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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að greina hvaða þættir valda kulnun í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi. Farið er yfir sögu hugtaksins kulnun (e. 

burnout) og eins er farið yfir hvað mannauðsstjóri er og hvað sé ætlast til af þeim sem 

bera þann titil. Þeir þættir sem valda kulnun eru síðan greindir með rituðum heimildum 

og eigindlegri rannsókn. Rannsókn þessi á að vekja umræðu hjá 

mannauðsstjórum/starfsmannastjórum um mikilvægi þess að ræða um og hindra 

kulnun í starfi auk þess sem það er vissulega hluti af þeirra starfi að koma í veg fyrir 

kulnun í starfi hjá starfsfólkinu í fyrirtækinu.  

Rannsóknarspurningin var: Hvaða þættir valda kulnun í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi? 

Uppbygging ritgerðarinnar var meðal annars eigindleg rannsókn þar sem notast 

var við hálfopin viðtöl, þar sem sex viðmælendur fengu rými til að tjá sig eins og þeir 

vildu og komu fram með þær upplýsingar sem þeim fannst mikilvægar hvað varðar 

efnið í rannsókninni. Öflun gagna fór þannig fram að sendur var tölvupóstur á 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra í fyrirtækjum á Íslandi. Notast var við 

hentugleikaúrtak þar sem valið var af handahófi fyrirtæki af heimsíðu Keldu um stærstu 

fyrirtæki landsins og í kjölfarið var leitað að póstföngum á heimasíðum fyrirtækjanna. 

Einnig var notast við samskiptamiðilinn facebook til að kanna hvort einhver vissi um 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra sem væri viljugur til að koma í viðtal. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að lítil kulnun er í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi en þó má segja að nokkrir þættir séu til 

staðar sem gætu valdið kulnun í starfi seinna meir ef ekki er komið í veg fyrir það. Þetta 

eru þættir eins og mikið álag, streita, einangrun og andleg þreyta en nánar verður fjallað 

um þessa einstöku þætti hér á eftir. Gott er að hafa í huga að litlir hlutir sem eru þegar 

vandamál geta orðið enn stærri ef ekkert er gert við því en þannig má koma í veg fyrir 

kulnun í starfi mannauðsstjóra/starfsmannastjóra. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the factors causing burnout in human 

resource managers/personnel in Iceland. The term burnout is examined and the essay 

also looks at human resource management and what is expected of the people who 

work as human resource managers. The factors that cause burnout are then  identified 

by the literature and with qualitative research. This study is to initiate discussion with 

human resource managers about the importance of discussing burnout, both their own 

and also the burnout of their subordinates. The following research questions were 

addressed: What factors cause burnout at human resource managers/personnel in 

Iceland? In this essay qualitative study was used through interviews in which six 

participants took part in. Data collection was sent through email to human resource 

managers/personnel in business in Iceland, companies were selected at random and the 

emails were collected from the companies webpages. The webpage Facebook was also 

used to find out if anyone knew human resource managers/personnel that would be 

willing to come in for an interview. The findings were that low burnout was found 

among human resource managers/personnel but it can be said that many factors are 

causing burnout such as too much pressure, monopoly, mental fatigue and more. These 

factors were how ever not found in the human resource managers/personnel at a high 

level. 
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Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni er lokaverkefni til MS-gráðu í forystu og stjórnun við 

Háskólann á Bifröst og er metið til 30 ECTS eininga. Leiðbeinandinn við verkefnið var 

Haraldur Daði Ragnarsson og vill höfundar þakka honum fyrir góða og hvetjandi 

leiðsögn. Einnig fær Svanhvít Ljósbjörg Guðmundsdóttir þakkir fyrir yfirlestur og 

andlegan stuðning. Kári Joensen og Sigrún Lilja Einarsdóttir kennarar fá þakkir fyrir 

aðstoð. Allt starfsfólk Háskólans á Bifröst, sérstaklega Þórný Hlynsdóttir á bókasafninu 

fær þakkir. Helena Dögg Haraldsdóttir, Soffía Dagmar Þorleifsdóttir og Arndís Lilja 

Hauksdóttir fá sérstakar þakkir. Fjölskylda og vinir fá þakkir fyrir stuðninginn. Og að 

lokum fær sonur minn, Sölvi Jón Sævarsson, þakkir fyrir að vera sá sem er mér alltaf 

hvati til að gera eins vel og ég get í lífinu. Þessi ritgerð hefði aldrei geta klárast nema 

fyrir ykkur öll. 
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1. Inngangur 

Mannauðsstjóri/starfsmannastjóri þjónar stóru hlutverki í fyrirtækjum á Íslandi og 

starfið reynir mikið á þar sem verið er að vinna með manneskjur en ekki hluti. 

Mannauðsstjórar/starfsmannastjórar eru gjarnan kallaðir millistjórnendur og gegna 

mikilvægu hlutverki fyrir fyrirtæki. Að mati höfundar hefur verið áhugavert að fræðast 

um þeirra vinnu sem felst meðal annars í því að umbuna og hvetja starfsfólk, finna 

leiðir til að láta allt starfsfólk ásamt stjórnendum fyrirtækisins vinna saman og margt 

annað. Ef upp kemur ágreiningur hjá starfsmönnum og/eða yfirmönnum þurfa 

millistjórnendur oft að leysa málin, hvort sem það er þeirra vilji og/eða skylda. Í starfi 

sem þessu er nauðsynlegt að vera faglegur að því leitinu til að ekki er hægt að vera 

tilfinningalega meðvirkur og standa með einhverjum á rangri braut vegna misráðinnar 

góðsemi eða ótta við viðbrögð einstaklingsins. 

John Storey er prófessor í mannauðsstjórnun í virtum viðskiptaháskóla í 

Bretlandi sem hefur fjallað mikið um mannauðsstjórnun, bæði sem rithöfundur fjölda 

bóka og einnig var hann ritstjóri Human Resource Management Journal frá árunum 

1994-2000 ásamt því að sinna öðrum hlutum sem snúa að mannauðsstjórnun. Storey 

talar um að mikilvægur þáttur þess að fyrirtæki nái árangri sé meðal annars að hafa 

mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri ætti að hafa þann eiginleika að ná fram því besta í 

starfsfólkinu og hlúa vel að þeim í leiðinni. Ef deilur koma upp þarf að leysa það sem 

allra fyrst án þess þó að leita til utankomandi aðila. Einnig segir hann að stöðugt sé 

verið að uppfæra stjórnunarstíl fyrirtækja út frá breyttum aðstæðum hverju sinni og 

gott væri því að bæta upplýsingaflæðið til að auka þekkingu starfsmanna (Storey, 1992, 

bls. 10). 

Mannauðsstjórar/starfsmannastjórar eru flestir með menntun sem hentar í starfi 

þeirra og hafa valið starf sem snýst um mannlegar hliðar starfsmanna sem getur oft 

verið flókið mál. Virðingavert er að mati höfundar að einhver vilji leggja fyrir sig það 

starf að vera stöðugt að vinna í mannlegum samskiptum. Starf millistjórnenda er ekki 

að mæta í vinnuna, stimpla sig inn og fara að vinna sömu vinnuna dag eftir dag. Þarna 

eru oft raunveruleg vandamál sem þarf að vinna úr og geta breyst frá degi til dags, þetta 

er aldrei það sama því aðstæður breytast oft hratt. 

En hvað með mannauðsstjórana sjálfa, hafa þeir einhvern sem þeir geta leitað 

til þegar þeir reka samstarfsfélaga sína eða þurfa að leysa málefni sem enda kannski í 
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leiðindum? Þurfa þeir alltaf að vera faglegir þegar kemur að tilfinningum, sýna sem 

minnstu samúð (meðaumkun) og vera nánast tilfinningalausir til að gegna starfi sínu 

hundrað prósent? Það má ekki gleyma því að þeir eru í fyrsta lagi manneskjur sem hafa 

tilfinningar, alveg eins og hver annar. Þegar hrunið á Íslandi árið 2008 helltist yfir 

landsmenn urðu margir mannauðsstjórar að draga verulega úr starfsmannafjölda 

fyrirtækja og einnig, í einhverjum tilfellum, urðu þeir fyrstu starfsmennirnir sem var 

sagt upp. Einhverjir stjórnendur fyrirtækja töldu að ein leið sparnaðar væri sú að 

komast af án mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og störf hans oft sett í hendur annarra 

innan fyrirtækisins eftir brottreksturinn. Þeim starfsmönnum eða mannauðsstjórum 

sem ekki var sagt upp eftir hrunið upplifðu oft slæman starfsanda og verri starfsánægju 

í kjölfar samdráttaraðgerðanna. Svo mannauðsstjórar eru margir hverjir svo sannarlega 

að kljást við mörg málefni hvað varðar þá sjálfa í starfinu og kannski eitthvað sem þeir 

vita ekki af sjálfir. 

Þurfa ekki flestir, ef ekki allir, að vera meðvitaðir um að hvert starf er mikilvægt 

í fyrirtækinu hvort sem það er starfsmaður í ræstingum, millistjórnandi eða forstjórinn. 

Ef forstjórinn tekur ekki áhættu með því að taka lán eða nota fé sitt til að fjárfesta í 

fyrirtæki þá er ekki mikið um atvinnu að hafa. Ef starfmaður sækir ekki um vinnu hjá 

fyrirtækinu þá getur starfsemin í fyrirtækinu ekki gengið vel upp, þar sem enginn er til 

að búa til vöruna eða þjónustuna. Mannauðurinn er því einn af stórum þáttum í hverju 

fyrirtæki fyrir sig. Fyrirtæki er ekkert án starfsfólks fyrirtækisins segir Richard 

Branson, forstjóri og aðaleigandi fyrirtækjasamsteypunnar Virgin Group, sem er 

alþjóðlegt fyrirtæki í einkaeigu og starfar í 34 löndum í mörgum atvinnugreinum út um 

allan heim. Í viðtölum talar hann oft um mannauðinn og hversu mikilvægur hann er 

fyrir fyrirtæki, að hann sé verðmætasta auðlind hvers fyrirtækis. Hann hefur meira að 

segja sagt að starfsmennirnir séu númer eitt, svo komi viðskiptavinurinn og að lokum 

hluthafinn. Branson er því talinn vera þjónandi leiðtogi þar sem hann setur fylgjendur 

(starfsfólk) sína í fyrsta sæti, er heiðarlegur gagnvart þeim og kemur fram við þá af 

sanngirni. Branson virðist einnig vera góður hlustandi og myndar langtímasamskipti 

við þá sem fylgja honum. Þjónandi leiðtogar, eins og Branson, vilja hafa hlutina í þeirri 

röð að fylgjendur þeirra eru númer eitt, svo kemur skipulagsheildin og að lokum þeirra 

eigin þarfir (Heiðar Ingi Svansson, 2. apríl 2016). 

Þegar höfundur var í BS náminu þá var allt hvað varðar mannauðsstjórnun 

áhugavert og allt sem snýr í rauninni að stjórnun og forystu, þess vegna var ákveðið að 



 

3 

fara í MS nám sem heitir Forysta og stjórnun. Strax í upphafi vissi höfundur að ritgerðin 

myndi tengjast mannauðsstjórnun þar sem áhuginn liggur. Þarna var eitthvað sem 

höfundur sá að þurfti að rannsaka og kanna hvort kulnun í starfi 

mannauðstjóra/starfsmannastjóra sé til staðar, hvaða þættir orsökuðu kulnun og ef svo 

væri hvað væri hægt að gera til að koma í veg fyrir að kulnun myndist í starfi eða leysa 

úr þeim málum strax. 

Kulnun er skilgreind á ýmsan máta og meðal annars þeirri að starfsmaður er 

andlega og líkamlega búinn á því, sinnulaus og upplifir eins og hann sé misheppnaður 

í starfi og í einkalífinu. Oftast finnur einstaklingur fyrir einkennum eins og örþreytu, 

örmögnun (úrvinda), nær ekki að tengjast starfinu og er farinn að missa löngunina til 

að vinna í núverandi starfi, streitu, minnkandi hæfni (færni) í vinnunni og einkenna 

sem eru vinnutengd (Doktor.is, e.d.). 

Það að missa mannauðsstjóra/starfsmannastjóra út úr fyrirtækinu er mjög dýrt 

þar sem hann þekkir flesta starfsmenn fyrirtækisins og þeirra hliðar á hinum ýmsu 

málefnum. Einnig er hann ef til vill farinn að þekkja vel til stjórnanda fyrirtækisins og 

hvað þeir vilja að starfmenn þeirra geri fyrir fyrirtækið. Það að þjálfa manneskju eins 

og mannauðstjóra/starfsmannastjóra sem hefur séð um þarfir starfsmanna og sett þær í 

forgang er erfitt og eins er líka erfitt að fá annan slíkan í staðinn, það krefst mikils tíma 

og fyrirhöfn fyrir alla í fyrirtækinu. 

1.1. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars vegar umfjöllun um mannauðsstjórnun og svo 

hins vegar umfjöllun um hugtakið kulnun (e.burnout). Er þetta gert til að fá skilning á 

því hvað í rauninni kulnun er, hvernig hún myndast og af hverju. Einnig er fjallað um 

mannauðsstjórnun til að skoða hvers er ætlast til af mannauðsstjóra/starfsmannastjóra 

og hvort hann sé yfir höfuð mikilvægur fyrir fyrirtæki. 

Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferð í formi hálfopinna viðtala. Sex 

viðtöl voru tekin við mannauðsstjóra/starfsmannastjóra víðs vegar um landið til að fá 

dýpri skilning á efninu og upplifun þeirra. Kosturinn við hálfopin viðtöl er að þar 

myndast oft aðstæður sem myndast ekki í netkönnunum, þar er viðmælandi og 

höfundur einungis að tala við hvorn annan þannig að samræður verða innilegri og allt 

öðruvísi en þegar einstaklingur fer í tölvu og gerir könnun fyrir manneskju sem hann 

hefur aldrei hitt eða heyrt í. Ókosturinn við viðtöl er sá að þá gæti viðmælandi ekki sagt 
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satt og rétt frá af ótta við að ummæli hans komi til með að fréttast. Á móti kemur að 

þar sem kannanir eru oftast nafnlausar og ekki hægt að rekja til viðkomandi þá þora 

kannski fleiri að opna sig þar og segja sannleikann, en ekki fyrir framan annan 

eintakling eins og í viðtölum. 

1.2. Markmið ritgerðar 

Samfélagið er alltaf að þróast og breytast, tæknin er alltaf að verða meiri og störfin oft 

því viðameiri en var fyrir mörgum árum. Þrátt fyrir að kulnun hafi verið skoðuð í 

kringum árið 1970 þá hefur hún ekki verið mikið rannsökuð hér á landi. 

Mannauðsstjóri/starfsmannastjóri á að hugsa um mannauðinn en hann sjálfur gleymist 

kannski oft, hvernig hann hefur það og hvað sé hægt að breyta eða laga til að honum 

líði betur. Að mati höfundar ættu allir í öllum starfsstéttum að vera vakandi fyrir kulnun 

í starfi, hvað þá í starfi mannauðsstjóra sem tekur við kvörtunum frá yfirmönnum og 

undirmönnum. Það er því mikið álag á mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og oft lendir 

hann í erfiðum deilum á milli aðila. 

Markmiðið með ritgerðinni er að opna augu fólks fyrir því að allir geta á 

einhverjum tímapunkti í lífi sínu orðið fyrir kulnun. Hvort sem það er andleg eða 

líkamleg kulnun eða þess vegna bæði í einu. Alls kyns þættir geta valdið kulnun, hvort 

sem er í stuttan eða langan tíma, og geta hreinlega valdið því að viðkomandi hættir 

störfum í fyrirtækinu og þess vegna starfsgreininni yfir höfuð. Þar af leiðandi þarf fólk 

að vera meðvitað um sjálft sig og aðra í kringum sig því þegar allt kemur til alls þá er 

oftast betra fyrir fyrirtæki að hafa litla starfsmannaveltu. Enginn er svo sem ómissandi 

starfsmaður og ekkert fyrirtæki þess virði ef það fer illa með starfsmanninn, en samt er 

gott að í huga og leita lausna áður en vandamál verða það slæm að erfitt er að snúa til 

baka. 

1.3. Íslenskar rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á kulnun í starfi en rannsóknir í opinberum 

stofnunum hér á landi sýna að einkenni um kulnun hafa aukist síðustu ár. Þó hefur ekki 

verið rannsakað mikið um kulnun í þjónustufyrirtækjum hér á landi (Sólveig 

Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, apríl, 2015). 

Árið 2012 gerðu Óskar Marinó Sigurðsson og Una Björk Kristófersdóttir 

meistararitgerðir um kulnun í starfi tannlækna (Óskar) og svo kulnun í starfi 
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félagsráðgjafa (Una). Báðar niðurstöðurnar sýndu að báðir hópar væru í áhættuhópi 

þegar kemur að kulnun í starfi. Einu ári síðar skrifaði Rakel Kristinsdóttir ritgerð þar 

sem í ljós kom að einkenni kulnunar meðal fangavarða voru talsverð. Árið 2014 voru 

síðan skrifaðar tvær meistararitgerðir um kulnun; Karen Lind Ólafsdóttir fjallaði um 

kulnun hjá prestum og Gerður Ólína Steinþórsdóttir fjallaði um kulnun hjá grunn- og 

leikskólastjórum. Þar kom fram að prestar væru í áhættuhópi og að leikskólastjórar 

upplifðu mikla kulnun í starfi sínu en grunnskólastjórar ekki eins mikla. Halla 

Hallsdóttir gerði svo meistararitgerð árið 2015 sem fjallar um kulnun leikskólakennara 

og í niðurstöðunum kom fram að umtalsverð einkenni kulnunar finnast hjá 

leikskólakennurum hér á landi. Vissulega er þetta allt ritgerðir um starfsstéttir sem 

sinna fólki, hvort sem það eru börn eða fullorðnir. Það er greinilega álag á þessum 

starfsstéttum hvað varðar kulnun í starfi svo vert er að skoða þessar niðurstöður og 

hvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir kulnun eða laga. 

Einnig gerðu Linda Markúsdóttir, Magndís Halldórsdóttir og Atli Markússon 

BS ritgerð um kulnun í starfi hjúkrunarfræðinga, niðurstöður voru að stétt 

hjúkrunarfræðinga er í mikilli hættu á kulnun í starfi. Þarna er mikið álag þar sem fólk 

er oft að vinna langar vaktir og á öllum tímum sólarhringsins og verið að vinna með 

heilsu fólks líka. Að lokum má benda á það að ekki hefur verið gerð rannsókn um 

kulnun í starfi mannauðsstjóra/starfsmannastjóra hér á Íslandi fyrr en nú í þessari 

ritgerð. Áhugavert er að mati höfundar að lítil kulnun sé til staðar í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra í ritgerð þessari eins og hjá grunnskólastjórum í 

ritgerð Gerðar Ólínu árið 2014 en svo var kulnunin mikil í starfi leikskólastjóra. Þar 

sem þetta eru millistjórnendur og bera ábyrgð. Spurningin er hvort álagið sé þá meira 

hjá leikskólastjórum, heldur en grunnskólastjórum og 

mannauðsstjórum/starfsmannastjórum eða hvort þættirnir séu fleiri. 

1.4. Fyrirvari verkefnis 

Við gerð ritgerðar eins og þessari er ekki hægt að alhæfa neitt þar sem hluti hennar er 

rannsókn og því ekki öll ritgerðin fræðilegar heimildir. En hins vegar er mikilvægt að 

gera rannsókn til að bera saman niðurstöður á milli ára, sjá breytingu og hvað sé hægt 

að breyta og laga. Eins er það mikilvægt til að koma auga á nýjustu þróunina og hvaða 

úrræði eru í boði hverju sinni. Höfundur gerði sér grein fyrir því strax í upphafi 

ritgerðarsmíða að þar sem ekki eru margar fræðilegar heimildir um kulnun í starfi á 

Íslandi þá þyrfti að fara að rannsaka þetta hugtak með eigindlegum rannsóknum. 
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Kosturinn við að framkvæma eigindlegar rannsóknir er að þá er höfundur með 

nýjustu niðurstöður og það geta komið fram hliðar sem hefur ekkert verið fjallað 

fræðilega um vegna þess að þjóðfélagið er stöðugt að breytast og tæknin með. Gallarnir 

eru aftur á móti þeir að ekki er hægt að alhæfa því viðtöl eru ekki fræðilegar heimildir. 

Gera þarf einnig grein fyrir því að það þyrfti frekar að gera langtímarannsókn 

en rannsókn eins og gerð var í þessari ritgerð til að fá dýrpi skilning á viðfangsefninu. 

Talið er að gott sé að taka sex viðtöl í eigindlegri rannsókn en það gæti ef til vill þurft 

að fá fleiri viðmælendur og eins að tala við stjórnanda í litlum fyrirtækjum þar sem 

flestir viðmælendur í þessari rannsókn störfuðu í stórum fyrirtækjum með 85 - 1100 

starfsmenn. Spurningarnar geta líka verið rangt orðaðar eða sagðar þannig að fólk á 

erfitt með að skilja þær og þannig er hægt að túlka spurningar á marga vegu. Fólk gæti 

mistúlkað spurningarnar og svarað eftir sínum skilningi þannig að samsvörun (allir 

svari eins) er lítil í svona rannsóknum. Eins getur það gerst að viðmælendur svari 

spurningum eftir bestu getu í stað þess að skýra frá því að viðkomandi skilji ekki 

spurninguna og biðja um frekari útskýringu. Aftur gæti þá orðið misskilningur því 

rannsakandi túlkaði spurninguna ekki eins sem gæti leitt viðmælandann í þá átt sem 

rannsakandinn vildi. Einnig væri hreinlega hægt að gera ráð fyrir að fólk vilji ekki segja 

sannleikann og segja að allt sé í góðu lagi þótt það sé það ekki eða öfugt. 

2. Mannauður 

Ef skilgreining á orðinu mannauður er skoðuð þá orðar Brian Keeley ritstjóri OECD 

(The Organization for economic cooperation and development) það árið 2007 þannig: 

Í stórum dráttum er skilgreiningin sú að það er blanda af fólki sem hefur frá upphafi 

notað þá hæfileika sem þeir fæddust með, getu sína og færni sem lærð er í gegnum 

bæði nám og ýmiss konar þjálfun, oft er heilsa fólks notuð líka til að móta einstaklinga. 

