluta til 

að varpa ljósi á lítinn mun milli dagvinnu- og vaktavinnuhópanna. Það væri mjög 

áhugavert að skoða þann mun nánar í stærra úrtaki og með ítarlegri 

bakgrunnsspurningum þar sem vænta mætti nákvæmari niðurstaðna. Í þessari rannsókn 

gafst ekki færi á að rannsaka langtímaáhrif vaktavinnu, en athyglisvert væri að athuga 

þau nánar. 

 Lægsta meðaltal heildarstigafjölda á þunglyndisprófi Becks áttu þeir þátttakendur 

sem skoruðu ≤ 2,27 stig á QPS og sinntu hefðbundinni dagvinnu, sem er í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna sem gefa til kynna að dagvinna sé ekki áhrifaþáttur hvað 

vinnustreitu eða þunglyndi varðar. Hæsta meðaltal heildarstigafjölda á Þunglyndisprófi 

Becks var hins vegar að finna meðal þeirra þátttakenda sem fengu ≥ 2,28 stig á Norræna 

spurningalistanum um sálfélagslega þætti og sinntu starfi sínu á vöktum. Tengslin þar á 

milli reyndust ekki marktæk en fóru nálægt því. Hugsanlegt er að ummerki „healthy 

worker effect“ sjáist í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það er ekki hægt að útiloka að 

slík áhrif hafi átt sér stað þar sem þátttakendur hafi í upphafi vaktavinnu starfsferils síns 

á viðkomandi hjúkrunar- og/eða dvalarheimili haldist í starfi vegna persónulegra 

einkenna. Í því tilfelli er hér um að ræða sjálfvalinn og öflugan hóp sem er betur til þess 

fallinn eða ákveðnari í að aðlagast vaktavinnu eða eiga auðveldara með að takast á við 

neikvæð áhrif slíks vinnufyrirkomulags (Driesen o.fl., 2011), og því minni líkur á að hann 

sýni frekari tilhneigingu til vinnustreitu og þunglyndis en sambærilegur hópur 

einstaklinga í dagvinnu. Þörf er á að rannsaka tengsl vaktavinnu við þunglyndi í mun 

stærra og umfangsmeira samhengi sem og í fjölbreyttari þátttakendahóp en hér hefur 

verið tíundað. Með því móti má gera sér betur grein fyrir því hvort þarna séu sterkari 

tengsl til staðar en þessi rannsókn gefur til kynna sem mögulega þurfi að skoða og takast 

á við með viðeigandi hætti. 
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Niðurstöðum rannsóknarinnar ber að taka með fyrirvara vegna smæðar úrtaksins. 

Það reyndist erfitt að fá þátttakendur til leiks og ekki er hægt að útiloka að úrtakið hafi 

verið skekkt þar sem þátttakendum var í sjálfsvald sett hvort þeir tóku þátt í 

rannsókninni eða ekki. Það er ekki úr vegi að álykta sem svo að þeir einstaklingar sem 

telja sig upplifa mikla vinnustreitu hafi ekki gefið sér tíma til þess að taka þátt í 

rannsókninni, og því skorti þátttakendur sem fylla þann hóp. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að áhugaverð tengsl séu til staðar og að 

vert væri að skoða þau nánar, en á stærri skala. Fræðin eru á einu máli um það að 

vinnustreita og þunglyndi eru raunveruleg vandamál sem starfsmenn standa frammi 

fyrir (Pikhart o.fl., 2004) og því brýn þörf á að rannsaka tilurð þeirra og afleiðingar í þeim 

tilgangi að bæta lífsgæði einstaklinga á vinnumarkaði.     
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