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Útdráttur	

Markmiðið	 með	 meistaraverkefni	 þessu	 var	 að	 kortleggja	 vinnuumhverfi	 og	 upplifun	

barnaverndarstarfsmanna	á	vinnuálagi	 í	 íslenskum	sveitarfélögum.	Verkefnið	var	gert	 í	

samstarfi	 við	 Barnaverndarstofu	 og	 sá	 hún	 um	 að	 senda	 matstækið	 út	 ásamt	

kynningarbréfi.	Notuð	var	megindleg	rannsóknaraðferð	og	það	mælitæki	sem	notast	var	

við	 var	 þróað	 í	 Gautaborg	 í	 Svíþjóð	 til	 þess	 að	 mæla	 vinnuálag	 í	 barnavernd.	

Rannsóknarspurningar	voru	eftirfarandi:	Hversu	mikið	vinnuálag	upplifa	félagsráðgjafar	

og	 aðrir	 ráðgjafar	 í	 starfi	 sínu?	 Hver	 er	 meðalstigafjöldi	 barnaverndarstarfsmanna	

samkvæmt	matstækinu?	Hver	er	meðalmálafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	á	Íslandi?	

Mikilvægi	 rannsóknarinnar	 felst	 í	 því	 að	ekki	hafa	áður	 verið	aðgengilegar	upplýsingar	

um	vinnuálag	á	barnaverndarstarfsmenn	á	 landsvísu.	Sýna	niðurstöðurnar	að	þörf	er	á	

umbótum	í	barnavernd	í	íslenskum	sveitarfélögum	svo	hægt	sé	að	draga	úr	vinnuálagi	á	

þá	starfsmenn	sem	þar	starfa.	Alls	tóku	níu	barnaverndarnefndir	þátt	í	rannsókninni	en	

þær	 samanstóðu	 af	 61	 þátttakanda.	 Meginniðurstöður	 voru	 þær	 að	

barnaverndarstarfsmenn	 finna	 fyrir	 vinnuálagi	 í	 starfi	 sínu,	 eða	 tæplega	 90%	

þátttakenda	 sögðu	 að	 of	 mikið	 væri	 að	 gera	 hjá	 sér	 í	 starfinu.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	

málafjöldi	endurspeglar	ekki	alltaf	vinnuálag	þar	 sem	meðalmálafjöldi	 starfsmannanna	

var	32	mál,	en	viðmið	Barnaverndarstofu	um	æskilegan	málafjölda	er	um	25-30	mál	á	

hvern	starfsmann.		
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Abstract	

This	 study	was	 conducted	 in	 collaboration	with	 the	 Icelandic	 children	welfare	 agency	

which	 sent	 out	 a	 letter	 of	 introduction	 to	 supervisors	 in	 child	 welfare	 agencies.	 A	

quantitative	reasearch	method	that	was	developed	in	Gothenburg,	Sweden	was	used	to	

measure		workload	of	child	welfare	workers.	The	aim	of	this	thesis	was	to	research	the	

working	 environment	 and	 the	 experiences	 of	 child	 	 welfare	 workers	 in	 Icelandic	

municipalities.	 Research	 questions	 were	 as	 follows.:	 	 How	 much	 workload	 do	 child	

welfare	workers	 experience?	 How	much	 is	 the	workload	 experienced	 by	 child	welfare	

workers?	 What	 is	 the	 average	 score	 of	 a	 child	 welfare	 worker	 after	 the	 use	 of	 the	

research	 instrument?	What	 is	 the	 average	 number	 of	 cases	 for	 each	 employee?	 The	

importance	 of	 this	 study	 lies	 in	 the	 fact	 that	 this	 information	 was	 not	 previously	

available	on	workload	of	 child	welfare	workers	nationwide,	and	 the	 result	 shows	 that		

the	 child	 welfare	 program	 in	 Iceland	 needs	 reforming	 so	 that	 it	 will	 be	 possible	 to	

reduce		workload	of		employees.	A	total	of	nine	child	welfare	agencies		participated	in	

the	study	with		a	total	of	61	participants.	The	main	conclusions	were	that	child	welfare	

workers	 felt	 great	 pressure	 from	 too	much	workload	 on	 an	 average	 day	 and	 around		

90%	 of	 the	 respondents	 complained	 that	 there	was	 too	much	work	 to	 be	 done.	 The	

study	also		revealed	that	the	number	of	cases	do	not	always	reflect	workload	as	well	as	

one	would	think.	The	average	case	number	for	the	child	welfare	workers	was	32	cases	

at	each	given	moment	but	the	criteria	set	by	the	Icelandic	child	welfare	agency	is	25-30	

cases	per	employee.	
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Formáli	

	
Eftirfarandi	rannsókn	var	framkvæmd	á	tímabilinu	maí	til	desember	2016	og	fjallar	um	

vinnuálag	á	meðal	barnaverndarstarfsmanna.	Rannsóknin	er	30	eininga	lokaverkefni	til	

starfsréttinda	 í	 félagsráðgjöf	 við	 Félagsráðgjafardeild	 Háskóla	 Íslands.	 Rannsóknin	 var	

framkvæmd	í	samstarfi	við	Barnaverndarstofu	og	fær	stofnunin	þakkir	rannsakanda	fyrir	

hjálp	 og	 stuðning	 við	 framkvæmd	 og	 úrvinnslu	 gagna.	 Einnig	 fá	 leiðbeinendur,	 þær	

Steinunn	 Hrafnsdóttir,	 dósent	 við	 Háskóla	 Íslands	 og	 Freydís	 Jóna	 Freysteinsdóttir,	

dósent	 við	 Háskóla	 Íslands,	 þakkir	 fyrir	 uppbyggilega	 leiðsögn	 og	 stuðning	 við	 gerð	

verkefnisins.	 Einnig	 vil	 ég	 þakka	 fjölskyldu	minni	 og	 sambýlismanni	 fyrir	 ómetanlegan	

stuðning	 á	 allri	 minni	 skólagöngu	 sem	 senn	 fer	 að	 ljúka.	 Að	 lokum	 fær	 Jónína	 Rut,	

vinkona	og	samferðakona	í	námi,	þakkir	fyrir	samveruna	og	stuðninginn	sem	hún	hefur	

veitt	í	gegnum	námið.	 	
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1 Inngangur	
Hin	vestrænu	ríki	búa	við	þann	veruleika	að	stór	hluti	barna	og	fjölskyldna	þeirra	þurfa	á	

hjálp	velferðarþjónustu	og	yfirvalda	að	halda	einhvern	tímann	á	lífsleiðinni.	Álag,	streita,	

samkeppni	 og	 aukinn	 hraði	 einkenna	 nútímaþjóðfélög	 sem	 oft	 getur	 komið	 niður	 á	

félagslegum	 tengslum	 samfélagsþegnanna.	 Fagaðilar	 hafa	 sammælst	 um	 að	

barnaverndarmál	 séu	 að	 verða	 þyngri	 með	 tímanum.	 Tölulegar	 upplýsingar	 frá	

barnaverndarnefndum	 sýna	 að	 umfang	 starfs	 barnaverndarstarfsmanna	 heldur	 áfram	

að	aukast	og	sífellt	fleiri	tilkynningar	berast	íslenskum	barnaverndarnefndum	(Steinunn	

Hrafnsdóttir,	2012).	Því	er	mikilvægt	að	hlúa	að	því	fagfólki	sem	starfar	við	barnavernd	

svo	hægt	sé	að	veita	sem	besta	þjónustu.			

	 Raunin	er	sú	að	barnavernd	fylgir	oft	mikið	álag,	streita,	tilfinningaleg	örmögnun	

og	 kulnun.	 Starfið	 felur	 í	 sér	 ýmsar	 áskoranir	 og	 eru	 það	 niðurstöður	 fjölmargra	

rannsókna	 að	 algengt	 er	 að	 starfskröfur	 og	 vinnuálag	 sé	 of	mikið	 fyrir	 starfsmennina.	

Málafjöldi	 getur	 verið	mikill	 og	 er	 algengt	 að	ekki	 gefist	 nægur	 tími	 til	 þess	 að	 verja	 í	

hvert	 mál.	 Mikill	 málafjöldi	 starfsmanna	 hefur	 því	 verið	 tengdur	 við	 ófullnægjandi	

kannanir,	streitu	og	aukna	starfsmannaveltu	(Kim,	2011).	Barnaverndarstarfsmenn	þurfa	

að	kljást	við	margslungin	verkefni	í	starfi	sínu	og	sjá	um	og	vernda	einn	viðkvæmasta	og	

berskjaldaðasta	 hóp	 samfélagsins,	 börn.	 Lág	 laun,	 slæm	 vinnuaðstaða,	 mikið	 álag	 og	

krefjandi	 störf	 þykja	 einkenna	 barnavernd.	 Einnig	 þurfa	 barnaverndarstarfsmenn	 að	

taka	tillit	 til	vilja	 fjölskyldna	og	finna	 jafnvægi	milli	þess	og	hvað	sé	barninu	fyrir	bestu	

(Kim,	 2011,	 Pöso	 og	 Forsman,	 2013).	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 það	 að	 félagsráðgjafar	

innan	 barnaverndar	 upplifa	 hvað	 mestan	 hlutverkaárekstur	 og	 vinnuálag	 af	 öllum	

starfsstéttum	félagsráðgjafar	(Wagaman,	Geiger,	Shockley	og	Segel,	2015).		

	 Því	 er	 það	 raunin	 að	 margir	 félagsráðgjafar	 og	 aðrir	 barnaverndarstarfsmenn	

finna	 fyrir	 vinnuálagi	 og	 langvarandi	 vinnustreitu.	 Streita	 getur	 haft	 slæm	 líkamleg	 og	

andleg	 áhrif	 á	 einstaklinga,	 allt	 frá	 því	 að	 minnka	 getu	 líkamans	 við	 að	 sporna	 við	

sjúkdómum	yfir	 í	kvíða,	minnisleysi	og	þunglyndi	 (Rollinson,	2005).	Vinnustreita	er	eitt	

umfangsmesta	 heilsufarsvandamál	 sem	 herjar	 á	 starfsmenn	 í	 vestrænum	 ríkjum.	 Ein	

alvarlegasta	mynd	streitu	er	kulnun	og	er	mikilvægt	að	einstaklingar	geri	sér	grein	fyrir	
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muninum	sem	 liggur	á	milli	þessara	 tveggja	hugtaka.	Vinnustreita	er	 svar	 starfsmanna	

við	 óæskilegu	 áreiti	 og	 álagi	 á	 vinnustað.	 Kulnun	 er	 hins	 vegar	 afleiðing	 langvarandi	

streitu	og	ein	alvarlegasta	mynd	hennar	(World	Health	Organization,	2003).	Felur	hún	í	

sér	 tilfinningalega	 örmögnun	 og	 uppgjöf	 einstaklings	 í	 starfi	 (Maslach	 og	 Jackcson,	

1981).	 Starfsmenn	 barnaverndar	 þarfnast	 því	 stuðnings	 í	 starfi,	 til	 að	 mynda	 í	 formi	

handleiðslu,	en	þeir	geta	meðal	annars	nýtt	sér	hana	til	þess	að	draga	fram	þá	jákvæðu	

eiginleika	sem	einkenna	þá	og	nýtast	þeim	í	starfi	en	auk	þess	hefur	hún	verndandi	áhrif	

á	 fagmanninn	og	eflir	hann	svo	hægt	sé	að	veita	betri	þjónustu.	Komið	hefur	 í	 ljós	að	

stuðningur	 yfirmanna	 og	 samstarfsmanna	 getur	 dregið	 úr	 streitu	 og	 skiptir	 máli	 að	

einstaklingur	 finni	að	hann	hafi	bakland	sem	hann	getur	 leitað	 til	á	vinnustað	 (Collins,	

2007).	 Einnig	 geta	 stofnanir	 lagt	 sitt	 af	 mörkum	 til	 þess	 að	 bæta	 vinnuumhverfi	

starfsmanna	sinna	og	með	því	dregið	úr	 líkum	á	því	að	 streita	þrífist	á	vinnustaðnum.	

Mikilvægt	er	að	stofnanir	geri	sér	grein	fyrir	hlutverki	sínu	í	baráttunni	við	vinnustreitu	

þar	sem	ábyrgðin	 liggur	ekki	aðeins	hjá	einstaklingunum	sjálfum	að	finna	 leiðir	til	þess	

að	takast	á	við	streitu	(Steinunn	Hrafnsdóttir,	2004).	

	 Fjölmargar	 rannsóknir	hafa	verið	 framkvæmdar	erlendis	með	það	að	 leiðarljósi	

að	 skoða	 álag,	 streitu	 og	 kulnun	meðal	 félagsráðgjafa	 í	 barnavernd.	 Einnig	 hafa	 slíkar	

rannsóknir	 verið	 framkvæmdar	 hér	 en	 árið	 2012	 gerði	 Steinunn	 Hrafnsdóttir	 könnun	

meðal	 félagsráðgjafa	 og	 annarra	 ráðgjafa	 innan	 Barnaverndar	 Reykjavíkur	 og	 sama	 ár	

vann	Una	Björk	Kristófersdóttir	að	meistaraverkefni	sínu	sem	fjallaði	um	kulnun	meðal	

félagsráðgjafa	 á	 Íslandi.	 Niðurstöður	 þessara	 rannsókna	 og	 erlendra	 sýna	 að	

félagsráðgjafar	 í	 barnavernd	 eru	 sérstaklega	 næmir	 fyrir	 streitueinkennum	 og	 kulnun	

sökum	mikils	vinnuálags	(Shier,	o.fl.,	2012).		

	 Áhugi	rannsakanda	hefur	ávallt	 legið	á	sviði	barnaverndar	og	vonast	hann	til	að	

rannsóknir	af	þessu	tagi	geti	opnað	augu	almennings	og	yfirvalda	 fyrir	því	streitumikla	

vinnuumhverfi	 sem	 einkennir	 barnavernd.	 Góðir	 og	 faglegir	 barnaverndarstarfsmenn	

eru	 vissulega	 nauðsynlegir	 fyrir	 velferð	 fjölskyldna	 nútímaríkja.	 Notast	 verður	 við	

mælitæki	 sem	 þróað	 var	 í	 Gautaborg	 til	 þess	 að	 mæla	 vinnuálag	 í	 barnavernd	 en	

mælitækið	 tekur	 mið	 af	 stigafjölda	 hvers	 starfsmanns	 í	 lok	 mælingarinnar	 og	 er	 sá	

stigafjöldi	 borinn	 saman	 við	 æskilegan	 stigafjölda	 miðað	 við	 starfsreynslu	 og	

starfshlutfall.		
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Rannsóknarspurningar	verkefnisins	eru	eftirfarandi:		

• Hversu	mikið	vinnuálag	upplifa	félagsráðgjafar	og	aðrir	ráðgjafar	í	starfi	sínu?		

• Hver	er	meðalstigafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	samkvæmt	matstækinu?		

• Hver	er	meðalmálafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	á	Íslandi?	

1.1 Uppbygging	verkefnisins	
Verkefni	 þetta	 skiptist	 í	 fimm	 hluta,	 fyrst	 verður	 fjallað	 um	 fræðilegan	 bakgrunn	

verkefnisins,	uppbygging	barnaverndaryfirvalda	á	Íslandi	verður	skoðuð	ásamt	löggjöf	og	

hlutverki	 starfsmanna.	 Eins	 verður	 fjallað	 um	 áskoranir	 sem	 einkenna	

barnaverndarstarfið.	 Í	 fræðilegum	bakgrunni	 verður	 einnig	 fjallað	 um	hugtökin	 streitu	

og	 kulnun	 og	 hvað	 einkennir	 þau.	 Fjallað	 verður	 um	 vinnuálag	 í	 ljósi	 rannsókna	 og	

úrræði	og	forvarnir	gegn	streitu	á	vinnustöðum.	Hvernig	hægt	sé	að	sporna	gegn	streitu	

og	 kulnun	 og	 draga	 úr	 líkum	 á	 því.	 Þriðji	 kafli	 verkefnisins	 snýr	 að	 þeirri	

rannsóknaraðferð	sem	notuð	var	 til	þess	að	vinna	úr	niðurstöðum,	einnig	verður	gerð	

grein	fyrir	styrkleikum	og	veikleikum	rannsóknarinnar	og	mælitækið	útskýrt.	Næst	verða	

niðurstöður	kynntar	í	fjórða	kafla	verkefnisins	í	myndum	og	máli	og	loks	munu	umræður	

koma	í	fimmta	hluta	verkefnisins.	Verkefninu	lýkur	svo	með	lokaorðum	um	rannsóknina,	

vinnslu	og	niðurstöður.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 þann	 fræðilega	 bakgrunn	 sem	 liggur	 að	 baki	 verkefninu,	

uppbygging	íslenskrar	barnaverndarkerfisins	verður	skoðað	sem	og	fyrri	rannsóknir	um	efnið.	

Hugtökin	streita	og	kulnun	verða	útskýrð,	ferli	þeirra	og	áhrif	á	einstaklinginn	og	farið	verður	

yfir	leiðir	bæði	fyrir	vinnustaði	og	einstaklinga	til	þess	að	sporna	við	streitu.		

2.1 Barnaverndaryfirvöld	á	Íslandi	

2.1.1 Löggjöf	
Það	fyrsta	sem	líta	þarf	til	þegar	barnaverndaryfirvöld	á	Íslandi	eru	skoðuð	og	lagasetning	er	

stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands	 nr.	 33/1994.	 Þar	 kemur	 fram	 í	 3.	mgr.	 76.	 gr.	 laganna	 að	

börnum	skuli	vera	tryggð	í	 lögum	öll	sú	umönnun	og	vernd	sem	velferð	þeirra	krefst.	Næst	

ber	að	 líta	til	barnaverndarlaga	nr.	80/2002,	 lög	sem	þessi	eiga	við	öll	þau	börn	er	dvelja	á	

yfirráðasvæði	íslenska	ríkisins.	Þungi	laganna,	líkt	og	segir	í	stjórnarskránni,	er	réttur	barna	á	

vernd	 og	 umönnun	 svo	 velferð	 þeirra	 sé	 tryggð.	 Markmiðin	 	 eiga	 	 uppruna	 sinn	 í	

Mannréttindasáttmála	 Sameinuðu	þjóðanna	og	Samningi	 Sameinuðu	þjóðanna	um	 réttindi	

barnsins,	 öðru	 nafni	 Barnasáttmálann	 (Þórhildur	 Líndal,	 2007).	Megininntak	 laganna	 er	 að	

vernda	og	tryggja	að	þau	börn	sem	búa	við	óviðunandi	aðstæður	eða	stofna	þroska	sínum	og	

heilsu	 í	 hættu	 fái	 viðunandi	 aðstoð.	 Skal	 þetta	 gert	 með	 því	 að	 styrkja	 fjölskyldur	 til	

barnauppeldis	og	beita	úrræðum	sem	skulu	vernda	börn	þegar	aðstæður	kalla	á	slíkt.	Lögin	

segja	einnig	til	um	að	hagsmunir	barna	skuli	alltaf	hafðir	í	fyrirrúmi.	

	 Árið	1992	var	stórt	skref	stigið		í	íslenskri	barnaverndarlöggjöf	þegar	Barnasáttmálinn	

var	fullgiltur	hér	á	landi.	Hann	greinir	frá	því	að	yfirvöld	skuli	alltaf	hafa	velferð	barna	og	hvað	

þeim	er	fyrir	bestu	að	leiðarljósi	þegar	lög	og	stefnumótun	er	snerta	börn	eru	annars	vegar.	

Barnasáttmálinn	hafði	þá	sérstöðu,	þegar	hann	var	samþykktur	af	Sameinuðu	þjóðunum	árið	

1989,	að	með	honum	varð	löggjöf	um	réttindi	barna	í	fyrsta	sinn	innleidd	inn	í	alþjóðalög	og	

leggur	þannig	grunninn	að	 fullum	mannréttindum	allra	barna.	 Sést	bersýnilega	 í	 íslenskum	

barnaverndarlögum	að	Barnasáttmálinn	er	hafður	 til	 hliðsjónar	 við	 gerð	barnaverndarlaga,	

en	ýmis	ákvæði	sáttmálans	er	einnig	að	finna	í	barnaverndarlögunum.	Líkt	og	skilgreiningu	á	

aldri	barna	og	að	velferð	þeirra	og	fjölskylduvernd	skuli	ávallt	höfð	í	fyrirrúmi	svo	eitthvað	sé	

nefnt	(Þórhildur	Líndal,	2007).	
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	 Eins	og	fram	hefur	komið	taka	íslensku	barnaverndarlögin	til	allra	íslenskra	barna	og	

ungmenna	undir	18	ára	aldri	á	yfirráðasvæði	íslenska	ríkisins.	Þótt	lögin	eigi	aðallega	við	börn	

sem	eiga	aðsetur	á	 íslenskri	 grund	geta	þær	aðstæður	komið	upp	að	barnaverndaryfirvöld	

þurfi	 að	 hafa	 afskipti	 af	 börnum	 sem	 eru	 stödd	 hér	 á	 landi	 en	 búa	 ekki	 hér.	 Fjórða	 grein	

laganna		tekur	til	meginreglna	barnaverndarstarfs	á	Íslandi.	Fyrsta	reglan	segir	að	aðeins	skal	

beita	þeim	úrræðum	sem	ætla	má	að	 séu	barninu	 fyrir	 bestu.	 Einnig	 kveða	 lögin	 á	um	að	

barnaverndaryfirvöld	skuli	taka	tillit	til	afstöðu	og	vilja	barna	í	samræmi	við	aldur	þeirra	og	

þroska.	Barnaverndaryfirvöld	skulu	einnig	leitast	við	af	fremsta	megni	að	eiga	gott	samstarf	

við	 börn	 og	 foreldra	 þeirra	 og	 sýna	 nærfærni	 í	 starfi	 með	 þeim.	 Einnig	 skulu	

barnaverndaryfirvöld	reyna	almenn	og	vægari	úrræði	í	vinnu	með	fjölskyldu	og	til	stuðnings	

hennar	 áður	 en	 gripið	 er	 til	 annarra	 og	 þyngri	 úrræða,	 nema	 í	 þeim	 tilfellum	 sem	 um	

neyðarúrræði	er	að	ræða.	Listi	þessi	er	ekki	tæmandi	yfir	meginreglur	barnaverndaryfirvalda	

en	reglurnar	má	finna	í	heild	sinni	í	barnaverndarlögum	í	4.	gr.	laganna.		

	 Eins	og	sést	bersýnilega	á	þeim	lagagreinum	og	reglum	sem	nefndar	hafa	endurspegla	

lögin	velferð	og	hag	barnsins	 fyrir	brjósti.	Markmið	þeirra	er	að	 tryggja	hagsmuni	barnsins	

sem	best,	en	þó	að	gæta	þess	að	meðalhófsreglan	sé	virt	þar	sem	vægari	úrræði	eru	þreytt	

áður	en	gripið	er	til	þyngri	úrræða.		