Auðvitað er hægt að þrengja hugtakið mannauður í viðskiptafræðilegum heimi enn 

meir, og sjá það þá í þeirri merkingu að það sé sú færni og þeir hæfileikar í vinnuafli 

fyrirtækisins sem skilar mestri velgengni hvers fyrirtækis eða iðnaði (Keeley, 2007, 

bls. 2). 

Samkvæmt Beardwell og Holden er mannauður sú fjárfesting sem fyrirtæki 

öðlast með því að þjálfa, mennta og útvíkka þekkingu starfsmanna sinna. Þetta getur 

hins vegar verið almennir hæfileikar eða færni sem er hægt að nýta áfram í önnur 

fyrirtæki eða þá eitthvað sem er eingöngu hægt að nýta í ákveðnum fyrirtækjum. Sá 
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starfsmaður sem hefur sérhæfða þekkingu er orðinn verðmætur starfsmaður fyrir 

fyrirtækið og því fær hann sérstaka launagreiðslu fyrir það. Ef hann ákveður hins vegar 

að hætta í viðkomandi starfi þá er ekkert víst að hann komi til með að halda sömu 

launum í næsta fyrirtæki sem er vissulega ákveðið tak sem fyrirtækið hefur á 

starfsmanninn. Hinsvegar hefur starfsmaðurinn ákveðið tangarhald (ná tökum á) á móti 

þar sem það getur oft verið dýrt að þjálfa upp annan starfsmann í hans stað. Þessi staða 

kallast tvíhliða samningur eða einokun þar sem báðir aðilar hafa ákveðna 

einokunarstöðu (Beardwell og Holden, 2001, bls. 81-82). 

2.1. Uppruni og skilgreining 

mannauðsstjórnunar/starfsmannastjórnunar 

Upp úr 1980 kom fram kenning um mannauðsstjórnun, þar sem segir að sá mannauður 

sem er innan fyrirtækis er stjórnað á þann hátt að það auki hagnað fyrirtækisins sem 

mest. Ólíkt hefðbundinni starfsmannastjórnun þá tók mannauðsstjórnun mið af því 

hver þörf fyrirtækis er fyrir mannauðinn en ekki þarfir starfsfólksins fyrir fyrirtækið. 

Hægt er því að segja að þörfin eftir starfsfólki í fyrirtækinu byggist frekar á 

eftirspurninni heldur en framboðinu (Hall og Torrington, 1998, bls. 12). 

Mannauðsstjórnun er hugtak sem hægt er að útskýra á marga vegu, Gary 

Dessler kom með þá útskýringu að það sé notað þegar verið er að þjálfa, afla, meta og 

umbuna starfsfólki fyrirtækis og eins á mannauðsstjóri að sjá um að réttinda 

starfsmanna sé gætt og aðbúnaður sé viðunandi. Passa þarf að greina hvert starf til að 

það fari ekkert á milli mála hvað ætlast sé til af starfsmanni, ákveða laun, skipuleggja 

þjálfun, leiðbeina honum og hvetja hann áfram fyrir vel unnið starf. Mannauðsstjóri 

þarf að meta frammistöðu starfsfólks, finna viðeigandi þjálfun fyrir hvern og einn, sem 

og þá endurmenntun sem við á hverju sinni og að lokum styrkja hollustu starfsfólks. 

Stefna fyrirtækis þarf að vera skýr og upplýst fyrir starfsfólki svo hægt sé að fylgja 

henni eftir. Regluleg þjálfun fyrir starfsfólkið er mikilvæg til að það komi til með að 

auka afköst þeirra í fyrirtækinu, til lengra tíma litið. Að lokum þarf mannauðsstjóri að 

vinna í að efla hæfni starfsmannsins, skapa gott andrúmsloft til að bæta vinnuanda 

fyrirtækis (Dessler, 2013, bls. 30). 

Árið 1987 skilgreindi David E. Guest hugtakið mannauðsstjórnun. Hann sagði 

að það væri stefna sem væri hönnuð til að hámarka samþættingu (e. intergration), 

hollustu starfsmanna, sveigjanleika og gæði í starfi. Hann fjallaði til dæmis um muninn 
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á mannauðsstjóra og starfsmannastjóra, að það að vera starfsmannastjóri þætti oft ekki 

nógu fínn og flottur titill og því var honum oft skipt út fyrir mannauðsstjóri sem þótti 

flottara starfsheiti, þótt það væru enginn námskeið eða þjálfun sem vinna þyrfti sér inn 

til að fá þennan titil. 

Meginmuninn á starfsmannastjóra og mannauðsstjóra setti hann upp í töflu: 

 

Tafla 1: Staðalímynd starfsheita (Guest, 1987, bls. 507) 

Eins og sjá má í töflunni hvað varðar tíma og áætlun, þá er starfsmannastjórinn oftast 

nær með skammtímaáætlanir sem endast ekki til lengri tíma og því ekki fýsilegur 

(æskilegur) kostur fyrir fyrirtæki. Á meðan kemur mannauðsstjórinn með 

langtímaáætlun og fer í að afstýra samtengingu og móta stefnu (Guest, 1987, bls. 503-

521). 

Sálfræðilegi samninginn er huglægur samningur milli vinnuveitanda og 

starfsmanns sem verður til í huga þeirra strax í upphafi ráðningarferils. Þarna myndast 

væntingar hjá báðum aðilum hvað varðar starfið sjálft, frá starfsmanninum til 

fyrirtækisins og vinnuveitanda gagnvart því hvers er ætlast af honum sem starfsmanni 

og öfugt. Hjá starfsmannastjóranum er farið eftir samningnum að vissu leyti en hjá 

mannauðsstjóranum er hann fastmótaður og virtur. 

Ef miðað er við ákveðið eftirlitskerfi innan fyrirtækis og/eða stjórnun þess þá 

er starfsmannastjóri oft í eftirliti frá ytri yfirvöldum eins og stéttarfélögum og 

verkalýðsfélögum á meðan mannauðsstjórinn fær meira að stýra sér sjálfur þótt hann 
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vissulega fer eftir gildandi kjarasamningum hverju sinni. Samskipti starfsmanna innan 

fyrirtækis gagnvart stjórnendum skipta máli og ber starfsmannastjórinn lítið traust yfir 

allan hópinn á meðan mannauðsstjórinn nýtur meira trausts frá einstaklingum (Guest, 

1987, bls. 503-521). 

Hvað varðar stjórnun innan fyrirtækis þá er starfsmannastjórinn með 

miðstýringu, skrifræði (stjórnarfyrirkomulag þar sem allar helstu ákvarðanir eru teknar 

af fáum valdhöfum) og allt mjög formlegt, á meðan stýring er meira dreifð hjá 

mannauðsstjóranum og hlutverkin sveigjanleg, ekki eins formlegt. Hlutverk 

starfsmannastjóra er meira að vera sérfræðingur og faglegur á meðan mannauðsstjórinn 

á að vera hluti af línulegri stjórnun þar sem allir eru jafnir. Viðmið fyrirtækis er að 

starfsmannastjórinn á að reyna að halda kostnaði í lágmarki, á meðan mannauðsstjórinn 

á að hámarka nýtinguna í fyrirtækinu og taka á heildinni. David Guest taldi líka að 

stéttarfélög væru aðeins að gera brot af því sem mannauðsstjórnunin gerir og alveg 

spurning hvort félögin væru nokkuð nauðsynleg yfir höfuð (Guest, 1987, bls. 503-521). 

Það var svo fimm árum seinna sem John Storey sagði að mannauðsstjórnun 

væri algjörlega ný og frábrugðin nálgun á því hvernig starfsfólki er stjórnað. Vildi hann 

meina að brjóta þyrfti upp hugtakið mannauðsstjórnun í akademískum skilningi og 

skipta því niður í harða og mjúka mannauðsstjórnun og veika og sterka 

mannauðsstjórnun. Í mjúkri mannauðsstjórnun má finna tryggð, gæði og sveigjanleika 

starfskraftsins en svo aftur á móti er verið að ná sem mestu út úr starfsfólkinu í hörðu 

mannauðsstjórnunni á þann máta að litið er á hann sem hverja aðra auðlind innan 

fyrirtækisins og hvernig sé hægt að nýta hana sem best. 

 

Mynd 1: Mjúk og hörð mannauðsstjórnun 
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Eins og sjá má á myndinni hér að ofan er veik mannauðsstjórnun svokölluð hefðbundin 

starfsmannastjórnun en sterk mannauðsstjórnun er þá meira stefnumiðuð stjórnun þar 

sem nauðsynlegt er að samþætta viðskiptastefnu fyrirtækisins við stefnuna sem notast 

er við í stjórnun starfsfólksins því þar er mannauðurinn talin vera mikilvæg auðlind 

fyrirtækisins (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003, bls. 183-196). 

Þegar talað er um góða mannauðsstjórnun þá orðar Storey það þannig að 

mannauðsstjóri sé mikilvægur lykilþáttur í velgengni fyrirtækis og ætti að geta fengið 

starfsfólkið til að standa sig betur í starfinu en ráðningarsamningar segja til um. 

Meginmarkmiðið væri því að starfsfólkið myndi leggja sig það vel fram í starfinu að 

reglur fyrirtækis þyrftu ekki að vera eins stífar. Þó þarf að passa að allir 

ráðningarsamningar séu byggðir á þeim kjarasamningum sem eru í gildi hverju sinni 

og tengjast þeirri starfsgrein sem tilheyrir hverju starfi. Launamál og þau hlunnindi sem 

eru í samningi hverju sinni endurspegla árangur starfsmanns. Ef upp koma deilur innan 

fyrirtækis skal það strax vera leyst án þess þó að fá utanaðkomandi einstakling til að 

veita einhverja aðstoð. Ákvörðunartökur skulu vera hraðar og mannauðsstjóri á að taka 

þátt í öllum þeim áætlunargerðum sem koma upp. Stjórnunarstíllinn þarf að vera þannig 

að allar breytingar séu tíðar, að það sé góður sveigjanleiki í starfinu og að starfsfólkinu 

sé hrósað til að auðvelda þeim starfið. Gott væri að setja mannauðsmálin í hendur 

millistjórnenda og þar með fækka starfsskilgreiningum. Upplýsingaflæði er mjög 

mikilvægt innan fyrirtækis og gott er að auka það til að bæta vitneskju starfsmanna 

(Storey, 1992, bls. 10). 

Þátta þarf saman starfsmannamál og stefnumótun fyrirtækis svo að 

mannauðsstjórnun verði lykilatriði til að framfylgja stefnu þess, aðlaga starfsfólkið að 

breytingum og stefna að góðri framtíðarsýn. Ef þessari nálgun er fylgt eftir og farið úr 

því að vera venjulegt starfsmannahald yfir í að flétta þessu saman er talað um að stefnan 

sé stefnumiðuð mannauðstjórnun (e. strategic human resource management). 

Hefðbundið starfsmannahald er þá þegar mest er unnið með launamál, skrifstofuhald 

og kostnaðareftirlit en svo aftur á móti stefnumiðuð mannauðsstjórnun, sem afmarkar 

og skilgreinir hvernig markmiðum skipulagsheildarinnar verður farið í gegnum 

starfsfólkið þar sem mannauðurinn er lykillinn að því að ná árangri (Ásta Bjarnadóttir, 

2012, bls. 139-141). 

Oftast nær er talað um það að þegar fyrirtæki er með marga starfsmenn 

innanborðs að þá sé þar mannauðssdeild sem sér um mannauðsmálin en ef fyrirtæki er 
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með fáa starfsmenn starfandi þá er yfirleitt ein manneskja sem sér um þau mál. Að vísu 

kemur sá einstaklingur til með að sjá um fleiri stjórnunarstörf eins og fyrirtækjastjórnun 

og markaðsstörf ýmis konar (Beardwell og Holden, 2001, bls. 130). 

Starfsmannafjöldi skiptir máli í fyrirtækjum bæði út frá starfinu sjálfu og 

hæfileikum starfsmanna. Þau mál sem koma upp á hjá mannauðsstjóra starfandi í litlu 

fyrirtæki eru aldrei þau sömu og viðfangsefnin sem koma upp á í stórum fyrirtækjum 

eða stofnunum. Þegar fyrirtæki svo stækka og starfsmannafjöldinn eykst þá vex 

sérhæfingin hjá hverjum og einum, fólk byrjar að staðna og samskipti verða formleg. 

Það er mögulega ástæða þess að fyrirtæki sem eru minni eru ekki komin með formlega 

starfsmannastefnu, það vantar kannski starfsmannastjóra og ekki er beitt 

kerfisbundnum matsaðferðum. Ekki eru framkvæmd frammistöðumat né fræðsla fyrir 

nýliða í smærri fyrirtækjum, vinnuumhverfið er óformlegt en samskiptin þá á móti 

persónulegri (Brand og Bax, 2002; Edvardsson, Oskarsson og Vesteinsdottir, 2011). 

Starfsmannastjóri hefur umsjón með starfsmannahaldi og málefnum 

starfsmanna. Einnig sér hann um launamál, fræðslumál, ráðningar, samningamál, ýmis 

velferðarmál ásamt tilfallandi verkefna sem snerta mannauðinn í fyrirtækinu. Má þar 

til dæmis nefna að greiða úr samskiptavandamálum sem koma upp í fyrirtækinu, veita 

persónulega ráðgjöf, skipuleggja starfsþjálfun og námskeið, auglýsa eftir starfsfólki, 

sjá um ráðningar og brottrekstur (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990, bls.88). Taka þarf samt 

til greina að það eru meira en tveir áratugir síðan þessi starfslýsing birtist og margt 

hefur breyst síðan árið 1990, til dæmis er starfsmannastjóri í dag oft ekki að sjá um 

launamál nema þá bara í litlum fyrirtækjum. 

Ef skoðaðar eru kenningar Dave Ulrichs um starfsmannastjóra þá mótar hann 

þá stefnu sem á að vera í fyrirtækinu í starfsmannamálum og vinnur stefnuna í samráði 

við yfirmenn sína. Starfsmannastjórinn er frumkvöðull þegar kemur að breytingum og 

undirbúningsvinnu í öllu sem viðkemur starfsmannamálum, einkum varðandi 

umhverfisaðstæður, lög og reglur sem snúa að starfsmannamálum fyrirtækisins og 

stefnu allrar starfseminnar í heild. Gerð verkferla er í höndum starfsmannastjóra og að 

taka ábyrgð á skipulagningu hvað varðar starfsmannamál. Einnig er hann ráðgjafi 

stjórnenda fyrirtækisins og starfsfólki þess, ásamt því að veita forstöðu ýmiss konar 

miðlægri starfsmannaþjónustu (Ulrich, 1997). 
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2.2. Mannauðsstjóri sem eykur virði og afköst fyrirtækisins 

Þegar samfélagið er stöðugt að breytast og þróast þarf mannauðsstjóri stöðugt að 

fylgjast með og bregðast við breytingum. Dave Ulrich skrifaði í bók sinni Human 

Resource Champion árið 1997 að það væru fjögur meginatriði sem mannauðsstjóri 

þyrfti að gera til að auka virði og afköst fyrirtækja. Fyrir það fyrsta á hann að sjá um 

stefnumótun mannauðsmála og þar með vera svokallaður stefnumarkandi 

mannauðsstjóri (e. strategic partner). Í því felst að vinna saman stefnuna í 

mannauðsmálum og viðeigandi viðskiptum í fyrirtækinu. Með þessu er 

mannauðsstjórinn að auka líkurnar á því að fyrirtæki komi til með að framfylgja stefnu 

sinni. Ef haft er hliðsjón af því að ná saman viðskiptastefnu og mannauðssmálum í 

fyrirtækinu þá einfaldar það og styttir tímann sem fer í stefnubreytingar. Þar með fer 

arðsemi fyrirtæka að aukast því stefnubreytingar verða skilvirkari. Mikilvægt er að 

stefnumarkandi mannauðsstjóri komi til með að hafa mannauðsmálin í forgangi og taki 

í leiðinni tillit til viðskiptastefnu fyrirtækisins með því að fylgjast með þeim aðgerðum 

sem styðja við setta stefnu. Hann myndi þarna nota vinnustaðagreiningu og greina 

hverjir styrkleikar og veikleikarnir væru (Ulrich, 1997; Stjórnun, e.d.). 

Í öðru lagi á mannauðsstjóri að vera sérmenntaður í stjórnun (e. administrative 

expert). Hefðbundið starf mannauðsstjóra hefur verið stjórnun og sköpun grunnaðgerða 

og flokkast þeir ferlar undir ráðningar, þjálfun, mat, umbun og hvatningu og fleira. Er 

þetta gert til að bæta við skilvirkni í skipulagsheildinni og til að halda sóun í lágmarki. 

Gott er fyrir mannauðsstjórann að uppfæra ferla, leiðbeina og styðja stjórnendur 

fyrirtæksins í að stjórna mannauðnum á sem besta máta. Þar sem mannauðsstjórar eru 

með sérmenntun í að stjórna og vinna að því að bæta verkferla mun það hafa það í för 

með sér að skilyrðin verða betri, kostnaður minni og gæði viðhaldast (Ulrich, 1997; 

Stjórnun.is, e.d.). 

Þriðji þátturinn er að mannauðsstjóri kemur til með að stjórna því sem 

starfsmennirnir hafa upp á bjóða með því að vera þeirra talsmaður (e. employee 

champion). Það verkefni snýst um að vera virkur í þátttöku starfsmanna hvað varðar 

vandamál, áhyggjur þeirra og hinar ýmsu þarfir. Með því að sinna starfsfólkinu á 

þennan máta er hann að gæta að hagsmunum þeirra og í leiðinni vera meðvitaður um 

það að framlag fólksins innan fyrirtækisins kemur til með að styrkja árangur 

fyrirtækisins. Ef mannauðsstjórar bera virðingu fyrir starfsfólkinu og passa upp á að 

þarfir þeirra séu uppfylltar, þá verður það til þess að auka framlag þeirra og færni í 
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vinnunni. Þegar fyrirtæki eiga í erfiðleikum og ástandið er orðið það slæmt að fækka 

þurfi starfsfólki þá hefur mannauðsstjórinn stórt hlutverk, að bæta andrúmsloftið innan 

fyrirtæksins og bæta stöðuna. Sá sem er talsmaður starfsfólksins á að eyða tíma með 

þeim og telja stjórnendur á að gera slíkt hið sama. Allt sem starfsmenn fyrirtækis hafa 

upp á að bjóða og leggja fram er stór þáttur í hverju fyrirtæki, það getur haft áhrif á 

getu þess til að setja af stað breytingar og að auka fjárhagslega afkomu. Mikilvægt er 

fyrir mannauðsstjóra að vera vakandi fyrir því hverjar kröfur starfsfólksins eru og þá 

hvernig á að koma til móts við þær þarfir (Ulrich, 1997; Stjórnun, e.d.). 

Fjórði og síðasti þátturinn sem Ulrich talar um er að til að auka virði fyrirtækis 

þarf mannauðsstjóri að stjórna breytingunum og ummyndunum og er þá líka 

breytingastjóri (e. change agent). Miklar breytingar geta orðið á fyrirtækjamenningu 

þegar fyrirtæki ummyndast og mannauðsstjórar verða að passa upp á að sú menning 

sem er til staðar glatist ekki. En engu að síður verður mannauðsstjórinn að kynda undir 

nýrri fyrirtækjamenningu sem verður til þess að breytingin taki styttri tíma. Hægt er að 

segja að hlutverk mannauðsstjórans sé að aðstoða starfsfólkið í að fara úr þeirri 

fyrirtækjamenningu sem er til staðar yfir í þá nýju. Einnig er nauðsynlegt að 

mannauðsstjóri þekki sögu fyrirtækisins og beri virðingu fyrir henni en stuðli samt að 

því að nýjar og breyttar venjur verði í framtíðinni. Breytingarstjóri er nauðsynlegur til 

að uppgötva vandamál og leysa þau en eins til að viðhalda samskiptum í fyrirtækinu 

og auka traustið. Aðgerðaráætlanir eru mikilvægt tól fyrir mannauðsstjóra og gott að 

búa þær reglulega til og fylgja eftir (Ulrich, 1997; Stjórnun.is, e.d.). 

2.3. Þroskastig mannauðstjórnunar 

Mikilvægt tól í þróun mannauðsstjórnunar er svokallað þroskastig sem er flokkað frá 

núll og upp í fjögur stig. Þetta tæki er líka notað sem leiðbeiningar fyrir 

þátttökufyrirtæki. Ef allt starfsfólk í fyrirtækinu og stofnanir vita um þroskastig 

mannauðsstjórnunar getur það nýst þeim til að greina stefnuna og til að móta umbóta- 

og þróunarverkefni í mannauðssmálum sem og til að setja sér markmið og mynda 

forgangsröðun á sviði mannauðsmála sem er svo hægt að koma á næsta stig. Ef farið 

er í að skilgreina þroskastigin þá skiptast þau í fimm stig, frá núll upp í fjögur.  

 Fyrst er þroskastig 0 þar sem engin meðvituð starfsmannastjórnun er og 

ábyrgðin hvað varðar starfsmennina er hjá æðstu stjórnendum. Miðstýring er 

áberandi og ákvarðanir teknar út frá getspeki (næmur skilningur), enginn tekur 
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eftir árangri í mannauðsstjórnun. Starfandi er starfsmannastjóri sem sér 

aðallega um ráðningar og launamál, mat og val á þeim sem sækja um störfin í 

fyrirtækinu, og að lokum er bæði starfsþróun og miðlun upplýsinga ekki til 

staðar á milli stjórnenda og starfsmanna. Algengt er að starfsfólk er á tímakaupi 

og ef upp kemur stopp vegna verkefnaleysis þá er eina leiðin að segja þeim upp. 

Í þessu stigi er líka ekki gott og traust samband á milli fyrirtækis og 

starfsfólksins. 

 Næst er þroskastig 1 þar sem venjulegt starfsmannahald er til staðar í 

fyrirtækinu. Þar vita stjórnendur fyrirtækis að starfsmannatengdar ákvarðanir 

sem koma út frá getspeki sýna ekki neinn árangur til lengdar. Haldið er skrár 

yfir starfsmennina og hversu lengi hverjir og einir eru búnir að starfa í 

fyrirtækinu og launamál eru þá í þrepum, allt eftir stöðugildum hvers og eins. 

Samkvæmt lögum eru gildandi kjarasamningar og skal fyrirtæki fara eftir þeim 

en oft eru fyrirtæki að borga yfir taxta til að koma í veg fyrir uppsagnir. 