2.1.2 Uppbygging	barnaverndar	á	Íslandi	
Barnaverndaryfirvöld	 á	 Íslandi	 heyra	 undir	 ríki	 og	 sveitarfélög	 og	 eru	 á	 ábyrgð	 þeirra.	

Velferðarráðneytið	hefur	yfirumsjón	með	starfsemi	Barnaverndarstofu.	Forsetaúrskurður	nr.	

71/2013	 um	 skiptingu	 stjórnmálaefna	milli	 ráðuneyta	 segir	 að	 öll	 þau	mál	 og	málaflokkar	

sem	 heyra	 undir	 barnaverndaryfirvöld,	 svo	 sem	 Barnaverndarstofu	 og	 kærunefnd	

barnaverndarmála	 tilheyri	 velferðarráðneyti.	 Samkvæmt	 barnaverndarlögum	 heyrir	

barnavernd	 á	 Íslandi	 undir	 velferðarráðuneytið	 (áður	 félagsmálaráðuneytið)	 og	 ber	 það	

ábyrgð	á	stefnumótun	í	málaflokknum.	Ráðherra	leggur	framkvæmdaráætlun	fyrir	Alþingi	á	

fjögurra	ára	 fresti,	að	 loknum	sveitarstjórnarkosningum.	Undir	verksvið	 ráðuneytisins	 fellur	

einnig	 að	 hafa	 yfirumsjón	 með	 starfi	 Barnaverndarstofu.	 Velferðarráðuneytið	 getur	 því	

krafist	upplýsinga	um	einstök	mál	eða	málaferli	hafi	kvartanir	borist.	Barnaverndarstofa,	eins	

og	 áður	 segir,	 heyrir	 undir	 ráðherra	 en	 er	 jafnframt	 sjálfstæð	 stofnun.	 Eitt	 af	

meginhlutverkum	 Barnaverndarstofu	 er	 að	 vinna	 að	 samhæfingu	 barnaverndarstarfs	 í	

landinu	 og	 efla	 það,	 einnig	 skal	 hún	 vera	 ráðherra	 innan	 handar	 þegar	 kemur	 að	
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stefnumótun	 innan	 málaflokksins.	 Á	 meðfylgjandi	 mynd	 sést	 uppbygging	

barnaverndaryfirvalda	 á	 Íslandi	 og	 hvernig	málaflokkum	er	 skipt	milli	 ríkis	 og	 sveitarfélaga		

(Ríkisendurskoðun,	2015)	.	

	

	
	

Mynd	1	Uppbygging	barnaverndarmála	(Ríkisendurskoðun,	2015,	bls.	15)	

	

	 Framkvæmdaráætlun	 í	 barnavernd	 er	 lögð	 fyrir	 Alþingi	 sem	 samþykkir	 hana	 sem	

þingsályktun	 að	 loknum	 umræðum.	 Í	 ályktuninni	 kemur	 fram	 meginmarkmið	 í	

barnaverndarstarfi	 þar	 sem	 barnaverndarlögin	 eru	 höfð	 til	 grundvallar.	

Framkvæmdaráætlunin	 er	 unnin	 af	 Barnaverndarstofu	 í	 samvinnu	 við	 velferðarráðuneytið.	

Stofan	hefur	unnið	 að	 stefnumarkandi	 áætlun	 sem	 ráðherra	og	 ráðuneyti	 hafa	 síðan	 tekið	

mið	af	við	gerð	framkvæmdaráætlunarinnar.	Hins	vegar	hafði	ráðuneytið	ekki	haft	samband	

við	 Barnaverndarstofu	 vegna	 gerð	 nýrrar	 áætlunar	 við	 lok	 ársins	 2014	 og	 var	

Barnaverndarstofu	 ekki	 kunn	 ástæða	 þess.	 Þau	 svör	 er	 velferðarráðuneytið	 gaf	 var	 að	

velferðarnefnd	Alþingis	hafði	gagnrýnt	 fyrri	áætlun	 fyrir	að	vera	ómarkvissa	og	óraunhæfa.	

Þó	hafði	nefndin	bent	á	mikilvægi	þess	að	hafa	samráð	við	hagsmunaaðila	 í	meira	mæli	en	

áður	hafði	tíðkast.	Því	hefur	verið	ákveðið	að	breyta	verklagi	við	gerð	framkvæmdaráætlana	í	

barnavernd,	og	mun	Barnaverndarstofa	taka	virkan	þátt	í	því	ferli	(Ríkisendurskoðun,	2015).		
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2.1.3 Barnaverndarnefndir	
Samkvæmt	barnaverndarlögum	eru	barnaverndarnefndir	á	Íslandi	pólitískt	skipaðar	í	kjölfar	

sveitarstjórnarkosninga	og	starfa	þær	á	vegum	sveitarstjórnanna.	Það	er	sveitarstjórnin	sem	

kýs	 í	 barnaverndarnefndirnar	 en	 fámennari	 sveitarfélög	 skulu	 hafa	 samvinnu	 við	 önnur	

smærri	 sveitarfélög	 um	myndun	barnaverndarnefndar	 í	 sínu	 umdæmi.	 Íbúafjöldi	 á	 bak	 við	

hverja	nefnd	skal	ekki	vera	færri	en	1500	íbúar.	Fimm	einstaklingar	eru	kosnir	í	nefndirnar	og	

eru	 þær	 skipaðar	 jafn	 mörgum	 varamönnum,	 ef	 nefndin	 nær	 hins	 vegar	 til	 fleiri	 en	 eins	

sveitarfélags	 má	 hún	 samanstanda	 af	 sjö	 einstaklingum.	 Lögin	 segja	 einnig	 til	 um	 að	

nefndirnar	skulu	skipaðar	til	jafns	körlum	og	konum	og	að	leitast	skuli	við	að	kjósa	lögfræðing	

í	nefndirnar	og	einstaklinga	með	sérþekkingu	á	málefnum	barna.	 Sveitarstjórn	ber	að	hafa	

lokið	skipun	í	barnaverndarnefnd	að	tveimur	mánuðum	liðnum	frá	sveitarstjórnarkosningum.	

Sömu	 lög	 og	 reglur	 gilda	 um	 kjörgengi	 í	 barnaverndarnefndir	 og	 á	 við	 um	 kjörgengi	 í	

sveitarstjórnarkosningum.	

Starfssvið	barnaverndarnefnda	er	þrískipt.	 Í	 fyrsta	 lagi	eftirlit	og	ber	nefndunum	að	

hafa	eftirlit	og	kanna	aðbúnað,	atferli	og	þær	aðstæður	sem	barn	elst	upp	við	ef	ástæða	er	

til.	Þeim	ber	að	meta	þarfir	þeirra	barna	sem	talið	er	að	búi	við	óviðunandi	aðstæður,	 séu	

vanrækt	eða	grunur	leiki	á	að	barn	sæti	illri	meðferð.	Annað	verkefni	nefndanna	er	að	finna	

úrræði.	 Beita	 ber	 þeim	úrræðum	 sem	barnaverndarlög	 tilgreina	 í	 viðeigandi	 aðstæðum	og	

sem	þykja	hvað	heppilegust	 til	 þess	 að	 velferð	barnsins	 sé	 tryggð.	 Síðasti	 flokkur	 verkefna	

barnaverndarnefnda	 eru	 önnur	 verkefni,	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 barnaverndarlögum.	 Undir	

þau	falla	öll	atriði	sem	viðkoma	barnaverndarnefndum	og	ekki	eru	tilgreind	hér	að	framan.	

Sveitarstjórnum	 er	 einnig	 heimilt	 að	 fela	 barnaverndarnefndum	 önnur	 verkefni	 er	 snerta	

málaflokk	barna	og	velferð	þeirra	 í	 viðkomandi	umdæmi	samkvæmt	 lögum	þessum.	 	 Lögin	

tilgreina	einnig	að	starfslið	barnaverndarnefnda	þurfi	að	búa	yfir	sérþekkingu	til	þess	að	geta	

veitt	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	þjónustu	með	viðeigandi	hætti.	Sé	slík	sérþekking	ekki	til	

staðar	eiga	barnaverndarnefndir	 að	verða	 sér	úti	um	hana	með	öðrum	hætti	 svo	þjónusta	

þeirra	verði	fullnægjandi.		

	 Hér	að	framan	hefur	verið	fjallað	um	framkvæmdaráætlun	ríkisins	í	barnavernd	hér	á	

landi.	 Árið	 2015	 lagði	 Ríkisendurskoðun	 viðhorfskönnun	 fyrir	 helstu	 ábyrgðarmenn	

barnaverndarnefnda	íslenskra	sveitarfélaga.	Niðurstöður	könnunarinnar	voru	þær	að	aðeins	

59%	 svarenda	 sögðust	 taka	mið	 af	 og	 samræma	 vinnu	 sína	 framkvæmdaráætluninni,	 14%	

sögðust	 ekki	 taka	mið	 af	 áætluninni	 við	 vinnu	 sína	 í	málaflokknum	 og	 tæplega	 þriðjungur	
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svarenda,	eða	27%,	sagðist	ekki	þekkja	til	áætlunarinnar	(Ríkisendurskoðun,	2015).	Velta	má	

því	fyrir	sér	hvort	þessar	niðurstöður	endurspegli	vinnubrögð	velferðarráðuneytisins	og	hvort	

vanda	 þurfi	 betur	 gerð	 og	 setningu	 framkvæmdaráætlunarinnar	 eða	 hvort	 þessar	

niðurstöður	segi	til	um	hæfni	þeirra	einstaklinga	sem	sitja	í	barnaverndarnefndum.	Ef	til	vill	

spila	 þessir	 tveir	 þættir	 saman.	 Einnig	 er	 vert	 að	 skoða	 hvort	 þetta	 sé	 tilkomið	 vegna	

tímaskorts	 meðal	 barnaverndarstarfsmanna	 og	 yfirmanna	 þeirra	 eða	 skorts	 á	

upplýsingaflæði.		

2.1.4 Starfsfólk	
Starfslið	barnaverndarnefnda	skal	vera	skipað	sérhæfðum	einstaklingum	samkvæmt	14.	gr.	

barnaverndarlaga.	 Ef	 slíks	 starfsliðs	 nýtur	 ekki	 við	 skal	 nefndin	 tryggja	 sér	 aðgang	 að	

viðeigandi	sérþekkingu	þegar	þörf	er	á.	Skal	það	starfslið	og	sérþekking	miða	að	því	að	hægt	

sé	 að	 veita	 börnum,	 foreldrum	 og	 skólum	 viðunandi	 ráðgjöf,	 fræðslu	 og	

uppeldisleiðbeiningar	 eftir	 þörfum.	 Einnig	 skal	 miða	 að	 því	 að	 starfsmenn	

barnaverndarnefnda	 hafi	 möguleika	 á	 að	 framkvæma	 faglegar	 rannsóknir	 á	 félagslegum	

aðstæðum	 og	 sálrænum	 högum	 barna	 þegar	 þess	 er	 þörf	 vegna	 könnunar	 á	 einstökum	

barnaverndarmálum.		

	 Barnaverndarnefnd	 hefur	 heimild	 til	 að	 fela	 einstökum	 starfsmönnum	meðferð	 og	

könnun	mála	eða	málaflokka	 samkvæmt	 reglum	er	nefndin	hefur	 sett	 sér.	 Jafnframt	hefur	

barnaverndarnefnd	heimild	 til	 að	 framselja	 téðum	starfsmanni	 vald	 í	 slíkum	tilfellum	 til	 að	

taka	einstakar	ákvarðanir	samkvæmt	barnaverndarlögum.	Þó	er	barnaverndarnefndum	ekki	

heimilt	 að	 framselja	 vald	 til	 einstakra	 starfsmanna	 til	 þess	 að	 kveða	 upp	 dómsúrskurði,	

krefjast	sjálfræðissvipitingar	og	taka	ákvarðanir	um	málshöfðun.		

	 Stjórnsýslulög	 nr.	 37/1999	 kveða	 á	 um	 aðstæður	 þegar	 starfsmaður	 og/eða		

nefndarmaður	 er	 vanhæfur	 til	 meðferðar	 máls	 og	 á	 það	 við	 um	 starfsmenn	

barnaverndarnefnda.	 Í	 þriðju	 grein	 laganna	 segir	 að	 starfsmaður	 eða	 nefndarmaður	 sé	

vanhæfur	til	meðferðar	máls	sé	hann	beinn	aðili	málsins,	forsvarsmaður	eða	umboðsmaður	

þriðja	aðila.	Sé	hann	skyldmenni	eða	maki	aðila	sem	er	til	meðferðar,	hafi	hann	tekið	þátt	í	

meðferð	málsins	á	 lægra	 stjórnsýslustigi	eða	ef	hann	hafi	 sjálfur	hagsmuna	að	gæta	vegna	

eigna	eða	aðstandenda	er	hann	óhæfur.	Þegar	meta	skal	vanhæfni	starfsmanns	skal	notast	

við	almenna	mælikvarða.	Jafnframt	getur	náin	vinátta	eða	fjandskapur	starfsmanns	til	aðila	

máls	valdið	vanhæfni	hans.	Þegar	um	slíkt	er	að	ræða	er	ekki	nóg	að	um	kunningsskap	sé	að	
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ræða	heldur	þarf	náin	vinátta	að	vera	 fyrir	hendi.	Þar	með	 talið	 í	 litlum	bæjarfélögum	þar	

sem	talið	er	að	„allir	þekki	alla“.	Við	mat	á	vanhæfni	er	notast	við	almenna	mælikvarða,	sem	

þýðir	að	skoða	verði	hvort	aðstæður	séu	til	þess	fallnar	að	draga	úr	óhlutdrægni	einstaklings.	

Þar	 sem	 flest	 mál	 og	 ákvarðanir	 sem	 barnaverndaryfirvöld	 taka	 snerta	 persónulega	 hagi	

einstaklinga	 er	 mikilvægt	 að	 ákvarðanir	 og	 niðurstöður	 séu	 yfir	 gagnrýni	 hafnar	

(Barnaverndarstofa,	2015).		

	 Barnaverndarnefndir	 og	 starfsmenn	 þeirra	 fjalla	 um	 afar	 viðkvæma	 þætti	 í	 lífi	

einstaklinga	og	 fjölskyldna	þeirra.	Starf	þeirra	getur	því	verið	vandasamt	og	á	köflum	erfitt	

fyrir	 einstaklinginn	 en	 hann	 þarf	 að	 hafa	 góða	 þekkingu	 á	 aðstæðum	 barna,	 einkennandi	

samskiptaform	 í	 fjölskyldum	 og	 þekkja	 til	 hlítar	 ólík	meðferðarform	 er	 standa	 börnum	 og	

fjölskyldum	þeirra	 til	boða.	Enn	 fremur	þarf	viðkomandi	að	þekkja	öll	 lög	og	 reglugerðir	er	

snerta	málaflokk	barna.	Margir	þættir	koma	að	því	hvernig	barnaverndarstarfsmaður	upplifir	

sig	og	líður	í	starfsumhverfi	sínu,	það	er	hvernig	hann	upplifir	álag	og	streitu	sem	fylgt	getur	

starfinu.	Getur	skipt	sköpum	að	starfsmenn	njóti	 stuðnings	og	trausts	 frá	yfirboðara	sínum	

sem	 og	 að	 skipulagning	 og	 verkstjórn	 sé	 skýr.	 Einnig	 þurfa	 verklagsreglur	 og	 vinnuferli	 að	

vera	 tiltæk	 öllum	 starfsmönnum	 og	 starfsmannastefna	 að	 fela	 í	 sér	 stuðning	 og	 aðhald	

gagnvart	nýju	starfsfólki	svo	eitthvað	sé	nefnt	(Barnaverndarstofa,	2015).	 	

2.1.5 Þyngd	og	fjöldi	mála	barnaverndarstarfsmanna	

Mál	 er	 koma	 á	 borð	 barnaverndarstarfsmanna	 eru	 jafn	 ólík	 og	 einstaklingarnir	 sem	 þau	

snerta.	Eitt	mál	getur	krafist	allrar	athygli	starfsmannsins,	til	dæmis	ef	ekki	hefur	tekist	að	ná	

samvinnu	við	viðkomandi	fjölskyldu	eða	um	er	að	ræða	atburði	er	bera	skjótt	að	og	krefjast	

þess	að	brugðist	sé	fljótt	við.	Slík	mál	geta	falið	í	sér	að	um	mikla	óreglu	sé	að	ræða	hjá	barni	

eða	 foreldri.	Hins	 vegar	eru	mál	þar	 sem	 full	 samvinna	hefur	náðst	þar	 sem	könnun	máls,	

áætlanagerð	og	stuðningsúrræði	vinnast	rólega	en	örugglega.	Því	hefur	reynst	erfitt	að	koma	

upp	 ákveðnum	 stöðlum	 um	 fjölda	 mála	 á	 hvern	 starfsmann	 vegna	 ólíks	 eðlis	 þeirra	

(Barnaverndarstofa,	2015).		

	 Þegar	 reikna	 þarf	 út	 starfsmannaþörf	 einstakra	 barnaverndarnefnda	 hefur	 eftir	

fremsta	 megni	 verið	 reynt	 að	 áætla	 vinnuálag	 á	 starfsmennina	 eða	 „þunga“	 hvers	 máls.	

Málum	barnaverndarnefndar	 er	 skipt	 niður	 í	 þrjá	 flokka.	Undir	 flokk	 eitt	 falla	 auðveldustu	

málin,	 þar	 sem	 tilkynning	 berst	 og	 könnun	 er	 framkvæmd	 en	 málið	 svo	 látið	 niður	 falla.	

Einnig	 falla	mál	 undir	 flokk	 eitt	 þegar	 könnun	máls	 hefst,	 ráðgjöf	 er	 veitt	 og	 eftirfylgni	 af	
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einhverju	 tagi	 en	 önnur	 úrræði	 eru	 ekki	 nýtt.	 Undir	 flokk	 tvö	 falla	 mál	 sem	 teljast	 til	

fósturmála	þar	sem	krafist	er	reglulegs	eftirlits	í	lengri	eða	skemmri	tíma.	Einnig	mál	þar	sem	

notast	 er	 við	 einhvers	 konar	 stuðningsúrræði,	 sumardvalir	 barna	 og	 minniháttar	

kynferðisafbrotamál	falla	þar	undir.	Undir	flokk	þrjú	flokkast	svo	erfiðustu	málin.	Þar	eru	öll	

þvingunarmál,	mál	þar	sem	mikils	utanumhalds	er	krafist,	mál	sem	fela	í	sér	vímuefnaneyslu	

unglings,	afbrot,	 ítarlegar	greiningar	og	jafnvel	vistun	á	meðferðarheimili.	Einnig	teljast	þau	

kynferðisbrotamál	sem	fara	í	Barnahús	og/eða	til	lögreglu	til	flokks	þrjú	sem	og	þau	mál	sem	

fela	í	sér	að	börn	fara	í	tímabundið	fóstur	(Barnaverndarstofa,	2015).	

	 Þegar	tekið	er	tillit	til	fyrrsagðrar	flokkaskiptingar	og	þeirrar	þekkingar	sem	til	staðar	

er	um	barnaverndarstarf	 er	ekki	hægt	að	ætlast	 til	 þess	að	barnaverndarstarfsmaður	 sinni	

meira	en	25	til	30	málum	á	hverjum	tíma.	Á	sú	greining	við	um	mál	sem	flokkast	undir	flokk	

tvö	 eða	 þrjú	 hér	 að	 framanverðu.	 Jafnframt	 þarf	 að	 taka	 tillit	 til	 þess	 að	 þetta	 eru	 aðeins	

leiðbeinandi	tölur	og	eitt	þungt	barnaverndarmál	getur	krafist	mikillar	athygli	og	vinnu	eins	

starfsmanns	 í	 óákveðinn	 tíma	 þar	 sem	 ekki	 gefst	 rúm	 til	 þess	 að	 sinna	 öðrum	 málum	

(Barnaverndarstofa,	2015).	Til	 samanburðar	var	meðalmálafjöldi	 í	barnavernd	 í	Noregi	árið	

2015	20	mál	á	hvern	starfsmann.	Telja	yfirvöld	þar	í	landi	að	20	mál	séu	of	mörg	mál	og	hafa	

sett	 sér	 það	 markmið	 að	 reyna	 að	 fækka	 málum	 hvers	 starfsmanns	 niður	 í	 tíu	 mál	

(Fellesorganisasjonen,	2015).	

2.1.6 Áskoranir	barnaverndarstarfsmanna	í	starfi	

Starf	 barnaverndarstarfsmanna	 felur	 í	 sér	 ýmsar	 áskoranir	 en	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	

starfskröfur	og	vinnuálag	geta	verið	of	miklar	fyrir	starfsmennina.	Geta	þeir	upplifað	daglega	

mikið	álag	og	óviðráðanlegan	 fjölda	mála	miðað	við	þann	 tíma	 sem	gefst	 til	 að	 vinna	þau.	

Mikill	 fjöldi	 mála	 hefur	 verið	 tengdur	 við	 ófullnægjandi	 kannanir	 mála	 og	 mikla	

starfsmannaveltu	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Barnaverndarstarfsmenn	þurfa	oft	að	búa	við	lélega	

vinnuaðstöðu,	 mikið	 vinnuálag	 og	 lág	 laun	 en	 jafnframt	 sinna	 þeir	 mjög	 krefjandi	 og	

ábyrgðarfullu	 starfi	 (Kim,	 2011).	 Fjöldi	 félagsráðgjafa	 og	 annarra	 	 fagaðila	 hefja	 störf	 í	

barnavernd	 vegna	 löngunar	 til	 þess	 að	 hjálpa	 börnum	 og	 fjölskyldum	 þeirra.	 Þeim	 verður	

fljótt	ljóst	að	starfið	er	mörgum	takmörkunum	háð	þar	sem	foreldrum	stendur	oft	stuggur	af	

þeim.	 Jafnfram	 getur	 takmörkun	 og	 vöntun	 á	 úrræðum	 stuðlað	 að	 því	 að	

barnaverndarstarfsmenn	geta	upplifað	sig	gagnslausa	(Kim,	2011).		Kim	(2011)	sýndi	fram	á	í	

rannsókn	sinni	að	félagsráðgjafar	sem	starfa	við	barnavernd	upplifa	hvað	mest	vinnuálag	og	
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hlutverkaárekstur	 þegar	 þeir	 eru	 bornir	 saman	 við	 félagsráðgjafa	 á	 öðrum	 starfsvettvangi.	

Auk	 þess	 upplifa	 þeir	 minnsta	 sjálfstæðið	 í	 vinnu	 sinni	 miðað	 við	 félagsráðgjafa	 á	 öðrum	

sviðum.	Starfsvettvangur	barnaverndarkerfisins	hefur	einnig	verið	tengdur	við	tilfinningalega	

örmögnun	starfsmanna.	

Eitt	 af	 einkennum	 félagsráðgjafa	 og	 annarra	 fagaðila	 sem	 starfa	 við	 barnavernd	 á	

Norðurlöndunum	 er	 að	 flestir	 starfa	 fyrir	 sveitarfélög	 í	 viðkomandi	 landi.	 Ætlast	 er	 til	 að	

starfsmennirnir	 starfi	 sem	þjónar	 hins	 opinbera,	 séu	 tryggir	 lögum	og	 reglum	 sem	 lúta	 að	

verkefnum	þeirra	og	á	 sama	tíma	eiga	þeir	að	styðja	við	bakið	á	 skjólstæðingum	sínum	og	

vernda	 réttindi	 þeirra	 (Meewisse,	 Scaramuzzino	 og	 Sward,	 2011).	 Auk	 þess	 sem	

félagsráðgjafar	 þurfa	 bæði	 að	 huga	 að	 þörfum	 skjólstæðingsins	 og	 beita	 ákveðnu	 valdi	 og	

reglum	á	sama	tíma,	er	einnig	þörf	fyrir	 jafnri	meðferð	skjólstæðinga.	Einnig	þarf	að	aðlaga	

úrræði	að	einstökum	þörfum	og	aðstæðum	hvers	og	eins.	Þrátt	fyrir	að	félagsráðgjöf	beiti	sér	

fyrir	því	að	kanna	alla	þætti	félagslegra	aðstæðna	skjólstæðinga	er	einnig	mikilvægt	að	huga	

að	 einstaklingnum	 sjálfum	 og	 beina	 athyglinni	 að	 þeirra	 vandamálum	 og	 annmörkum.	 Að	

lokum	þarf	að	taka	með	í	reikninginn	að	flestir	félagsráðgjafar	hafa	metnað	og	löngun	til	þess	

að	 veita	 góða	 þjónustu	 og	 gagnast	 skjólstæðingum	 sínum,	 en	 uppbygging	 og	 reglur	

skrifræðisins	 sem	 og	misjöfn	 skipting	 valds	 milli	 félagsráðgjafans	 og	 skjólstæðingsins	 geta	

staðið	í	vegi	fyrir	því	(Meewisse,	Scaramuzzino	og	Sward,	2011).	

	 Til	 þess	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 mikilvægi	 þess	 að	 vinna	 úr	 vinnuálagi	 og	 streitu		

félagsráðgjafa	 sem	 starfa	 við	 barnavernd	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 sérfræðingar	 í	

velferðarþjónustu	vinna	oftar	en	ekki	við	viðkvæma	málaflokka.	Þurfa	þeir	því	að	hafa	nógan	

tíma	og	 svigrúm	 til	 þess	að	geta	 sinnt	 starfinu	 sem	skyldi.	Hafa	 fagaðilar	 ákveðið	vald	 í	 lífi	

skjólstæðinga	 sinna	 þar	 sem	 þeir	 geta	 stuðlað	 að	 hjálp	 til	 sjálfshjálpar	 og	 haft	 jákvæð	 og	

uppbyggileg	áhrif	á	 líf	þessa	fólks.	En	þar	sem	er	hægt	að	gera	gott	er	einnig	hægt	að	hafa	

slæm	 áhrif.	 Fagaðilar	 geta	 því	 haft	 slæm	 áhrif	 á	 líf	 skjólstæðinga	 sinna	með	 því	 að	 lækka	

sjálfsmat	þeirra	og	geta	þeir	gert	þjónustuþega	háða	þeirri	þjónustu	sem	veitt	er.	Hættan	á	

slíku	eykst	ef	fagaðilarnir	eru	ekki	nógu	vel	í	stakk	búnir	til	þess	að	takast	á	við	starf	sitt,	til	að	

mynda	 ef	 þeir	 finna	 fyrir	 of	 miklu	 vinnuálagi	 og	 langvarandi	 streitu	 (Freydís	 Jóna	

Freysteinsdóttir,	2012).	
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2.2 Hugtök	og	kenningar	

2.2.1 Streita	
Vinnutengd	streita	 (e.	work	stress)	er	ein	af	 stóru	áskorunum	nútímans	hvað	varðar	heilsu	

starfsmanna	 og	 velferð	 fyrirtækja	 og	 vísar	 hugtakið	 til	 andlegra	 og	 líkamlegra	 viðbragða	

starfsmanna	 við	 álagi	 tengdu	 starfi	 þeirra.	 Vinnustreita	 er	 eitt	 stærsta	 vinnutengda	

heilsufarsvandamál	 í	 Evrópu	 og	 víðar,	 en	 aðeins	 bakverkir	 hrjá	 fleiri	 einstaklinga	 en	

vinnustreita.	 Heimildir	 sýna	 að	 um	 fjórðungur	 vinnuþega	 í	 Evrópu	 þjáist	 af	 vinnustreitu	 í	

einhverju	 formi	 (Guðbjörg	 Linda	 Rafnsdóttir,	 2006).	 	 Þeir	 starfsmenn	 sem	 eru	 undir	miklu	

álagi	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 vera	 óheilbrigðir,	 minna	 áhugasamir	 og	 afkastaminni	 en	 aðrir	

starfsmenn.	Fyrirtæki	með	slíka	starfsmenn	eru	ólíkleg	til	að	standa	vel	að	vígi	 í	samkeppni	

við	önnur	 fyrirtæki	eða	 stofnanir.	 Streita	getur	 komið	 fram	vegna	þrýstings	 frá	heimili	 eða	

vinnu.	 Yfirmenn	 geta	 yfirleitt	 ekki	 hlíft	 starfsmönnum	 sínum	 frá	 utanaðkomandi	 streitu	 en	

geta	hins	vegar	varið	þá	gegn	vinnutengdri	streitu.	Vinnutengd	streita	er	svar	einstaklinga	við	

kröfum	 og	 þrýstingi	 á	 vinnustað	 sem	 samsvara	 ekki	 þekkingu	 og	 atgervi	 viðkomandi	

einstaklings.	 Slíkt	 reynir	 á	 hæfni	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 störf	 sín	 (Siegrist	 og	

Rödel,	2006).		

	 Áhrif	 vinnustreitu	 á	 einstaklinga	 geta	 verið	margvísleg	og	 streita	hefur	mismunandi	

áhrif	 á	 hvern	 og	 einn.	 Vinnustreitu	 er	 lýst	 sem	afurð	 af	 flóknu	 samspili	 umhverfisþátta	 og	

kröfum	 skipulagsheildarinnar.	Vinnustreita	 getur	orsakað	óeðlilega	hegðun	og	 starfsröskun	

einstaklinga,	hún	getur	einnig	orsakað	slæma	líkamlega	og	andlega	heilsu.	Þegar	slík	streita	

hefur	 verið	 langvarandi	 getur	 hún	 valdið	 sálrænum	 vanda	 og	 aukið	 líkurnar	 á	 geðrænum	

vandamálum	hjá	einstaklingum.	Slíkt	getur	 leitt	af	sér	 fjarvistir	 frá	vinnu	og	 jafnvel	komið	 í	

veg	 fyrir	 að	 starfsmaður	 geti	 unnið	 framar	 (Theorell,	 2004).	 Þegar	 einstaklingur	 upplifir	

streitu	 getur	 verið	 erfitt	 að	 finna	 jafnvægi	 á	milli	 vinnu	og	 annarra	 þátta	 daglegs	 lífs.	 Slíkt	

ójafnvægi	 getur	 orðið	 til	 þess	 að	 einstaklingurinn	 sækir	 í	 heilsuspillandi	 líferni	 líkt	 og	

reykingar,	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu.	 Streita	 getur	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 ofnæmiskerfið	 og	

dregið	úr	getu	líkamans	til	þess	að	verjast	sýkingum	(World	Health	Organization,	2003).	 	

Talið	er	að	vinnustreita	hafi	áhrif	á	eftirfarandi	þætti	hjá	 fyrirtækjum	og	stofnunum;	a)	

auknar	fjarvistir	starfsmanna,	b)	skortur	á	hollustu	við	fyrirtækið,	c)	aukin	starfsmannavelta,	

d)	skaðleg	áhrif	á	starfs-	og	afkastagetu,	e)	auknar	líkur	á	vinnuslysum,	f)	lélegri	þjónusta	við	
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viðskiptavini	 og	 auknar	 kvartanir	 vegna	 þjónustu	 og	 g)	 skaðleg	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækisins	

bæði	hjá	starfsmönnum	og	út	á	við	(World	Healt	Organization,	2003).	

2.2.2 Vinnulíkan	um	streituþætti,	áhrifavalda	og	birtingarmyndir	

Líkan	Rollinson	(2005)	um	streitu	og	streituþætti	sýnir	ferli	streitu	og	lýsir	hvaða	innri	þættir	

hafa	áhrif	á	þróun	vinnustreitu.	 Líkanið	 sýnir	vinnustreitu	þróast	 í	 gegnum	þrjú	 stig.	 Fyrsta	

stigið	 sýnir	 streituþætti	og	aðstæður	sem	eru	 líklegar	 til	þess	að	valda	því	að	einstaklingur	

upplifi	 streitu	 og	 spennu.	 Millistigið	 er	 streitan	 sem	 einstaklingurinn	 upplifir,	 eða	 eru	

viðbrögð	 hans	 við	 streituþáttunum.	 Þriðja	 stigið	 sýnir	 svo	 mögulegar	 birtingarmyndir	

streitunnar	fyrir	einstaklinginn	eins	og	sést	á	mynd	2.		

Hafa	verður	hugfast	að	þættirnir	sem	koma	fram	í	 líkaninu	eru	ekki	meitlaðir	 í	stein	

og	 á	 það	 sérstaklega	 við	 um	áreiti	 og	 streituvaldandi	 þætti.	 Það	 sem	einstaklingur	 upplifir	

sem	áreiti	upplifa	aðrir	ef	til	vill	sem	eðlilegt	ástand.	Einnig	geta	menningarlegir	þættir	haft	

áhrif	á	hvaða	þættir	teljast	streituvaldandi	og	hverjir	ekki.	Í	sumum	menningarheimum	hafa	

einstaklingar	 sérstaklega	 lágt	 þol	 fyrir	 óvissu	 og	 óstöðugleika	 en	 annars	 staðar	 getur	 slíkt	

talist	til	hversdagslegra	þátta.		
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Mynd	2	Vinnulíkan	um	streitu	(Rollinson,	2005,	bls.	270).	 	 	 	

	

Hér	 hafa	 streituvaldandi	 þættir	 verið	 teknir	 saman	 í	 fjóra	 flokka	 líkt	 og	 sýnt	 er	 í	

líkaninu	 og	 verður	 hér	 farið	 stuttlega	 yfir	 hvern	 þeirra.	 Umhverfisþættir	 samanstanda	 af	

þáttum	 sem	 geta	 valdið	 áhyggjum	 og	 gert	 einstaklinga	 kvíðna	 og	 órólega	 í	 umhverfi	

stofnunarinnar	 sem	 þeir	 vinna	 við.	 Í	 vestrænum	 samfélögum	 er	 vinna	 einn	 grunnþáttur	

daglegs	 lífs	 og	 allir	 þættir	 sem	 taldir	 eru	 ógna	 starfsöryggi	 einstaklings	 geta	 orðið	

streituvaldandi.	Ný	ríkisstjórn	getur	haft	önnur	forgangsatriði	en	forverar	hennar,	vegna	þess	

getur	 breyting	 á	 pólitísku	 umhverfi	 borið	með	 sér	 óvissu	 og	 valdið	 streitu.	 Eins	 geta	 vissir	



24	

félagslegir	þættir	valdið	óöryggi,	til	að	mynda	mismunun	á	grunni	þjóðháttar	eða	kynhneigð.	

Hraðar	tækniframfarir	geta	einnig	valdið	kvíða	og	streitu	hjá	einstaklingum	þar	sem	þær	geta	

haft	 þýðingarmikil	 áhrif	 á	 líf	 einstaklinga.	 Að	 halda	 í	 við	 slíkar	 framfarir	 getur	 valdið	

erfiðleikum	hjá	nær	öllum	einstaklingum.	Slíkar	nýjungar	krefjast	þess	að	notendur	aðlagist	

nýrri	tækni	og	þróist	persónulega	í	starfi	(Rollinson,	2005).	

	 Ákveðnir	 þættir	 varðandi	 hlutverk	 einstaklings	 geta	 einnig	 verið	 streituvaldandi	 og	

má	 þar	 nefna	 nærumhverfi	 á	 vinnustað.	 Einnig	 geta	 aðstæður	 haft	 mikil	 áhrif	 þegar	 það	

kemur	 að	 afkastagetu	 einstaklings.	Má	 þar	 nefna	 hitastig,	 lýsingu,	 ósnyrtilegt	 umhverfi	 og	

hávaða.	Ýmsir	þættir	í	vinnu	einstaklings	geta	einnig	stuðlað	að	aukinni	streitu	og	kvíða.	Starf	

sem	 virkar	 vélrænt	 og	 síendurtekið	 á	 einstakling	 getur	 gert	 að	 verkum	 að	 einstaklingur	

upplifir	 takmarkaða	 verkefnastjórnun	 og	 persónulega	 ábyrgð.	 Starf	 sem	 felur	 í	 sér	 mikla	

sjálfsstjórn	hefur	aftur	á	móti	öfug	áhrif	og	virkar	sem	stuðpúði	fyrir	öðrum	streituvaldandi	

þáttum.	Síendurtekin	vinna	sem	ekki	er	nógu	krefjandi	fyrir	einstakling	getur	orsakað	kvíða,	

þunglyndi	og	leiða	sem	allt	getur	leitt	til	streitu.	Nánast	allir	einstaklingar	hafa	einhvern	tíma	

á	 ævi	 sinni	 þurft	 að	 vinna	 undir	 miklu	 álagi.	 Vari	 slíkt	 ástand	 tímabundið	 geta	 flestir	

einstaklingar	tekist	á	við	það.	Sé	ástandið	hins	vegar	langvarandi	getur	það	orsakað	streitu	á	

háu	 stigi	 og	 komið	 niður	 á	 afkastagetu	 og	 gæði	 vinnu	 og	 þjónustu	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	

(Rollinson,	2005).	

Birtingarmyndir	 streitu	 geta	 verið	 margvíslegar	 en	 líkt	 og	 líkan	 Rollinsons	 sýnir	

skiptast	 þær	 helst	 niður	 í	 líkamlega-,	 sálræna-,	 vitsmunalega-	 og	 hegðunarlega	

birtingarmyndir.	Streita	getur	haft	slæm	áhrif	á	líkamlega	heilsu	einstaklinga.	Innkirtlakerfið	

gerir	líkamanum	kleift	að	veita	viðnám	gegn	sýklum	og	örverum.	Það	leikur	einnig	veigamikið	

hlutverk	þegar	 kemur	 að	 aðlögunarhæfni	 einstaklinga	og	 getu	 til	 að	 takast	 á	 við	nýjungar,	

óvissu	og	átök.	En	slíkar	aðstæður	ala	af	sér	streitu.	Sé	gengið	á	forða	innkirtlakerfisins	með	

því	að	takast	á	við	streituvaldandi	aðstæður	hefur	 líkaminn	minni	getu	til	þess	að	spyrna	á	

móti	sýklum	og	örverum	sem	geta	valdið		honum	skaða.	Einnig	er	þekkt	að	mikil	streita	getur	

aukið	magn	kólesteróls	í	blóði	og	þar	með	auknum	blóðþrýstingi	(Rollinson,	2005).	

	 Birtingarmyndir	streitu	geta	einnig	verið	í	formi	sálrænna	einkenna	líkt	og	gremju	og	

árásarhneigðar.	Gremja	getur	gert	vart	við	sig	ef	aðstæður	koma	í	veg	fyrir	að	einstaklingur	

nái	markmiði	sínu.	Vari	ástandið	til	skamms	tíma	er	lítil	hætta	á	að	einstaklingurinn	verði	fyrir	

skaða.	Vari	ástandið	aftur	á	móti	í	langan	tíma	eða	einstaklingur	nær	þolmörkum	sínum	getur	

gremja	orsakað	tilfinningalegt	ójafnvægi	og	hæglega	leitt	til	árásarhneigðar.	Ekki	ætti	því	að	
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koma	 á	 óvart	 að	mikil	 streita	 hefur	 verið	 tengd	 við	 hegðun	 sem	 einkennist	 af	 ágengni	 og	

fjandsemi.	 Kvíði	 er	 önnur	 sálræn	 birtingarmynd	 streitu.	 Kvíði	 getur	 orsakast	 af	 því	 að	

einstaklingurinn	eygir	enga	áhrifaríka	leið	til	að	takast	á	við	erfiðar	aðstæður	sem	geta	komið	

upp.	Óvissa	og	margræðni	eru	grunnþættirnir	 sem	stuðla	að	kvíða	hjá	einstaklingum	en	sé	

kvíði	hóflegur	getur	það	hjálpað	fólki	að	halda	sér	á	tánum	og	gert	það	fært	um	að	takast	á	

við	 hin	 ýmsu	 verkefni.	 Fari	 kvíðinn	 hins	 vegar	 úr	 böndunum	 getur	 hann	 orsakað	 lélegri	

aðlögunarhæfni,	 fjarveru	og	 jafnvel	árásarhneigð.	Streita	getur	einnig	 leitt	af	sér	kulnun	en	

hún	getur	verið	skilgreind	sem	upplifun	örmögnunar	sem	þróast	þegar	einstaklingur	upplifir	

of	mikinn	þrýsting	á	vinnustað	og	uppspretta	ánægju	í	starfi	er	 lítil	sem	engin.	Farið	verður	

nánar	í	hugtakið	kulnun	hér	á	eftir	og	það	skilgreint	ítarlegar	(Rollinson,	2005).	

	 Vitsmunalegar	 birtingarmyndir	 streitu	 eru	 margvíslegar,	 en	 þær	 algengustu	 eru	 að	

það	 dregur	 úr	 einbeitingu,	 veldur	 minnisrýrnun,	 einbeitingarskorti	 og	 í	 öfgakenndum	

tilfellum	hugsanabresti	og	geðrænum	vandmálum.	Þar	sem	samband	milli	streitu	og	hugsana	

er	flókið	hefur	reynst	erfitt	að	skilgreina	nákvæmar	afleiðingar	streitu	(Rollinson,	2005).	

2.2.3 Kulnun	
Starf	fagaðila	sem	starfa	hjá	stofnunum	sem	vinna	með	fólk,	velferð	þess	og	þarfir	felur	oft	í	

sér	að	miklum	tíma	er	varið	með	skjólstæðingum.	Oftar	en	ekki	snúast	samskipti	þeirra	um	

vandamál	einstaklingsins,	hvort	sem	þau	eru	sálræns	eðlis,	félagsleg	eða	líkamleg.	Samskiptin	

eru	 oft	 tilfinningahlaðin	 og	 mótuð	 af	 reiði,	 ráðaleysi,	 ótta	 og	 örvæntingu	 af	 hálfu	

skjólstæðingsins.	Algengt	er	að	 lausnir	við	vandamálum	skjólstæðinga	séu	ekki	auðfundnar	

sem	getur	valdið	vonbrigðum	hjá	þeim	einstaklingum	sem	um	ræðir.	Fyrir	fagaðila	sem	vinna	

með	fólki	við	slíkar	aðstæður	getur	langvarandi	streita	orsakað	tilfinningalega	uppgjöf	og	að	

lokum	valdið	kulnun	(e.	Burnout)	(Maslack	og	Jackson,	1981).	

	 Kulnun	 er	 heilkenni	 sem	 samanstendur	 af	 tilfinningalegri	 örmögnun	 og	 vantrú	 sem	

algeng	 er	 meðal	 einstaklinga	 sem	 sinna	 vinnu	 með	 fólki.	 Megineinkenni	 kulnunar	 er	

tilfinningaleg	örmögnun	en	algengt	er	að	fagaðilum	finnist	þeir	ekki	lengur	geta	gefið	meira	

af	sér	tilfinningalega.	Annað	einkenni	kulnunar	er	þróun	neikvæðra	viðhorfa	og	tilfinninga	í	

garð	 skjólstæðinga.	 Slík	 neikvæð	 viðbrögð	 við	 skjólstæðingum	 geta	 verið	 tengd	

tilfinningalegri	örmögnun	en	þessir	tvær	þættir	kulnunar	virðast	hafa	samverkandi	áhrif.	Slík	

harðbrjósta	 og	 jafnvel	 ómannúðleg	 skynjun	 á	 öðrum	 einstaklingum	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	

fagaðilar	 telji	 skjólstæðinga	 sína	 eiga	 jafnvel	 vandræði	 sín	 skilið.	 Slík	 viðhorf	 fagaðila	 til	
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skjólstæðinga	 sinna	 hafa	 þótt	 algeng	 á	 síðastliðnum	 árum	 og	 eru	 vel	 skrásett	 af	

fræðimönnum.	 Þriðja	 einkenni	 kulnunar	 er	 tilhneiging	 til	 þess	 að	 meta	 sjálfan	 sig	 á	

neikvæðan	 hátt,	 sérstaklega	 með	 tilliti	 til	 vinnu	 einstaklingsins	 með	 skjólstæðingum.	

Starfsmenn	verða	óhamingjusamir	og	óánægðir	með	sjálfa	sig	og	upplifa	starf	 sitt	og	afrek	

sem	ófullnægjandi	(Maslach	og	Jackson,	1981;	Wagaman,		Geiger,	Shockley	og	Segel,	2015).	