Stjórnendur nota ekki að fyrra bragði aðferðir mannauðsstjórnunar en taka samt 

kannski viðtöl þegar verið er að ráða inn fólk í störf og ef starfsfólk hefur áhuga 

á að fara á námskeið sem nýtist þeim í vinnunni þá er það í boði. Ekki eru mikil 

tjáskipti í fyrirtækinu en ef þau eru einhver þá eru þau eingöngu frá stjórnendum 

til starfsmanna. 

 Í þroskastig 2 er komin fagleg starfsmannastjórnun. Fagmennska hvað varðar 

starfsmannamál hefur aukist en lögð er mest áhersla á að afgreiða mál daglega. 

Stundum er farið til viðeigandi fagaðila sem vinna með starfsmannamál bæði 

innan húss og utan. Ráðningar eru óformlegar en þó eru viðtöl tekin út frá 

starfslýsingum og ef til vill eru fleiri en einn sem kemur að ráðningu 

starfsmannna. Þróað hefur verið ákveðið ferli fyrir nýliða og þeim er afhent 

starfsmannahandbók. Þegar kemur að þjálfun og starfsþróun er unnið að því að 

einstaklingur fari á það námskeið sem hentar fyrir hvern og einn, einnig að 

þjálfunin fari saman við þarfir skipulagsheildarinnar. Frammistöðumatið er 

óformlegt og ómarkvisst en samt er byrjað að vinna í því, stundum leiðir betri 

frammistaða til launahækkana. Samskiptin í fyrirtækinu eru ekki skipulögð og 

ganga í báðir áttir á milli stjórnenda og starfsmanna. Starfsmannastjóri er 

stundum til staðar en alls ekki alltaf, en fylgst er með veltu starfsmanna og til 

staðar er starfsmannastefna. 



 

15 

 Á þroskastigi 3 er komin árangursrík mannauðsstjórnun í fyrirtækið. Kerfi og 

ferli sem tengjast mannauðsstjórnun eru orðin nokkuð mótuð og hafa jákvæð 

áhrif á rekstur fyrirtækisins. Notuð er þekking fagaðila innan fyrirtækisins hvað 

varðar mannauðsstjórnun. Passað er upp á að ráða réttu manneskjuna í 

viðeigandi starf, viðtölin eru orðin formleg þar sem þau eru unnin út frá 

starfslýsingu hvers starf fyrir sig og að lokum eru fleiri en einn sem taka viðtölin 

í fyrirtækinu. Umsækjendur eru bornir saman við tvo eða fleiri og metið er 

árangur einstaklings eftir reynslutíma hans. Notast er við svokallaða 

þarfagreiningu (undirbúningskönnun um æskilega eiginleika einstaklingsins) 

og krafist er árangurs af hálfu starfsmannsins. Innleitt hefur verið 

frammistöðumat fyrir allavega 50 prósent af starfsfólki og stjórnendum 

fyrirtækisins. Stefnt er að því að endurgjöf til starfsmanna sé gildandi og að 

frammistöðumatið sé notað þegar verið er að færa starfsfólk til og/eða 

verðlauna það. Allir stjórnendur eru sammála um að þróa 

starfsmannastjórnunarkerfi sem bætir rekstur fyrirtækisins og nýtist 

framlínustjórnendum (sá sem miðlar stefnu og gildum, sér um starfsmannamál, 

hvatningu og liðsheild, skapar rétta umhverfið). Reglulegar kannanir eru 

framkvæmdar og unnið úr þeim niðurstöðum. Starfsmennirnir eru meðvitaðir 

um hver stefna fyrirtækisins er og hver staða skipulagsheildarinnar er. 

Mikilvægt er að hafa formlega starfsmannadeild og að starfsmannastjórinn sitji 

ásamt stjórnendum í framkvæmdastjórn til að geta náð þroskastiginu. 

 Að lokum er svo þroskastig 4 þar sem samþætting mannauðsstjórnunar og 

rekstrar er til staðar. Mannauðurinn er grunnforsenda fyrir samkeppnisforskoti 

og mannauðsstjórnunin er unnin saman við aðra stjórnun og rekstur 

skipulagsheildarinnar. Hvað varðar árangursmælingar rekstursins þá eru 

mælingar á árangri mannauðssins líka orðinn hluti þess. Unnið er mjög 

nákvæmt mat á umsækjendum og krafist að sá sem sækir um starfið komi til 

með að bæta frammistöðu starfsmannanna innan fyrirtækisins. Fræðsla og 

þjálfun er mikil og fylgst með hvernig hún kemur til með að skila sér best í 

frammistöðu bæði hvað varðar einstaklinga og hópa. Formlegt mat á árangur 

þjálfunar er í höndum fagaðila. Launamál eru orðin tengd árangri einstaklinga, 

og ef frammistaða starfsmanns er orðin léleg er unnið með hana í ákveðnu ferli, 

einnig í þessu stigi eru miklar kröfur gerðar til hvers starfskrafts. Stjórnendur 

fyrirtækis eru orðnir mannauðsstjórar þar sem þeir koma til með að þjálfa og 
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móta sitt starfsfólk. Álit starfsmanna er farið að skipta máli og orðið formlegt, 

starfsfólkið er kerfisbundið upplýst um stefnu fyrirtækisins og hvernig 

fjárhagur skipulagsheildarinnar er. Reksturinn vinnur náið með 

starfsmannadeildinni og tekur í leiðinni þátt í öllum viðskiptalegum 

ákvörðunum og stefnumörkun fyrirtækisins (Kearns, 2010, bls. 110-114). 

2.4. Cranet rannsóknir 

Cranet rannsóknin (e. Cranfield Network On Humon Resource Management) er 

alþjóðlegt verkefni sem 40 háskólar í 40 löndum taka þátt í. Tilgangur þessa verkefnis 

er að gera reglulega kannanir í mannauðsstjórnun í þeim löndum sem taka þátt til þess 

að læra meira um mannauðsstjórnun og líka til að gera samanburðarrannsóknir. Búið 

er að gera rannsóknina á Íslandi árin 2003, 2006, 2009, 2012 og 2015. Byggt er á 

svörum 144 stærstu fyrirtækja hér á landi sem nær bæði til opinberra stofnana ásamt 

fyrirtækjum. Niðurstöðurnar eru svo flokkaðar eftir geirum atvinnulífsins og stærð 

fyrirtækjanna og að lokum bornar saman við önnur lönd sem taka líka þátt. 

Niðurstöðurnar úr Cranet rannsókninni árið 2015 voru ekki aðgengilegar fyrir 

höfund nema þá að þurfa að borga 37.000 kr svo höfundur skoðaði rannsóknina árið 

2012 og niðurstöðurnar þar. Það sem kom fram í henni var til dæmis að margir æðstu 

stjórnendur fyrirtækja eru ráðnir utan fyrirtækisins, ásamt því að 15% 

þjónustufyrirtækja og 15% fyrirtækja í opinbera geiranum hafa engan stjórnanda sem 

var ráðinn innanhúss (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Að mati höfundar er vert að skoða og rannsaka að þessi staðreynd komi til með 

að hafa slæm eða góð áhrif fyrir fyrirtæki í framtíðinni þar sem auðlindir (verðmæti) 

fyrirtækisins er mannauðurinn sjálfur. Hver starfsmaður ætti því að vera verðmætur þar 

sem vitað er hvernig hann vinnur innan fyrirtækisins, hvernig hann passar inn í heildina 

félagslega séð og líklegast búið að eyða tíma og þjálfun í að aðlaga (laga eftir 

aðstæðum) hann í starfi. Ef til vill ætti starfsmaður sem hefur starfað lengi innan 

fyrirtækisins að fá tækifæri á að breyta um stöðu reglulega eða fá stöðuhækkun til að 

honum finnist hann vera mikilvægur innan þess og síðar meir koma í veg að hann staðni 

(sé alltaf að gera það sama) í starfi sínu. Vissulega ef ráðinn er nýr stjórnandi inn í 

fyrirtækið þá getur það leitt til þess að þeir nýju stjórnunarhættir sem hann kemur með 

eru akkúrat það sem það þarf fyrir fyrirtækið. 
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Hins vegar geta utanhússráðningar hindrað það að næst hæfasti 

einstaklingurinn sé ráðinn því kannski var einhver innan fyrirtækisins sem var talinn 

hæfur en kannski ekki hæfastur og því leitað utanhúss til að finna þann besta (Carrell, 

Kizmits og Elbert, 1992, bls. 129-132). 

Í Cranet rannsókninni árið 2012 var líka talað um að frammistöðutengdar 

greiðslur til starfsfólksins annað hvort vegna einstaklingsframmistöðu eða 

frammistöðu heildarinnar eru lítið notaðar hér á Íslandi og hafa farið minnkandi síðan 

árið 2009. Ef talað er svo um hvatagreiðslur í öðrum löndum þá eru þær að meðaltali 

frá 40-60% en á Íslandi eru þær greiðslur einungis notaðar í innan við fimmtungi 

fyrirtækja. Þarna er alveg spurningin um að finna út hvort hvatagreiðslur sé eitthvað 

sem þarf að kynna betur fyrir stjórnendum ef þær eru ekki notaðar hjá þeim til að athuga 

hvort það sé eitthvað sem kæmi til með að auka virði eða bæta hag fyrirtækisins. Í 

skýrslunni var líka talað um að starfsmannavelta virðist hafa minnkað mikið eða frá 

15% og niður í 11% að meðaltali frá árinu 2009. Sem gæti verið skref í rétta átt sem 

gæti bæði leitt til þess að starfsmenn finni fyrir því að líða vel í fyrirtækinu og því ekki 

á leiðinni að skipta um starfsvettvang. Eins er það gott fyrir fyrirtæki að halda sama 

starfsmanninum því það er dýrt að skipta reglulega um starfsmenn. Einnig kom í ljós í 

rannsókninni að veikindadögum hefur fjölgað örlítið frá árinu 2009 og voru því á árinu 

2012 um 7,6 dagar að meðaltali á ári. Gott væri fyrir fyrirtæki að skoða hvernig þróun 

veikindadaga starfsfólks er vegna þess að kannski væri hægt að leysa þau mál og fækka 

dögunum eitthvað til að bæði starfsfólkinu líði betur og til að minnka kostnað fyrirtækja 

(Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Það sem var áhugavert í Cranet rannsókninni að mati höfundar var þroskastig 

mannauðsstjórnunar frá árinu 2006-2012 en það var skoðað til að sjá stöðu og þróun 

mannauðsstjórnunar á Íslandi. Eins og sjá má á þessari mynd: 
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Mynd 2: Þroskastig mannauðsstjórnunar árið 2006 

Þá er þroskastig 0 í átta prósentum, þroskastig 1 í 52 prósentum, þroskastig 2 í 33 

prósentum, þroskastig 3 í sjö prósentum og að lokum er þroskastig 4 í núll prósentum. 

Svo koma niðurstöður árið 2009: 

 

Mynd 3: Þroskastig mannauðsstjórnunar árið 2009 

Næsta mynd sýnir að þroskastig 0 er í einu prósenti, þroskastig 1 í 28 prósent, 

þroskastig 2 í 54 prósent, þroskastig 3 í 16 prósent og að lokum þroskastig 4 í 1 

prósenti. Þar er strax frá árinu 2006 miklar breytingar í öllum stigum og loksins komið 



 

19 

eitt prósent í þroskastigi 4. Á síðustu myndinni er svo árið 2012 sem sýnir enn meiri 

breytingar: 

 

Mynd 4: Þroskastig mannauðsstjórnunar árið 2012 

Þar má sjá að þroskastig 0 er í tveimur prósentum sem er reyndar einu prósenti meira 

en árið 2009 en ekki eins mikið og árið 2006 þar sem hún var átta prósent. Þroskastig 

1 er í 22 prósentum og er þar strax miklar breytingar þar sem prósentan var að fara úr 

52% í 28% og árið 2012 í 22 prósent. Þá er þroskastig 2 komin í 62 prósent, fór árið 

2006 úr 33% og 2009 í 54% og svo árið 2012 í 62 prósent sem er góð þróun þar sem 

mannauðsstjórnunin er greinilega að þróast úr þroskastigi eitt í tvö. Þroskastig 3 fer 

árið 2012 í 14 prósent en það einmitt fer árið 2006 í 7% og 2009 í 16% en kemur svo 

til með að lækka þarna frá árinu 2009-2012 um 2 prósent. Þroskastig 4 árið 2012 er 

reyndar í núll prósent og fer lækkandi um eitt prósent frá árinu 2009. Þessar niðurstöður 

eru samt í áttina að jákvæðari þróun þar sem meðalþroskastigið fer hækkandi frá 

árunum 2006-2012 (Arney Einarsdóttir, 2012, bls. 116). 

3. Fræðilegur bakgrunnur kulnunar 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið kulnun (e.burnout) ásamt skilgreiningu þess. 

Í framhaldinu er svo farið í að fjalla um uppruna orðsins, þróun og einkenni, þættir sem 

hafa áhrif á kulnun og fleira. 
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3.1. Uppruni og skilgreining hugtaksins 

Fyrstu ritgreinarnar sem fjölluðu um kulnun birtust í kringum mitt árið 1970 í 

Bandaríkjunum og voru skrifaðar af geðlækninum Freudenberger og 

félagssálfræðingnum Maslach (Maslach, 1976; Freudenberger, 1974,1975; Schaufeli, 

Maslach, og Marek, 1993, bls. 2; Miller, 2000) hugtakið kulnun til að útskýra, greina 

og túlka þegar sjálfboðaliðar í mannúðarsamtökum komu fullir af hvatningu, ákveðnir 

í að standa sig vel og skuldbinda sig starfinu hundrað prósent. Svo með tímanum 

dofnaði þessi ákafi og þau upplifðu kulnun. Það var svo árið 1980 sem kulnun í starfi 

lækna var rannsökuð og niðurstöðurnar voru að 30-60% af þeim upplifðu 

kulnunareinkenni í starfi sínu (Miller, 2000, bls. 966-970). 

Þar var í rauninni bæði verið að nefna þetta hugtak, og útskýra að þetta er ekki 

bara einhverjir nokkrir aðilar sem hafa upplifað kulnun heldur sé þetta eðlilegar 

tilfinningar og eitthvað sem þarf að rannsaka vel og upplýsa fólk um. 

Freudenberger skrifaði um sína eigin reynslu af kulnun í starfi þar sem hann 

ásamt öðrum voru sjálfboðaliðar á sjúkrahúsi. Þar voru flestir mjög ánægðir að byrja 

og fullir tilhlökkunar að takast á við verkefnin. En eftir einungis eitt ár voru margir, ef 

ekki flestir, farnir að sýna svipuð einkenni sem lýstu sér þannig að minni löngun var til 

þess að sinna starfi sínu en áður. Í kjölfarið setti Freudenberger fram þá kenningu að 

þegar einstaklingar væri í ferli kulnunar, þá væru þeir ekki fullfærir um að uppfylla þær 

kröfur sem starfið krafðist af þeim (Freudenberger, 1974, bls.159-162). 

Kulnun var málefni sem var farið að verða mikið umræðuefni fyrir um 20 árum 

síðan og rætt um hvernig væri best að meðhöndla og koma í veg fyrir. Staðreyndin er 

sú að langur vinnutími og aukið vinnuálag kemur til með að valda ofþreytu og 

starfsmenn fjarlægjast oft vinnufélaga sína til að loka sig af til að geta sinnt sinni vinnu. 

Þeir efast um sig og sín störf og í versta falli upplifa þeir að þeir eru ekki í réttu starfi 

yfir höfuð (Maslach, og Leiter, 1997, bls. 20). 

Maslach orðar það þannig að kulnun (e. burnout) skiptist í þrennt: tilfinningaleg 

örmögnun (e. emotional exhaustion) sem er algengast og upplifunin er mikil 

örmögnun, endalaus þreyta og vonleysi í starfi og þar af leiðandi gefur starfsfólk minna 

af sér (Maslach, 1982, bls.3). Oft koma þessi einkenni upp þar sem lykilatriði í starfinu 

eru persónuleg samskipti við aðra (Schaufeli, Salanova, González-Róma og Bakker, 

2002, bls. 72). Hlutgerving (e. depersonalization) er annað einkenni kulnunar sem 
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kemur upp þar sem viðhorfið gagnvart vandamálunum og samstarfsfélögunum er orðið 

neikvætt, áhugaleysi og tilfinningaleysi hefur myndast. Tortryggni myndast og þar með 

verður til gap á milli einstaklinganna og þeir fara að fjarlægast smátt og smátt (Maslach, 

1982, bls.4; Schaufeli, Salanova, González-Róma og Bakker, 2002). Að lokum er svo 

einkennið persónuleg afrek (e. personal accomplishment) þar sem starfsfólkið glímir 

við lélegt sjálfsmat og trúir ekki á sína eigin starfsgetu. Afköst í vinnunni fara 

minnkandi, vinnuframlag er orðið neikvætt og getur farið út í að einstaklingur vill 

skipta um starf (Maslach, 1982, bls.5). Þarna er komin tilhneiging til að meta aðra 

samstarfsfélaga á neikvæðan hátt (Schaufeli, Salanova, González-Róma og Bakker, 

2002, bls. 72). 

Samkvæmt Derek Rollinson skiptist kulnun í sex þætti sem eru:  

 Tilfinningaleg örmögnun 

 Líkamleg örmögnun 

 Svefntruflanir 

 Skortur á jákvæðum tilfinningum um vinnuna 

 Vonleysi og tilgangsleysi 

 Tortryggni varðandi nánast allt sem tengist vinnunni (Rollinson, 2005, bls. 

280). 

3.2. Starfsumhverfið 

Ayala Malakh. Pines og Christina Maslach leggja áherslu á einstaklinginn í 

rannsóknum sínum. Að vísu heldur Pines því fram að meginorsök kulnunar sé ekki sú 

að krefjandi samskipti starfsmanns sé við viðskiptavini sína, heldur sé það sú þörf allra 

að trúa því að líf þeirra hafi einhvern tilgang og að þeir séu mikilvægir einstaklingar í 

fyrirtækinu. Ef starfsmaður finnur ekki til hvers er ætlast af honum er hætta á að hann 

kulni í starfi. Talað er um að ef starfsmaður setur sér stór markmið og hefur mikinn 

metnað fyrir því sem hann er að fást við sé hættan enn meiri á kulnun. Einnig er sagt 

að ef hann er í starfsgrein þar sem samskipti eru þá snýst það um samstarf starfsfólksins 

og skjólstæðingsins. Þar á skjólstæðingur oft erfitt með að aðgreina starfsumhverfi og 

einkalíf þar sem hann setur sjálfan sig í hlutverk starfsmannsins. Þetta getur farið út í 

að hann ruglar öllu saman og fer að mistakast í þeim markmiðum sem hann ætlaði að 

ná, missir trúna á sjálfan sig og fer að upplifa kulnun. 
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Pines setti fram rannsókn þar sem hann notar líkan um tilvist kulnunar. Þar talar 

hún um að einungis þeir sem eru með mesta metnaðinn og leggja sig 100% fram í 

starfinu komi til með að kulna í starfinu. 

 

Mynd 5: Tilvist kulnunar (Malakh-Pines, og Aronson 1988, bls. 34). 

Eins og sjá má á þessari mynd þá talar Pines um að starfsmaður byrji starfsferil sinn 

með stór markmið og miklar væntingar. Má segja að það skiptist í: almennan áhuga, 

áhugi innan ákveðins hóps og svo persónulegum áhuga. Starfsmenn sem verða hluti af 

starfsheildinni í fyrirtækinu vilja vera farsælir í starfinu og metnir af því sem þeir gera 

vel. Þar er starfsmaður tilkominn vegna þess að hann valdi þessa ákveðnu starfsgrein 

og vinnur með því fólki sem gerði slíkt hið sama. Persónubundinn áhugi er kominn 

vegna áhrifa frá einstaklingi eða einhverjum atburði sem þróar hans hugmyndir um 

starfið. Almennur áhugi er svo aftur á móti sá áhugi sem starfsstéttin eða einstaklingur 

mótar saman og vinnur úr því, en þetta veltur svolítið á vinnuumhverfinu. 

Í stuðningsumhverfi geta starfsmennirnir oftast náð árangri og uppfyllt sínar 

væntingar gagnvart starfinu. Samt er það umhverfi sem samkvæmt rannsóknum hefur 

neikvæða fylgni við kulnun í starfi. Starfsmenn hafa leyfi til að athafna sig mikið og er 

starfið fjölbreytt, þeir starfsmenn eru líka hvattir af yfirmönnum og þar af leiðandi ná 

árangri í starfi. Þegar kemur að streituvaldandi umhverfi eru starfsmennirnir aftur á 

móti með jákvæða fylgni við kulnun. Þá er verið að tala um of mikið vinnuálag og 
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einnig samviskubit yfir því að sinna ekki starfinu fullkomlega bæði hvað varðar 

þjónustu og kröfur frá yfirmönnum. 

Starfsmenn í streituvaldandi umhverfi fá ekki frelsi til að vinna eins og þeir telja 

að henti sér og sínu vinnufyrirkomulagi. Mikill þrýstingur er frá yfirmönnum að taka 

mikilvægar ákvarðanir þótt það sé ekki tími til þess og starfið hreinlega yfirþyrmandi 

sem veldur því að starfsmanninum finnst hann aldrei ná tökum á starfinu. En auðvitað 

virkar vinnuumhverfi misjafnlega á starfsfólkið og þá líka það vinnuálag sem er lagt á 

hvern og einn. Þar af leiðandi fara líkurnar á kulnun frekar eftir því hve mikið jafnvægi 

er á milli þeirra jákvæðu og neikvæðu þátta sem mynda vinnuumhverfið (Malakh-

Pines, 1988, bls. 34-36; Schaufeli, Maslach, og Marek, 1993, bls. 41-43). 

3.3. Tenging á milli breyta 

Christina Maslach fjallar um tengingu á milli breyta í bók sinni Burnout- the cost of 

caring þar sem segir að lítil tenging sé á milli kynja og kulnunar og hvorki karlar né 

konur finni meira fyrir kulnun. Konur sýna meiri tilfinningar gagnvart fólkinu sem það 

vinnur með og kulnunin kemur fram sem tilfinningaleg örmögnun á meðan karlar 

bindast ekki samstarfsfólki sínu eins mikið tilfinningalega og mynda því síður 

persónulegt samband og geta virkað kaldari í hegðun. Auðvitað getur líka skipt máli 

hvaða starfsgrein viðkomandi vinnur við því fleiri karlar starfa sem lögreglumenn, 

læknar eða geðlæknar á meðan konur sækja meira í hjúkrunarstörf, félagsstörf og 

ráðgjafastörf. Svo rannsókn Maslach leiddi í ljós að munurinn á milli kynjanna er 

ekkert einfaldur því þetta er oft bundið við starfið sjálft þar sem karlar eiga erfiðara 

með að tengjast tilfinningaböndum á meðan konur eiga erfitt með að halda tilfinningum 

sínum í skefjum (Maslach, 1982, bls.58). 