	 Afleiðingar	 kulnunarheilkennisins	 geta	 verið	 skæð	 fyrir	 starfsfólk,	 skjólstæðinga	 og	

stærri	 stofnanir	 sem	 þeir	 eiga	 samskipti	 við.	 Niðurstöður	 rannsókna	 hafa	 sýnt	 að	 kulnun	

getur	leitt	til	hnignunar	á	gæðum	umönnunar	og	þjónustu	sem	er	veitt	af	fagaðilum.	Einnig	

virðist	kulnun	vera	þáttur	í	starfsmannaveltu,	fjarvistum	og	slæmum	vinnuanda.	Þar	að	auki	

hefur	kulnun	verið	tengd	við	margvísleg	einkenni	þjáningarfagaðila.	Má	þar	nefna	líkamlega	

örmögnun,	 svefnleysi,	 aukna	 neyslu	 áfengis	 og	 vímuefna	 og	 vandamál	 sem	 snúa	 að	

parsambandi	og	fjölskyldu	(Wagaman	o.fl.,	2015).	Sjá	má	ferli	kulnunar	og	afleiðingar	hennar	

á	mynd	3.	
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Mynd	3	Ferli	kulnunar	(Rollinson,	2005,	bls.	281)		

	

2.3 Barnaverndarstarf	og	vinnuálag	í	ljósi	rannsókna	
Hlutverk	félagsráðgjafa	og	annarra	fagaðila	sem	starfa	innan	félagsþjónustu	og	barnaverndar	

er	að	vernda	og	valdefla	þá	skjólstæðinga	sína	sem	minna	mega	sín	og	geta	verið	félagslega	

einangraðir.	Þeim	ber	að	hjálpa	einstaklingum	til	að	bæta	líkamlega	og	andlega	heilsu	sína	í	

samfélagi	 sem	einkennist	 af	 fjárhagslegum	ójöfnuði	og	 	 varnarleysi.	 Félagsráðgjafar	 standa	

frammi	fyrir	hinum	flókna	heimi	mannlegrar	hegðunar	í	félagslegu	samhengi,	heimi	þar	sem	

flosnar		upp	úr	samböndum,	mikið	er	um	tilfinningarót	og	persónulegar	þarfir	og	langanir	eru	

óuppfylltar	(Hamama,	2012).	
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Árið	 2012	 framkvæmdi	 norska	 ríkisendurskoðunin	 rannsókn	 á	 barnaverndarstarfi	 í	

sveitarfélögum	þar	 í	 landi.	 Ástæða	 rannsóknarinnar	 var	 að	 barnaverndarstarfsmenn	 höfðu	

um	nokkurra	ára	skeið	átt	erfitt	með	að	uppfylla	kröfur	barnaverndarlaga.	Einnig	hafði	fjöldi	

barna	sem	barnavernd	veitti	þjónustu	aukist.	Markmið	 rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvað	

þurfti	til	þess	að	veita	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	viðeigandi	þjónustu	og	að	sú	þjónusta	

bærist	 á	 réttum	 tíma.	 Jafnframt	 að	 bera	 kennsl	 á	 vankanta	 þjónustunnar	 og	 finna	 orsakir	

þeirra.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 helsta	 vandamál	 þjónustu	

barnaverndaryfirvalda	í	Noregi	væri	langur	afgreiðslutími.	Í	mörgum	sveitarfélögum	tók	það	

langan	tíma	fyrir	börn	og	fjölskyldur	að	fá	viðeigandi	aðstoð	en	með	aukinni	tíðni	greininga	

og	sértækra	úrræða	fyrir	börn	höfðu	málin	þyngst	í	gegnum	árin.	Fjöldi	starfmanna	hafði	hins	

vegar	ekki	þróast	í	takt	við	fyrrsagðar	breytingar	og	var	það	sem	helst	hefur	staðið	í	vegi	fyrir	

því	að	starfsmenn	gætu	sinnt	starfi	sínu	sem	skyldi.	Niðurstaðan	var	því	skortur	á	starfsfólki	

og	of	mikill	fjöldi	mála	á	hvern	starfsmann	þegar	tekið	var	tillit	til	þyngdar	og	eðli	hvers	máls	

(Rikisrevisjonen,	2012).	

	 Fjölmargar	 rannsóknir	 styðja	 niðurstöður	 norsku	 ríkisendurskoðunarinnar	 og	 getur	

mikið	 vinnuálag	og	 vinnustreita	orsakað	háa	 starfsmannaveltu	hjá	barnaverndaryfirvöldum	

(Hamama,	2012;	Pösö	og	Forsman,	2013;	Shier,	o.fl.,	2012;	Westbrook,	Ellis	og	Ellet,	2006).		

Mikil	 starfsmannavelta	getur	haft	 slæm	áhrif	á	þjónustu	við	börn	og	 fjölskyldur	þeirra,	þar	

sem	 tíð	 starfsmannaskipti	 hafa	 óhjákvæmilega	 þau	 áhrif	 að	 starfsmenn	 eru	 reynsluminni.	

Algengt	er	að	barnaverndarstarfsmenn	upplifi	 neikvæðar	aðstæður	 í	 vinnu	 sinni.	Geta	þeir	

þurft	að	horfa	upp	á	og	aðstoða	börn	sem	orðið	hafa	fyrir	 illri	meðferð	af	hálfu	foreldra	og	

forsjáraðila	sinna.	Einnig	geta	þeir	lent	í	aðstæðum	þar	sem	öryggi	þeirra	er	ógnað.	Þurfa	þeir	

reglulega	að	taka	erfiðar	ákvarðanir	um	velferð	barna	og	á	sama	tíma	að	reyna	að	ná	tökum	

á	ágreiningi	og	flóknum	vandamálum	fjölskyldunnar.	Þegar	jafn	krefjandi	starf	og	barnavernd	

er	 parað	 saman	 við	 of	 mikið	 vinnuálag,	 geta	 áhrifin	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	

barnaverndarstarfsmanninn	 og	 komið	 í	 veg	 fyrir	 að	 hann	 sé	 fær	 um	 að	 veita	 börnum	 þá	

þjónustu	 sem	þau	þurfa.	 Slíkar	 aðstæður	 geta	 leitt	 til	minni	 starfsánægju	og,	 eins	og	 áður	

sagði,	meiri	starfsmannaveltu		(Shier,	o.fl.,	2012).	

	 Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	 fylgni	milli	 þess	að	 starfa	 sem	barnaverndarstarfsmaður	og	

kulnunar	 í	 starfi.	Börn	og	unglingar	eru	einn	stærsti	hópur	einstaklinga	sem	félagsráðgjafar	

veita	þjónustu	en	talið	er	að	á	milli	9	og	29%	barna	og	unglinga	undir	18	ára	aldri	sýni	þroska-
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,	 tilfinninga-	 eða	 hegðunarraskanir	 upp	 að	 ákveðnu	 marki.	 Flestar	 slíkar	 raskanirnar	 eru	

langvarandi	 og	 hafa	 forspárgildi	 fyrir	 vandamál	 á	 fullorðinsárum.	 Krafist	 er	 af	

barnaverndarstarfsmönnum	 að	 þeir	 sýni	 varfærni	 og	 standist	 háar	 siðferðislegar	 kröfur	

sökum	eðli	vinnu	sinnar	og	varnarleysi	skjólstæðinga	sinna	(Lonergan,	O´Halloran	og	Crane,	

2004).	 Starfsmennirnir	 þurfa	 einnig	 að	 vinna	 samhliða	 flóknum	 kerfum	 í	 lífi	 barnsins	 sem	

tengjast	 innbyrðis,	má	þar	nefna	 foreldra,	ættingja,	 skóla,	 samstarfsmenn	og	samvinnu	við	

aðrar	stofnanir.	Einnig	getur	það	verið	áskorun	 fyrir	 starfsmann	að	viðhalda	áhuga	barns	á	

meðferð	og	úrræðum.	Ástæða	þess	er	að	börn	 telja	 sig	yfirleitt	ekki	 vera	 skjólstæðinga	og	

eiga	erfitt	með	að	sjá	þörf	fyrir	slík	inngrip	líkt	og	meðferð	(Hamama,	2012).	

	 Rannsóknir	 sýna	 (Hamama	 2012,	 Pösö	 og	 Forsman,	 2013)	 að	 yngri	

barnaverndarstarfsmenn,	 sérstaklega	þeir	 sem	eru	undir	 30	ára	aldri,	 séu	 viðkvæmari	 fyrir	

streitu	 og	 kulnun	 í	 starfi	 en	 eldri	 starfsmenn.	 Þessar	 rannsóknir	 benda	 til	 þess	 að	 eldri	

starfsmenn	séu	í	meira	jafnvægi,	þroskaðri	og	stöðugri	í	upplifun	sinni	á	vinnu	og	lífi.	Einnig	

hefur	 verið	 bent	 á	 að	 konur	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 finna	 fyrir	 kulnun	 en	 karlar.	 Hærri	

starfsaldur	minnkar	líkurnar	á	streitu	og	kulnun	en	það	má	rekja	til	meiri	reynslu	og	er	þeim	

treyst	 fyrir	meira	krefjandi	verkefnum	en	þeim	sem	eru	reynsluminni	 (Strolin,	McCarthy	og	

Caringi,	 2006).	 Aðrir	 þættir	 geta	 einnig	 aukið	 eða	 dregið	 úr	 líkunum	 á	 kulnun,	 líkt	 og	

menntun	og	fjölskylduaðstæður.	Til	dæmis	er	talið	er	að	einstæðar	konur	séu	líklegri	til	þess	

að	finna	fyrir	streitu	og	kulnun	þar	sem	þær	hafa	ekki	sama	stuðning	heima	fyrir	og	konur	í	

parsambandi.	Ekki	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	einstæðir	karlmenn	séu	næmari	fyrir	streitu	og	

kulnun	í	starfi	(Hamama,	2012).		

	 Rannsókn	Steinunnar	Hrafnsdóttur	 (2012)	meðal	 félagsráðgjafa	og	annarra	 ráðgjafa	

innan	 Barnaverndar	 Reykjavíkur	 frá	 árinu	 2012	 varpaði	 ljósi	 á	 ástand	 og	 líðan	

barnaverndarstarfsmannanna	 og	 voru	 þátttakendur	 18	 talsins.	 Allir	 þátttakendur	 voru	

sammála	 um	 að	 mikið	 vinnuálag	 fylgdi	 starfinu	 og	 var	 mikill	 meirihluti	 svarenda	 einnig	

sammála	 því	 að	 vinnustreita	 væri	 hluti	 af	 starfinu.	 Einnig	 sögðust	 15	 svarendur	 vera	

uppgefnir	 að	 vinnudegi	 loknum	 og	 fimm	 sögðust	 kvíða	 fyrir	 að	 mæta	 í	 vinnuna.	 Ein	 af	

alvarlegustu	niðurstöðum	rannsóknarinnar	var	sú	að	skýrt	kom	fram	hjá	öllum	þátttakendum	

að	þeir	fyndu	fyrir	streitueinkennum	líkt	og	mikilli	þreytu,	höfuðverk	og	vöðvabólgu.	En	líkt	

og	 komið	 hefur	 fram,	 getur	 langvarandi	 vinnuálag	 og	 streita	 haft	 skæð	 áhrif	 á	 heilsufar	

einstaklinga.	Að	 lokum	kom	 fram	hjá	14	 svarendum	að	þeir	 fyndu	 fyrir	 gremju	og	vonleysi	
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vegna	mikils	vinnuálags.	Eins	kom	fram	að	allir	svarendur	fundu	fyrir	neikvæðum	áhrifum	of	

mikils	 vinnuálags.	 Flestir	 starfsmennirnir	 sögðust	 finna	 fyrir	 streitu	 eða	 gremju	 vegna	 of	

mikils	 fjölda	mála.	Meðalfjöldi	mála	 var	 33,7	 á	 hvern	 starfsmann	en	 samkvæmt	 viðmiðum	

Barnaverndarstofu	 er	æskilegur	 fjöldi	mála	 20	 til	 25	mál	 í	 þyngdarflokki	 2	 og	 3.	Mögulega	

getur	það	haft	alvarlegar	afleiðingar	í	för	með	sér	að	barnaverndarstarfsmenn	hafi	svo	háan	

málafjölda	 uppi	 á	 borðum	 sínum	 hverju	 sinni.	 Slíkt	 hefur	 óneitanlega	 þær	 afleiðingar	 að	

minni	tíma	er	varið	í	hvert	mál	og	gæði	þjónustunnar	fara	þverrandi	(Steinunn	Hrafnsdóttir,	

2012).		

	 Þrátt	fyrir	sláandi	niðurstöður	sem	sýndu	mikið	vinnuálag	hjá	Barnavernd	Reykjavíkur,	

lýstu	nær	allir	svarendur	því	yfir	að	þrátt	fyrir	mikið	vinnuálag	væru	þeir	ánægðir	í	starfi	og	

fundu	 fyrir	 starfsánægju	 (e.	 job	 satisfaction).	 Skilgreina	 má	 hugtakið	 starfsánægja	 sem	

afstöðu	 sem	 einkennist	 af	 jákvæðum	 viðhorfum	 og	 reynslu	 einstaklings	 af	 ákveðnu	 starfi	

(Steinunn	 Hrafnsdóttir,	 2004).	 Rekja	 má	 hátt	 hlutfall	 starfsánægju	 meðal	 starfsmanna	

Barnaverndar	 Reykjavíkur	 og	 starfsmanna	 á	 Velferðarsviði	 almennt	 til	 þess	 að	

einstaklingarnir	upplifa	störf	sín	mikilvæg	og	umbun	starfsins	felst	í	þeirri	hvatningu	að	hjálpa	

öðrum	og	láta	gott	af	sér	leiða	(Steinunn	Hrafnsdóttir,	2012).		

	 Helga	 Rut	 Svanbergsdóttir	 (2010)	 skoðaði	 í	 meistaraverkefni	 sínu	 starfsánægju	 og	

streitu	meðal	barnaverndarstarfsmanna	í	íslenskum	sveitarfélögum.	Niðurstöður	hennar	eru	

í	 takt	 við	 fyrri	 rannsóknir	 á	 efninu	 en	 stór	 hluti	 þátttakenda	 fann	 fyrir	 pirringi,	 gremju	 og	

streitu	varðandi	ákveðna	þætti	starfsins.	Eins	höfðu	24%	þátttakenda	fundið	fyrir	líkamlegum	

einkennum	streitu	síðastliðinn	mánuð,	líkt	og	þreytu,	höfuðverk	og	svefnleysi.	Einnig	fannst	

66%	þátttakenda	að	álag	og	streita	hefði	aukist	í	starfinu	í	kjölfar	efnahagshrunsins	2008	og	

fannst	51%	þátttakenda	að	málafjöldi	hafi	aukist.	Líkt	og	í	rannsókn	Steinunnar	Hrafnsdóttur	

sem	vitnað	var	í	hér	að	framan	fundu	þátttakendur	í	rannsókn	Helgu	einnig	fyrir	starfsánægju	

en	 um	 69%	 þátttakenda	 voru	 frekar	 og	 mjög	 ánægðir	 í	 starfi	 sínu	 sem	

barnaverndarstarfsmenn.		

Meistaraverkefni	Unu	Bjarkar	Kristófersdóttur	(2012)	um	kulnun	meðal	félagsráðgjafa	

á	 Íslandi	 styður	 við	 niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 um	 að	 barnaverndarstarfsmenn	 séu	 í	

áhættuhópi	 fyrir	 streitu	 og	 kulnun	 í	 starfi.	 Niðurstöður	 verkefnisins	 sýndu	 að	 þeir	

félagsráðgjafar	 sem	 unnu	 við	 félagsþjónustu	 voru	mun	 líklegri	 til	 þess	 að	 upplifa	 kulnun	 í	

starfi	sínu	heldur	en	þeir	félagsráðgjafar	sem	unnu	á	heilbrigðissviði.			
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2.3.1 Jákvæðir	þættir	barnaverndarstarfsins	

Athyglisvert	 þykir	 að	 neikvæðir	 þættir	 barnaverndarstarfsins	 líkt	 og	 örmögnun	 og	 mikil	

starfsmannavelta	hafa	verið	meira	rannsakaðir	en	þeir	þættir	sem	stuðla	að	áframhaldandi	

vinnu	 í	 barnavernd.	 Háar	 tölur	 um	 starfsmannaveltu	 í	 barnaverndarstarfi	 eru	 algengar	 í	

vestrænum	 löndum,	 en	 vegna	 þess	 hafa	 þeir	 fjölmörgu	 félagsráðgjafar	 og	 aðrir	

barnaverndarstarfsmenn	 sem	 eytt	 hafa	 meirihluta	 starfsferils	 síns	 í	 barnavernd	 fallið	 í	

skuggann	 (Graham	 og	 Shier,	 2010).	 Graham	 og	 Shier	 (2010)	 benda	 á	 að	 aðeins	 lítill	 hluti	

rannsókna	á	störfum	félagsráðgjafa	sem	starfa	við	barnavernd	séu	til	þess	gerðar	að	skoða	

hvað	sé	jákvætt	við	starfið	og	hvað	einkenni	starfsframa	í	barnavernd.	Vegna	þess	hve	lítið	af	

fræðilegum	 rannsóknum	er	 til	 um	málaflokkinn	er	 lítið	 vitað	um	hvernig	 fagaðilarnir	 sjálfir	

líta	 á	 ástæður	 fyrir	 áframhaldandi	 starfi	 í	 barnavernd	 (Pösö	 og	 Forsman,	 2013).	 Þær	 fáu	

rannsóknir	 sem	 eru	 til	 um	 efnið	 sýna	 að	 félagslegur	 stuðningur	 bæði	 yfirmanna	 og	

samstarfsmanna	 er	 lykilþáttur	 þegar	 kemur	 að	 áframhaldandi	 starfi	 félagsráðgjafa	 við	

barnavernd.	Hollusta	við	vinnustaðinn	eða	stofnunina	getur	einnig	spilað	stórt	hlutverk	þegar	

kemur	 að	 áframhaldandi	 starfi	 félagsráðgjafa	 í	 málaflokknum.	 Því	 meiri	 hollustu	 sem	

einstaklingur	upplifir	til	stofnunarinnar	því	líklegri	er	hann	til	að	finna	leiðir	til	að	takast	á	við	

erfiðleika	 í	 vinnuumhverfinu.	 Hollusta	 við	 vinnustaðinn	 getur	 verið	 mismunandi	 milli	

kynslóða	félagsráðgjafa.	Ungir	 félagsráðgjafar	eru	 líklegri	 til	að	staldra	styttra	við	 í	starfi	og	

upplifa	yfirleitt	minni	hollustu	við	stofnunina.	Talið	er	að	ein	af	ástæðunum	þessa	sé	að	yngri	

félagsráðgjafar	óska	þess	frekar	að	geta	haft	starfið	og	starfsumhverfi	eftir	sínu	höfði	(Pösö	

og	Forsman,	2013).	

	 Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 eru	 barnaverndarstarfsmenn	 í	 áhættuflokki	 fyrir	

vinnustreitu	 og	 kulnun	 í	 starfi.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 félagsráðgjafar	 geta	 upplifað	

tilfinningalega	 örmögnun	 og	 kulnun,	 en	 á	 sama	 tíma	 geta	 þeir	 fundið	 fyrir	 ákveðinni	

skuldbindingu	 til	 starfsins.	 Finna	þeir	 gjarnan	 fyrir	 drifkrafti	 og	 hvatningu	 til	 þess	 að	halda	

starfi	 sínu	 áfram	 og	 finna	 fyrir	 starfsánægju.	 Félagsráðgjafar	 og	 aðrir	

barnaverndarstarfsmenn	geta	því	þurft	að	 læra	að	 finna	 jafnvægi	milli	 jákvæðra	þátta	sem	

starfinu	fylgja	og	þeirra	neikvæðu	(Westbrook,		Ellis	og	Ellet,	2006).	Persónuleg	skuldbinding	

til	 þess	 að	 hjálpa	 varnarlausum	 og	 viðkvæmum	 börnum	 er	 talin	 ein	 stærsta	 hvatning	 og	

ástæða	félagsráðgjafa	til	þess	að	velja	sér	starf	við	barnavernd	og	halda	þar	áfram	í	því	starfi.	
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Samkvæmt	 þessu	 er	 það	 eðli	 barnaverndarstarfsins	 sem	 hvetur	 félagsráðgjafa	 til	 þess	 að	

velja	 sér	 málaflokkinn	 sem	 starfsvettvang.	 Starfið	 felur	 í	 sér	 mannlega	 umsjá,	 að	 veita	

þjónustu	og	hafa	bætt	áhrif	á	líf	barna	og	fjölskyldna		þeirra.	Rannsókn	Stalker	og	félaga	sýnir	

að	 félagsráðgjafar	 geta	 yfirstigið	 streitu	 og	 árekstra	 tengda	 starfinu	 séu	 þeir	 nógu	

skuldbundnir	því	og	því	að	vilja	hjálpa	börnum.	Slíkt	er	kallað	tilfinning	eða	skynbragð	fyrir	

verkefni	eða	köllun	 (e.	 sense	of	mission)	sem	félagsráðgjafar	 finna	vegna	starfsins	 (Stalker,	

Mandell,	Frensch,	Harvey	og	Wright,	2007).		

2.4 Hvernig	er	unnt	að	bregðast	við	vinnustreitu?	

2.4.1 Að	takast	á	við	streitu	
Talið	 er	 að	 streita	 samanstandi	 af	 þremur	 viðbrögðum	 einstaklinga	 við	 aðstæðum.	 Fyrsta	

viðbragð	 einstaklingsins	 er	 yfirleitt	 að	 hann	 skynjar	 ógn	 út	 frá	 atburði	 eða	 aðstæðum.	 Í	

kjölfar	 þess	 reynir	 einstaklingurinn	 að	 finna	 lausn	 eða	 svar	 við	 viðkomandi	 ógnun.	 Svarið	

kallast	 að	 ráða	 fram	 úr	 eða	 bjarga	 sér	 (e.	 cope)	 (Bennet,	 ,	 Evans	 og	 Tattersall,	 1993).	 Að	

bjarga	 sér	 hefur	 verið	 skilgreint	 sem	 síbreytilegar	 vitsmuna-	 og	 atferlistilraunir	 til	 þess	 að	

takast	á	við	tilteknar	ytri	og/eða	innri	kröfur	sem	eru	taldar	íþyngjandi	eða	umfram	bjargráð	

einstaklings.	Til	eru	tvenns	konar	leiðir	til	að	bjarga	sér.	Fyrri	leiðin	felur	í	sér	lausnamiðaða	

nálgun	þar	sem	einstaklingurinn	reynir	að	breyta	uppsprettu	streitunnar	 til	þess	að	koma	 í	

veg	fyrir	hana	eða	hafa	stjórn	á	henni.	Síðari	aðferðin	felur	í	sér	tilfinningalega	stjórnun	þar	

sem	markmiðið	er	að	minnka	eða	hafa	stjórn	á	tilfinningalegri	þjáningu	sem	streita	veldur.	

Að	bjarga	sér	getur	falið	í	sér	jákvæða	vitsmunalega	endurskipulagningu,	þar	sem	aðstæður		

sem	valda	streitu	eru	endurtúlkaðar	á	jákvæðan	hátt.	Slíkt	getur	til	dæmis	falið	í	sér	að	setja	

streitufullar	 aðstæður	 í	 víðara	 samhengi,	 að	 bera	 sig	 jákvætt	 saman	 við	 aðra	 í	 verri	

aðstæðum	og	nota	skopskyn	á	næman	og	viðeigandi	hátt	(Collins,	2008).	

	 Með	því	 að	notast	 við	 vitsmuna-	 og	 atferlisnálganir	 er	 hægt	 að	draga	úr	 streitu	 og	

jafnvel	 koma	 í	 veg	 fyrir	 hana.	 Góður	 undirbúningur	 gegn	 aðstæðum	 sem	 geta	 verið	

streituvaldandi	og	æfing	í	viðbrögðum	gegn	þeim	geta	til	dæmis	komið	að	gagni.	Jafnframt	er	

hægt	að	sporna	við	streitu		með	því	að	reyna	eftir	fremsta	megni	að	forðast	að	sjá	aðstæður	

sem	ógnvænlegar	og	endurmeta	þær	á	jákvæðan	hátt	(Carver,	Scheier	og	Weintraub,	1989).	

Viðurkenning	 er	 annar	 mikilvægur	 þáttur	 í	 því	 að	 takast	 á	 við	 streitu.	 Einstaklingur	 sem	

viðurkennir	 raunveruleika	streitumikils	ástands	er	 líklegri	 til	þess	að	gera	tilraun	til	þess	að	

greiða	úr	aðstæðum.	Slík	viðbrögð	eru	mikilvæg	í	aðstæðum	þar	sem	ekki	er	hægt	að	koma	í	
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veg	fyrir	streituvaldandi	áreiti.	Lausnamiðuð	nálgun	til	þess	að	takast	á	við	streitu	felur	í	sér	

skipulag,	 áætlanagerð,	 aga,	 að	 setja	 önnur	 krefjandi	 verkefni	 til	 hliðar	 og	 að	 sækjast	 eftir	

félagslegum	stuðningi	(Collins,	2008).	

	 Hins	vegar	hafa	ekki	allar	aðferðir	til	að	takast	á	við	streitu	jákvæðar	afleiðingar.	Má	

þar	sérstaklega	benda	á	tvær	aðferðir,	atferlisaftengingu	annars	vegar	og	andlega	aftengingu	

hins	vegar.	Atferlisaftenging	felur	í	sér	að	einstaklingur	minnkar	eða	hættir	tilraunum	til	þess	

að	takast	á	við	áreiti	og	streitu.	En	slík	aðferð	getur	orðið	til	þess	að	einstaklingurinn	gefst	

upp	á	að	 reyna	að	ná	því	markmiði	 sem	áreitið	 stendur	 í	 vegi	 fyrir.	Atferlisaftenging	hefur	

verið	samsömuð	hugtökum	líkt	og	hjálparleysi.	Andleg	aftenging	á	sér	hinsvegar	stað	þegar	

aðstæður	koma	í	veg	fyrir	atferlisaftengingu.	Felur	hún	í	sér	að	einstaklingurinn	notar	ýmsar	

aðferðir	til	að	vera	andlega	fjarverandi	áreitinu	og	komast	þannig	undan	því,	líkt	og	með	því	

að	 neyta	 óhóflegs	magns	 áfengis	 eða	 eiturlyfja.	 Slíkar	 undankomuleiðir	 geta	 einnig	 komið	

fram	 í	 óskhyggju,	 linnulausum	 dagdraumum	 og	 óhóflegum	 svefni	 (Travis,	 Lizano	 og	 Mor	

Barack,	2016).		

2.4.2 Leiðir	til	að	draga	úr	streitu	meðal	félagsráðgjafa	

Rannsókn	Umi	og	Harrison	(1998)	gefur	til	kynna	að	leiðir	til	að	takast	á	við	vinnustreitu	geti	

aukið	 starfsánægju	 félagsráðgjafa.	 Því	meira	 sem	 þeir	 reyna	 að	 takast	 á	 við	 streituna,	 því	

meiri	 líkur	 eru	 á	 að	 starfsánægja	 þeirra	 aukist.	 Algengt	 er	 að	 félagsráðgjafar	 og	 aðrir	

starfsmenn	í	velferðarþjónustu	hafi	beitt	slæmum	aðferðum	til	að	takast	á	við	streitu,	líkt	og	

að	byrgja	kvíða	og	streitu	inni	í	þeirri	von	að	þessir	þættir	hverfi	eða	fái	útrás	annars	staðar.	

Slíkar	 aðferðir	 til	 að	 takast	 á	 við	 streitu	 geta	 haft	 slæmar	 afleiðingar	 bæði	 fyrir	 starfandi	

félagsráðgjafa	 og	 notendur	 þjónustu	 (Valtonen,	 Sogren	 og	 Cameron-Padmor,	 2006).	

Afleiðingar	 slíkra	 aðferða	 geta	 vissulega	 sefað	 kvíða	 og	 streitu	 tímabundið,	 en	 geta	 einnig	

valdið	því	að	félagsráðgjafinn	fari	að	sjá	skjólstæðinga	sína	sem	hjálparlausa,	óþroskaða	og	

erfiða.	Því	er	þetta	óhjálpleg	aðferð	við	að	 takast	á	við	 streitu	og	einkenni	um	að	kulnun	 í	

starfi	 hafi	 átt	 sér	 stað	 (Collins,	 2008).	 Með	 því	 að	 þróa	 þekkingu	 og	 skilning	 á	 streitu	 og	

hvernig	takast	á	við	hana	meðal	félagsráðgjafanema	og	félagsráðgjafa	er	ekki	aðeins	hægt	að	

víkka	þekkingu	þeirra	á	málaflokknum,	heldur	einnig	til	að	kenna	þeim	að	nýta	þekkingu	sína	

sér	til	sjálfshjálpar	og	þannig	styrkja	núverandi	aðföng	og	kunnáttu	þeirra	og	opna	fyrir	þann	

möguleika	að	þeir	geti	þróað	með	sér	nýja	styrkleika	(Collins,	2008).	
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	 Þegar	streita	og	bjargráð	við	henni	hafa	verið	skoðuð	hefur	áþreifanlegur	munur	milli	

kynjanna	komið	í	ljós.	Konur	eru	líklegri	til	þess	að	tjá	sig	um	tilfinningar	og	upplifanir	sínar.	

Karlmenn	einbeita	sér	aftur	á	móti	meira	af	sjálfstæði,	halda	viðkvæmni	 í	 lágmarki	og	nota	

ágengar	neikvæðar	leiðir	til	þess	að	takast	á	við	streitu,	líkt	og	notkun	áfengis	og	vímuefna.	

Einnig	 hefur	 komið	 fram	 að	 konur	 tengja	 tilfinningaleg	 bjargráð	 við	 von	 og	 betri	 virkni	 en	

meðal	karla	voru	slíkar	aðferðir	ekki	jafn	líklegar	til	árangurs.	Þar	af	leiðandi	er	ástæða	til	að	

ætla	 að	 yfirmenn	og	aðrir	 félagsráðgjafar	 geti	 nýtt	 sér	þessar	niðurstöður	þegar	 kemur	að	

umsjón	og	stuðningi	í	vinnu.	Konur	eru	líklegri	til	að	meta	umsjón	og	stuðning	yfirmanns	þar	

sem	þær	geta	 tjáð	 sig	opinskátt.	 Lausnamiðuð	nálgun	á	kostnað	 tilfinninga	er	aftur	á	móti	

líklegri	til	árangurs	meðal	karlmanna	(Stanton,	Kirk,	Cameron	og	Danoff-Burg,		2000).	Að	nýta	

sér	bjargráð	og	aðferðir	sem	vinna	gegn	streitu	getur	stuðlað	að	þróun	nýrra	bjargráða	hjá	

einstaklingum.	Einnig	geta	þessar	aðferðir	virkað	sem	forvörn	gegn	notkun	skaðlegra	aðferða	

gegn	streitu.	Er	þetta	eitthvað	sem	allir	félagsráðgjafar	ættu	að	notast	við	og	sækjast	eftir	en	

sömuleiðis	bera	allir	yfirmenn	ábyrgð	á	því	að	styrkja	og	greiða	fyrir	bjargráðum	starfsmanna	

sinna	og	sjá	til	þess	að	þeir	sjálfir	séu	færir	um	að	nýta	slík	bjargráð	(Collins,	2008).	

	 Ýmsar	aðrar	leiðir	eru	færar	félagsráðgjöfum	til	að	koma	í	veg	fyrir	og	ráða	við	streitu	

og	kulnun.	Wagaman	og	félagar	(2015)	mæla	með	að	þeir	sem	starfa		við	velferðarþjónustu	

reyni	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 verða	 við	 persónulegum,	 fjölskyldu-,	 tilfinningalegum	 og	

andlegum	þörfum	sínum	á	meðan	þeir	bregðast	við	kröfum	og	þörfum	skjólstæðinga	sinna.	

Með	því	að	setja	markmið	varðandi	tímasetningu	og	lengd	matartíma,	fjölda	mála,	vinnuálag	

og	umsjá	skjólstæðinga	getur	félagsráðgjafi	einnig	varist	streitu	og	kulnun	sem	kann	að	koma	

upp	í	starfi	hans.	Undirstaða	þessa	alls	er	einnig	líkamleg	heilsa	og	vellíðan	einstaklingsins	en	

reglulegur	svefn,	hollt	mataræði	og	hreyfing	getur	minnkað	næmi	fyrir	vinnustreitu	og	síðar	

kulnun	(Wagaman,	o.fl.,	2015).	

2.4.3 Hlutverk	yfirmanna	

	Nýlegar	rannsóknir	um	barnavernd	og	barnaverndarstarfsmenn	benda	til	að	yfirmenn	gegni	

lykilhlutverki	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 draga	 úr	 starfsmannaveltu	 og	 halda	 hæfum	 og	

metnaðarfullum	 starfsmönnum	 í	 starfi	 (Jankoski,	 2010).	 Um	 áraraðir	 hefur	 það	 verið	

áhyggjuefni	hversu	illa	hefur	gengið	að	ráða	og	halda	starfsmönnum	í	vinnu	við	barnavernd.	

Stuðningur	yfirmanna	hefur	 jákvæð	áhrif	á	starfsánægju	og	áætlanir	hvers	starfsmanns	um	

áframhaldandi	 starf	 í	barnavernd.	Talið	er	að	yfirmenn	séu	einnig	 lykillinn	að	því	að	hjálpa	
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starfsmönnum	að	þróa	með	sér	þekkingu	og	hæfni	 sem	þarf	 til	þess	að	sinna	starfinu	sem	

skyldi		(Jankoski,	2010;	Strolin,	McCarthy	og	Caringi,	2006).		

Stuðningur	 yfirmanna	 sem	 og	 samstarfsmanna	 getur	 einnig	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	

einstaklinga	 og	minnkað	 líkurnar	 á	 kulnun.	 Jankoski	 (2010)	 hefur	 greint	 frá	 því	 í	 rannsókn	

sinni	að	félagsráðgjafar	og	aðrir	ráðgjafar	með	lágan	starfsaldur	virðast	vera	minna	andlega	

undirbúnir	 og	 hafa	 minni	 leikni	 í	 starfi	 en	 þeir	 sem	 hafa	 lengri	 starfsaldur.	 Því	 er	 það	

mikilvægur	 eiginleiki	 hjá	 starfsmönnum	 að	 geta	 tekið	 við	 gagnrýni	 og	 endurgjöf	 frá	

yfirmönnum	vegna	íhlutunar	og	annarrar	starfsemi	þeirra	í	vinnu.	Gagnrýni	og	endurgjöf	frá	

yfirmönnum	er	mikilvæg	til	að	efla	sjálfstraust	þeirra	og	hvetja	þá	til	að	gefast	ekki	upp	þrátt	

fyrir	 erfiðleika	 og	 áskoranir	 (Landsman,	 2007).	 Hlutverk	 yfirmanna	 er	 að	 gegna	 hlutverki	

kennara,	 ráðgjafa	 og	 stjórnenda	 barnaverndarstarfsmanna.	 Áhrifarík	 stjórnun	 og	 umsjón	

með	 barnaverndarstarfsmönnum	 felur	 í	 sér	 að	 útvega	 nauðsynlegar	 leiðbeiningar	 og	

viðmiðanir,	miðla	 fagmannlegri	 leikni	og	þekkingu,	en	 jafnframt	að	 tjá	og	deila	 skoðunum,	

tilfinningum	og	ákvörðunum	sínum.	Allt	þetta	stuðlar	að	 jákvæðri	upplifun	starfsmanna	og	

dregur	 úr	 hættu	 á	 kulnun	 í	 starfi	 og	 aukinni	 starfsmannaveltu.	 Yfirmenn	 geta	 stuðlað	 að	

minni	 hlutverkastreitu	 starfsmanns,	 sem	 getur	 meðal	 annars	 falist	 í	 hlutverkaárekstrum.	

Þegar	 einstaklingur	 upplifir	 mikla	 hlutverkastreitu	 er	 yfirmaður	 mikilvægt	 bjargráð	

einstaklingsins	til	þess	að	takast	á	við	streituna	(Landsman,	2007).	

Samstarfsmenn	 geta	 komið	 í	 veg	 fyrir	 kulnun	 yngri	 starfsmanna	 með	 því	 að	 styrkja	

faglegt	sjálfstraust	þeirra	og	sjálfsálit	sem	barnaverndarstarfsmenn.	Einnig	með	því	að	hjálpa	

þeim,	 jafnt	 og	 þétt,	 við	 að	 þróa	 með	 sér	 hæfni	 til	 þess	 að	 deila	 upplifunum	 sínum	 og	

erfiðleikum	 með	 öðrum	 fagaðilum	 á	 sínu	 sviði.	 Samstarfsmenn	 geta	 lært	 af	 því	 að	 deila	

upplifunum	sínum,	styrkleikum	til	þess	að	leysa	úr	vandamálum	og	hvernig	takast	beri	á	við	

einstaka	eiginleika	hvers	skjólstæðings	(Hamama,	2012).		

2.4.4 Forvarnir	á	vinnustað	
Starfsvettvangur	barnaverndaryfirvalda	og	starfsmenn	spila	lykilhlutverk	í	því	að	vernda	börn	

og	unglinga	í	samfélaginu	fyrir	ofbeldi	og	vanrækslu.	Tíð	starfsmannavelta	ásamt	einkennum	

streitu,	tilfinningalegri	örmögnun,	aftengingu	og	skertum	afköstum,	eru	mikið	áhyggjuefni	á	

meðal	fagfólks	í	barnavernd.	Mikil	starfsmannavelta	getur	orsakað	stöðugt	streymi	óreynds	

og	 lítt	 þjálfaðs	 starfsfólks,	 sem	 veldur	 því	 að	 börn	 sem	 sækja	 þjónustu	 barnaverndar	 og	

þarfnast	stöðugleika	þurfa	að	aðlagast	aftur	og	aftur	hinu	ófyrirsjáanlega	(Bednar,	2003).	
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	 Mikilvægt	 er	 að	 vinnustaðir,	 yfirmenn	 og	 starfsmenn	 vinni	 saman	 að	 því	 að	 gera	

starfsumhverfið	 og	 starfsandann	 sem	 bestan,	 svo	 hægt	 sé	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 tíða	

starfsmannaveltu,	 streitu	 og	 kulnun	 meðal	 starfsmannanna	 (Bednar,	 2003).	 Það	 er	 því	

áríðandi	 verkefni	 vinnustaða	 og	 stofnana	 velferðarþjónustu	 að	 þróa	 leiðir	 og	 aðferðir	 sem	

einblína	á	starfsmennina	og	geta	komið	að	gagni	til	þess	að	takast	á	við	krefjandi	aðstæður	

og	 áreiti	 í	 starfi.	 Stofnanir	 þurfa	 einnig	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 að	 streita	 þrífst	 við	 vissar	

aðstæður,	 til	 að	 mynda	 of	 mikið	 vinnuálag	 og	 ósamhljóða	 væntingar.	 Þar	 að	 auki	 ættu	

stofnanir	 að	bjóða	upp	á	námskeið	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 streitu	 svo	 starfsmennirnir	 geti	

gert	sér	grein	fyrir	upptökum	og	afleiðingum	streitu	á	heilsu	einstaklinga	og	hvernig	best	sé	

að	 takast	 á	 við	 hana.	 Þar	 sem	 mikil	 streita	 einkennir	 starf	 barnaverndarstarfsmanna	 og	

annarra	 starfsvettvang	 innan	 velferðarþjónustunnar	 er	 það	 hlutverk	 stofnana	 að	 bæta	

vinnuskilyrði	starsfmanna	sinna	með	því	að	auka	sjálfstjórn	þeirra,	 fækka	vinnustundum	og	

með	 því	 að	 veita	 starfsmönnum	 viðeigandi	 endurgjöf,	 þjálfun	 og	 stuðning	 (Steinunn	

Hrafnsdóttir,	2004).	

Viðhorf	 starfsmanna	 til	 starfsins	 og	 starfsumhverfis	 getur	 haft	 áhrif	 á	 starfsánægju,	

ánægju	 skjólstæðinga	 og	 notenda	 og	 gæði	 þjónustu	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Til	 að	

barnaverndarstarfsmenn	 séu	 ánægðir	 í	 starfi	 er	mikilvægt	 að	 ráða	 	 einstaklinga	 sem	 sýna	

hvað	 mestan	 persónulegan	 eða	 faglegan	 áhuga	 á	 starfinu.	 Einnig	 ættu	 stöðuhækkanir	 og	

sveigjanleiki	 til	þess	að	 færa	 sig	milli	deilda	eða	málaflokka	að	vera	 raunhæfur	kostur	 fyrir	

starfsmennina.	 Hlutverk	 ættu	 að	 vera	 skýr	 og	 æskilegt	 er	 að	 notast	 við	 formlega	

markmiðasetningu	ásamt	einstaklingsmiðaðri	örvun	 til	 að	hvetja	 til	 afreka	og	persónulegra	

sigra.	 Starfsfólk	 ætti	 að	 fá	 að	 taka	 virkan	 þátt	 í	 ákvarðanatöku	 innan	 vinnustaðarins	 og	

frumkvæði	ætti	að	taka	fagnandi.	Hlutverk	yfirmanns	í	slíku	vinnuumhverfi,	þar	sem	opinská	

samskipti,	samvinna	og	einlæg	tjáning	tilfinninga	þrífst,	er	styðjandi	og	ráðgefandi	og	er	það	

hans	 að	 skapa	 traust	 á	 vinnustaðnum.	 Slíkt	 umhverfi	 stuðlar	 að	 starfsánægju,	 dregur	 úr	

streitu	og	mótar	hæfileikaríka	og	reynda	starfsmenn	sem	eru	færir	um	að	vernda	og	aðstoða	

börn,	 unglinga	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 (Bednar,	 2003).	 Með	 því	 að	 endurhanna	 vissa	 þætti	

vinnuumhverfisins,	bera	kennsl	á	einstaklinga	sem	þjást	af	streitu,	útvega	viðeigandi	þjálfun	

og	stuðning	geta	stofnanir	dregið	úr	streitu	meðal	starfsmanna	sinna	(Steinunn	Hrafnsdóttir,	

2004).		
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2.4.5 Handleiðsla	
Handleiðsla	er	hugtak	sem	skilgreina	má	sem	aðferð	til	að	draga	fram	og	nýta	til	hins	ýtrasta	

þekkingu	 og	 hæfileika	 hvers	 starfsmanns.	 Handleiðsla	 er	 mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	

starfsstéttum	á	velferðarsviði	þar	sem	hún	getur	virkað	sem	stuðpúði	við	streitu	og	kulnun	

starfsmannanna.	Handleiðsla	hefur	í	gegnum	árin	spilað	stórt	hlutverk	í	starfi	félagsráðgjafa	

en	 það	 voru	 félagsráðgjafar	 í	 Bandaríkjunum	 sem	 hófu	 fyrst	 að	 skrifa	 fræðilega	 um	

handleiðsluhugtakið,	notkun	þess	og	virkni.	 Í	 félagsráðgjöf	er	hugtakið	handleiðsla	notað	til	

að	 lýsa	hlutverki	einstaklings	sem	veitir	öðrum	handleiðslu.	Markmiðið	með	handleiðslu	og	

ferlinu	sem	hún	felur	í	sér	er	að	draga	fram	hæfileika	þess	handleidda	og	að	viðkomandi	geti	

nýtt	þá	sem	best	í	þeim	verkefnum	sem	hann	sinnir	hverju	sinni.	Hlutverk	þess	sem	sér	um	

handleiðsluna	er	að	veita	einstaklingum	stuðning,	hvetja	þá	áfram,	veita	þeim	upplýsingar	og	

beita	virkri	hlustun.	Einnig	að	benda	á	takmarkanir	viðkomandi	starfsmanns	sem	og	að	finna	

lausnir	 og	 leiðir	 fyrir	 hann	 til	 þess	 að	 bæta	 sig	 (Steinunn	 Hrafnsdóttir	 og	 Anna	 Rós	

Jóhannesdóttir,	2006).		

	 Áður	hefur	komið	 fram	að	 félagslegur	stuðningur	getur	skipt	sköpum	við	að	koma	 í	

veg	 fyrir	 streitu	 og	 kulnun	 á	 meðal	 starfsmanna.	 Félagslegur	 stuðningur	 felur	 í	 sér	 að	

einstaklingur	upplifir	 sig	metinn	að	 verðleikum	og	að	hann	njóti	 virðingar	 samstarfsmanna	

sinna.	Hér	á	undan	hefur	félagslegum	stuðningi	verið	lýst	sem	bæði	stuðningi	yfirmanns	og	

samstarfsmanna	en	er	handleiðsla	er	annað	form	félagslegs	stuðnings	(Steinunn	Hrafnsdóttir	

og	Anna	Rós	 Jóhannesdóttir,	2006).	Hér	á	 landi	hefur	handleiðsla	verið	nýtt	 sem	aðferð	 til	

þess	 að	 efla	 og	 ýta	 undir	 fagmennsku,	 vernda	 starfsmenn	 og	 fagmenn	 fyrir	 óæskilegum	

áhrifum	 starfsins	 og	 tryggja	 gæði	 þjónustunnar	 sem	 veitt	 er.	 Umræðan	 um	 krefjandi	 störf	

félagsráðgjafa	 og	 annarra	 starfsstétta	 velferðarþjónustu	 hefur	 færst	 í	 aukana	 síðastliðin	

áratug	og	hefur	mikilvægi	handleiðslu	aukist	á	sama	tíma.	Handleiðsla	þykir	góð	þegar	kemur	

að	daglegum	störfum	félagsráðgjafa,	þar	sem	þekking	þeirra	á	málaflokknum	er	nauðsynleg	

skjólstæðingum	þeirra.	Starf	þeirra	er	krefjandi	og	geta	málin	sem	þeir	sinna	verið	viðkvæm	

og	 snerta	persónulegt	 líf	 einstaklinga	á	marga	vegu.	Handleiðsla	er	því	mikilvægur	þáttur	 í	

stuðningi	við	félagsráðgjafa	í	starfi	og	getur	komið	í	veg	fyrir	að	starfsmaðurinn	verði	vonleysi	

og	örmögnun	að	bráð.	Hún	getur	verndað	hann	og	hjálpað	til	við	að	viðhalda	kröftum	hans.	

Að	 lokum	 getur	 hún	 gegnt	 viðamiklu	 hlutverki	 þegar	 kemur	 að	 starfsánægju,	 hún	 getur	

dregið	úr	 starfsmannaveltu	og	aukið	möguleika	 fagaðila	 til	þess	að	þroskast	 í	 starfi	 (Sigrún	

Júlíusdóttir,	2000).	
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2.5 Markmið	og	rannsóknarspurningar	

Markmið	þessarar	 rannsóknar	er	að	kortleggja	vinnuumhverfi	barnaverndarstarfsmanna	og	

upplifun	þeirra	á	starfinu.	Ekki	voru	til	haldbærar	tölur	um	fjölda	mála	hvers	starfsmanns	og	

eðli	 þeirra	 áður	 en	 rannsóknin	 var	 framkvæmd	 og	 mun	 hún	 því	 auka	 þekkingu	 á	

málaflokknum	 og	 gefa	 ákveðna	 yfirsýn	 yfir	 vinnuálag	 barnaverndarstarfsmanna.	