Hvað við kemur tengingu á milli aldurs og kulnun í starfi þá er hún meiri hjá 

ungu fólki en því eldra. Unga fólkið hefur minni reynslu í starfi og upplifir kulnun þá 

frekar en fólk sem hefur starfað lengi í sama starfinu. Fólk með mikla starfsreynslu er 

stöðugra í starfi, er í góðu jafnvægi í lífinu og minni líkur á að kulnun myndist í starfi. 

Einnig þegar búið er að ná sér í menntun í einhverju ákveðnu starfi og farið að vinna 

strax eftir námið þá eru miklar líkur á kulnun á fyrstu árunum, og ef illa fer þá er hætta 

á að viðkomandi hætti alfarið í þeirri starfsgrein. En ef viðkomandi yfirstígur kulnun á 

fyrstu árum þá er hann líklegri til að endast lengi í starfinu í framtíðinni (Maslach, 

1982, bls.58-59). 
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Samræmi er aftur á móti á milli hjúskapar/fjölskyldustöðu og kulnunar í starfi. 

Manneskja sem er einhleyp upplifir mun meiri kulnun en manneskja sem er í sambandi 

sem finnur minnst fyrir kulnun, þeir sem eru fráskildir falla þarna á milli. Það að vera 

ógiftur og/eða barnlaus getur líka flokkast undir að vera í áhættuhópi á að finna fyrir 

kulnun í starfi þótt þau séu með fleiri valmöguleikar hvað varðar atvinnumöguleika 

(Maslach, 1982, bls.60). 

Aftur á móti hefur ómenntað fólk ekki sömu valmöguleika um störf svo það 

verður að einhæfa sig meira hvað varðar atvinnuleit sem getur svo leitt út í kulnun 

vegna þessara hafta. Fólk sem er búið að ljúka háskólanámi finnur meira fyrir kulnun 

heldur en þeir sem hafa kannski bara klárað framhaldsskóla en ekki háskóla. Minni 

kulnun fannst hjá þeim sem voru með minni menntun heldur en þeir sem voru 

fullmenntaðir, eins og Maslach orðar það, einstaklingar með æðri menntun gera meiri 

kröfur til þess sem þeir vilja fá út úr lífi sínu: 

„People with higher levels of education have higher expectations for what 

they want to do in life“ 

(Maslach, 1982, bls.61). 

Einn þáttur kulnunar er sá að ef lagður verður verðmiði á persónulega umhyggju þá 

getur hún kostað misjafnlega mikið, þetta á bæði við um líkamlega og andlegu líðan 

fólks. Slæm andleg heilsa fólks getur til dæmis komið vegna svefnleysis hjá 

viðkomandi sem kemur þreyttur í vinnuna, nær ekki að fá reglulegan svefn og 

vandamálið verður langvarandi. Einnig geta komið upp vandamál í vinnunni sem hefur 

það í för með sér að starfsmaður fer og fær sér bjór eða áfengi til að slaka á, þetta getur 

orðið til þess að hann fái sér áfengi annað hvort fyrir vinnu, eftir eða bæði til að slaka 

á og þar gæti myndast drykkuvenja og ef til vill drykkjuvandamál. Einnig á þetta við 

misnotkun á lyfjum, að taka inn lyf við kvillum á borð við hausverk, síþreytu og annað, 

en lyfjaneyslan getur aukist og valdið kulnun í starfi. 

Of lítið sjálfsálit getur líka myndað kulnun þar sem viðkomandi getur rifið sig 

niður með hugsunum og orðum sem verða verri og verri og að lokum verður það til 

þess að viðkomandi er verri starfskraftur. Ef þessir kvillar koma upp hjá starfsmanni 

þá má ekki sýna honum of mikla væntumþykju heldur frekar að láta viðeigandi 

fagmanneskju sjá um að leysa vandamálið. Gera þarf sér grein fyrir að fólk getur ekki 

vitað alla hluti og því ekki með svör við öllum hlut (Maslach, 1982, bls.73-77). 
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Þegar kulnun er farin að hafa áhrif á starfsfólk skiptir miklu máli að vera ekki 

meðvirkur, „professional caregivers may also avoid contact with recipients by 

spending more of their time talking and socializing with other staff members“ eða að 

faglegir umönnunaraðilar ættu að forðast persónulega tengingu við viðtakendur með 

því að eyða frekar tíma sínum í að tala og mynda félagsleg tengsl við annað starfsfólk 

(Maslach, 1982, bls.79). 

Að hjálpa öðrum er samt auðvitað eitthvað sem er gefandi og aðdáunarvert. 

Manneskja sem aðstoðar aðra og er að upplifa kulnun í starfi verður að vera sjálf sterk 

og í góðu jafnvægi andlega og líkamlega. Gott væri að hafa í huga að „when the day is 

done, you ought to take time to count up all the things that went well and to bask in the 

glow of that knowledge-rather than simply to agonize over the things that fell short“ 

eða þegar dagur er að kveldi kominn þá ber þeim aðila að taka frá tíma til að telja upp 

allt það sem gekk vel frekar en að telja upp það sem fór illa (Maslach, 1982, bls.96). 

Oft er talað um að ef laga á ástand á vinnustað eða koma í veg fyrir kulnun þá 

þurfi eitthvað meira, fleira starfsfólk, meiri tíma, meira fjármagn en það eru auðveldari 

lausnir til. Ein lausn er að vera stöðugt að skipta upp verkum ef hægt er, leyfa starfsfólki 

að breyta til í starfinu til að hindra að fólk festist í sama mynstrinu og fái þannig leiða 

í starfi. Önnur lausn er að finna hvernig best sé að koma í veg fyrir að fólk komi með 

vandamál að heiman í vinnuna (Maslach, 1982, bls.120-128). 

Mörg fyrirtæki huga að kulnun í sínu daglega skipulagi í von þess að finna lausn 

á þessum vanda. Kólibrí er fyrirtæki sem sérhæfir sig í hugbúnaðarnýsköpun þar sem 

tengd eru saman stefnumótun, markaðsmál, hönnun, forritun og stjórnun. Fyrirtækið 

trúir á opin og náin samskipti, bæði með viðskiptavinum og samstarfsfólkinu. Daglega 

eru fundir í teymunum þeirra þar sem er skipulagt hvernig dagurinn mun fara og stillt 

saman strengi. Nokkrum sinnum í viku eru svokallaðir innri fundir þar sem rætt er líðan 

starfsmanna og hvernig hægt sé að leysa vandamál ef þau eru til staðar (Ólafur Nielsen, 

tölvupóstur, 16. Febrúar 2015). 

Þriðja lausnin er að muna að taka sér reglulega frí frá öllu. Mikilvægt er að 

hreinsa hugann reglulega til að byrja ný verkefni í vinnunni með hreint borð. Fjórða 

lausnin er að vita hvenær og hvert fólk eigi að leita eftir aðstoð við ákveðnum kvillum 

sem geta komið upp, bæði andlegum og líkamlegum (Maslach, 1982, bls.120-128). 
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3.4. Komið í veg fyrir kulnun í starfi 

Hægt er að hafa til hliðsjónar punkta til að koma í veg fyrir kulnun í starfi. Herbert J. 

Freudenberger fjallar um það í tímaritinu: Journal of Social Issues í grein sem ber heitið 

staff burnout og eru hér þeir þættir: 

 Ef það eru nemar í þjálfun eða nýliðar sem standa sig ekki í starfinu eða hafa 

ekki áhuga, skipta þeim þá út og fá aðra í inn staðinn. 

 Hjálpaðu nýliðunum að dæma og meta, kosti og galla þeirra til að sjá betur 

hvort starfið sé hreinlega að henta honum 

 Forðastu að senda sama starfsfólkið í tilfallandi störf innan fyrirtækis, með 

fjölbreytileika er mögulega hægt að koma auga á óleyst málefni. 

 Fylgstu með vinnutíma starfsmanna, ef sama manneskjan vinnur oft yfirvinnu 

af hverju er það þá, er hægt að breyta því og aðstoða hana með sinn hluta. 

 Ef unnið er hópavinnu þá er besta lausnin að vinna einungis í fjórar vikur saman 

og taka svo fimmtu vikuna fría, einnig ef unnið er þrjá mánuði í hóp að taka 

fjórða mánuðinn frían.  

 Þegar unnið er í hópavinnu, passa þá upp á að öllum finnist þeir hafa sömu 

stöðu og ábyrgð og hinir, ekki að þeir einoki sig út úr hópnum. 

 Reynslusögur eru alltaf af hinu góða fyrir alla og nauðsynlegt að sem flestir 

segji sína sögu, þá er líka hægt að sjá galla og koma í veg fyrir kulnun. 

 Það getur verið gott að leyfa starfsfólkinu að fara reglulega á námskeið, bæði 

til að það fái smá hvíld frá vinnunni og til að víkka sjóndeildarhringinn. 

 Vertu alltaf með nógu mikið af nemum eða fólk í starfsnámi til að dreifa álaginu 

hjá fasta starfsfólkinu. 

 Hreyfing er holl og mikilvægt að hvetja starfsfólk að finna sína hreyfingu sem 

hæfir hverjum og einum. 

(Freudenberger, 1974, bls.162-164). 

Maslach og Leiter skrifuðu í bók sinni árið 1997 um ferli til að koma í veg fyrir kulnun 

bæði hvað varðar einstaklinginn og fyrirtækjamenninguna. Best er að grípa strax inn í 

ef grunur er á að kulnun sé að myndast. En samt er hægt að vinna í hlutunum ef kulnun 

hefur nú þegar átt sér stað. Eins og sjá má á myndinni: 
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Mynd 6: Ferli til að leysa kulnun í starfi (Maslach, og Leitir, 1997, bls. 80). 

Samkvæmt Maslach og Leiter er best að skipta þessu í einstaklinganálgun og 

fyrirtækjanálgun, svo í þessa sex þætti sem hæfa hvoru ferli fyrir sig og þá er unnið úr 

þeim neikvæðu þáttum sem hafa áhrif á persónu og vinnu (Maslach, og Leiter, 1997, 

bls. 80-81). 

4. Rannsóknaraðferð 

Fyrirbærafræði er bæði heimspeki og rannsóknaraðferð sem byggist á því að „fá 

lánaða“ reynslu þeirra sem viðtölin eru tekin af. Í þessari ritgerð verður notast við 

svokallaða lýsandi rannsóknaraðferð sem byggir á tilleiðslu eða rökaðferð sem fylgir 

almennum reglum, sem byggðar eru á líkum, og notuð eru dæmi eða staðreyndir. Þar 

er verið að rannsaka og lýsa öllum þeim fyrirbærum ásamt mannlegri reynslu eins og 

þau birtast í allri sinni dýrð. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir geta veitt verðmætar 

upplýsingar sem erfitt er að nálgast nema með fyrirbærafræði, passa þarf samt að 

alhæfa ekki út frá þessari rannsókn heldur líta á hana sem djúpan skilning sem eykur 

þekkingu á efninu sem slíku (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). 

Árið 1978 setti Colaizzi fram aðferð sína í sjö þáttum hvernig eigi að vinna úr 

gögnum í eigindlegum rannsóknum. Fyrst er farið yfir og lesið öll viðtölin til að fá 

tilfinninguna fyrir því hvernig heildarmyndin er. Fundnar eru lykilsetningar og hinar 

sem skipta minna máli eru fjarlægðar. Ef setningar eru endurteknar aftur og aftur eru 

þær teknar út. Næst er fundin merking lykilsetningar án þess þó að túlka hana vitlaust. 
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Þar á eftir er lykilsetningum raðað upp í eina heild og borin saman við lýsingu 

viðmælenda til að staðfesta að allt sé rétt. Þegar búið er að finna heildina er hafist handa 

við að undirbúa fyrirbærafræðilegrar lýsingar. Passa þarf að vera meðvitaður um allt 

sem er í heildinni. Næst er ítarleg lýsing á viðfangsefninu sett fram í fyrirbærafræðilegri 

lýsingu þar sem hún kemur til með að lýsa kjarna málsins (e. the essential structure of 

the phenomenon). Að lokum er svo staðfesting fengin frá viðmælanda um hvort lýsing 

og umfjöllun höfundar sé rétt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 284). 

4.1. Þátttakendur 

Að sjá mynstur í hugsun og hugsunarhátt fólks er oft skilgreind sem fyrirbæralýsing (e. 

phenomenography). Þar er verið að fá fram ákveðna nálgun varðandi skilnings fólks á 

hlutum og hvaða hugmyndir þeir hafa um það sem verið er að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 243). 

Að velja þátttakendur er mjög mikilvægt þar sem það verður að vera fólk sem 

hefur persónulega reynslu eins og í tilfelli þessarra ritgerðar sem 

mannauðsstjóri/starfsmannastjóri og sem hefur áhuga ásamt getu til að miðla áfram 

reynslu sinni. Æskilegt er að viðkomandi sé búinn að starfa í faginu í að minnsta kosti 

hálft ár. Úrtaksaðferðin er tilgangsúrtak þar sem viðmælendur eru valdir út frá því að 

hafa hina dæmigerðu reynslu af því að vinna sem mannauðsstjóri/starfsmannastjóri, 

einnig þarf að passa að hin ódæmigerða reynsla sé líka fyrir hendi til að hindra að 

úrtakið verði einsleitt. Velja verður úrtak út frá tilgangi rannsóknarinnar. Einnig verður 

valið rannsóknarnafn (e. pseudonym) þar sem ekki má gefa upp raunverulegt nafn 

einstaklingsins né fyrirtækis, sem í tilfelli þessarra ritgerðar voru bókstafirnir A, B, C, 

D, E og F (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 287-288). 

Í eigindlegu rannsókninni sem höfundur framkvæmdi voru sex einstaklingar 

sem valdir voru með hentugleikaúrtaki til þátttöku í viðtölin, bæði starfandi 

mannauðsstjórar og starfsmannastjórar. Höfundur leitaðist eftir því að velja 

einstaklinga sem voru að vinna í litlum og stórum fyrirtækjum, hvar á landinu sem er 

en raunin var að úrtakið náði aðallega yfir stór fyrirtæki þar sem starfsmannafjöldinn 

var 85 manns minnst hjá þeim öllum. Misjafnt var hvað viðkomandi var titlaður og var 

þá annað hvort mannauðsstjóri, starfsmannastjóri eða framkvæmdarstjóri 

starfsmannasvið. Viðtölin voru tekin í febrúar 2016, flest öll á höfuðborgarsvæðinu. 
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Lýsing á reynslu þess sem verið er að rannsaka er ákveðin tegund af 

niðurstöðum, þar sem samræður eru teknar upp á segulbandstæki og þær svo skriftaðar 

niður á blað til að fá samhengi úr öllum niðurstöðunum. Til að fá fram kjarnann í 

reynslunni væri gott að hafa úrtaksstærðina um það bil sex viðmælendur (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 245). 

4.2. Framkvæmd og uppbygging 

Þegar kom að viðtölunum í eigindlegu rannsókninni var sendur tölvupóstur á ýmsa 

mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra og leitast eftir því að viðkomandi kæmi í viðtal. 

Sumir svöruðu og svo einhverjir ekki, send voru tíu tölvupóstar og sex svöruðu. Fyrsta 

viðtalið var tekið 1 febrúar, næsta 3 febrúar og það þriðja 4 febrúar. Næstu þrjú viðtölin 

voru tekin sama dag eða 26 febrúar. Öll viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured) en 

þar er notast við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma til stuðnings. Ákveðin röð var á 

spurningum en farið var rólega í hverja spurningu fyrir sig ef viðkomandi vildi koma 

með fleira sem tengdist spurningunni og ræða málin. Því var rannsakandi mjög 

sveigjanlegur og lét viðtalið vera frekar spjall heldur en of formlegt þótt notast var við 

spurningalistann. 

4.3. Aðferð 

Í eigindlegu rannsókninni voru tekin hálfopin viðtöl, notast var við spurningalista (sjá 

viðauka kafli 9: spurningalisti í eigindlegu rannsókninni), með það að leiðarljósi að fá 

innsýn inn í starf mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og hvort þeir upplifi kulnun í starfi 

sínu. Ástæða þess að valið var formið hálfopinn spurningalisti var sú að listinn gefur 

viðmælendum færi á að svara spurningunum á opinn hátt þótt notast væri líka við 

staðlað form þar sem nokkrar spurningar voru. 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purpose sampling) þar sem valdir voru 

einstaklingarnir sem höfundur taldi að hefðu bestu einkenni sem vert er að skoða 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Ástæðan að höfundur valdi að nota 

tilgangsúrtak var sú að erfitt getur verið að nálgast upplýsingar um hvar 

mannauðsstjórar/starfsmannastjórar eru starfandi því þeir eru ekkert alltaf til staðar í 

fyrirtækjum, oft gefa heimasíður eða fyrirtæki það heldur ekkert upp hvort hann sé yfir 

höfuð starfandi eða ekki. Því þurfti að grípa í það ráð að notast við tengslanet eins og 

samskiptamiðilinn facebook og athuga hvort einhver vissi um starfandi 
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mannauðsstjóra/starfsmannastjóra sem væru ef til vill til í að veita viðtal. Hafa svo 

samband í gegnum tölvupóst eða hringja í viðkomandi. 

4.4. Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla þess 

Viðtölin í eigindlegu rannsókninni voru tekin upp á svokallaðan hljóðrita sem tók upp 

samtal milli höfundar og viðmælenda. Svo var farið út í að afrita samtalið frá orði til 

orðs. Þá voru viðtölin þemagreind, þar sem þau svör sem komu fyrir hverja spurningu 

voru greind og fundin niðurstaða. Svo var sett bein tilvitnun ef höfundi fannst það 

áhugavert og tengdist efni ritgerðarinnar. 

Siðfræði er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar rannsókn er framkvæmd þar 

sem siðferðileg vandamál við tilraunir á manneskjum eru erfið. Varsla 

persónuupplýsinga fylgir trúnaður og fara skal varlega með þær. Trúnaðarbrestur getur 

skapað mörg vandamál og þótt bresturinn sé ekki alltaf neikvæður þá er það óvirðing 

og telst siðferðislega rangt. Einstaklingar hafa rétt á friðhelgi og þær persónulegar 

upplýsingar sem sá aðili trúir öðrum fyrir á ekki að fara án hans samþykkis. Forðast 

verður að hafa neikvæð áhrif á meðferð og heilsu viðmælanda og mynda gögn 

rannsóknarinnar á rökstuddri von um vísindalegan ávinning (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 81). 

5. Rýning/rannsókn 

Hér á eftir verður fjallað um eigindlegu rannsóknina, þar sem viðtölin voru þemagreind 

og tekin saman. Nokkar beinar tilvitnanir voru settar inn líka til að fá dýpri skilning á 

svörum viðmælandanna. Einnig var sett inn í kaflann skilgreiningu á hugtökum og 

viðeigandi skýringar til að auðvelda lestur ritgerðarinnar. Studdi höfundur sig líka við 

fræðilegar heimildir sem voru ofar í ritgerðinni til að flétta þær saman við málefnin. 

5.1. Eigindleg rannsókn-þemagreining 

Tekin voru sex hálfopin viðtöl við mannauðsstjóra, starfsmannastjóra og 

framkvæmdarstjóra starfsmannasviðs í fyrirtækjum á Íslandi. Viðtölin fóru fram á 

skrifstofu eða herbergi innan fyrirtækis viðmælandanna og tóku 20-30 mínútur. Fyrst 

var farið yfir hvað rannsóknin fjallaði um og hver væri tilgangurinn. Spurningar sem 

eru í viðauka 9: spurningalisti eigindleg rannsókn, voru hafðar fyrir rannsakanda til 

hliðsjónar og þær voru þær sömu fyrir alla viðmælendur. Fengið var leyfi viðmælanda 
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til að hljóðrita viðtalið til að geta fengið sem nákvæmustu upplýsingarnar sem fram 

færu í viðtalinu. 

Eftir viðtalið fór svo höfundur og ritaði niður orðrétt viðtölin til að geta 

þemagreint viðtölin. Fór það þannig fram að lýðfræðilegar spurningar eins og aldur, 

kyn, fjölskyldustaða, menntun, starfsheiti, starfshlutfall, starfsaldur, fjöldi starfsmanna 

í fyrirtækinu og dagsetningin sem viðtalið var tekið fóru í töflu og hver og einn 

viðmælandi fékk bókstaf. Þetta var gert því nafnleynd var í rannsókninni og til að geta 

vísað í tilvitnanir sem viðmælendur sögðu heita þeir í rannsókninnni A, B, C, D, E og 

F. Sjá mynd hér að neðan: 

 

Tafla 2: upplýsingar um viðmælendur í eigindlegu rannsókninni. 

Hugmyndin við að hafa nafnleynd í rannsókninni er til að viðmælendur geti verið eins 

hreinskilnir og hægt er, þá eru þeir kannski ekki eins hræddir um að hægt sé að reka 

svörin til þeirra. Eftir að þessi tafla var sett upp voru svörin þemagreind þar sem svörin 

voru tekin saman við hverri og einni spurningu og texti myndaður. Er þetta gert til að 

fá skýrari niðurstöðu og dýpri skilning. 

Spurt var um fjárhagsstöðu viðmælenda og valmöguleikar voru fimm talsins: 

mjög góð, góð, þokkaleg, slæm og mjög slæm. Var þetta gert til að kanna hvort fjármál 

gætu verið einn þáttur í því að einstaklingur finnur fyrir kulnun, þar sem slæmur 

fjárhagur fólks getur haft áhrif á streitu og þreytu.  

Eins og kom fram í kafla 3.1. um uppruna og skilgreiningu hugtaksins kulnun 

þá kemur fram að það var mikið rætt um kulnun fyrir 20 árum síðan og hvernig hægt 

væri að vinna með hugtakið og hindra að það myndist í starfi fólks. Langur vinnudagur 

og aukið vinnuálag getur orðið til þess að fólk upplifi ofþreytu og fjarlægist þá kannski 

vinnufélaga sína og hreinlega loka sig af til að geta sinnt sínu starfi nógu vel. Einnig 
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fara þeir að halda að þeir séu ekki að sinna sína starfi nógu vel og í versta falli finnast 

þeir ekki í rétta starfinu (Maslach, og Leiter, 1997, bls. 20). 