Rannsóknarspurningar	eru	eftirfarandi:	

• Hversu	mikið	vinnuálag	upplifa	félagsráðgjafar	og	aðrir	ráðgjafar	í	starfi	sínu?		

• Hver	er	meðalstigafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	samkvæmt	matstækinu?		

• Hver	er	meðalmálafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	á	Íslandi?	 	
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3 Aðferð	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 og	 farið	 verður	 yfir	 þau	

rannsóknarsnið	sem	notast	var	við,	hvernig	gagnaöflun	 fór	 fram	og	úrvinnslu	þeirra.	Einnig	

verður	farið	yfir	styrkleika	og	veikleika	rannsóknarinnar,	þátttakendur	og	gert	grein	fyrir	því	

mælitæki	sem	notað	var	við	rannsóknina.			

3.1 Rannsóknaraðferð	
Í	 öllum	 félagsvísindarannsóknum,	 bæði	 megindlegum	 og	 eigindlegum,	 tengjum	 við	

rannsóknargögn	 við	 hugmyndir	 og	 hugtök.	 Getum	 við	 hugsað	 um	 rannsóknargögnin	 sem	

fræðilega	 túlkun	á	hugtaki.	Mælingin	 tengir	 gögnin	 við	hugtakið,	 en	 ferli	mælingarinnar	er	

mismunandi	eftir	því	hvaða	rannsóknaraðferð	er	notuð	hverju	sinni	(Neuman,	2013).	Í	þessu	

meistaraverkefni	 var	 notast	 við	 megindlegar	 rannsóknaraðferðir	 þar	 sem	 þýði	

rannsóknarinnar	er	viðamikið,	eða	allir	barnaverndarstarfsmenn	í	íslenskum	sveitarfélögum.		

	 Megindlegar	rannsóknaraðferðir	geta	birst	 í	margs	konar	myndum	og	má	þar	nefna	

tilraunir,	spurningakannanir,	innihaldsgreiningar	og	fyrirliggjandi	gögn	svo	eitthvað	sé	nefnt.	

Með	 því	 að	 notast	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 eykur	 rannsakandi	 líkurnar	 á	 því	 að	

rannsóknin	 nái	 til	 sem	 flestra	 í	 þýðinu.	 Megindleg	 rannsóknaraðferð	 byggir	 á	 tölum	 og	

meðaltölum	auk	þess	að	bera	kennsl	á	mynstur	í	niðurstöðum	ef	þau	eru	til	staðar	og	finna	

dreifingu	 innan	 þeirra.	 Megindlegar	 aðferðir	 eru	 einnig	 álitlegur	 kostur	 þegar	 verið	 er	 að	

rannsaka	þætti	sem	hægt	er	að	mæla,	vega	og	telja.	Megindlegar	rannsóknir	eru	unnar	út	frá	

hugtaki	sem	nefnist	afleiðsla	en	það	þýðir	að	byrjað	er	með	ákveðna	kenningu	og	leitast	við	

að	 sanna	 hana.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 munu	 svo	 annaðhvort	 ýta	 undir	 réttmæti	

kenningarinnar	eða	hrekja	hana	(Neuman,	2013;	Sigurlína	Davíðsdóttir,	2003).	

Þegar	 notast	 er	 við	 megindlega	 aðferð	 í	 rannsókn	 eru	 niðurstöður	 hennar	 túlkaðar	 í	

formi	talna	og	unnar	kerfislega	og	skipulega	eftir	ákveðnum	stöðluðum	aðferðum.	Við	gerð	

slíkra	 rannsókna	 er	 notast	 við	 breytur	 sem	 notaðar	 eru	 til	 þess	 að	 mæla	 efnislegar	

staðreyndir	 og	 hvort	 þær	 tengist	 innbyrðis.	 Ferli	 megindlegra	 rannsókna	 byrjar	 á	 því	 að	

rannsóknarefni	er	valið	og	síðar	er	rannsóknarspurning	sköpuð.	Næsta	skref	er	gagnasöfnun	

og	fyrri	rannsóknir	um	efnið	skoðaðar.	Þegar	gagnasöfnun	er	 lokið	eru	þau	greind	en	þar	á	

oftast	við	tölfræðileg	greining	sem	inniheldur,	töflur,	línurit	og	gröf	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Við	

greiningu	og	 framsetningu	gagna	 í	 þessari	 rannsókn	var	notast	 við	 lýsandi	 tölfræði	 en	það	

þýðir	að	notaðar	voru	tíðnitöflur	og	myndrit	á	 lýsandi	hátt	(Neuman,	2013).	Það	úrtak	sem	
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notast	 var	 við	 í	 rannsókninni	 var	 svokallað	 markmiðsúrtak	 en	 þá	 er	 það	 úrtak	 valið	 sem	

hentar	 rannsókninni	 og	 markmiðum	 hennar,	 með	 tilliti	 til	 viðfangsefnis	 hennar	 (Þórólfur	

Þórlindsson	og	Þorlákur	Karlsson,	2013).	

3.2 Framkvæmd	rannsóknar	og	mælitæki	

Rannsókn	 þessi	 var	 gerð	 í	 samstarfi	 við	 Barnaverndarstofu	 og	 er	 hún	 ábyrgðarmaður	

rannsóknarinnar	 ásamt	 leiðbeinendum.	 Mælitækið	 sem	 notað	 var	 er	 spurningalisti	 sem	

þróaður	 var	 í	 Gautaborg,	 og	 var	 hann	 sérstaklega	 þróaður	 til	 þess	 að	mæla	 vinnuálag	 hjá	

barnaverndarstarfsmönnum.	 Markmiðið	 með	 mælingunni	 er	 að	 fá	 upplýsingar	 og	 skrá	

niðurstöður	um	vinnuálag	hjá	hverjum	starfsmanni	fyrir	sig,	en	með	því	geta	yfirmenn	nýtt	

niðurstöðurnar	 til	 þess	 að	 fá	 yfirsýn	 yfir	 ástand	 og	 vinnuálag	 á	 vinnustaðnum.	

Barnaverndarstofa	hefur	undanfarið	unnið	að	því	að	þýða	og	staðfæra	listann	en	hefur	þessi	

aðferð	 verið	 prófuð	 í	 allnokkrum	 sveitarfélögum	 bæði	 í	 Svíþjóð	 og	 Danmörku	 við	 góðar	

undirtektir	 (Barnaverndarstofa,	 e.d.).	 Barnaverndarstofa	 sendi	 listana	 rafrænt	 á	 yfirmenn	 í	

málaflokki	barnaverndar	í	öllum	sveitarfélögum	á	Íslandi.	Hlutverk	yfirmannanna	var,	eins	og	

áður	sagði,	að	framkvæma	mælinguna	með	starfsmönnum	sínum	en	alls	voru	níu	nefndir	á	

landsvísu	sem	tóku	þátt	 í	 rannsókninni	en	nefndirnar	eru	 í	heildina	27	talsins.	 	Alls	 tók	 	61	

einstaklingur	 þátt	 en	 í	 heildina	 eru	 þeir	 134	 talsins,	 því	 var	 svarhlutfall	 tæp	 45%.	

Barnaverndarstofa	 sendi	út	kynningarbréf	ásamt	matstækinu	þann	13.	október	 síðastliðinn	

og	 höfðu	 þær	 nefndir	 sem	 framkvæmt	 höfðu	 mælinguna	 síðastliðna	 þrjá	 mánuði	 frá	

dagsetningunni	 þann	 möguleika	 að	 senda	 inn	 niðurstöður	 þeirrar	 mælingar.	

Barnaverndarstofa	 áframsendi	 niðurstöðurnar	 á	 rannsakanda	 sem	 sá	 um	 að	 vinna	 úr	

niðurstöðum	í	formi	lýsandi	tölfræði.	

3.2.1 Matstækið	

Árið	 2014	 ákváðu	 barnaverndaryfirvöld	 í	 Gautaborg	 að	 þróa	 matstæki	 á	 vinnu	

barnaverndarstarfsmanna	í	borginni.	Var	það	gert	því	 ljóst	var	að	umbætur	í	málaflokknum	

voru	 þarfar	 þar	 sem	 hátt	 hlutfall	 starfsmannaveltu,	 eða	 um	 9%,	 hafði	 einkennt	 starfið	

síðastliðin	 ár.	 Erfiðlega	 hafði	 gengið	 að	 halda	 reyndum	 félagsráðgjöfum	 og	 öðrum	

starfsmönnum	 í	 vinnu	 en	 barnaverndarstarfsmenn	 samanstóðu	 flestir	 af	 nýútskrifuðum	

konum	 undir	 35	 ára	 aldri	 sem	 höfðu	 litla	 sem	 enga	 reynslu	 af	 barnaverndarstarfi.	 Mikil	

starfsmannavelta	 hefur	 ekki	 aðeins	 slæm	 áhrif	 á	 þjónustu	 við	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	

heldur	er	hún	einnig	dýr	fyrir	sveitarfélög	þar	sem	þjálfa	þarf	nýja	félagsráðgjafa	til	þess	að	
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sinna	starfinu.	Í	Gautaborg	er	notast	við	kerfi	sem	kallast	kostnaður	á	notanda/skjólstæðing,	

eða	„kostnad	per	brukare“.	Þegar	kerfið	var	innleitt	þurftu	allir	starfsmenn	barnaverndar	að	

skrásetja	þann	tíma	sem	fór	í	vinnu	þeirra,	hvert	mál	og	skjólstæðinga.	Æskilegur	stigafjöldi	

mælitækisins	miðast	að	stórum	hluta	út	frá	þessu	kerfi	(Göteborgs	stad,	2015).	

Spurningalistinn	 er	 ætlaður	 yfirmönnum	 til	 þess	 að	 fá	 ákveðna	 heildarsýn	 á	 það	

vinnuálag	sem	starfsmennirnir	upplifa	og	hvort	breytingar	verði	á	yfir	tíma.	Hugsunin	á	bak	

við	spurningalistann	er	sú	að	yfirmaður	setjist	niður	með	starfsmanni	og	þeir	fari	yfir	hann	í	

sameiningu.	 Ætti	 þetta	 ekki	 að	 taka	meira	 en	 30	mínútur	 og	 samantekt	 niðurstaðna	 ekki	

meira	en	10	mínútur.	 Í	upphafi	er	starfsmaðurinn	spurður	hvort	hann	upplifi	mikið	álag	við	

vinnu	sína	með	5-punkta	Likert-kvarða	frá	1-5	þar	sem	1	er	of	lítið	að	gera	og	5	alltof	mikið	

að	 gera,	 í	 framhaldi	 er	 farið	 yfir	 listann.	 Niðurstöðurnar	 eru	 svo	 reiknaðar	 saman	 í	 formi	

stigafjölda	þar	sem	æskilegur	fjöldi	stiga	er	150	hjá	starfsmanni	í	100%	starfi	með	fimm	ára	

starfsreynslu.	Æskilegur	stigafjöldi	minnkar	svo	við	lægra	starfshlutfall	og	minni	starfsreynslu.		

Taka	skal	fram	að	mælitækið	er	ekki	til	þess	gert	að	mæla	gæði	vinnu	heldur	einungis	til	þess	

gert	að	mæla	vinnuálag	starfsmannanna.	Listinn	samanstendur	af	20	staðhæfingum	og	snúa	

þær	 að	 eðli	 barnaverndarmálanna	 sem	 hver	 starfsmaður	 er	 með	 hverju	 sinni.	 Hver	 liður	

gefur	 ákveðið	mörg	 stig	 og	 er	 hvert	mál	 sem	 starfsmaður	 ber	 ábyrgð	 á	metið	 samkvæmt	

listanum.	Lokaútkoman	er	svo	stigafjöldi	eins	og	útskýrt	var	hér	að	ofan.	Vonin	er	að	hér	sé	

tilkomin	 aðferð	 til	 að	mæla	 vinnuálag	 hjá	 barnaverndarstarfsmönnum	 sem	 gefi	 heildræna	

mynd	af	umfangi	þeirrar	vinnu	sem	þeir	sjá	um,	í	stað	þess	að	einblína	einungis	á	málafjölda	

hvers	starfsmanns.	Í	þessari	rannsókn	voru	yfirmennirnir	einnig	beðnir	um	að	segja	frá	sinni	

upplifun	á	mælitækinu	og	hvort	þeir	hefðu	einhverjar	athugasemdir	varðandi	það.	Hjálpar	sú	

endurgjöf	Barnaverndarstofu	að	þróa	mælitækið	enn	frekar	fyrir	komandi	mælingar.	Einnig	

þarfnast	mælitækið	frekari	prófana	á	Íslandi	svo	hægt	sé	að	sjá	hvort	sænska	stigagjöfin	eigi	

við	 í	 umhverfi	 barnaverndar	 hér	 á	 landi.	 Því	 þarf	 að	 framkvæma	mælinguna	markvisst	 og	

reglulega	og	bera	hana	saman	við	upplifun	starfsmannanna	á	álagi	(Barnaverndarstofa,	e.d.).	

	 Listinn	samanstendur	af	15	skilgreiningum	á	málum	barnaverndarstarfsmanna	og	er	

hvert	 mál	 metið	 eftir	 matslistanum,	 sé	 starfsmaður	 með	 mál	 sem	 passar	 við	 eina	 af	

skilgreiningunum	 fær	 það	 ákveðna	mál	 þau	 stig	 sem	 sú	 skilgreining	 hefur.	 Sem	 dæmi	má	

nefna	fær	fyrsti	liður	listans,	sem	er	mat	á	tilkynningu	áður	en	tekin	er	ákvörðun	um	könnun	

máls,	eitt	stig.	Ef	starfsmaður	væri	að	sjá	um	slíkt	mál	fengi	hann	því	eitt	stig.	Eftirfylgd	máls	

skv.	meðferðaráætlun,	þar	sem	barn	er	vistað	á	stofnun	líkt	og	Stuðlar	eða	barni	er	ætlað	að	
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fara	í	styrkt	fóstur,	gefur	12	stig.		Heildarstigafjöldi	er	svo	reiknaður	út	í	lokin	og	tekið	mið	af	

æskilegum	stigafjölda	eins	og	dæmið	sýndi	hér	fyrir	ofan.	Æskilegt	er	að	starfsmenn	séu	ekki	

mikið	undir	eða	yfir	fimm	stigum	æskilegs	stigafjölda.	Mikið	þykir	ef	starfsmaður	er	meira	en	

20	 stigum	 yfir	 og	 alltof	mikið	 og	 óæskilegt	 þykir	 ef	 starfsmaðurinn	 er	meira	 en	 40	 stigum	

umfram	æskilegs	stigafjölda.	(Sjá	má	mælitækið	í	viðauka	1.)		

3.3 Þátttakendur	og	úrtak	
Vinna	við	rannsóknina	hófst	í	námskeiðinu	Rannsóknaraðferðir	í	félagsráðgjöf	á	vorönn	2016.	

Í	upphafi	hafði	rannsakandi	í	samstarfi	við	Freydí	Jónu	Freysteinsdóttur	ákveðið	að	rannsaka	

annars	 vegar	 vinnuálag	 meðal	 barnaverndarstarfsmanna	 og	 hins	 vegar	 uppbyggingu	

barnaverndarkerfisins	 og	 sitjandi	 meðlimum	 barnaverndarnefnda.	 Verkefnið	 tók	 á	 sig	

endanlega	mynd	í	ágúst	2016	þegar	Barnaverndarstofa	lýsti	yfir	áhuga	sínum	á	samstarfi	við	

rannsakanda	vegna	rannsóknarinnar	og	var	því	ákveðið	að	breyta	rannsóknarsniði	svo	hægt	

væri	að	notast	við	matstækið	sem	um	ræðir.	Ákveðið	var	að	rannsóknin	færi	fram	á	vegum	

Barnaverndarstofu	 en	 rannsakandi	 myndi	 vinna	 úr	 þeim	 niðurstöðum	 sem	 fengjust.	

Barnaverndarstofa	 sendi	 matstækið	 rafrænt	 ásamt	 kynningarbréfi	 þann	 13.	 október	 á	

yfirmenn	í	barnavernd	svo	þeir	gætu	framkvæmt	mælinguna	með	starfsmönnum	sínum.	

Hlutverk	yfirmannanna	var	að	 framkvæma	mælinguna	með	öllum	starfsmönnum	sínum	og	

senda	niðurstöðurnar	rafrænt	aftur	á	Barnaverndarstofu,	sem	áframsendi	niðurstöðurnar	á	

rannsakanda.	 Einnig	 var	 farið	 fram	 á	 að	 yfirmennirnir	 segðu	 sitt	 álit	 og	 upplifun	 á	

matstækinu,	 líkt	 og	 hvað	 mætti	 betur	 fara	 og	 hvort	 einhverju	 væri	 ábótavant.	 Þær	

bakgrunnsbreytur	 sem	 notast	 var	 við	 gerð	 rannsóknarinnar	 var	 kyn,	 aldur	 menntun	 og	

starfsaldur	barnaverndarstarfsmanna.		

	 Þátttakendur	voru	valdir	með	markmiðsúrtaki	en	slíku	úrtaki	er	beitt	þegar	velja	þarf	

úrtak	 sem	 hæfir	 rannsókninni	 og	 með	 hliðsjón	 af	 markmiðum	 og	 viðfangsefnum	 hennar.	

(Þórólfur	 Þórlindsson	 og	 Þorlákur	 Karlsson,	 2003).	 Samkvæmt	 árskýrslu	 Barnaverndarstofu	

frá	 árinu	 2013	 störfuðu	 134	 starfsmenn	 íbarnaverndarstarfsmenn	 á	 landinu	 í	 91,4	

stöðugildum	(Barnaverndarstofa,	2014).		
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3.4 Gagnaöflun	og	úrvinnsla	
Eins	og	áður	hefur	komið	fram	var	notast	rannsókn	þessi	við	megindlegar	rannsóknaraðferðir	

í	 rannsókn	 þessari	 og	 fór	 gagnaöflun	 því	 fram	 með	 megindlegum	 hætti.	 Matslistinn	 var	

sendur	út	 á	 rafrænu	 formi	 af	Barnaverndarstofu	og	 voru	niðurstöðurnar	 áframsendar	 sem	

exel-skjal	fyrir	hvern	starfsmann	aftur	til	Barnaverndarstofu.	Barnaverndarstofa	sá	svo	um	að	

koma	niðurstöðunum	til	rannsakanda	og	var	það	gert	með	rafrænum	hætti.	Rannsakandi	sá	

svo	um	úrvinnslu	niðurstaðna	í	formi	lýsandi	tölfræði.	

3.5 Siðferðisleg	álitamál	

Mikilvægt	 er	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 að	 siðfræði	 hverrar	 rannsóknar	 byrjar	 hjá	

rannsakandanum	 sjálfum	 og	 stendur	 og	 fellur	 með	 heiðarleika	 og	 gildum	 hans	 (Neuman,	

2013).	 Rannsókn	 þessi	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 þann	 5.	 október	 2016	 og	 fékk	 hún	

tilvísunarnúmerið	 S8007/2016,	 samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 Persónuvernd	 þurfti	 ekki	 að	

sækja	 um	 leyfi	 fyrir	 rannsókninni	 til	 stofnunarinnar.	 Rannsakandi	 áætlaði	 í	 samvinnu	 við	

leiðbeinendur	að	ekki	væri	þörf	á	að	sækja	um	leyfi	Vísindasiðanefndar	fyrir	rannsókninni	þar	

sem	ekki	er	um	að	ræða	viðkvæman	hóp	innan	samfélagsins	og	ekki	var	spurt	um	viðkvæmar	

persónuupplýsingar.	Einnig	var	þátttakendum	kynnt	eðli	og	markmið	 rannsóknarinnar	með	

kynningarbréfi	 og	 var	 þátttaka	 valfrjáls.	 Rannsakandi	 reyndi	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 halda	

hlutleysi	sínu	við	vinnslu	gagnanna.	Rannsakandi	hafði	þó	fyrirfram	ákveðnar	hugmyndir	um	

mikið	 vinnuálag	 og	 afleiðingar	 langvarandi	 álags	 á	 starfsmenn,	 þar	 sem	 hann	 hafði	 fengið	

upplýsingar	um	slíkt	meðal	 starfsmanna	 í	málaflokknum.	Rannsakandi	gætti	þess	einnig	að	

fyllsta	 trúnaðar	væri	gætt	 líkt	og	getið	er	 til	 í	 lögum	um	persónuvernd	nr.	77/2000.	Einnig	

mun	 hann	 starfa	 samkvæmt	 siðareglum	 Háskóla	 Íslands	 um	 rannsakendur	 og	 samkvæmt	

siðareglum	Félagsráðgjafafélags	Íslands.		

3.6 Styrkleikar	og	veikleikar	rannsóknarinnar	
Rannsókn	þessi	er	 fyrsta	 rannsókn	sinnar	 tegundar	hér	á	 landi	að	 frátaldri	 rannsókn	Helgu	

Rutar	 Svanbergsdóttur	 frá	 árinu	 2010	 um	 starfsánægju	 og	 streitu	 meðal	

barnaverndarstarfsmanna.	 Mun	 hún	 varpa	 ljósi	 á	 vinnuumhverfi	 og	 upplifun	

barnaverndarstarfsmanna	 á	 vinnu	 sinni.	 Barnaverndarstofa	 telur	 mikilvægt	 að	 kortleggja	

vinnuumhverfi	 barnaverndarstarfsmanna,	 málafjölda	 á	 hvern	 starfsmann	 og	 hvort	 þeir	

upplifi	mikið	 álag	 við	 vinnu	 sína.	 Niðurstöður	 slíkrar	 rannsóknar	 gætu	 sýnt	 hvort	 upplifun	

barnaverndarstarfsmanna	 á	 vinnustað	 sínum	 sé	 almennt	 jákvæð	 eða	 hvort	 þörf	 sé	 á	
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umbótum	 í	 málaflokknum.	 Einnig	 gæti	 lágt	 svarhlutfall	 haft	 áhrif	 á	 alhæfingargildi	

rannsóknarinnar	en	rannsakandi	hafði	vonast	til	þess	að	fá	50-60%	svörun.	Þar	sem	aðeins	

níu	barnaverndarnefndir	tóku	þátt	af	27	nefndum	er	svarhlutfall	nefnda	aðeins	33%.	Sé	horft	

til	 fjölda	þátttakenda	hækkar	svarhlutfall	þó	upp	í	tæplega	46%	þar	sem	þátttakendur	voru	

alls	61	en	barnaverndarstarfsmenn	eru	134	talsins	á	Íslandi.		