Ef fjallað er um ókostinn við spurninguna um fjárhagsstöðu viðmælandanna 

getur hann verið meðal annars sá að fólk gæti farið í vörn og traustið til höfundar verður 

ekki eins mikið. Vildi höfundur samt hafa þessa spurningu inn í rannsókninni til að 

hafa alla mögulega þætti sem gætu myndað kulnun. Í viðtölunum voru þrír af sex sem 

sögðu að fjárhagsstaða þeirra væri mjög góð, einn viðmælandi sagði stöðuna góða og 

tveir sögðu að staðan væri þokkaleg. Sem bendir til að fjárhagsstaða viðmælandanna 

er ekki stór slæmur þáttur hvað varðar kulnun. 

Næstu tvær spurningar voru almennt um heilsufar viðmælanda og þá hvort 

heilsan væri góð eða slæm, hvort sem er andlega eða líkamlega. Var þetta einnig gert 

til að fá svör við því hvort það gæti verið þáttur sem myndi orsaka kulnun. Ef miðað er 

við líkamlega heilsu viðmælandanna þá var einn sem sagði að ástandið væri mjög gott, 

annar talaði um að ástandið væri í góðu lagi nema það væri sjúkdómur að hrjá 

viðkomandi en annars væri annað í góðu lagi. Tveir þeirra sögðu að heilsufarslega séð 

væri ástandið nokkuð gott líkamlega, einn sagði að það væri gott en einn sagði að það 

væri slæmt ástand. Sem bendir samt til að meirihlutinn er í góðu líkamlegu ástandi. 

Því næst var farið í að meta andlegu hliðina heilsufarslega séð, hvort hún væri 

góð eða slæm. Samkvæmt orðabók er andleg heilsa (e. mental health) hugtak sem notað 

er yfir og útskýrir hvernig fólk upplifir líðan sína, segir frá því hvernig því líður 

(huglægt mat). Þegar verið er að meta mannneskju og hennar andlegu heilsa er einnig 

verið að finna út hvort viðkomandi getur hugsað rétt og hversu vel hann er upplagður 

til að takast á við sitt einkalíf. Flestir vilja hafa fullkomna andlega og líkamlega heilsu 

en talið er að enginn geti búist við að það verði þannig alla ævi. Ekki er hægt að stjórna 

öllum hlutum sem gerast í okkar lífi. Miklar líkur eru meira að segja á því að þegar á 

móti blæs þá getum við upplifað vanlíðan (slæm líðan) og streitu (áreynslu, erfiði). Ef 

fólk hefur ekki stjórn á lífi sínu eða finnist eins og eitthvað ógni öryggi þeirra og velferð 

þá er mjög oft sem það upplifir þessa tilfinningu, þótt það megi segja að það séu eðlileg 

varnarviðbrögð í flestum tilfellum. Þegar kemur að andlegri heilsu er rétt að hafa í huga 

að þekkja muninn á réttu og röngu, hafa einhvern tilgang í lífinu og vilja láta gott af 

sér leiða. Hugsa vel um náungann, ef óánægja og ójafnvægi er til staðar hvað varðar 

þessi mál þá getur það stundum leitt til þunglyndis þar sem hugsunin er bara sú að 

manneskjunni finnst hún ekki finna neinn tilgang í lífinu. Allt er þetta mikilvægt og 
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einstaklingsbundið hversu langt má fara hjá hverjum og einum, gott væri að finna 

meðalveg sem hentar fyrir viðkomandi, gæta hófs í öllu (Heil.is, e.d.). 

Í eigindlegu rannsókninni hvað varðar andlega heilsu viðmælanda og þá hvort 

það væri slæmt ástand eða gott, sagði einn að það væri mjög gott, þrír að það væri gott, 

einn viðmælandi sagði að það væri svona allt í lagi og einn sagði að það væri í lagi 

núna ástandið en það væri búið að vera mikið álag. Þetta bendir til að andlega hliðin 

hjá viðmælendum er í verra ástandi en það líkamlega en samt ekkert alvarlegt. 

Samkvæmt Snöru.is er orðið álag skilgreint sem mikil andleg áreynsla, streita, 

álagssjúkdómur vegna of mikillar taugaáreynslu. Árið 2007 var haldin ráðstefna um 

evrópska vinnuverndarviku á Spáni. Vinnueftirlitið á Íslandi hefur skipulagt þessa 

ráðstefnu frá árinu 2000 og hefur verið rætt um hin ýmsu málefni. Lögð var áhersla á 

til dæmis að hæfilegt álag er heilsu best, álag er bæði líkamlegt og andlegt. Líkamlegt 

álag getur myndast út frá vinnustellingum eða hreyfingum sem eru ekki góðar, 

líkamlegu erfiði eins og til dæmis alltaf sömu hreyfingarnar, hávaða, löngum 

vinnudegi, slæmri vinnuaðstæðu, ekki góðu skipulagi í vinnunni og margt fleira. 

Andlegt álag og félagslegt getur verið erfitt til dæmis ef of mörg verkefni bíða 

starfsmannsins eða þá hreinlega of fá verkefni, ef andrúmsloftið í vinnunni er slæmt, 

ef starfsmennirnir einangrast, ef upplýsingaflæðið er ekki gott, ef sjálfstæði í vinnunni 

er sjaldgæft og margt fleira. Öll þessi streita hvort sem hún er líkamleg eða andleg getur 

komið fram í líkamlegum álagseinkennum eins og vöðvabólgu, verkjum í baki, 

verkjum í maga og hausverk, en kemur líka sem kvíði, spenna og stundum þunglyndi. 

Hæfilegt álag er heilsu best (Vinnueftirlitið, 2007). 

Árið 2008 var gerð rannsókn á sjálfræði (ræður sjálfur vinnutímanum) og 

sveiganleika (hefur marga valkosti) í starfi. Þar kom meðal annars fram að 

vinnustundirnar geta orðið meira en 40 klukkustundir í viku þótt það sé full vinna að 

sögn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ef verið 

er að tala um starfsmann sem er með mikinn sveiganleika í vinnu og ræður sér sjálfur 

þá er oft um lengri vinnutími að ræða en ætlunin var í upphafi. Lögð var fyrir rannsókn 

alla ríkisstarfsmenn árið 2006, þá sem hafa lokið háskólanámi og ráða vinnutíma sínum 

sjálfir. Rannsóknin var lögð fyrir þá starfsmenn sem höfðu sveigjanlegan vinnutíma og 

gátu ráðið hvar þeir unnu. Þetta er fólk sem vinnur ekki beint á einhverjum ákveðnum 

tíma eins og klukkan 8-16 eða 9-17. Fram kom að þau voru ánægð með þetta 

fyrirkomulag en vinnutíminn væri miklu lengri. Unnið var mikið á kvöldin og um 
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helgar ásamt því kannski að vinna líka lengi á daginn. Áreitið á vinnustaðnum var það 

mikið á daginn og því erfitt að sinna störfum vel á þeim tíma. Þess vegna væri fólk þá 

meira að vinna á öðrum tíma þar sem minna áreiti væri og þá oft líka heima hjá sér. Þá 

er komið upp vandamál og erfitt að samræma vinnu og einkalíf. Þá getur vinnan tekið 

yfir tímann sem átti að fara í fjölskylduna og frítímann (Mbl.is, 15. ágúst 2008). 

Spurt var hvort viðmælendur tækju lyf við þunglyndi, kvíða eða öðrum 

andlegum kvillum sem höfðu orsakast vegna vinnu þeirra. Var þetta gert til að athuga 

hvort þetta væri einn þáttur af kulnun, vandi sem fólk hefði kannski gert sér grein fyrir 

í tíma og unnið að með leiðsögn læknis. Bæði getur þetta verið neikvætt og jákvætt, 

þar sem gott er að gera sér grein fyrir hvort aðstæður eru þess valdandi að viðkomandi 

þurfi að leita sér aðstoðar og vinna úr þeim. En einnig gæti þetta þýtt að viðkomandi 

er kominn í aðstæður sem hann hreinlega ræður ekki við og kemst kannski ekki út úr, 

og er farinn að upplifa kulnun. Í rannsókninni sögðu fimm viðmælendur að þeir væru 

ekki að taka inn lyf og einn sagði að hann hafi gert það. Sem bendir til þess að 

viðmælendur eru ekki að upplifa kulnun í starfinu að því leyti að til greina kæmi að 

leita til læknis og fá lyf. 

Næst var talað um örmögnun og viðmælendur spurðir hvort þeir finni fyrir 

andlegri og/eða líkamlegri örmögnun utan vinnu og hvort það hafi staðið yfir lengi. 

Örmögnun var skilgreind árið 2009 af Demerouti Evangelia og fleirum, sem 

algjört orkuleysi. Þegar starfsfólk mætir til starfa og vinnur vinnuna sína en ættu í 

rauninni að vera heima hjá sér er hætta á því að þeir fari í svokallað tapspíral (loss 

spiral) en það lýsir sér þannig að þegar örmögnun og jafnvel kulnun í starfi (e. burnout) 

kemur í ljós finnur viðkomandi strax fyrir því að hann hefur minni orku og starfskvöðin 

eykst frekar ef eitthvað er til að eiga við þessar auknu kvaðir. Þetta hefur svo í för með 

sér að aukin tilhneiging verður til viðveru (e. presenteeism) og áfram vindur spírallinn 

upp á sig (Demerout, og fleiri, 2009). 

Spurt var hvort viðmælendur finni fyrir andlegri og/eða líkamlegri örmögnun 

utan vinnu til að fá dýpri skilning um það hvort persónutengd kulnun (e. personal 

burnout) eigi sér stað utan vinnu. Ef fólk upplifir kulnun utan vinnu gæti það kannski 

komið með einkennin með sér í vinnuna líka. Einn sagðist hvorki finna fyrir líkamlegri 

né andlegri örmögnun utan vinnu og hafði þar af leiðandi ekki leitað neinna úrlausna. 

Tveir viðmælendur sögðu að þeir upplifa örmögnun bæði líkamlega og andlega en það 
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var tengt sjúkdómi hjá öðrum og fjölskyldusjúkdómi hjá hinum, þeir hafa leitað 

aðstoðar vegna þessara mála. Einn sagði líka að líkamlegt ástand væri erfitt vegna 

sjúkdóms en andlega væri ekki neitt að. Viðkomandi hafði ekki þurft að leita neinna 

úrlausna við neinu nema þessum sjúkdómi sem kom upp á áður en viðmælandinn hóf 

störf í núverandi starfi. Einn sagði svo að hann fyndi fyrir því að vera andlega örmagna 

sem hefur staðið yfir núna í tæpt ár ásamt því að vera líkamlega örmagna sem hefur 

staðið í svona yfir hálft ár en hafi samt ekki leita til læknis eða annarra úrlausna. Einn 

sagðist finna fyrir því að vera líkamlega og andlega örmagna í gegnum árin og leitað 

úrlausna við því. 

„Já hef alveg fundið fyrir þreytu andlega, hef upplifað það í vikur og 

mánuði á ákveðnu tímabili en finn svo sem ekki fyrir því í dag. Líkamleg 

örmögnun hef ég fundið fyrir löngu síðan og leitaði þá úrlausna við því en 

í dag ef ég finn fyrir slappleika eða vanlíðan þá fer ég bara að hreyfa mig 

meira“. 

Viðmælandi E 

Því næst var spurt hvort viðmælendur finni fyrir því að þeir geti þetta hreinlega ekki 

utan vinnu. Var þarna verið að kanna hvort streita væri orðin það slæm utan vinnu að 

fólk hreinlega sjái það ekki eða viðurkennir það ekki en upplifir samt þessa tilfinningu. 

Samkvæmt orðabók er hugtakið streita nokkur atriði eins og áreynsla, erfiði, 

þreyta eða taugaspenna vegna áreynslu sem hefur varið lengi. Oft er það notað um 

neikvæða tilfinningalega liðan einhvers sem hefur upplifað spennu með hegðunar- og 

líffræðilegum breytingum sem tengist því hvernig fólk upplfiir hluti eða atburði. 

Viðbrögðin fela í sér þá tilfinningu sem manneskja hefur um ófullnægjandi getu þess 

og þá félagslegu einangrun (að vera afskekktur)sem hann upplifir. Einnig getur streita 

verið eitthvað jákvætt og hvetjandi í einhverjum tilfellum eins og hvatning fyrir próf, 

en hugtakið streita er samt andstæða slökunar (Heil.is, e.d.). 

Streita getur birst á marga vegu og hún er mismunandi eftir einstaklingum. En 

það getur aftur á móti falið í sér bæði andlegt og líkamlegt ójafnvægi sem kemur til út 

frá ytra álagi í til dæmis vinnu einstaklings. Þeir sem bera einkenni streitu geta borið 

með sér neikvæða strauma og bregðast illa við áreiti úr til dæmis umhverfinu. Árið 

2003 skilgreindu tveir sálfræðingar, þeir Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, hvað er streita? Sögðu þeir að líkamleg einkenni geta verið: vöðvaspenna 

öðru nafni vöðvabólga, bakverkur, hausverkur, kjálkarnir stífir, verkir í maga, 

brjóstsviði, niðurgangur, hægðatregða, ýmiskonar skjálfti, kvef og/eða ofnæmi, 
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brjóstverkir, andþrengsli, útbrot, munnþurrkur og kökkur í hálsi. Viðbrögð við þessum 

einkennum geta orðið: lystarleysi, ofát, meiri neysla eins og reykingar, áfengisdrykkja 

og róandi lyf, einangrun ýmiss konar og þá oft frá skyldmennum og vinum, löngun til 

að gera lítið úr öðrum eða gagnrýna viðkomandi, einnig löngunin til að láta nota sig á 

rangan hátt, of mikið sjónvarpsgláp og þá oft lengi í einu eins og þrjá tíma daglega, 

löngunin til að hreinlega gefast bara upp við verkefni, óstundvísi í vinnu og einkalífi, 

verkleysi og forföll frá vinnunni. 

Streita hefur einnig sálfræðileg einkenni eins og: kvíða eða að vera 

taugaóstyrkur, eirðarleysi eða geta ekki setið kyrr, tilfinninganæmur fyrir því að aðrir 

gagnrýni sig, endalausar áhyggjur sem koma oft upp í hugann, fljótfærni ýmiss konar, 

reiði sem getur orðið að miklum skapofsa sem hefur myndast út af einhverjum litlum 

hlut, þreyta án þess að það sé einhver ástæða bak við hana, lítil orka og úthaldsleysi, 

kynkuldi, framtaksleysi, tilfinning sem lýsir sér sem ótti eða hræðsla, vonleysi, truflun 

í svefni og/eða mikil þörf fyrir að sofa mikið og oft meira en níu klukkustundir, 

erfiðleikar við að einbeita sér, þörf fyrir að vera stöðugt að gráta og að lokum gleymska 

gagnvart hlutum sem skipta máli (Sæmundur og Jóhann, 2003, bls. 513-516). 

Sveigjanlegur vinnutími getur oft leitt til aukinnar streitu samkvæmt danskri 

rannsókn sem var gerð árið 2003 um starfsskilyrði lögfræðinga og hagfræðinga. Í 

rannsókninni kom fram að starfsmenn sem gátu skipulagt vinnutímann sinn sjálfir og 

höfðu í rauninni frjálsræði í vinnunni voru að vinna meira yfir sólarhringinn en eins og 

venjulegur átta tíma fullur vinnudagur segir til um. Þetta fyrirkomulag átti að minnka 

streitu og gera fólki meira kleift að vera með fjölskyldunni og sinna einkalífinu betur. 

En streitan varð bara þeirra fylgifiskur þar sem sveigjanlegur vinnutími, frjáls 

verkefnavinna og sjálfstjórnun urðu til þessa að heimavinnan varð meiri. Að sögn Helle 

Hoft sem vann að þessari rannsókn vill fólk þennan sveigjanleika í vinnu sinni en hann 

er mjög slítandi. Nærri því helmingur fólksins sem vildi þennan sveigjanleika í 

vinnunni sinni vann meira en venjulegt er talið og 37 prósent þeirra finna fyrir streitu. 

Einn af hverjum fjórum af þeim segir að þetta bitni á tíma þess í einkalífinu. 

Metnaðurinn hjá starfsmönnum með þennan sveigjanleika er mikill og þeir leggja 

meira á sig en þarf sem kemur sér mjög vel fyrir vinnuveitandann en ekki eins fyrir 

starfsmanninn (Mbl.is, 25. nóvember 2003). 

 Eins og áður kom fram var næst spurt að því í eigindlegu rannsókninni hvort 

viðmælendur sáu fyrir sér að þeir hreinlega geti þetta ekki utan vinnu og er þá verið að 
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tala um hvort kulnunin sé orðin það slæm að lífið er orðið meira neikvætt en jákvætt. Í 

rannsókninni voru þrír sem sögðu einfalt nei, einn sem sagði nei, ég gefst ekki upp sko. 

Einn sem sagði já en það væri vegna veikinda fjölskyldumeðlims og svo sagði einn nei 

en hefði stundum hugsað það. Svo það bendir til að kulnun er alls ekki slæm hjá 

viðmælendunum. 

„Nei, það hefur ekki hvarflað að mér, bara stundum hugsað það, en aðallega 

vegna álags en ekki hugsað það lengra en þetta hefur komið í skorpum“. 

Viðmælandi C 

Starfstengd kulnun getur komið upp í starfi og hægt er að upplifa andlega og líkamlega 

þreytu þegar kemur að vinnu, starfið getur orðið tilfinningalega þreytandi og hægt er 

að leita úrlausna. Spurt var að þessu til að fá upplýsingar um það hvort viðmælendur 

upplifi þreytu andlega eða líkamlega í vinnunni og af hverju og ef svo væri hvort 

úrlausna hafi verið beitt. Þarna er kannski hægt að sjá hvort viðmælendur eru 

meðvitaðir um líðan þeirra sjálfra og hvort það sé vilji til að fá aðstoð ef upp hafi komið 

vandamál. 

Allir sex viðmælendurnir voru sammála um að þetta starf væri andlega 

þreytandi, þar sem einkenni geta verið að þörf er fyrir að sofa mikið, hvíla sig og biðja 

oft um frí frá vinnu. Einnig eru einkenni eins og áhyggjur, lítið frumkvæði, nánast 

enginn áhugi fyrir því að mæta í vinnuna og ekki áhugi á að takast á við ný eða gömul 

verkefni (Mbl.is, 20. ágúst 2006). Tveir af viðmælendunum sögðust hafa leitað 

úrlausna en einn ekki. Einn sagði að gott væri að skipuleggja sig betur ef þetta kæmi 

upp á, að ytri aðstæður gætu oft spilað inn í aðstæður sem ekki væri hægt að stjórna 

eins og verkföll, kjarasamningar og stéttarfélög. Vinnan gæti líka verið rosalega 

krefjandi þar sem alls konar árekstar á milli starfsfólks og stjórnenda gætu myndast. 

„Þannig að það þýðir ekkert að vera með væl, vera bara alltaf standby um 

leið og maður labbar í vinnuna, alveg þar til maður endar vinnudaginn því 

það getur alltaf komið eitthvað inn á borð til manns svo maður þarf að vera 

sterkari aðilinn“. 

Viðmælandi F 

„Já auðvitað tekur þetta á mann, sérstaklega uppsagnir, þær taka sinn toll 

og maður kemur alveg þreyttur heim eftir vinnu. En á móti er svo rosalega 

margt sem maður fær tækifæri til að gera í þessu starfi. Bjóða fólki að 

mennta sig, gefa fólki kost á starfsþróun og annað. Ég fæ útrás fyrir þessu 

og finnst það gaman, það vegur þyngra heldur en hitt. Hef þar að leiðandi 
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ekki leitað úrlausna við kulnun því ég aldrei verið á því róli að mér fyndist 

ég þurfa þess“. 

Viðmælandi A 

Fannst höfundi áhugavert svarið hjá viðmælanda A þar sem hann segir: Bjóða fólki að 

mennta sig, gefa fólki kost á starfsþróun og annað, því einmitt kulnun á sér ekki alltaf 

neikvæða hlið í þeirri merkingu að einstaklingur sé orðinn leiður á starfinu eða 

vinnustaðnum og þurfi hreinlega að yfirgefa vinnustaðinn. Heldur getur verið að hann 

sé staðnaður í starfi og þurfi því kannski að fara á námskeið eða mennta sig til að kulna 

ekki í starfinu. Einnig getur kulnun í starfi myndast hjá fólki sem þarf kannski bara að 

breyta til og færa í aðra stöðu í fyrirtækinu, láta einstaklinginn finna að hann sé 

mikilvægur starfsmaður fyrirtækisins og að það sé verið að hugsa um hans hagsmuni 

ekkert síður en hagnað fyrirtækisins. Ef skoðaðar eru kenningar Maslach eins og kemur 

fram í kafla 3.3. að ofan þá er oft rætt um að ef laga eigi ástandið í fyrirtækum og koma 

í veg fyrir myndun kulnunar þá sé ein lausnin að vera stöðugt að skoða að skipta upp 

verkum ef hægt er og leyfa starfsmönnunum að breyta til í starfinu til að koma í veg 

fyrir að einstaklingar staðni í starfi sínu og fari að mynda kulnun (Maslach, 1982, 

bls.120-128). Þarna var viðmælandi A alveg með þetta á hreinu að mati höfundar og 

fær meira að segja útrás fyrir því að bjóða fólki aðrar lausnir til að það staðni ekki í 

starfi. 

Næsta spurning í eigindlegu rannsókninni snérist um það hvort viðmælendur 

finnist þeir vera útbrunnir í vinnunni og ef svo er, hvort það hafi verið leitað úrlausna 

við því. Fimm af sex sögðu í viðtölunum að þeim fyndist ekki sem þeir væru útbrunnir 

í vinnunni en sjötti sagði að stundum hafi hann fundið fyrir því en ekki leitað úrlausna. 

Sem bendir til að viðmælendur eru ekki langt leiddir hvað varðar kulnun ef fimm af 

sex segja að þeim finnist þeir ekki útbrunnir í vinnunni. 

Vinnudagurinn getur oft verið langur og erfiður og fjallaði næsta spurning um 

það hvort viðmælendur finnist þeir gjörsamlega búnir á því í enda vinnudags og ef svo 

er, hvort þeir viti af hverju. Flestir viðmælendurnir voru sammála um að oft koma tarnir 

þar sem mikið álag er og vinnudagurinn kannski langur líka að þá sé fólk að fara þreytt 

úr vinnunni í enda dags. Einn sagði líka að hann væri alveg búinn á því þegar heim 

væri komið, sennilega út frá því að viðkomandi þarf að taka vinnuna með sér heim til 

að geta klárað ákveðna hluti. Þetta bendir til að ef mikið álag er til staðar sem getur 

komið upp í störfum fólks yfir höfuð þá hljóti vinnudagurinn að enda með þreytu. 
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Spurt var að því hvort starfið ergi (pirri) viðmælanda andlega séð og ef svo er 

af hverju það gæti verið. Þarna er verið að spyrja til að sjá hvort kulnunin sé að myndast 

í pirringi andlega út frá einhverjum/einhverju í fyrirtækinu eða hvort einfaldlega starfið 

sé farið að verða það erfitt að litlu hlutirnir eru farnir að fara í taugarnar. Flestir upplifðu 

ekki að starfið erji þá andlega séð en tveir sögðu að það væri oft einstaka stjórnendur 

sem gætu pirrað þá andlega. 

„Já það gerir það, oftast nær eru það samskipti við stjórnina, eða aðra 

stjórnendur. Einnig árekstrar varðandi það, áherslur og stjórnendahættir“. 

Viðmælandi D 

Í framhaldi af þessu var spurt út í það hvort bara það að hugsa um að fara í vinnuna 

þegar viðmælandi byrjaði daginn gerði hann þreyttan. Spurt var að þessari spurningu 

til að leitast eftir því hvort viðkomandi finni fyrir kulnun þarna bara í upphafi 

vinnudags og ef svo er þá af hverju hann taldi það. Allir voru sammála um að finna 

ekki fyrir þreytu á þessu ákveðna starfi en stundum kæmi bara þreyta yfir höfuð vegna 

álags kannski að hluta til dagsins. 

„Það hefur komið fyrir en finn ekki fyrir þreytu í vinnunni, en svona þegar 

maður stendur upp og leyfir sér að taka einhverja pásu heim eða eitthvað 

þá finnur maður það. Maður er svo fókúseraður í vinnunni“. 

Viðmælandi B 

Fjölskyldan er mjög mikilvægur þáttur í lífi fólks en stundum finnur fólk ekki tíma til 

að sinna þeim eins og viljinn er. Svo næsta spurning var hvort viðmælendur finna fyrir 

því að þeir sinni fjölskyldu og vinum í þeirra frítíma eins og þeir vilja og hafa orku í. 

Verið var að leita þarna að hvort öll orkan fari í vinnuna og mótmæli hafa komið frá 

utanaðkomandi aðila án þess að hann eða hún snerti vinnuna að einhverju leyti. Fimm 

af sex sögðust hafa nægan tíma og orku til að sinna fjölskyldu og vinum en einum 

fannst hann ekki hafa það og sagði, nei langt í frá. Bendir kannski til þess að fólk er 

reyna að greina í sundur vinnu og einkalíf til að mynda ekki kulnun. 

Að þekkja til úrlausna við ýmiss konar vandamálum er oft gott eða allaveganna 

vita hvert maður eigi að leita til að leysa hin ýmsu mál. Spurt var því hvort viðmælendur 

vissu um úrlausn við kulnun og ef svo er hverjar þær væru til að vita hvernig staða á 

úrlausnum við kulnun væri. Flestir viðmælendur voru sammála um það að úrlausnir 

geta verið svo margskonar við ýmsum vandamálum en gætu vitað hvar ætti að leita ef 
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ákveðin vandamál koma upp á. Þetta gæti verið út frá álagi, kvíða, streitu og ýmsum 

kvillum og úrlausnir væru að þeirra mati að hreyfa sig, borða vel og samtalsmeðferðir. 

„Nei ekki get ég sagt það en stundum hef ég verið að tala við þær hjá VIRK. 

Aðeins kynnt mér hvað þau hafa verið að gera fyrir fólk, þau hafa bæði 

verið að hjálpa fólki sem hafa brunnið yfir andlega en líka fólki sem hefur 

verið að koma sér af stað eftir líkamlegt forfall. Mér finnst ég samt sjá 

einkennin við kulnun og maður grípur þá inn í þegar manni finnst fólk vera 

að brenna út. Einnig hef ég nýtt mér markþjálfun fyrir þetta fólk, ég hef 

verið að nýta mér það að eiga spjall við það um hvort það vilji mennta sig 

og stundum hefur starfsþróun eða breyting á störfum hjálpað þessu fólki, 

þannig að þetta er ekki mjög formlegt, en ég er alltaf á vaktinni“. 

Viðmælandi A 

Þreyta og/eða streita, andlega eða líkamlega getur komið upp gagnvart öðru fólki, eins 

og starfsfólki fyrirtækisins eða yfirmönnum, það gæti kannski orðið það alvarlegt að 

það verður erfitt að vinna náið með starfsfólki fyrirtækisins. Kannski hefur 

mannauðstjórinn eða starfsmannastjórinn ekki þessa getu að vinna náið með öðru fólki. 

Þessi spurning var höfð með til að fá þær upplýsingar hvort viðmælendur upplifi það 

að vinna náið með fólki sé erfitt eða þeim ómögulegt og þar af leiðandi farið að finna 

fyrir kulnun. Fimm af sex sögðu að þeir ættu ekki erfitt með að vinna náið með öðru 

fólki, sá sjötti sagði að stundum kæmi það fyrir, sumir ættu bara ekki samleið, sagði 

líka að við værum öll mannleg og fólk gæti farið í taugarnar á manni. Ákveðnar týpur 

gætu valdið því að pirringur gæti orsakast gagnvart þeim aðila. Einn sagði líka að fólk 

þyrfti holdgerving í fyrirtækið, að það væri ekki hægt að vera fúlt út í fyrirtækið sjálft 

heldur þyrfti það að hafa einhvern í fyrirtækinu sem hefði breitt bak til að átta sig á að 

þetta væri ekkert hann/hún sem persóna heldur starfið sem hann/hún væri í, oftast er 

það sett í hendur mannauðsstjóra eða starfsamannastjóra fyrirtækis. 

Í framhaldi á þessari umræðu voru viðmælendur svo spurðir hvort þeir hafi 

upplifað pirring vegna samstarfsfólks og ef svo er hvort málin hafi þá verið leyst. Var 

þetta gert til að sjá hvort mannauðsstjórar/starfsmannastjórar finni fyrir því að þegar/ef 

þeir upplifi pirring vegna samstarfsfólks að þeir sýni fordæmi og finni lausnir í staðinn 

fyrir að láta það fjaðra út. Þrír af sex viðmælendunum sögðu að þeir upplifi ekki pirring 

vegna samstarfsfólks og einn af þeim sagði að pirringurinn væri frekar þannig að hann 

væri inn í honum sjálfum ef þreyta væri til staðar og álag mikið. Hinir þrír sögðu að 

þeir upplifa alveg pirring vegna samstarfsfólks en hafa þá rætt við viðkomandi og leyst 

málið. Bendir þetta til þess að viðmælendur eru mjög meðvitaðir um að ef upp koma 
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erfiðleikar vegna pirrings yfir einhverju að til þess að hreinsa andrúmsloftið þurfi málin 

að vera rædd og leyst. 

Yfirmenn eða stjórnendur fyrirtækisins geta valdið streitu eða kvíða í starfi 

millistjórnenda og til þess að andrúmsloft fyrirtækisins sé í lagi þurfa einnig að vera til 

staðar úrlausnir við því ef vandamál koma upp á. Þess vegna voru viðmælendur spurðir 

að þeirri spurningu hvort þeir hafi eða upplifi það núna að yfirmenn séu að valda streitu 

eða kvíða í starfinu og ef svo er, hvort unnið hafi verið úr því. Þrír af sex 

viðmælendunum sögðu nei og einn af þeim sagði að það væri nei núna í dag því það 

væru komnir nýir eigendur í fyrirtækið annars hefði svarið hjá honum verið kannski já. 

Tveir af sex viðmælendum sögðu já og annar þeirra sagði að sumir yfirmenn væru 

kannski ekki beint móttækilegir fyrir því. Sjötti viðmælandinn sagði að hann upplifi 

það ekki núna af því hann situr sjálfur í framkvæmdastjórn þar sem ákvarðanir eru 

teknar en fengi ekki bara tilkynninguna um þær. Einnig sagði sá viðmælandi að það 

skiptir miklu máli að mannauðsstjórar eða starfsmannastjórar séu líka í stjórninni og 

að svarið hans væri öðruvísi ef hann væri ekki í þessarri aðstöðu, að því miður væru 

ekki margir millistjórnendur með þetta vægi að sitja líka í stjórninni. Bendir þetta til að 

skoða þurfi hvort yfirmenn séu meðvitaðir um það að mannauðsstjóri/starfsmannastjóri 

sé mikilvægur fyrir fyrirtæki því hann stjórnar og leiðbeinir starfsfólkinu. Gæti verið 

að stjórnendur fyrirtækisins finnist hann ekki vera það merkilegur starfskraftur að því 

leitinu til að hann þarf að vera líka með í ákvörðunartökum fyrirtækisins þegar hann 

sér um þarfir starfsfólksins til að upplýsingar skili sér alla leið í báðar áttir. 

Næsta spurning ber titil þessarar ritgerðar en það er setningin „kalt á toppnum“. 

Höfundur hefur oft heyrt þessa setningu notaða hjá millistjórnendum þar sem þeir eru 

oft á milli steins og sleggju, mega ekki vera of miklir vinur undirmanna né yfirmanna 

þar af leiðandi vera frekar bara einir til að lenda ekki í árekstri. Oft fara 

mannauðsstjórar/starfsmannastjórar í það að einangra sig frá öllum aðilum innan 

fyrirtækisins með því kannski að hafa sér skrifstofu, ekki opið rými með öðru 

starfsfólki. Ekki er hægt að segja hversu eða hvort það að einangra sig hafi eitthvað að 

segja í framtíðinni, hvort þá heldur á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Kannski mun það 

hafa það í för með sér að traust yfirmanna til millistjórnandans verður ekki gott nema 

einangra sig og er litið á það á þann neikvæða hátt að millistjórnandinn sé bara þarna 

að mati starfsmanna fyrir þá og eigi því ekki að vera að blanda geði við eingöngu þá 

heldur vera til staðar fyrir alla þegar á þarf að halda. 
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Vandamál geta komið fram í ýmsum formum í flestum störfum og valdið skaða, 

þetta getur verið út frá til dæmis stjórnunarstíl fyrirtækisins eða lélegum samskiptum 

starfsmanna og yfirmanna. Hvað varðar samskiptin innan fyrirtækisins þá geta þau 

verið mjög viðkvæm og ekki rædd á einfaldan hátt, rétt ákvörðun verður að vera tekin 

til að þetta fari ekki út í öfgar. Millistjórnendur eru oftast fengnir til að leysa þessi mál 

þar sem upplýsingum og gögnum er æskilegt að safna frá öllum aðilum á einn stað til 

að fá botn í málið. Þarna þarf millistjórnandinn að vera faglegur og hlutlaus til að fá 

traust allra í fyrirtækinu. Til að hann geti sinnt starfinu vel þá gæti hann þurft að vera 

einangraður frá starfsfólkinu og yfirmönnunum til að allir finni það að hægt sé að koma 

með vandamál sín til hans. Með tímanum getur þetta orðið verra og verra og 

einangrunin fer að segja til sín, í því formi að fólk leitar til hans í vanda en ekki eins 

mikið í félagsskap. Litið er á að hans starf sé að vera alltaf til staðar fyrir aðra en ekki 

að blanda of miklu geði við annað fólk því þá minnkar traustið til hans. Fólk verður að 

finna það að ef það kemur til hans með vandamál þá sé hægt að treysta því að trúnaður 

eigi sér stað á milli þessara tveggja aðila. Algengt er að þetta verði verra því stærra sem 

fyrirtækið er.. Ef um stórt fyrirtæki er að ræða þá getur myndast meiri einangrun því 

millistjórnandinn gæti bara hreinlega gleymst ef samskiptin eru ekki það mikil fyrir. 

Millistjórnandi í litlu fyrirtæki hefur aftur á móti meiri samskipti við starfsfólk 

fyrirtækisins og yfirmenn því starfsmannafjöldinn er minni og því auðveldara að ná 

yfir allan fjöldann. Margir vilja samt meina að þetta sé val millistjórnandans um það 

hvort hann einangrist mikið í fyrirtæki eða ekki. Sveigjanlegt skipulag er æskilegt í 

fyrirtækjum til að hvetja til þess að allir þar með talinn millistjórnandinn verða að sinna 

samskiptum innan fyrirtækisins þannig að fólk geti unnið saman ef breytingar eiga sér 

stað. Gott væri líka að fá utanaðkomandi fagaðila sem er hundrað prósent hlutlaus og 

mun þá kannski koma með óformlegt samtal milli aðila til að fá lausn við vandamálum, 

fleiri augu sjá meira (Krachenberg, ofl. 1. júlí 1993, bls. 41-47). 

Áhugavert var því að kanna hvort þessi einangrun sem getur myndast ósjálfrátt 

eða meðvitað hjá millilstjórnendum og hvort setningin „kalt á toppnum“ hefur eitthvað 

að segja fyrir viðmælenduna í rannsókninni þar sem hægt var að fá dýpri svör til að 

komast betur að svarinu við spurningunni. 

Einungis einn af sex viðmælendum í eigindlegu rannsókninni sagði nei, að hann 

upplifði ekki einangrun eða að það sé kalt á toppnum og sá sagði að upplifunin væri 

ekki þannig því hann lítur svo á að hlutverk mannauðsstjóra sé að fólk gæti alltaf leitað 
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til hans, hvenær sem er með sín vandamál og að fólki finnist það velkomð. Sagði hann 

einnig að hann passi sig á því að einangra sig ekki til að senda ekki vitlaus skilaboð. 

Hinir fimm voru sammála um það og einn sagði meirisegja: algjörlega, bara algjörlega. 

Einn af þeim sagði að til dæmis á árshátíðum færi hann oftast heim um miðnætti eða 

snemma og væri ekkert endilega að taka þátt í öllu, en að honum finnist það alveg 

eðlilegt að þar sem hann beri mikla ábyrgð þá geti hann ekki allt. 

„Já upplifi það alveg og ég heyri það beint og óbeint í umræðum að ég sé 

ekki nógu sýnilegur og ég held það sé rétt á ákveðin hátt. Þá er að vega og 

meta hvort ég eigi að vera að labba um allt í fyrirtækinu og taka smá spjall 

við hina og þessa, hvaða virði skapar það beint í raun“. 

Viðmælandi B 

Spurt var af því hvort viðmælendur finna fyrir því að eftir því sem þeir eru lengur í 

starfinu, hvort fundið er fyrir því að vera orðinn kaldlyndari stjórnandi og ef svo er af 

hverju þá helst. Þessi spurning var spurð til að athuga hvort það væri upplifunin eftir 

því sem mannauðsstjórar/starfsmannastjórar starfa lengur í starfinu hvort þeir væru að 

einangra sig smá saman og verða þar að leiðandi að kaldlyndari (harðbrjósta) 

stjórnanda án þess að gera sér grein fyrir því. 

Þrír af sex upplifðu það ekki, einn af þeim sagði að það gæti alveg verið að 

samstarfsmenn sínir upplifi það að hann sé kaldlyndari en að það væri kannski komið 

út frá því að þegar fólki er sagt upp eða þeir ekki að standa sig í starfinu, þá kemur 

ákveðin hræðsla. Þessi hræðsla lýsir sér þannig að þeir sem kvörtuðu yfir 

einstaklingnum sem var rekin/n hafa áhyggjur af því að þetta tengist því sem þeir sögðu 

frá. Mikilvægt er af frásögn þessa viðmælanda að samstarfsfólk sitt viti af því að þótt 

það komi og ásaki einhvern um eitthvað alvarlegt komi það ekki til að verða til þess að 

aðili verði rekin/n heldur að það er líka margt annað. 

Annar af þessum þrem sagði að hann reynir að halda góðu sambandi við sitt 

fólk, að starfsánægja er oft mæld í þeirra fyrirtæki og að hann sé að koma vel út úr 

þeim mælingum. Hann segir að lykillinn sé að halda góðu samskipti við fólkið og líka 

við stjórnendur allan daginn þá muni allt gangi vel. Hinir þrír viðmælendurnir voru 

ekki sammála um að segja beint nei, tveir af þeim sögðu að það væri ekki hægt að segja 

kaldlyndari en kannski meira harðari afstaða til málanna eða aðeins skrápnum þykkari. 

Það þyrfti að taka oft á erfiðum hlutum og ekkert alltaf hægt að fara að þeim málum 

mjúkt heldur vera fagmannleg og hlutlaus. Sjötti sagði að hann væri sammála því að 

aðstæður gerðu hann kaldlyndari stjórnanda. 
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„Algjörlega, það er alveg þannig, hélt þetta væri meira mildara en þetta er. 

Halda öllu faglega, geta tekið afstöðu svo maður sé ekki hlutdrægur, þá 

verður maður svolítið að fjarlægja sig. Sem dæmi þá er ég með skrifstofu 

sem er sér, þannig að starfsfólk geti leitað til mín og ég sit ekki með öðrum 

stjórnendum“. 

Viðmælandi D 

Að lokum var svo spurt um það hvort viðmælendur hefðu eitthvað að lokum að segja 

og voru flestir bara sammála um það að þetta væri áhugavert efni, þörf umræða og 

góðar spurningar. 

„Þetta er náttúrulega starf sem krefst rosalega mikils af manni, tekur af 

manni andlega. Mikil mannleg samskipti að þetta er ekkert bara prentað í 

exel skjal einhversstaðar. Það er verið að vinna með manneskjur og að taka 

á allskonar málum, fjöltekin mál og bara persónuleg mál oft á tíðum, og 

erfitt er oft að taka á samskiptavanda sem er eitt af því algengasta sem 

maður er að gera. Maður er mannlegur sjálfur, tekur þetta inn á sig erfitt að 

hætta því. Best er að passa vel upp á sjálfan sig, og ekki taka vinnuna með 

sér heim, til dæmis getur það verið erfitt að þegar maður ætlar að fara úr 

vinnunni þá kemst maður ekki úr vinnunni því maður er alltaf að mæta fólki 

sem þarf kannski að tala við mann“. 

Viðmælandi D 

6. Umræður og niðurstöður 

Hér á eftir verður fjallað um vangaveltur höfundar varðandi ritgerðina og niðurstöðu 

rannsóknarinnar. 

6.1. Mannauðsstjórnun 

Hægt er að segja að mannauðsstjórnun sé komin til að vera hér á landi, hvort sem verið 

er að tala um í litlum fyrirtækjum eða stórum. Samkvæmt Gary Dessler er hægt að 

útskýra hugtakið mannauðsstjórnun á marga vegu en oftast er það notað þegar verið er 

að þjálfa, afla, meta og umbuna starfskrafti, séð um að gæta réttinda starfsmanna og 

viðeigandi aðbúnaður sé viðunandi. Mikilvægt er að starfsmaður veit af hverju sé vænst 

af honum sem starfskrafi fyrirtækisins, launamál rædd reglulega, þjálfun skipulögð, 

starfsmanninum leiðbeint og lofað hvatningu fyrir vel unnin störf (Dessler, 2013, bls. 

30). Stjórnendur fyrirtækja virðast vera meðvitaðir um það að mannauðurinn skiptir 

miklu máli í fyrirtækinu og passa þurfi upp á hann því ánægt starfsfólk gerir góða hluti. 

Mannauður er hugtak sem er skilgreint í kafla 2 að ofan en samkvæmt Brian Keeley 

árið 2007, er það blanda af fólki sem hefur alla tíð notað alla þá hæfileika, getu og færni 
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sem það fékk í fæðingu og notuð í vinnu, námi og allsskonar þjálfun, einnig getur heilsa 

þess mótað þá (Keeley, 2007, bls. 2). 

Árið 2006 gerði Gylfi Dalmann Aðalsteinsson rannsókn á starfsmannastefnum 

íslenskra fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana. Meginniðurstöðurnar voru að þegar á 

heildina var litið voru lagðar miklar áherslur á mikilvægi mannauðsins í íslenskum 

starfsmannastefnum. Nefndi hann að starfsmannastefnur (yfirlýst stefna fyritækis um 

hvernig starfsmannamálum skuli háttað, hvaða kröfur séu gerðar til starfsmanna og sá 

aðbúnaður sem snýr að þeim) séu gerðar til að aðstoða skipulagsheildinni í að nota 

mannauðinn sem best til að ná fram þeim markmiðum sem skipulagsheildin ætlar að 

ná. Undanfarin ár hefur mannauðsstjórnun verið fremst í flokki þegar kemur að 

stjórnun skipulagsheilda. Gengur hún út á það að skipulagsheildir fyrirtækja skipa hæft 

starfsfólk sem er tilbúið til að gera sitt allra besta til að rekstur fyrirtækisins gangi sem 

best (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls. 133). 

Mannauðsstjórnun er eitthvað að mati höfundar sem er að skipta meira og meira 

máli fyrir fyrirtæki landsins. Þróunin í gegnum árin hvað varðar mannauðinn er stöðugt 

að breytast og sífellt fleiri stjórnendur gera sér grein fyrir því að mannauðurinn er með 

því mikilvægasta í rekstri fyrirtækisins. Starfsmannastjórar eru víðs vegar enn starfandi 

en mannauðsstjórar eru sterkt að koma inn og mannauðsdeildir í stærri fyrirtæki. 

Áhugavert var að mati höfundar þegar unnið var að eigindlegu rannsókninni að 

skoðaðar voru margar heimasíður fyrirtækja á Íslandi og þar kom í ljós að titillinn 

mannauðsstjóri var algengari hjá karlmönnum, en starfsmannastjóri var frekar notaður 

þar sem kvenmaður var að vinna. 