	 Þar	sem	mælitækið	er	frekar	nýtt	af	nálinni	og	er	enn	í	þróun	er	lítil	reynsla	komin	á	

áreiðanleika	og	réttmæti	þess.	Ekki	eru	til	opinber	gögn	um	notkun	mælitækisins	frá	öðrum	

löndum	sem	hafa	nýtt	sér	það	við	mælingar	á	vinnuálagi	barnaverndarstarfsmanna	síðustu	

misseri.	Því	er	ekki	hægt	að	bera	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	við	niðurstöður	frá	öðrum	

löndum.	Slíkt	gæti	hins	vegar	verið	mögulegt	í	framtíðinni	þegar	meiri	reynsla	og	notkun	er	

komin	 á	 mælitækið.	 Hins	 vegar	 setur	 rannsakandi	 spurningarmerki	 við	 hvort	 framkvæmd	

mælingarinnar	 geti	 komið	 niður	 á	 réttmæti	 hennar.	 Þar	 sem	 yfirmaður	 framkvæmir	

mælinguna	 með	 starfsmanni	 sínum	 gæti	 það	 fyrirkomulag	 haft	 áhrif	 á	 niðurstöður	

mælingarinnar,	sérstaklega	í	tilfellum	þar	sem	starfsmaður	ber	 lítið	traust	til	yfirmanns	síns	

og	svarar	ekki	heiðarlega	vegna	þess.		 	
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4 Niðurstöður	
Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 í	 formi	 lýsandi	 tölfræði.	 Sagt	

verður	frá	þeim	bakgrunnsbreytum	sem	notaðar	voru	við	gerð	rannsóknarinnar	en	þær	voru	

kyn,	aldur,	starfsaldur	og	menntun.		

4.1 Bakgrunnsbreytur	
Bakgrunnsbreytur	sem	spurt	var	um	við	gerð	mælingarinnar	voru	fjórar	talsins	og	verða	þær	

útskýrðar	í	eftirfarandi	kafla	með	aðstoð	taflna	og	lýsandi	tölfræði.		

Kyn		

Þátttakendur	voru	alls	61,	konur	voru	89%	og	karlar	voru	11%.	

Tafla	1	Kyn	þátttakenda	

Kyn	 Fjöldi	 Hlutfall	%	

Kona	 54	 89%	

Karl		 7	 11%	

Samstals	 61	 100%	

	

Aldur		

Aldur	 þátttakenda	 var	 á	 bilinu	 25	 til	 60	 ára	 og	 eldri.	 Var	 þeim	 skipt	 niður	 í	 eftirfarandi	

aldursflokka:	25-29	ára,	30-39	ára,	40-49	ára,	50-59	ára	og	60	ára	og	eldri.	Flestir	tilheyrðu	

aldursbilinu	30-39	ára,	eða	51%.	 	Tæplega	10%	voru	á	aldrinum	25-29	ára	og	2%	60	ára	og	

eldri.	Tæp	87%	þátttakenda	voru	49	ára	eða	yngri.	Sjá	nákvæma	skiptingu	aldurs	þátttakenda	

í	töflu	2.		 	
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Tafla	2	Aldur	þátttakenda	

Aldur		 Fjöldi		 Hlutfall	%	

25-29	ára	 4	 6%	

30-39	ára	 31	 51%	

40-49	ára	 18	 30%	

50-59	ára	 6	 10%	

60	ára	og	eldri	 2	 3%	

Samtals	 61	 100%	

	

Menntun	

Alls	voru	89%	þátttakenda	með	starfsréttindi	í	félagsráðgjöf	en	tveir	þeirra	voru	að	auki	með	

aðra	gráðu.	Tveir	þátttakendur	voru	með	BA-gráðu	í	félagsráðgjöf	og	var	annar	þeirra	að	auki	

leikskólakennari	 en	 hinn	 fjölskyldumeðferðarfræðingur.	 Einn	 sálfræðingur	 var	 meðal	

þátttakenda	 og	 þrír	 félagsfræðingar	 þar	 að	 auki,	 ekki	 kom	 fram	 hvort	 þessir	 einstaklingar	

voru	 með	 frekari	 menntun	 heldur	 en	 BA-gráðu	 í	 félagsfræði.	 Einnig	 var	 einn	

fjölskyldumeðferðarfræðingur	 þar	 sem	 grunnmenntun	 var	 ekki	 tekin	 fram.	 Sjá	 nánar	 um	

menntun	þátttakenda	í	töflu	3.		

Tafla	3:	Menntun	þátttakenda	

Menntun	 Fjöldi	 Hlutfall	

Félagsráðgjafi	 54	 89%	

Félagsráðgjöf,	BA	 2	 3%	

Sálfræðingur	 1	 2%	

Annað		 4	 6%	

	

Starfsaldur	

Starfsaldur	var	notaður	sem	ein	af	bakgrunnsbreytum	en	þátttakendur	voru	ekki	spurðir	um	

starfsaldur.	 Var	 hann	 lesinn	 út	 úr	 niðurstöðum	 hvers	 starfsmanns	 útfrá	 viðmiðum	 um	

æskilegan	 stigafjölda.	 Meirihluti	 starfsmannanna	 var	 með	 að	 minnsta	 kosti	 þriggja	 ára	
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starfsaldur,		eða	tæplega	63%.	Tíu	starfsmenn	sem	höfðu	verið	að	vinna	í	barnavernd	1-2	ár	

og	 svo	 voru	 tveir	 starfsmenn	 nýútskrifaðir.	 Ekki	 var	 hægt	 að	 lesa	 út	 starfsaldur	 hjá	 átta	

starfsmönnum	 þar	 sem	 starfshlutfall	 þeirra	 var	 lægra	 en	 80%.	 Starfsaldur	 var	 lesin	 út	 frá	

tölum	um	æskilegan	stigafjölda	 	eins	og	áður	sagði.	Kom	fram	 í	 samantekt	niðurstaðna	 frá	

yfirmönnum	 hver	 æskilegur	 stigafjöldi	 hvers	 starfsmanns	 var	 og	 útfrá	 því	 var	 starfsaldur	

áætlaður.	Líkt	og	starfsmaður	með	meira	en	fimm	ára	starfsreynslu	í	100%	starfi	var	með	150	

sem	æskilegan	stigafjölda	og	120	í	80%	vinnu.	Starfsmaður	með	3-5	ára	starfsreynslu	í	100%	

vinnu	 voru	 með	 138	 stig	 sem	 æskilegan	 stigafjölda	 og	 112	 stig	 í	 80%	 vinnu.	 Æskilegur	

stigafjöldi	starfsmanna	með	1-2	ára	starfsreynslu	í	100%	starfi	var	126	stig	og	100	stig	í	80%	

starfi.	Að	lokum	var	æskilegur	stigafjöldi	fyrir	nýútskrifaða	starfsmenn	120	stig	í	100%	starfi	

og	96	stig	í	80%	starfi	(sjá	töflu	4).	

	

Tafla	4	Starfsaldur	þátttakenda	ásamt	æskilegum	stigafjölda	fyrir	100%	starfshlutfall	og	80%	starfshlutfall	

Starfsaldur	 Fjöldi	 Hlutfall	 Æskilegur	

stigafjöldi/	

100%	

Æskilegur	

stigafjöldi/80%	

Meira	en	5	ár	 29	 48%	 150	 120	

3-5	ár	 11	 18%	 138	 112	

1-2	ár	 11	 18%	 126	 100	

Nýútskrifaður	 2	 3%	 120	 96	

Ekki	vitað	 8	 13%	 	 	

	

4.2 Upplifun	álags	og	stigafjöldi	
Þátttakendum	 var	 skipt	 upp	 í	 fjóra	 flokka	 hvað	 varðar	 stigafjölda,	 var	 það	 gert	 til	 þess	 að	

auðvelda	 lestur	 niðurstaðna.	 Flokkur	 eitt	 samanstóð	 af	 þeim	 starfsmönnum	 sem	mældust	

undir	æskilegum	 stigafjölda,	 í	 flokki	 tvö	 voru	 þeir	 sem	 voru	 1-49	 stigum	 undir,	 þar	 á	 eftir	

komu	þeir	 starfsmenn	 sem	 voru	 50-99	 stigum	umfram	og	 svo	 loks	 þeir	 sem	 voru	 yfir	 100	

stigum	umfram	æskilegan	stigafjölda.	Af	þeim	starfsmönnum	sem	tóku	þátt	 í	 rannsókninni	

voru	sex	starfsmenn	undir	æskilegum	stigafjölda,	en	sá	sem	var	lægstur	var	26	stigum	undir	

en	 sá	 sem	 var	 minnst	 undir	 æskilegum	 stigafjölda	 var	 einu	 stigi	 undir.	 Alls	 voru	 tíu	
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starfsmenn	 með	 1-49	 stig	 umfram	 æskilegan	 stigafjölda,	 21	 voru	 á	 bilinu	 50-99	 stig	 yfir	

æskilegan	stigafjölda	og	24	starfsmenn	voru	með	yfir	100	stig	umfram	æskilegan	stigafjölda.	

Sá	sem	var	með	flest	stig	var	með	372	stig	umfram	æskilegan	stigafjölda,	eða	522	stig	í	allt.	

Þegar	 á	 heildina	 er	 litið	 voru	 því	 tæplega	 	 90%	 þátttakenda	 umfram	æskilegan	 stigafjölda	

þegar	mælingin	var	gerð	(sjá	töflu	5).	

	

Tafla	5	Skipting	stigafjölda	þátttakenda	

Stigafjöldi	 Fjöldi	þátttakenda	 Hlutfall	þátttakenda	

Undir	æskilegum	stigafjölda	 6	 10%	

1-49	stigum	umfram	 10	 16%	

50-99	stigum	umfram		 21	 34%	

Yfir	100	stigum	umfram	 24	 40%	

	

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 voru	 starfsmenn	 beðnir	 í	 byrjun	 viðtals	 við	 yfirmann	 að	 segja	

upplifun	 sína	 á	 vinnuálagi	 á	 fimm	 punkta	 Likert-kvarða.	 Í	 leiðbeiningum	 sem	 fylgdu	

matslistanum	 kemur	 fram:	 að	 í	 upphafi	 skuli	 starfsmaður	 leggja	mat	 á	 vinnuumhverfi	 sitt,	

áður	en	farið	er	yfir	málin	sem	starfsmaður	ber	ábyrgð	á.	Notast	skal	við	skalann	1-5	þar	sem	

1	stendur	fyrir	„of	lítið	að	gera“,	2	„mátulega	mikið	að	gera“,	3	„aðeins	og	mikið	að	gera“,	4	

„of	mikið	að	gera“	og	5	„alltof	mikið	að	gera“.	

Af	þeim	61	einstaklingum	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	fannst	tveimur	starfsmönnum	

of	lítið	að	gera	í	starfinu,	en	þeir	voru	báðir	undir	æskilegum	stigafjölda,	þó	ekki	meira	en	10	

stigum.	Tveir	starfsmenn	sögðu	að	mátulega	mikið	væri	að	gera	hjá	þeim	en	þeir	mældust	

báðir	meira	en	100	stigum	umfram	æskilegan	stigafjölda.	Alls	voru	13	starfsmenn	sem	sögðu	

að	 aðeins	 of	mikið	 væri	 að	 gera	 í	 starfinu,	 af	 þeim	 voru	 þrír	 undir	æskilegum	 stigafjölda,	

fimm	 voru	 1-49	 stigum	umfram	hann	 og	 fimm	 yfir	 100	 stig	 umfram	æskilegan	 stigafjölda.	

Taka	 skal	 fram	 að	 þessir	 síðastnefndu	 ásamt	 þeim	 tveimur	 sem	 sögðu	 að	mátulega	mikið	

væri	 að	 gera	 hjá	 sér	 koma	 allir	 úr	 sömu	 nefndinni	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Flestir	

þátttakendur	sögðu	að	alltof	mikið	væri	að	gera	hjá	sér,	eða	23	starfsmenn,	og	sögðu	21	að	

of	mikið	 væri	 að	 gera.	 Allir	 þeir	 sem	 svöruðu	 að	 alltof	mikið	 væri	 að	 gera	 í	 starfinu	 voru	

annaðhvort	 50-99	 stigum	 umfram	 æskilegan	 stigafjölda	 eða	 meira	 en	 100	 stigum	 yfir	
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æskilegan	fjölda	stiga.	Alls	sögðu	73%	þátttakenda	að	of	mikið	væri	að	gera	hjá	sér	eða	alltof	

mikið	að	gera.		(Sjá	mynd	4).		

	

	

Mynd	4	Upplifun	á	vinnuálagi	

	

4.3 Meðalstigafjöldi	þátttakenda	

Meðaltöl	stiga	voru	reiknuð	bæði	fyrir	heildina	og	með	tilliti	til	starfsaldurs	og	starfshlutfalls.	

Meðalstigafjöldi	þátttakenda	voru	tæplega	227	stig	en	þar	er	ekki	tekið	tillit	 til	starfsaldurs	

né	starfshlutfalls.	Meðaltal	þeirra	starfsmanna	sem	voru	í	100%	starfi	var	266	stig,	taka	skal	

fram	að	ekki	var	tekið	tillit	 til	starfsaldurs	við	útreikning.	Meðalstigafjöldi	þeirra	sem	voru	 í	

80%	starfi	voru	tæplega	212	stig.	Þegar	sami	reikningur	var	framkvæmdur	fyrir	starfsmenn	í	

100%	 starfi	 með	 3-5	 ára	 starfsreynslu	 sýndi	 hann	 að	 meðaltal	 stiga	 fyrir	 þann	 hóp	

starfsmanna	var	237	stig.	Hins	vegar	þegar	meðalfjöldi	þeirra	starfsmanna	sem	voru	í	100%	

starfi	með	1-2	ára	starfsreynslu	var	skoðaður	komu	áhugaverðar	niðurstöður	í	ljós,	meðaltal	

þeirra	var	250	stig	á	hvern	starfsmann.	Meðalstigafjöldi	þeirra	starfsmanna	sem	voru	í	80%	

starfi	 með	 meira	 en	 fimm	 ára	 starfsreynslu	 reyndist	 vera	 231	 stig.	 Ekki	 var	 reiknaður	

meðalstigafjöldi	 fyrir	 starfsmenn	 í	 80%	 starfi	 með	 3-5	 ára	 starfsreynslu	 þar	 sem	 enginn	

starfsmaður	féll	undir	þann	flokk.	Einn	starfsmaður	var	í	80%	starfi	með	1-2	ára	starfsreynslu	

og	 var	 stigafjöldi	 hans	 278	 stig.	 Æskilegur	 stigafjöldi	 miðast	 við	 eins	 og	 áður	 sagði	 við	

3%	 3%	

21%	

35%	

38%	

Upplifun	á	vinnuálagi	
Of	lí{ð	að	gera	 Mátulega	mikið	að	gera	 Aðeins	of	mikið	að	gera	

Of	mikið	að	gera	 Alltof	mikið	að	gera	
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starfshlutfall	og	starfsreynslu,	þannig	er	æskilegur	stigafjöldi	fyrir	starfsmann	með	meira	en	

fimm	 ára	 starfsreynslu	 150	 stig	 í	 100%	 starfi	 og	 120	 stig	 í	 80%	 starfi.	Æskilegur	 stigafjöldi	

starfsmanna	með	3-5	ára	starfsreynslu	er	138	stig	fyrir	100%	starf	og	112	stig	fyrir	80%	starf.	

Starfsmenn	 með	 1-2	 ára	 starfsreynslu	 í	 100%	 starfi	 miðast	 við	 126	 stig	 sem	 æskilegan	

stigafjölda	 og	 100	 stig	 í	 80%	 starfi.	 Æskilegur	 stigafjöldi	 þeirra	 starfsmanna	 sem	 eru	

nýútskrifaðir	er	svo	120	stig	fyrir	100%	starf	og	96	stig	fyrir	80%	starf.		

	

Tafla	6	Meðalstigafjöldi	þátttakenda	

100%	starf	og	

meira	en	5	ára	

starfsreynsla	

80%	starf	og	

meira	en	5	ára	

starfsreynsla	

100%	starf	og		

3-5	ára	

starfsreynsla	

100%	starf	og		

1-2	ára	

starfsreynsla	

80%	starf	og		

1-2	ára	

starfsreynsla	

266	stig	 212	stig	 237	stig	 250	stig		 278	stig	

	

4.4 Málafjöldi	

Þeir	 yfirmenn	sem	 framkvæmdu	mælinguna	með	starfsmönnum	sínum	voru	beðnir	um	að	

skila	 rafrænni	 samantekt	 á	 stigafjölda,	 æskilegum	 stigafjölda	 ásamt	 upplýsingum	 um	

bakgrunnsbreytur	 barnaverndarstarfsmanna.	 Einnig	 voru	 þeir	 beðnir	 um	 að	 skila	

vinnublöðunum	frá	því	að	mælingin	var	 framkvæmd	svo	unnt	væri	að	reikna	út	málafjölda	

hvers	 starfsmanns.	 Því	 miður	 var	 ein	 nefnd	 af	 höfuðborgarsvæðinu	 sem	 aðeins	 skilaði	

samantekt	 niðurstaðna	 og	 því	 var	 ekki	 unnt	 að	 reikna	 málafjölda	 starfsmanna	 tiltekinnar	

nefndar.	 Hins	 vegar	 skiluðu	 átta	 nefndir	mælitækinu	 inn	með	 upplýsingum	um	málafjölda	

starfsmanna	sinna,	þrjár	af	höfuðborgarsvæðinu	og	fimm	af	landsbyggðinni.	Meðalmálafjöldi	

þessara	starfsmanna	eru	tæplega	31	mál	á	hvern	einstakling.	Alls	er	hér	um	að	ræða	tölur	

um	málafjölda	53	 starfsmanna	af	 þeim	61	 sem	 tóku	þátt.	Voru	 flestir	 þessara	einstaklinga	

með	 50-99	 stig	 umfram	 æskilegs	 stigafjölda	 eða	 100	 stig	 umfram	 hann	 utan	 fjögurra	

starfsmanna,	en	tveir	voru	undir	æskilegum	stigafjölda	og	tveir	á	bilinu	1-49	stigum	umfram	

æskilegan	 stigafjölda.	 Sá	 sem	 var	 með	 fæstu	 málin	 var	 með	 þrjú	 mál,	 en	 upplifði	 sá	

starfsmaður	að	of	lítið	væri	að	gera	í	starfi	sínu	og	var	hann	undir	æskilegum	stigafjölda.	Sá	

sem	var	með	flest	mál	var	hins	vegar	með	70	mál	og	var	upplifun	hans	að	alltof	mikið	væri	að	

gera,	var	það	einnig	sá	starfsmaður	sem	fékk	flest	stig	út	úr	mælingunni,	eða	522	stig,	eins	og	
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kom	fram	hér	að	ofan.	Einnig	er	ástæða	til	að	geta	þess	að	þeir	einstaklingar	sem	voru	með	

lægstan	málafjölda	tilheyrðu	höfuðborgarsvæðinu	en	þeir	sem	voru	með	hæstan	málafjölda	

voru	 frá	 landsbyggðinni.	Meðalmálafjöldi	 starfsmanna	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 voru	 tæp	 28	

mál	 á	 hvern	 starfsmann	 þar	 sem	 hæsti	 málafjöldi	 var	 50	 mál.	 Meðalmálafjöldi	 á	

landsbyggðinni	var	hins	vegar	36	mál	en	eins	og	áður	sagði	tilheyrði	sá	sem	var	með	flest	mál	

landsbyggðinni	(sjá	töflu	7).		

	

Tafla	7	Meðalmálafjöldi	eftir	svæðum	

Alls	 Höfuðborgarsvæðið	 Landsbyggðin		

31	mál	 28	mál	 36	mál	

	

4.5 Höfuðborgarsvæðið	

Alls	 voru	 þátttakendur	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 44	 talsins	 frá	 4	 nefndum.	 Voru	 40	 þeirra	

félagsráðgjafar	 með	 starfsréttindi	 ásamt	 einum	 sem	 var	 einnig	

fjölskyldumeðferðarfræðingur.	 Einnig	 tilheyrði	 einn	 sálfræðingur,	 tveir	 félagsfræðingar	 og	

einn	fjölskyldumeðferðarfræðingur	hópnum.	Hópurinn	samanstóð	af	40	konum	og	4	körlum.	

Af	þeim	voru	19	starfsmenn	sem	voru	með	meira	en	5	ára	starfsreynslu	og	í	100%	starfi	og	

fimm	sem	voru	með	 sömu	starfsreynslu	 í	 80%	starfi.	 Einnig	 voru	níu	 starfsmenn	 sem	voru	

með	 3-5	 ára	 reynslu	 í	 100%	 starfi.	 Sex	 starfsmenn	 voru	með	 1-2	 ára	 starfsreynslu	 í	 100%	

starfi	 og	 1	 með	 sömu	 reynslu	 í	 80%	 starfi.	 Aðrir	 barnaverndarstarfsmenn	 voru	 í	 lægra	

starfshlutfalli	og	því	var	æskilegur	stigafjöldi	þeirra	lægri	en	ella.	Alls	var	41	starfsmaður	með	

hærri	 stigafjölda	 en	æskilegt	 þykir	 samkvæmt	matstækinu	og	 voru	 17	 þeirra	með	 fleiri	 en	

100	 stig	 umfram	 æskilegan	 stigafjölda.	 Sjá	 nákvæma	 skiptingu	 stiga	 starfsmanna	

höfuðborgarsvæðisins	í	töflu	8.	
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Tafla	8	Stigafjöldi	þátttakenda	á	höfuðborgarsvæðinu	

Stigafjöldi	 Fjöldi	 Hlutfall	%	

Meira	en	100	stig	umfram	 17	 39%	

50-99	stig	umfram	 17	 39%	

1-49	stig	umfram	 7	 16%	

Undir	æskilegum	stigafjölda	 3	 6%	

4.5.1 Upplifun	álags	
Tveir	barnaverndarstarfsmenn	á	höfuðborgarsvæðinu	af	44,	svöruðu	með	því	að	segja	að	of	

lítið	 væri	 að	 gera,	 en	 geta	 má	 þess	 að	 báðir	 þessir	 starfsmenn	 voru	 undir	 æskilegum	

stigafjölda	og	annar	var	aðeins	í	20%	starfi.	Tveir	starfsmenn	upplifðu	hæfilegt	álag	og	sögðu	

þeir	að	mátulega	mikið	væri	að	gera	hjá	sér.	Þeir	voru	þó	báðir	með	fleiri	en	100	stig	umfram	

æskilegan	 stigafjölda.	 Hinir	 40	 starfsmennirnir	 staðsettu	 sig	 allir	 frá	 3-5	 á	 kvarðanum	 og	

samræmist	það	stigafjölda	starfsmannanna.	Sex	þeirra	sem	voru	yfir	100	stigum	í	æskilegum	

stigafjölda	 sögðust	 hafa	 alltof	mikið	 að	 gera	 og	 þrír	 sögðu	 að	 of	mikið	 væri	 að	 gera.	 Átta	

starfsmenn	 sem	 voru	 með	 50-99	 stig	 umfram	 æskilegan	 fjölda	 sögðust	 einnig	 hafa	 alltof	

mikið	að	gera	og	átta	starfsmenn	sem	einnig	voru	með	50-99	umfram	stig	sögðu	að	of	mikið	

væri	að	gera,	fjórir	starfsmenn	á	bilinu	1-49	stig	fannst	einnig	of	mikið	að	gera	hjá	sér.	Ellefu	

töldu	 að	 það	 væri	 aðeins	 of	 mikið	 að	 gera.	 Fjórir	 þeirra	 voru	 með	 yfir	 100	 stig	 umfram	

æskilegan	stigafjölda,	einn	50-99	stigum	umfram,	fimm	voru	á	bilinu	1-49	stigum	yfir	og	einn	

þeirra	 var	 undir	 æskilegum	 stigafjölda.	 Alls	 upplifðu	 tæp	 66%	 starfsmanna	

höfuðborgarsvæðisins	 að	 of	mikið	 væri	 að	 gera	 í	 starfinu	 eða	 alltof	mikið	 að	 gera.	 Yngsti	

starfsmaðurinn	(26	ára),	sem	jafnframt	var	með	1-2	ára	starfsreynslu,	var	sá	starfsmaður	sem	

var	með	lægstan	umfram	stigafjölda,	eða	56	stig,	sem	upplifði	að	alltof	mikið	væri	að	gera.	