Svo eins og kemur fram í kafla 3.3. að ofan þar sem Christina Maslach segir í 

bók sinni Burnout-the cost of caring um tengingu kulnunar á milli kynjanna, en hún er 

lítil og ekki hægt að segja að karlar upplifi meiri kulnun en konur eða öfugt. Konur 

sýni meiri tilfinningar gagnvart samstarfsfólkinu og kulnunin kemur fram sem 

tilfinningaleg örmögnun en aftur á móti bindast karlar ekki samstarfsfólki sínu eins og 

konur. Þeir mynda ekki eins persónulegt samband. Reyndar er munurinn samt ekki eins 

einfaldur og þetta því það getur oft skipt máli hvaða starfsgreinar er verið að tala um 

en meginniðurstöðurnar voru að karlar eiga erfiðara með að tengjast tilfinningaböndum 

en konur eiga erfiðara með að halda sínum tilfinningum í skefjum (Maslach, 1982, 

bls.58). 
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Hægt væri að rannsaka það hvort hugtakið mannauðsstjóri sé talið flottara en 

orðið starfsmannastjóri og þá hversu mörg prósent ber titilinn annars vegar 

mannauðstjóri og þá hinsvegar starfsmannastjóri. Er þetta talið það sama þegar 

mannauðsstjórnun er annarsvegar ef talað er um þann sem er millistjórnandi og stýrir 

mannauðnum í fyrirtækinu. Ætti það að skipta máli eins og Maslach vill meina í hvaða 

starfsgrein viðkomandi er í að þar gæti verið kynjamismunur. Kannski er vitað að 

tilfinningar kvenna er meiri en karla og að þeir geta þá lokað meira á ýmsa þætti sem 

þarf ef til vill í ákveðnum starfsgreinum þar sem um miklar tilfinningar er að ræða. 

Í kafla 2.1. í ritgerð þessari kemur fram að David E. Guest sagði að 

starfsmannastjóri þætti oft ekki nógu fínn og flottur titill og var því skipt út og 

mannauðsstjóri kom í staðinn sem þótti flottara starfsheiti þótt það þurfti ekki að sækja 

nein námskeið eða þjálfun til að hljóta þann starfstitil (Guest, 1987, 503-521). 

Það að vera starfsmannastjóri var líka skilgreint í kafla 2.1. í ritgerðinni en hann 

sér um starfsmannahald, launamál, fræðslumál, ráðningar, samningamál, og málefni 

sem snerta starfsfólkið í fyrirtækinu (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990, bls.88). Þetta er 

reyndar lýsing sem Gerður kom með árið 1990 en í dag eru í stærri fyrirtækjunum sér 

manneskja sem sér um launamál, samningamál geta meira að segja verið í höndum 

vaktstjóra eða deildarstjóra og fræðslumál kannski í höndum fagaðila sem sérhæfir sig 

í ákveðnu málefni hverju sinni. Svo væri mjög áhugavert að vita af hverju 

millistjórnandi ber titilinn mannauðsstjóri eða starfsmannastjóri og veit hann það af 

hverju hann ber það sjálfur. Hægt væri líka að sjá hvort þetta er að skipta máli fyrir þá 

sjálfa hvort þeir beri titilinn starfsmannastjóri eða mannauðsstjóri. Einnig hvort 

starfsfólkið í fyrirtækinu væri meðvitað um hvorn titilinn hann á að nota um 

millistjórnandann. 

6.2. Upplifa mannauðsstjórar á Íslandi kulnun í starfi sínu 

Kulnun er lítil ef marka má eigindlegu rannsóknina, en vissulega spila nokkrir þættir 

inn í sem eru byrjunarvaldar af kulnun og koma kannski til með að verða vandamál í 

framtíðinni ef ekkert verður að gert. Ef skoðuð eru viðtölin sex sem höfundur tók þá er 

vissulega mikið álag á mannauðsstjórum/starfsmannastjórum þar sem verið er að vinna 

með manneskjur en ekki ópersónulega hluti. Kvillar geta komið upp út frá margskonar 

ástæðum. Streita er til dæmis til staðar og andleg þreyta. 



 

47 

Starfsmenn geta lent í því að stress og andleg þreyta myndast þegar vinnuálag 

er mikið, þrengsli á vinnustöðum kemur til með að verða verra og einnig verður erfitt 

að aðgreina vinnu og einkalíf. Andleg þreyta getur verið þáttur í því að starfsmaður 

hreinlega „brennur út“. Einkennin geta vera mörg eins og til dæmis þörfin fyrir að sofa 

mikið, hvíla sig og oft verið að biðja um frí frá vinnu. Ef starfsmaður er staddur á þeim 

stað þá er hann ef til vill orðinn þreyttur á starfinu og það farið að bitna á vinnunni. 

Þetta á við þá sem starfa með öðrum, þurfa að gefa mikið af sjálfum sér og/eða sá sem 

hefur mikla ábyrgð fer að finna fyrir einkennum eins og áhyggjum, minna frumkvæði, 

lítill áhugi fyrir því að mæta í vinnuna og ekki heldur áhugi fyrir því að takast á við ný 

eða gömul verkefni. Dæmigerð einkenni eru að fólk þurfi að „taka sig úr sambandi“ 

eða „kútta sig út“ þegar heim er komið úr vinunni því það er hreinlega uppgefið af 

þreytu eftir vinnuvikuna. Til dæmis hvað varðar kennara á Norðurlöndunum (Mbl.is, 

20. ágúst 2006) þá sýna kannanir þar að næstum einn af fjórum finna fyrir því að vera 

uppgefnir eftir vinnuvikuna. 

Það að vera andlega þreyttur á vinnunni getur haft neikvæð hliðaráhrif þar sem 

starfsmaðurinn fer þá að verða lakari í vinnunni og fyrst hann er farinn að minnka 

afköstin í vinnunni þarf hann sennilega að eyða frítímanum sínum í að vinna upp það 

sem vantar upp á. Þetta fer að verða vítahringur sem erfitt er að komast út úr og getur 

aldrei gengið upp í langan tíma því fólk þarf sinn frítíma frá vinnu. Þetta hefur í för 

með sér að einkalífið verður fyrir álagi og skerðir lífsgæði utan vinnu og minnkar 

veraldleg gæði því ekki verður tími til að njóta þess því vinnudagurinn er orðinn allt of 

langur. Hvað varðar kennara á Norðurlöndunum þá sýna kannanir að 56% þeirra taka 

með sér vinnuna heim og hefur það mikil áhrif á einkalíf þeirra (Mbl.is, 20. ágúst 2006). 

Ef fólk er andlega þreytt í langan tíma munu aðrir þættir líka fara að myndast 

eins og að ýmiss konar vandamál í vinnunni fara að verða óyfirstíganleg og ótti um að 

næsti vinnudagur kemur til með að verða enn erfiðari en sá síðasti. Þegar þarna er 

komið við sögu er starfsmaður að upplifa að viðhorfið sem hann hafði upphaflega um 

starfið er að breytast. Vinnan er farin að valda neikvæðum erfiðleikum og andlegum 

óþægindum frekar en jákvæðum viðbrögðum og það mun valda vinnuleiða, minni 

mætingu í vinnuna og ekki eins miklum afköstum. Ef ekkert verður gert í þessu máli 

getur andleg þreyta farið út í að mynda líkamleg einkenni og heilsa starfsmannsins 

versnað. Eftir ákveðinn tíma fer hann þá að finna fyrir fleiri líkamlegum einkennum, 

farinn að taka lyf, lækniskostnaður orðinn mikill og vinnuleiði búinn að myndast. 
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Einnig fer þetta að valda síþreytu og þar af leiðandi hafa áhrif á svefn og afslöppun eða 

hvíld. 

Ef laga á ástandið skiptir miklu máli að hvatning sé til staðar og nægileg, einnig 

þarf að hafa í huga að það er þreytandi að fólk sé í sama slæma ástandinu í vinnunni 

alla daga og því þarf að breyta einhverju sem fyrst til hins betra. Ef vinnan er krefjandi 

þá þarf hún að hafa tilgang og veita starfsfólki ákveðna ánægju og vera fullnægjandi. 

Leiðir til að koma í veg fyrir að andleg þreyta myndast er til dæmis að fara til 

sálfræðings eða fagfólks sem vinnur úr vandamálum hvað varðar andlega þreytu eða 

hreinlega bara skipta um vinnu (Mbl.is, 20. ágúst 2006). 

Í viðtölunum var reynt að finna sem flesta þætti bæði í einkalífinu og í starfinu 

sem gæti myndað kulnun. Þetta var gert til að athuga hvort einhver eða einhverjir 

ákveðnir þættir voru að mynda mynstur í kulnun eða væru búnir að gera það. Áhugavert 

var að viðtölin sex voru með einstaklinga á aldrinum 36-63 ára svo aldursskalinn var 

mikill, starfsaldurinn var frá einu ári til 18 ára og svo stærð fyrirtækjanna var frá 85 

manns til 1100 manns svo dreifingin er mikil hvað varðar þessa þætti. Þáttur sem er 

áberandi í eigindlegu rannsókninni var að einangrun er ríkjandi meðal 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra í fyrirtækjum. Eins og viðmælandi D sagði í kafla 

5.1. að þá þarf að halda öllu faglegu, vera hlutlaus til að geta tekið afstöðu, og því þarf 

að einangra sig í starfinu. Viðmælandinn sagði að hann hefði sér skrifstofu til að bæði 

starfsfólkið og stjórnendur geti leitað til hans. Sem er að vissu leyti frekar sorgleg þróun 

að mati höfundar því starf hans er að reyna að ná sáttum allra í fyrirtækinu en ekki að 

þurfa að einangra sjálfan sig til að mynda traust allra. 

Spurning er hvort þetta komi til með að verða til þess að hann einangrist meir 

og meir og myndi kulnun í framtíðinni. Er þetta eitthvað sem þykir sjálfsagt til þess að 

allir finni fyrir því að honum gæti verið treystandi þá þurfi samskipti hans við allt 

starfsfólk fyrirtækisins að vera faglegt og ekki vingast of mikið við einhverja ákveðna 

innan fyrirtækisins, sem öðrum starfsmönnum væri auðvitað frjálst að gera? Mikið álag 

er í starfi mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og stundum er þörf á því að taka vinnuna 

með sér heim. Þótt þetta álag sé til staðar þarf mannauðsstjórinn/starfsmannastjórinn 

alltaf að vera til staðar fyrir starfsfólk fyrirtækisins og taka á móti honum með bros á 

vör þótt hann sé ekki vel upplagður. Vissulega er þetta hluti starfsins en taka þarf inn í 

myndina að hans starf er að hugsa um velferð starfsmannanna í fyrirtækinu en gleymist 

þá ef til vill sjálfur þar sem hann hefur ekki neinn innan fyrirtæksins til að ræða eða 
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bera málefni undir. Ef til vill gæti þetta valdið kulnun í starfi þar sem ekkert allir gætu 

höndlað það að vera sér á báti í langan tíma með ýmis málefni órædd og óleyst sem 

gæti orðið til þess að manneskja þyrfti að skipta um starf, álagið væri bara hreinlega of 

mikið. 

6.3. Hvaða þættir valda helst streitu og álag í starfi þeirra 

Samkvæmt viðtölunum í eigindlegu rannsókninni þá er hægt að segja að lítil kulnun 

eigi sér stað í fari mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi. Hvað varðar líkamlegu 

og andlegu heilsu þessa fólks yfir höfuð þá var hún bara ágæt, þótt andlega hliðin var 

ekkert alltaf góð vegna álags meðal annars. Líkamlega hliðin var hjá nokkrum ekkert 

alltaf góð en það var vegna sjúkdóma eða veikinda sem hefur ekkert með vinnuna að 

gera og er vissulega að trufla/hindra fólk í að lifa „eðlilegu“ lífi en það er eitthvað sem 

sumir verða að lifa með og leita læknisaðstoðar. Fjárhagsstaða þeirra var bara góð svo 

ekki var það einn valdur af því að mynda kulnun. Einnig eru þau ekki að taka lyf sem 

hefur örsakast vegna vinnu og þar er þá ekki valdur í að mynda kulnun. 

Allir voru samt sammála um það að starfið væri andlega þreytandi, vinnan væri 

mjög krefjandi þar sem ýmsar ófyrirsjáanlegar aðstæður gætu komið upp á, bæði frá 

starfsmönnum og stjórnendum. Stundum þyrfti að taka vinnuna með heim vegna of 

mikils álags og því væri vinnudagurinn oft langur. Hvað varðar stjórnendur 

fyrirtækisins þá er þar lítill þáttur í að valda streitu þar sem þeir geta stundum pirrað 

millistjórnendur andlega séð. Ef upp kemur lítill tími í einkalífinu þá er það vegna álags 

í vinnunni og vegna þess að erfitt er að taka ekki vinnuna með heim. 

Viðmælendur voru margir hverjir vissir um hvað þeir myndu gera ef upp kæmu 

kulnun í starfi annað hvort hjá þeim eða starfsfólkinu. Nefndu þeir að vitað væri þá 

hvar leita ætti ef kulnun er orðin það mikil að hún væri að hafa áhrif á einstaklinginn. 

Pirringur hjá mannauðsstjóra/starfsmannastjóra gagnvart starfsfólkinu var ekki til 

staðar þótt það kæmu einstaka tilfelli upp en ekki sem væri að orsaka eitthvað alvarlegt. 

En ef vandamál og pirringur gagnvart starfsfólki kæmi upp þá væri það mál rætt og 

leyst. Yfirmenn og stjórnendur geta valdið streitu eða kvíða í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og því skiptir vissulega máli hvernig staðið er að því 

í hverju fyrirtæki fyrir sig, hvort mannauðsstjórinn/starfsmannastjórinn sé metinn. Að 

mati eins viðmælanda var mjög mikilvægt að millistjórnendur væru í stjórn 
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fyrirtækisins þar sem mikilvæg málefni færu fram til að efla það líka að 

mannauðsstjórinn/starfsmannastjórinn hefði eitthvað til málanna að segja. 

Streita er vissulega valdur í kulnun mannauðsstjóra/starfsmannastjóra og 

sérstaklega þegar um uppsagnir er verið að ræða eða málefni sem þarf að leysa og 

tengist starfsfólkinu eða yfirmönnunum. Mannauðsstjórinn/starfsmannastjórinn þarf að 

bera höfuðið hátt og vinna í málum sem viðkvæm eru og má ekki blanda tilfinningum 

sínum í málið heldur vera faglegur og vinna úr hlutunum á sem hlutlausasta hátt og 

hægt er. 

Eins og fram kemur að ofan í kafla 3.3. hvað varðar tengingu á milli aldurs og kulnunar 

í starfi þá orðaði Maslach það þannig að hún væri meiri hjá unga fólkinu en því eldra. 

Þar sem unga fólkið hefur mun minni reynslu í starfinu, mun það upplifa frekar kulnun 

í starfi en þeir sem eru með meiri reynslu og hafa starfað lengur í sama starfinu. 

Starfsmenn með mikla starfsreynslu er talið vera stöðugra í starfi og líka í góðu jafnvægi 

í lífinu og því minni líkur á því að kulnun myndist í starfinu. Í eigindlegu rannsókninni 

voru viðmælendur B og D að upplifa mikið álag í starfinu, voru bæði með þeim yngstu 

í viðmælendahópnum og með minnstu starfsreynsluna eða eitt ár og 14 mánuðir í 

starfinu. Vildi Maslach meina það að fólk er búið að ná sér í þá menntun sem það vill, 

ætlar sér að nýta í einhverju ákveðnu starfi og fer strax að vinna við það fag eftir 

skólagöngu eiga það til að upplifa kulnun í starfi á fyrstu árum þess í fyrirtækinu. Ef 

fólk upplifir þessa tilfinningu strax í upphafi starfs eru líka miklar líkur á að viðkomandi 

hætti alfarið í þeirri starfsgrein, en ef hann yfirstígur kulnun á fyrstu árum þá er hann 

samt líklegri þá til að endast lengur í því starfi í framtíðinni (Maslach, 1982, bls.58-

59).Viðmælandi B sagði að hann upplifði til dæmis mikla eingrun „kalt á toppnum“ 

Viðmælandi D sagði að starfið krefst mikils af honum og tekur andlegan toll þar sem 

mikil mannleg samskipti eru, að verið sé að vinna með manneskjur og það tekur á hin 

ýmsu málum og oft persónuleg samskiptavandamál. Hann segir einnig að hægt er að 

taka sumt inn á sig og bindast tilfinningaböndum því maður sé bara mannlegur. Oft væri 

líka erfitt að standast það að taka ekki vinnuna með sér heim. 

 

Stærsti þátturinn í að valda kulnun í starfi var að mati höfundar að 

mannauðsstjórar/starfsmannastjórar upplifa það að finna fyrir því að það sé „kalt á 

toppnum“ það er að segja að vera ekki mikið tengdur starfsfólkinu og ekki heldur 

stjórnendum. Þar með er komin upp sú staða að mannauðsstjórar/starfsmannastjórar 
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fari að einoka sig frá báðum hópum til að geta verið nógu faglegir í starfinu. Þar sem 

traust verður að vera til þeirra frá báðum hópum til að einstaklingar geti leitað með öll 

málefni hvort sem það er varðandi hann sjálfan eða aðra í fyrirtækinu. Starfsfólk verður 

að mati viðmælandanna að hafa manneskju í starfi til að kenna um, oftast nær lendir 

það á mannauðsstjóra/starfsmannastjóra til að geta kvartað yfir eða leita til þegar 

eitthvað kemur upp á, því ekki er hægt að kvarta í fyrirtækinu sjálfu það þarf að vera 

einhver mannvera að taka á móti upplýsingum. Svo oft er erfitt að vera millistjórnandi 

sem þarf að taka á móti öllum vandamálum mannauðssins sama hvað getur verið og 

sama hvort illa stendur á, það þarf alltaf að vera til staðar, þarf að muna að vera 

faglegur, ekki láta tilfinningarnar hafa mikil áhrif og ekki taka mál mikið inn á sig. 

6.4. Eru einhver úrræði til staðar á Íslandi? 

Höfundur kynnti sér úrlausnir við kulnun í starfi bæði út frá vitneskju úr viðtölunum 

sem tekin voru fyrir eigindlegu rannsóknina og svo var haft samband við Sirrý 

Arnardóttur sem hefur verið að kenna í Háskólanum á Bifröst og einnig með þáttinn 

fólk með Sirrý. Einn þátturinn hennar Sirrýar var um kulnun í starfi og ræddi hún við 

Margréti framkvæmdarstjóra hjúkrunar í heilsustofnunni í Hveragerði. Sendi höfundur 

þá tölvupóst til Sirrýar þar sem ekki margir hafa fjallað um kulnun í starfi á Íslandi og 

vildi fá að vita hvers hún hefði orðið fróðari um í tengslum við vinnslu þáttarins. Sirrý 

sendi strax póst um að best væri að fá viðtal við Margréti þar sem hún væri með 

úrlausnir við kulnun í starfi. Fór því höfundur strax í það að kynna sér þessar 

streitumeðferðir sem í boði eru í Hveragerði og tölvupóstur var svo í framhaldinu 

sendur til Margrétar um viðtal og hún samþykkti strax að tekið yrði viðtal við hana. 

Þar fjallar hún um heilsustofnunina í Hveragerði þar sem ýmsar meðferðir og úrræði 

eru við hinum ýmsu málum. Þar eru meðal annars svokallaðar streitumeðferðir sem 

fólk leitar í ef streita hefur myndast í starfi eða einkalífi eða ef fólk er komið í þau mál 

að kulnunin er orðin það slæm að næsta skref er að segja upp starfinu eða störfum er 

hreinlega lokið. 

Næsta úrræði við kulnun í starfi sem höfundur kynnti sér náið var markþjálfun 

en það er langtímasamband milli fagaðila sem er starfandi markþjálfari og stjórnandans 

sem leitar til hans með. Þetta getur verið gott fyrir mannauðsstjóra/starfsmannastjóra 

þar sem hann á erfitt með að ræða mál sem koma upp á í vinnunni því hann er oftast 

einn og því ekki getað fengið aðrar hliðar (hugmyndir) sem oft er gott að fá til að fá 

lausn við vandamálum. 
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VIRK er næsta úrræði sem höfundur fjallar um og það er lausn fyrir þá aðila 

sem hafa upplifað meðal annars kulnun í það miklum mæli að sá einstaklingur hefur 

hætt í starfinu eða verið sagt upp. Gott væri að vita af þessum úrráðum þegar allt er 

orðið vonlaust og einstaklingur ef til vill kominn í það að vita ekki hvernig hann á að 

koma sér aftur inn á vinnumarkaðinn. 

Að lokum er svo rætt í þessum kafla um úrræði sem er nýtt hér á Íslandi og ber 

heitið streituskólinn þar sem tekið er sérstaklega fram að millistjórnendur geta leitað 

til. Þar eru í boði bæði námskeið fyrir einstaklinga og hópa i fyrirtækjum. 

6.4.1. Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði 

Heilsustofnun náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði er með ýmiss konar 

meðferðir í boði hvað varðar streitu. Eins og sagt er á heimasíðunni þá er streita eitt af 

hættulegustu meinum í nútíma þjóðfélagi, fólk þurfi hreinlega að sinna svo miklu að 

það verður útbrunnið og getur þar af leiðandi ekki sinnt daglegum skyldum sínum. Í 

meðferðinni er fólk látið fylgja uppsettu plani fyrir líkamlega hreyfingu sem læknir 

gerir fyrir hvern og einn. Hvað varðar andlegu hliðina er í boði einstaklingsviðtöl, 

námskeið, fyrirlestrar, slökun og fleira. Fólk dvelur í Hveragerði í allt að fjórar vikur 

en hægt er að koma aftur og vera tvær vikur innan árs frá því beiðni barst 

(Heilsustofnun - Náttúrulækningafélag Íslands, e.d.). Margrét sagði að þessi meðferð 

væri að gagnast fólki best því þau væru að dvelja í fjórar til fimm vikur. 

„Fólk fer út úr sínu umhverfi til að koma hingað, fer í allt annan takt, annað 

andrúmsloft. Það fer í prógrömm, hreyfiprógrömm, jóga, við notum mikið 

núvitundarprógrömm hérna og á hverjum degi erum við með fjörtíu 

mínútna sérsjónir. Matarræðið skiptir gríðarlegu máli þegar fólk er komið í 

kulnun, oft er það búið að borða óreglulega , borða óhollt, ruslfæði og 

annað. Svo hreyfing skiptir miklu máli, við bjóðum upp á gönguferðir, 

notum náttúruna hérna ofboðslega mikið, upp um fjöll og út um allar trissur 

hérna. Svo er hægt að fara í sund, allskonar leikfimi, tai chi, slökun í ýmsu 

formi, bæði í leirböðin hérna sem er okkar sérstaða, venjuleg slökun, 

bakstraslökun, bakstra meðferð með heitum bakstri, svo við erum með 

mikið í boði hérna hjá okkur fyrir alla og svo nátturulega aðhaldið. Við 

hjálpum með svefninn, komum reglu á hann, í rauninni tökum við á öllum 

málum, fólk fer úr lífinu sínu og inn í eitthvað allt annað. Fær gríðarlega 

fræðslu og metið er fyrir hvern og einn hver hans streituvaldur er. Hvað er 

í þeirra eigin fari sem veldur því að þau eru að upplifa kulnun og hvaða 

úrræði eru í boði og í gangi“ (Margrét Grímsdóttir, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2016). 
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Höfundur spurði Margréti hvort einstaklingar hringdu sjálfir til að komast að í 

streitumeðferðir eða hvort stjórnendur fyrirtækja hringdu út af ákveðnum starfsmanni, 

svaraði hún því að það væri rosalega misjafnt en aðallega einstaklingarnir sjálfir. Því 

var næst spurt út í hversu margir væru í streitumeðferð og svaraði hún því að í hverri 

meðferð væru svona tuttugu til þrjátíu manns í einu á þessu meðferðartímabili í fjórar 

til sex vikur. Var því spurt í framhaldi hvort hún vissi til þess að 

mannauðsstjórar/starfsmannastjórar hefðu leitað í streitumeðferðum við kulnun í starfi 

og svaraði hún því játandi. 

Fólk kemur samt ekki þvíngað í þessar meðferðir, það óskar eftir því sjálft, fólk 

upplifir bara hreinlega að starfið tæmir það algjörlega tilfinningalega. Að það geti ekki 

gefið meira í starfið, svo myndast reiði og óánægja með vinnustaðinn, fólk upplifir að 

yfirmenn þeirra skilji þá ekki, starfsfólkið skilur ekki hvað það er að ganga í gegnum 

og oft hættir þá fólk bara sjálft í starfinu og leitar þá kannski í að komast í svona 

stressmeðferðir. Hvað varðar kostnað við svona meðferðir þá greiða sjúkratryggingar 

fyrir þær að mestu leyti, oftast er fólk bara að borga einn þriðja af meðferð, fólk velur 

svo hvort það vill ódýrt herbergi eða dýrara, matur innifalinn og allar meðferðirnar. 

Algengt er að fólk úr opinbera geiranum komi í streitumeðferðir eins og 

heilbrigðisstarfsfólk, leikskólakennarar, bankastarfsmenn, lögreglumenn og fleiri, 

einnig er þetta mikið kvenmenn á aldrinum fjörtíu og fimm til svona sjötugt.  

Einnig er að aukast að fólk er hreinlega að brenna út í sínu persónulega lífi út 

af erfiðleikum. Þetta getur verið út af því að fólk er með fötluð börn eða veik, fær ekki 

aðstoð frá félagsþjónustu og hreinlega dettur bara út af vinnumarkaðnum. Oft fer líka 

fólk á örorku og verður þjóðfélagsbyrði af því ekki var gripið inn í á réttum tíma og/eða 

á réttan hátt og fólk kemst ekki út úr vandamálnum, í staðinn fyrir að vera leiðbeint og 

fara aftur inn á vinnumarkaðinn. 

Best er að mati Margrétar að taka sex mánaða veikindafrí þegar kemur að því 

að fólk finnur fyrir kulnun í starfi. Stundum kemur fólk í meðferðir og fer svo að vinna 

í 50% vinnu í mánuð eftir meðferðina og svo 100% þar næsta mánuð. Svo líður ekki 

langur tími eftir það að fólk er komið í sömu stöðu aftur og finnur fyrir kulnun. Best er 

virkilega að kúpla sig út úr vinnunni eftir meðferð og vinna til að geta farið í starfið 

aftur, sett sjálfan sig í forgang, ekki fara með vinnuna heim og vinna í að starfið í 

framtíðinni komi til með að valda sem minnstri streitu. 
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6.4.2. Markþjálfun 

Markþjálfun er langtímasamband sérþjálfaðra markþjálfara og stjórnanda sem byggir 

á trausti frá hvort öðru, faglegri nálgun og stuðningi við þau markmið sem einstaklingur 

ætlar sér að taka. Þessi þjálfun er hlutlaus og sá vettvangur til að nýta og þekkja sinn 

eigin styrkleika og þau tækifæri sem bjóðast í lífinu, fá stuðning við það að gera sína 

framtíðarsýn að veruleika. Unnið er með markvissa viðtalstækni sem er til að auka 

sjálfsskilning og ábyrgð einstaklinga, þetta veitir líka umgjörð og endurgjöf til að 

styrkja eigin frammistöðu. Þjálfunin byggist upp á hnitmiðuðum og 

umhugsunarverðum spurningum, viðtölum, verkefnum, prófum eða æfingum og 

fræðslu þar sem stjórnandinn er í aðalhlutverki. Hægt er að fá áskrift í allt að þriggja 

mánaða markþjálfun sem snýst um sex viðtöl við markþjálfara, ásamt tveimur grunn 

prófum eða matsaðferðum, upplýsingar að greinum og fræðsluefni ýmisskonar og 

einnig símtöl við þjálfara eftir þörfum hvers og eins. 

Markþjálfun vinnur markvisst að því að finna lausn að þörfum hvers og eins 

hvort sem það er einstaklingur eða fyrirtæki. Þjálfarar eru fyrir einstaklinginn til að 

hlusta, greina og aðlaga aðferðir sínar að þörfum hvers og eins og hans vinnuumhverfi. 

Hann vinnur að því að nota sína hæfileika í að finna styrk og skapandi kraft í 

einstaklingum og auka þekkingu hans í eigin lífi og starfi. Markþjálfun er ekki 

sjálfsstyrkinganámskeið, né einhliða hvatningarræða eða kennslustund í tímastjórnun, 

heldur frekar lærdómur um einstaklinginn sjálfan, vinnustaðinn og samfélagið. Þetta er 

ekki skyndilausn heldur ætlað að einstaklingur finni sínar auðlindir og vinni að 

hámarksárangri í framtíðinni (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

6.4.3. VIRK 

VIRK starfar í nánu samstarfi við stéttarfélög, atvinnurekendur, ýmsa þjónustuaðila í 

starfsendurhæfingu og stofnanir velferðarkerfisins. Hjá VIRK starfa ráðgjafar sem 

sérhæfa sig í starfsendurhæfingu, þar sem helsta markmiðið hjá þeim er að hjálpa til 

við að móta, samþætta og hafa eftirlit með einstaklingum sem miða að atvinnuþátttöku 

í kjölfar veikinda eða slysa. Hjá þeim er svokölluð starfsendurhæfing sem aðstoðar 

einstaklinga með heilsubrest að vera í vinnu, komast aftur í sitt starf og að halda í 

núverandi vinnu. Einstaklingur sem er með vottorð frá lækni um heilsubrest kemst að 

í starfsendurhæfingu hjá VIRK, ráðgjafarnir starfa í samráði við lækna. Það þarf að 

vera meginskilyrði fyrir aðstoð frá VIRK og það er að einstaklingur geti ekki sinnt 

starfi sínu eða tekið þátt á vinnumarkaðnum vegna þess að heilsubrestur má rekja til 
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veikinda eða slysa. Þarna er átt við ef fjarvistir hjá einstaklingnum hafa verið miklar, 

hann hefur verið frá vinnu í langan tíma vegna líkamlegra eða andlegra kvilla. Einnig 

verða meginskilyrðin að komast að í VIRK það að markmið þess aðila er að vera aftur 

virkur á atvinnumarknum eða fara í meiri vinnu þegar hann er tilbúinn í það. 

Á heimasíðu VIRK var viðtal við Mörtu Sigurðardóttur sem er leikskólastjóri 

á leikskólanum Kirkjubóli sem tók þátt í átaksverkefninu Virkur vinnustaður sem er 

þróunarverkefni á vegum VIRK. Verkefnið gekk vel að hennar sögn, og 

starfsmennirnir fundu vel fyrir því að þetta hjálpaði þeim. Nefnir Marta að 

starfsmannahópurinn þeirra sé nú að eldast og því væri líklegt að fleiri starfsmenn eigi 

í langtímaveikindum og stríði við kulnun. En af því farið var í þetta átaksverkefni hjá 

VIRK að þá eigi hún auðveldara með að grípa inn í og leysa mál þegar hún hefur tækin 

í höndunum. Fyrirlestrarnir hjá VIRK reyndust bæði gagnlegir og fræðandi, þar var 

fjallað um forvarnir gegn veikindum og kulnun, almennt um líðan starfsmanna og 

heilsueflingu á vinnustöðum. Rætt var um hvernig samþætta eigi vinnu og fjölskyldulíf 

og gera áætlanir um endurkomu til vinnu eftir þá veikindi eða slys, einnig var rætt um 

líkamsbeitingu sem er líka mjög mikilvægur þáttur á vinnustöðum. Framtíðarsýn VIRK 

er að viðhorf á vinnustöðum geri ráð fyrir því að allir hafi sitt hlutverk í atvinnulífinu, 

þrátt við skerta starfsgetu af ólíkum ástæðum ef hún er til staðar (Guðrún 

Guðlaugsdóttir, e.d.). 

6.4.4. Streituskólinn 

Streituskóli Forvarna ehf er til húsa að Lágmúla 5 upp á fjórðu hæð. Þar er svokölluð 

streitumóttaka sem er ný þjónusta fyrir alla þá sem þurfa á ráðgjöf að halda varðandi 

kulnun og streitu. Eins og sagt er á heimasíðu þeirra www.stress.is þá er í 

streituskólanum veitt fræðsla um eðli streitu, streituvarnir, streituráð, mælingar og 

tæknistreitu og ýmislegt fleira. Námskeiðin eru ætluð fyrirtækjum og eru sniðin að 

hverju og einu, hvað hentar. Sérstakur stuðningur er í boði fyrir stjórnendur og sérhæfð 

handleiðsla fyrir mannauðsstjóra og starfsmannastjóra. Þar sem þau störf þurfa 

stuðning og faglegrar handleiðslu vegna mikils álags. Forvarnir ehf hefur fengið 

viðurkenningu Vinnueftirlits ríkisins til ráðgjafar á sviði vinnuverndar. Allir sem starfa 

þar eru sérfræðingar á sviði sálfélagslegrar vinnuverndar. Þjálfun (coaching) er sérhæfð 

fagleg þjónusta í boði fyrir bæði einstaklinga og hópa. Þar er unnið með einstaklinginn 

þar sem honum er leiðbeint og þjálfað í því að beita sem faglegum aðferðum hvað 

varðar að þroskast í starfi og aðskilja að vinnu frá einkalífi. Þjálfun er til að stuðla að 



 

56 

betri líðan á vinnustað, betri samskiptum og viðeigandi vörnum gegn streitu. Einnig er 

veittur stuðningur við úrvinnslu tilfinningalegra áhrifa sem geta komið út frá 

erfiðleikum eða áföllum sem hentar mjög vel mannauðsstjórum (Streituskóli forvarna 

ehf, e.d.). 
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7. Lokaorð 

Í byrjun ritgerðar setti höfundur fram rannsóknarspurningu sem fróðlegt var að sjá 

hvaða svör kæmi út frá fræðilegum heimildum og eigindlegri rannsókn sem 

framkvæmd var og unnið úr. Meginniðurstöður eru að lítil kulnun á sér stað í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi. Þeir þættir sem eru að valda kulnun eru 

streita, mikið álag, sérstaklega ef uppsagnir eru fyrirsjáanlegar þar sem streita myndast 

bæði frá stjórnendum fyrirtækisins og starfsmönnum þess. Starfið er andlega þreytandi 

og fer að vissu leyti í einhverja einangrun, þar sem faglegt er af millistjórnanda að vera 

mitt á milli til að vera ekki of nátengdur stjórnendum né starfsmönnum til að fólk myndi 

traust til hans. Einnig er starfið þess eðlis að stundum þarf að taka starfið með sér heim 

og er því vinnudagurinn oft langur. 

Áhugavert var að í eigindlegu rannsókninni voru fimm af sex viðmælendunum 

giftir og sá sjötti í sambúð. Í kafla 3.3. að ofan kemur fram að Christina Maslach fjallar 

um í bók sinni Burnout-the cost of caring árið 1982 að samræmi er á milli 

hjúskaparstöðu fólks og kulnunar í starfi. Þar segir að einstaklingur sem er einhleypur 

upplifir meiri kulnun en sá sem er í sambandi eða giftur. Þar með er hægt að segja að 

rannsóknir Maslach séu enn með sömu niðurstöðu og í dag því lítil kulnun var hjá 

þessum sex viðmælendum (sem voru giftir eða í sambúð) í eigindlegu rannsókninni 

þótt engu að síður hafi verið þættir sem gætu þróast í að mynda kulnun í starfi í 

framtíðinni ef ekkert verður að gert. 

Samræmi er aftur á móti á milli hjúskapar/fjölskyldustöðu og kulnunar í starfi. 

Manneskja sem er einhleyp upplifir mun meiri kulnun en manneskja sem er í sambandi 

sem finnur minnst fyrir kulnun, þeir sem eru svo fráskildir falla þarna á milli. Það að 

vera ógiftur og/eða barnlaus getur líka flokkast undir að vera í áhættuhópi á að finna 

fyrir kulnun í starfi þótt þau séu með fleiri valmöguleikar hvað varðar 

atvinnumöguleika (Maslach, 1982, bls.60). En svo í sömu rannsókn var reyndar talað 

um það að minni kulnun finnst hjá þeim sem voru með minni menntun heldur en þeir 

sem voru fullmenntaðir. Vildi hún meina að þeir sem væru með meiri menntun væri 

með hærri væntingar en þeir sem hefðu minni menntun. Í eigindlegu rannsókninni voru 

allir sex viðmælendurnir vel menntaðir en kulnun lítil svo þarna er kannski þáttur sem 

hefur breyst í gegnum árin. 
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Aftur á móti er fólk sem hefur ekki menntað sig sem hefur ekki þennan 

valmöguleika um val um störf svo það verður að einhæfa sig meira hvað varðar 

atvinnuleit sem getur svo leitt út í kulnun vegna þessarra hafta. Fólk sem er búið að 

ljúka háskólanámi finnur meira fyrir kulnun heldur en þeir sem hafa kannski bara 

klárað framhaldsskóla en ekki háskólanám. Minni kulnun fannst hjá þeim sem voru 

með minni menntun heldur en þeir sem voru fullmenntaðir, eins og Maslach orðar það. 

Styrkleikar ritgerðarinnar eru að ekki hefur áður verið framkvæmd rannsókn í 

kulnun í starfi mannauðsstjóra/starfsmannastjóra á Íslandi. Mikilvægi rannsóknarinnar 

felst einnig í því að varpað er ljósi á það hvað hugtakið kulnun er og hvernig hennar 

saga er. Jafnframt sýnir það góða innsýn inn í mannauðsstjórnun og hvers er ætlast til 

af henni og hvert starf mannauðsstjóra/starfsmannastjóra er. Ritgerðin væri góð sem 

forvarnargildi fyrir mannauðsstjóra/starfsmannastjóra með það fyrir sjónum að þeir séu 

meðvitaðir um kulnun í starfi og hvernig sé hægt að sporna við því ef þeir finna fyrir 

henni sjálfir eða sjá einkenni hjá til dæmis kollegum sínum. Vita hverjar lausnir eru ef 

kulnun kemur í ljós og hvernig sé best að vinna með þær lausnir. Þótt að niðurstöður 

þessara rannsókna hafi verið að lítil kulnun eigi sér stað í starfi 

mannauðstjóra/starfsmannastjóra þá þarf að hafa í huga að það voru samt þættir eins 

og nefnt er hér að ofan sem segja að starfið sé erfitt andlega séð, og huga þarf að því 

að gera allt sem hægt er til að frekar reyna að vinna í að minnka þessa þreytu frekar en 

að gera ekki neitt og svo seinna meir vindur hún upp á sig og fer að valda skaða. 

Veikleikar ritgerðarinnar voru þeir að tími var ekki til að taka stærri rannsókn 

og hefði verið gott að hafa fengið meiri tíma og undirbúning líka til að meðal annars 

hafa samanburð kannski eftir eitt ár og sjá þá hvort eitthvað hafi breyst eða versnað. 

Vonandi verður þessi rannsókn til þess að einhver geri aðra rannsókn á kulnun í starfi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra til að vera stöðugt vakandi fyrir því að hlutir geta 

breyst á stuttum tíma og grípa þurfi inn í fyrr en síðar. Hægt væri að gera megindlega 

rannsókn í formi netkannana sem væri þá hægt að fá fleiri svör og vinna betur í því að 

fá afgerandi niðurstöður hvað varðar kulnun í starfi. Ákvað höfundur að taka einungis 

eiginlega rannsókn vegna þess að ekki náðist að gera bæði megindlega og eigindlega 

rannsókn. Þótt hafist hafi verið handa við að gera megindlega rannsókn þá var útséð 

um að vinnan við að vinna bæði yrði til þess að höfundur myndi ekki ná að skila 

ritgerðinni í tæka tíð. 
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Áframhald á þessari ritgerð gæti verið að mati höfundar að koma með stærri 

rannsóknir hvað varðar kulnun í starfi mannauðsstjórar. Hægt væri að vinna í samstarfi 

við Cranet rannsóknirnar sem framkvæmdar eru á þriggja ára fresti þar sem 144 

fyrirtæki á Íslandi taka þátt eins og kemur fram í kafla 2.4. hér fyrir ofan. Þar væri til 

dæmis hægt að fá einn þáttinn inn í rannsóknina sem ber heitið kulnun í starfi 

mannauðsstjóra. Bæði til að athuga hvort passað sé upp á að einkenni við kulnun í starfi 

séu ekki til staðar í fyrirtækjum og þá hvort ekki sé hugsað um kulnun bara í 

mannauðsstjórnunini heldur líka hvað varðar mannauðsstjórann sjálfann. Ef 

mannauðsstjórinn er ekki sjálfur í líkamlegu eða andlegu jafnvægi þá hlýtur það að 

hafa í för með sér að hann eigi erfiðara með að stjórna og leiðbeina starfsfólki 

fyrirtækisins. Þar sem hann sjálfur kemur auga á einkenni við kulnun í starfi hjá 

starfsfólkinu en ekki í sínu eigin fari. 
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9. Viðaukar 

9.1. Spurningalisti í eigindlegu rannsókninni 

Spurningar fyrir viðtöl. 

 

1. Segðu mér örlítið um þig og þinn feril 

a. Aldur, fjölskyldustaða, atvinnugrein? 

b. Menntun, námskeið? 

c. Ertu í fullu starfi eða hlutastarfi og ef svo er hvað miklu hlutfalli?  

d. Hafðir þú einhverja reynslu þegar kemur að því að stjórna og/eða þjálfa 

starfsfólk áður en þú byrjaðir að vinna í þessu starfi? 

e. Hver er starfsaldur þinn á núverandi vinnustað? 

f. Hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína: mjög góða, góða, þokkalega, slæma 

eða mjög slæma? 

 

2. Persónulegar spurningar um líðan þín almennt 

a. Ertu heilsufarslega í góðu eða slæmu ástandi líkamlega séð? 

b. Ertu heilsufarslega í góðu eða slæmu ástandi andlega séð ? 

c. Tekur þú lyf við þunglyndi, kvíða eða öðrum andlegum kvilla sem vinnan 

hefur orsakað? 

 

3. Persónutengd kulnun getur komið upp í daglegu lífi og bæði út frá 

andlegum og/eða líkamlegum kvillum. Hérna er ekki verið að tala um 

þegar viðkomandi er í starfi heldur fyrir utan vinnu 

a. Finnur þú fyrir þreytu og ef svo er hefur hún staðið yfir lengi yfir? 

b. Finnur þú fyrir því að vera andlega örmagna og ef svo er hversu lengi hefur 

það staðið yfir? 

c. Finnur þú fyrir því að vera líkamlega örmagna og ef svo er hefur þú leitað 

til læknis vegna þess? 

d. Hugsar þú einhvern tímann um að þú „getir þetta bara ekki lengur“ ? 

e. Ef þú hugsar þannig, hversu oft er það að gerast/ eða hversu lengi hefur það 

staðið yfir? 

f. Finnur þú fyrir slappleika/vanlíðan og ef svo er hefur þú leitað úrlausna 

vegna þess? 
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4. Starfstengd kulnun getur komið upp í starfi og hægt er að upplifa andlega 

og líkamlega þreytu þegar kemur að vinnunni 

a. Finnur þú fyrir því að starfið þitt sé tilfinningalega þreytandi og ef svo er 

hefur þú leitað úrlausna við því? 

b. Finnst þér þú vera útbrunnin/n í vinnunni, og ef svo er hefurðu leitað 

úrlausna? 

c. Finnst þér þú gjörsamlega búin/n á því í enda vinnudags og ef svo er veistu 

af hverju það er? 

d. Finnst þér starfið ergja þig andlega séð, ef svo er gerir þú þér grein fyrir því 

af hverju? 

e. Finnst þér þegar þú byrjar daginn, að bara það að hugsa um að fara í vinnuna 

gerir þig þreytta/n? 

f. Ertu þreytt/ur allan daginn eða hluta að degi í starfi þínu? 

g. Þegar þú kemur heim ertu að sinna fjölskyldu og vinum í þínum frítíma eins 

og þú vilt og hefur orku í? 

h. Þekkir þú til úrlausna vegna kulnunar í starfi? hverjar eru þær? 

 

5. Oft getur kulnun í starfi myndast gagnvart öðru fólki sem þú umgengst 

eins og starfsfólki fyrirtækisins eða yfirmönnum. Þetta á bæði við um 

andlega og líkamlega streitu eða þreytu 

a. Finnst þér erfitt að vinna náið með starfsfólki fyrirtækisins og ef svo er af 

hverju þá helst? 

b. Upplifir þú að vera pirruð/aður á samstarfsfólki þínu og ef svo er hefur þú 

þá rætt við viðkomandi og leyst málið? 

c. Finnst þér yfirmenn þínir valda streitu eða kvíða í starfi þínu og ef svo er 

hefur þú þá rætt það við þá og leitað lausnar? 

d. Finnur þú fyrir því að vinnan einoki þig frá öðru starfsfólki? „kalt á 

toppnum“ 

e. Finnur þú fyrir því að þér finnist þú verða kaldlyndari stjórnandi eftir því 

sem þú ert lengur í starfinu? Ef svo er þá af hverju helst? 

f. Hversu margir eru starfandi í fyrirtækinu? 

g. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