Sjá	nánar	í	mynd	5	upplifun	starfsmanna	höfuðborgarsvæðisins	á	álagi.		
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Mynd	5	Upplifun	starfsmanna	á	álagi	með	tilliti	til	stigafjölda	á	matstækinu	

4.5.2 Meðalstigafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	á	höfuðborgarsvæðinu	

Þegar	reiknaður	var	út	meðaltalstigafjöldi	starfsmanna	á	höfuðborgarsvæðinu	kom	í	 ljós	að	

hann	var	222	stig	þegar	ekki	var	tekið	tillit	til	starfsaldurs	og	starfshlutfalls.	Meðalstigafjöldi	

þeirra	 sem	 voru	 í	 100%	 starfi	með	meira	 en	 5	 ára	 starfsreynslu	 voru	 tæplega	 267	 stig	 og	

meðalstigafjöldi	 fyrir	 þá	 sem	 voru	 í	 80%	 starfi	 með	 sömu	 starfsreynslu	 sýndi	 256	 stig.	

Meðalstigafjöldi	þeirra	 sem	voru	 í	 100%	starfi	með	3-5	ára	 starfsreynslu	 reyndist	 vera	234	

stig	og	207	stig	hjá	þeim	sem	voru	í	100%	starfi	með	1-2	ára	starfsreynslu.	Ekki	voru	neinir	

starfsmenn	sem	tilheyrðu	flokki	80%	starfs	með	3-5	ára	starfsreynslu	og	80%	starf	með	1-2	

ára	starfsreynslu	(sjá	töflu	9).		

	

Tafla	9	Meðalstigafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	á	höfuðborgarsvæðinu	

Alls	 100%	 starf	 og	

meira	 en	 5	 ára	

starfsreynsla	

80%	 starf	 og	

meira	 en	 5	 ára	

starfsreynsla	

100%	starf	og		

3-5	 ára	

starfsreynsla	

100%	starf	og		

1-2	 ára	

starfsreynsla	

222	stig	 267	stig	 256	stig	 234	stig	 207	stig	

	

4.6 Landsbyggðin	
Frá	 landsbyggðinni	 voru	 17	 þátttakendur	 frá	 fimm	 nefndum	 alls.	 Af	 þeim	 voru	 14	

félagsráðgjafar	 að	 mennt	 auk	 þess	 sem	 einn	 var	 einnig	 grunnskólakennari.	 Einn	 var	

félagsfræðingur	og	tveir	voru	með	BA-gráðu	í	félagsráðgjöf	auk	annarrar	menntunar,	annar	
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með	menntun	fjölskyldumeðferðarfræði	og	hinn	leikskólakennari.	Hópurinn	samanstóð	af	14	

konum	og	þremur	körlum.	Af	þeim	var	einn	starfsmaður	í	100%	starfi	með	meira	en	fimm	ára	

starfsreynslu	 og	 fjórir	 í	 80%	 starfi	með	 sömu	 starfsreynslu.	 Tveir	 voru	 einnig	 í	 100%	 starfi	

með	3-5	 ára	 starfsreynslu.	 Fjórir	 voru	einnig	 í	 100%	 starfi	með	1-2	 ára	 starfsreynslu.	Aðrir	

starfsmenn	voru	í	lægra	starfshlutfalli	og	voru	því	með	lægri	stigafjölda	(sjá	töflu	10).	

	

Tafla	10:	Stigafjöldi	þátttakenda	á	landsbyggðinni	

Stigafjöldi	 Fjöldi	starfsmanna	 Hlutfall	(%)	starfsmanna	

Meira	en	100	stig	umfram	 8	 47%	

50-99	stig	umfram	 3	 18%	

1-49	stig	umfram	 3	 18%	

Undir	æskilegum	stigafjölda	 3	 18%	

	

4.6.1 Upplifun	álags	starfsfólks	á	landsbyggðinni	
Enginn	af	þátttakendum	á	landsbyggðinni	sagði	of	lítið	vera	að	gera	eða	mátulega	mikið	væri	

að	gera	í	starfinu.	Sögðu	tveir	starfsmenn	að	aðeins	of	mikið	væri	að	gera	og	mældust	þeir	

báðir	undir	æskilegum	stigafjölda,	þótt	ekki	mætti	miklu	muna.	Sex	þátttakendur	sögðu	að	of	

mikið	 væri	 að	 gera	 hjá	 þeim,	 einn	 þeirra	mældist	 undir	æskilegum	 stigafjölda,	 tveir	 þeirra	

með	 1-49	 stig	 umfram	 æskilegan	 stigafjölda	 og	 þrír	 með	 50-99	 stigum	 yfir	 æskilegan	

stigafjölda.	Níu	starfsmenn	töldu	að	alltof	mikið	væri	að	gera	hjá	þeim	en	af	þeim	var	einn	

sem	var	á	bilinu	1-49	stig	og	aðrir	mældust	með	yfir	100	stig	yfir	æskilegum	stigafjölda.	Alls	

sögðu	88%	þátttakenda	af	landsbyggðinni	að	of	mikið	væri	að	gera	í	starfinu	eða	alltof	mikið	

að	gera	(sjá	mynd	6).	
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Mynd	6	Upplifun	starfsmanna	með	tilliti	til	stigafjölda	

	

4.6.2 Meðalstigafjöldi	starfsmanna	á	landsbyggðinni	

Meðalstigafjöldi	starfsmanna	af	landsbyggðinni	reyndist	vera	238	stig	þegar	ekki	var	búið	að	

taka	tillit	til	starfsaldurs	og	starfshlutfalls.	Voru	tveir	einstaklingar	í	100%	starfi	með	meira	en	

fimm	 ára	 starfsreynslu	 og	 var	meðalstigafjöldi	 þeirra	 437	 stig.	 Þrír	 starfsmenn	 voru	 í	 80%	

starfi	með	meira	 en	 5	 ára	 starfsreynslu	 og	meðalstigafjöldi	 þeirra	 reiknaðist	 sem	238	 stig.	

Einnig	voru	tveir	starfsmenn	í	100%	starfi	með	3-5	ára	reynslu	og	var	meðalstigafjöldi	þeirra	

227	stig.	Hins	vegar	voru	fjórir	starfsmenn	sem	voru	í	100%	starfi	með	1-2	ára	starfsreynslu	

og	var	meðalstigafjöldi	þeirra	345	stig.	Að	lokum	voru	tveir	starfsmenn	í	100%	starfi	með	0-1	

ár	starfsreynslu	eða	nýútskrifaðir	og	var	meðalstigafjöldi	þeirra	187	stig	(sjá	töflu	11).	

Tafla	11	Meðalstigafjöldi	á	landsbyggðinni	
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4.7 Álit	og	upplifun	yfirmanna	á	mælitækinu	

Við	skil	á	niðurstöðum	mælingarinnar	voru	yfirmenn	beðnir	um	að	deila	sinni	upplifun,	áliti	

og	 hugleiðingum	 varðandi	 mælitækið.	 Var	 þetta	 gert	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 þróa	

mælitækið	frekar	þar	sem	það	er	nýtt	og	lítil	reynsla	komin	á	það.	Alls	skiluðu	sex	yfirmenn	

sínu	áliti		en	þrír	þeirra	voru	frá	sömu	barnaverndarnefnd	á	höfuðborgarsvæðinu,	alls	skiluðu	

því	sex	af	11	yfirmönnum	sínu	áliti	á	matstækinu.	Því	bárust	niðurstöður	um	álit	og	upplifun	

yfirmanna	 frá	 þremur	 nefndum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 einni	 af	 landsbyggðinni.	 Höfðu	

yfirmenn	ýmislegt	um	mælitækið	að	segja	og	komu	fram	gagnlegar	hugmyndir	um	hvernig	

mætti	móta	tækið	betur	að	íslensku	barnaverndarumhverfi.	Yfirmenn	höfuðborgarsvæðisins	

komu	 auga	 á	 ýmis	 atriði	 sem	mætti	 endurskoða	 en	 einum	 yfirmanni	 fannst	 undarlegt	 að	

stigagjöf	fyrir	úttekt	á	fósturheimilum	væri	einungis	fjögur	stig	í	mælitækinu,	þar	sem	úttektir	

vegna	ættleiðinga	og	stuðningsfjölskyldna	væru	10	stig.	Var	það	hans	skoðun	að	mun	meiri	

vinna	fælist	í	því	að	gera	úttekt	vegna	fósturheimilis	heldur	en	stuðningsfjölskyldna	og	taldi	

að	ef	til	vill	væri	þarna	um	mistök	að	ræða.	Hafði	hann	þetta	um	málið	að	segja:		

	

Í	þungum	málum	barna	sem	vistuð	eru	t.d.	 í	Vinakoti	er	ekki	hægt	að	fá	meira	en	12	stig	en	 í	

þeim	málum	er	yfirleitt	stöðugt	mikil	vinnsla.	Ég	tel	að	þetta	mælitæki	sé	búið	til	fyrir	öðruvísi	

kerfi	heldur	en	fyrir	[XXX].	Til	dæmis	þá	eru	starfsmenn	í	fósturdeild	með	alla	þræði	málsins	á	

sinni	könnu,	þ.e.	samskipti	við	fósturbarnið,	fósturforeldra	og	kynforeldra	og	oft	aðra	ættingja	

sem	eru	að	sækjast	eftir	umgengni.		

	

Einnig	fannst	öðrum	yfirmanni	tækið	ekki	mæla	raunverulegt	álag	í	starfsumhverfinu	þar	sem	

flestir	af	hans	starfsmönnum	töldu	sig	hafa	aðeins	of	mikið	að	gera	(eða	lið	3)	eða	of	mikið	að	

gera	 (lið	 4)	 en	 þó	 skoruðu	 allir	 starfsmennirnir	 langt	 umfram	æskilegan	 stigafjölda.	 Einnig	

setti	 annar	 yfirmaður	 spurningarmerki	 við	 þær	 stigagjafir	 sem	 könnun	 mála	 fær	 í	

mælitækinu.		

	

Ef	 að	 könnun	ætti	 eingöngu	 að	 vera	 afmörkuð	 og	 gefa	 8	 stig	 (A	 liður),	 sem	 hún	 er	 vissulega	

sjaldnast,	þá	væri	félagsráðgjafi	með	35	mál	að	skora	að	lágmarki	280	stig	(35x8).	Ef	sá	aðili	er	

með	meira	en	5	ára	starfsreynslu,	þá	væri	hann	að	skora	alls	130	stig	yfir	æskilegan	stigafjölda.		
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Einnig	 velti	 sá	 yfirmaður	 stuðningsúrræðum	 fyrir	 sér	 þar	 sem	 starfsmenn	 í	 minni	

bæjarfélögum	 hafa	 oft	 ekki	 færi	 á	 því	 að	 sækja	 um	 stuðningsfjölskyldur	 eða	 persónulega	

ráðgjafa.	 Starfsmennirnir	 eru	 því	 oft	 hluti	 af	 úrræðunum	 sjálfir	 að	 hans	mati	 og	 í	 því	 felst	

meiri	vinna.		

	 Mælitækið	 fékk	 þó	 einnig	 jákvæð	 viðbrögð	 frá	 yfirmönnum	 en	 einn	 upplifði	 að	

starfsmönnum	sínum	hafi	fundist	gott	að	fara	yfir	hvert	mál	og	hver	staðan	væri.		Einnig	kom	

fram	 hjá	 yfirmanni	 að	 mælitækið	 sýndi	 að	 starfsmenn	 með	 minni	 starfsreynslu	 fengju	

meðvitað	 vægari	mál	 og	 skora	 því	 umtalsvert	 lægra	 í	 stigafjölda	 en	 aðrir	 starfsmenn	með	

þyngri	mál.	 Einum	 fannst	mælitækið	 vel	 til	 þess	 fallið	 að	mæla	 álag	 yfir	 tíma	 og	 sjá	 hvort	

aukning	hafi	orðið.	Til	þess	þyrfti	mælitækið	að	vera	notað	reglulega.	Einn	yfirmaður	komst	

svona	að	orði	um	gagnsemi	mælitækisins:	

	

Mælitækið	 veitir	 starfsmönnum	 og	 yfirmönnum	 tækifæri	 til	 að	 hafa	 yfirsýn	 yfir	 vinnuálag.	

Tilraunir	til	að	samræma	viðmið	vegna	viðunandi	málafjölda	á	Íslandi	hafa	hingað	til	ekki	gengið	

sem	skyldi.	Mælitækið	er	því	kærkomin	viðbót.	Það	gefur	einnig	færi	á	að	sýna	fram	á	aukningu	

í	álagi,	ef	svo	ber	undir,	og	er	mun	betri	mælieining	en	hið	sífellda	og	illmælanlega	tal	um	álag	í	

starfi.	Mælitæki	 sem	þetta	 getur	 auðveldað	 yfirmönnum	að	 leita	 eftir	 fleiri	 stöðugildum,	 sýni	

mæling	fram	á	aukningu	í	málafjölda.	Pólitíkin	hlustar	jú	eingöngu	á	tölur	en	ekki	tal.	

	

Draga	má	af	þessu	að	upplifum	viðkomandi	yfirmanns	sé	að	hægt	sé	að	nota	mælitækið	til	að	

sýna	fram	á	mælanlega	aukningu	álags	á	meðal	barnaverndarstarfsmanna.	Hugsast	getur	að	

hægt	sé	að	nota	mælitækið	ti	þess	að	þrýsta	á	barnaverndaryfirvöld	til	þess	að	ráða	inn	fleira	

starfsfólk.	Með	því	væri	hægt	að	draga	úr	vinnuálagi	á	meðal	barnaverndarstarsfmanna	og	

bæta	þjónustu.		

5 Umræða	
Í	þessum	kafla	munu	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	verða	dregnar	saman	með	tilliti	til	

fræðilegrar	umfjöllunar	hér	að	ofan	og	þeirra	rannsóknarspurninga	sem	lagt	var	upp	með	 í	

byrjun.	 Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 var	 tilgangur	 og	 markmið	 rannsóknarinnar	 að	 kanna	

vinnuálag	á	meðal	barnaverndarstarfsmanna	og	kortleggja	vinnuumhverfi	þeirra	 til	þess	að	

fá	heildstæða	mynd	af	aðstæðum	og	álagi.	Rannsóknarspurningar	voru	eftirfarandi:	Hversu	
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mikið	 vinnuálag	 upplifa	 félagsráðgjafar	 og	 aðrir	 ráðgjafar	 í	 starfi	 sínu?	 Hver	 er	

meðalstigafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	samkvæmt	matstækinu?	Hver	er	meðalmálafjöldi	

barnaverndarstarfsmanna	á	Íslandi?	

5.1 Upplifun	barnaverndarstarfsmanna	á	vinnuálagi		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 barnaverndarstarfsmenn	 upplifa	 talsvert	 vinnuálag	 í	

starfi	en	þær	niðurstöður	koma	heim	og	saman	bæði	við	íslenskar	og	erlendar	rannsóknir	á	

efninu	(Kim,	2011;	Steinunn	Hrafnsdóttir,	2012;	Wagaman,	o.fl.,	2015)	).	Hafa	ber	í	huga	að	

ekki	er	einungis	um	meðalstigafjölda	að	 ræða	sem	er	 langt	 fyrir	ofan	æskilegan	stigafjölda	

samkvæmt	því	matstæki	sem	notað	var,	heldur	er	einnig	algengt	að	barnaverndarstarfsmenn	

upplifi	neikvæðar	aðstæður	í	vinnu	sinni.	Til	að	mynda	þurfa	þeir	endurtekið	að	aðstoða	börn	

sem	sætt	hafa	 illri	meðferð	af	hálfu	foreldra	eða	forsjáraðila	sinna.	Einnig	er	þess	krafist	af	

þeim	að	taka	erfiðar	ákvarðanir	sem	snerta	persónulegt	líf	barna	og	fjölskyldna	þeirra.	Geta	

þessir	þættir	ásamt	miklum	málafjölda	ýtt	undir	vinnuálag	og	aukið	líkurnar	á	vinnustreitu	og	

kulnun	í	starfi.	Einnig	geta	þessir	þættir	komið	í	veg	fyrir	að	barnaverndarstarfsmaðurinn	sé	

fær	um	að	veita	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	þá	þjónustu	sem	þörf	er	á	(Shier,	o.fl.,	2010).	

	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 94%	 þátttakenda	 fannst	 of	 mikið	 að	 gera	 í	

starfi	 sínu	 en	 niðurstöðurnar	 sýndu	 einnig	 að	 tæplega	 90%	 þátttakenda	 voru	 umfram	

æskilegan	 stigafjölda	 mælitækisins.	 Styður	 þetta	 niðurstöður	 könnunar	 Steinunnar	

Hrafnsdóttur	 (2012)	 meðal	 félagsráðgjafa	 og	 annarra	 ráðgjafa	 innan	 Barnaverndar	

Reykjavíkur	 en	þar	 voru	 allir	 þátttakendur	 sammála	um	að	 vinnuálag	 væri	mikið	 en	einnig	

sýndu	allir	þátttakendur	merki	um	streitu	í	þeirri	rannsókn	líkt	og	mikla	þreytu,	höfuðverk	og	

vöðvabólgu.	 Vinnustreita	 er	 talin	 vera	 líkamleg	 og	 andleg	 viðbrögð	 starfsmanna	 við	 álagi	

tengdu	starfi	þeirra	(Guðbjörg	Linda	Rafnsdóttir,	2006).	Rökrétt	er	því	að	velta	fyrir	sér	hvort	

þátttakendur	þessarar	 rannsóknar	 finni	 einnig	 fyrir	 streitueinkennum	vegna	 vinnuálags	 líkt	

og	niðurstöður	Steinunnar	Hrafnsdóttur	(2012)	sýndu	fram	á	en	var	það	ekki	skoðað	í	þessari	

rannsókn.	Langvarandi	streita	getur	haft	slæm	áhrif	á	 líkamlega	heilsu	einstaklinga	þar	sem	

líkaminn	 er	 ekki	 jafn	 vel	 í	 stakk	 búinn	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 sýkla	 og	 aðrar	 örverur	 sem	

herjað	 geta	 á	 líkamann,	 streita	 getur	 einnig	 aukið	magn	 kólestróls	 og	 stuðlað	 að	 auknum	

blóðþrýstingi.	Streita	getur	einnig	verið	óhóflegur	kvíði	hjá	einstaklingum	sem	orsakað	getur	

lélegri	 aðlögunarhæfni,	 fjarvistir	 og	 jafnvel	 árásarhneigð	 (Rollinson,	 2005).	 Ein	 alvarlegasta	

birtingarmynd	 streitu	 er	 kulnun	 sem	 einkennist	 af	 tilfinningalegri	 örmögnun	 starfsmanns	
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sem	 getur	 leitt	 til	 óæskilegrar	 hegðunar	 starfsmanna	 líkt	 og	 aukinnar	 áfengisneyslu	 og	

annarra	vímuefna	(Maslach	og	Jackson,	1981).	Þar	sem	starfsmenn	velferðarþjónustu	og	þá	

sérstaklega	 félagsráðgjafar	 í	 barnavernd	 eru	 taldir	 í	 miklum	 áhættuhópi	 fyrir	 upplifun	 á	

streitu	 og	 kulnun	 í	 starfi	 (Wagaman,	 o.fl.,	 2015).	 Má	 áætla,	 miðað	 við	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 um	 upplifun	 álags	 barnaverndarstarfsmannanna,	 að	 félagsráðgjafar	 í	

barnavernd	á	Íslandi	séu	í	sérstakri	hættu	á	að	upplifa	langvarandi	streitu	og	kulnun	í	starfi.	

Getur	 slíkt	 leitt	 til	 hnignunar	 á	 gæðum	 þjónustunnar	 við	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	

(Wagaman,	o.fl.,	2015).		

5.2 Málafjöldi	barnaverndarstarfsmanna	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	að	meðalmálafjöldi	 íslenskra	barnaverndarstarfsmanna	

var	 ekki	 mikið	 umfram	 það	 sem	 æskilegt	 þykir	 samkvæmt	 mælitækinu	 sem	 notað	 var	 í	

þessari	rannsókn.	Þó	var	mikill	munur	á	meðal	málafjölda	meðal	barnaverndarstarfsmanna	á	

höfuðborgarsvæðinu	annars	vegar	og	á	 landsbyggðinni	hins	vegar.	Meðal	málafjöldi	var	31	

mál	á	heildina,	28	mál	fyrir	starfsmenn	á	höfuðborgarsvæðinu	og	36	mál	fyrir	starfsmenn	á	

landsbyggðinni.	 Viðmiðun	 Barnaverndastofu	 er	 sú	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	 ætlast	 til	 að	

starfsmaður	sinni	fleiri	en	25-30	málum	hverju	sinni	í	þyngdarflokki	2-3	(Barnaverndarstofa,	

2015).	 Þar	 sem	meðalmálafjöldi	 þeirra	 starfsmanna	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 skeikaði	

ekki	 mikið	 frá	 viðmiði	 Barnaverndarstofu	 um	 æskilegan	 málafjölda	 starfsmanns,	 en	

meðalstigaföldi	þeirra	og	upplifun	álags	var	langt	umfram	það	sem	æskilegt	þykir	má	áætla	

að	 viðmiðunarmálafjöldi	 Barnaverndarstofu	 þarfnist	 endurskoðunar.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 gefa	 til	 kynna	 að	málafjöldi	 endurspegli	 ekki	 raunverulegt	 vinnuálag	 sem	

barnaverndarstarfsmenn	 upplifa	 daglega	 í	 starfi	 sínu.	 Hefur	 sú	 aðferð	 að	 telja	 málafjölda	

starfsmannanna	 lengi	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 mæla	 vinnuálag	 í	 barnavernd.	 Sagði	 einn	

yfirmaður	í	mati	sínu	á	mælitækinu	að	erfitt	gæti	reynst	að	mæla	vinnuálag	yfir	höfuð	útfrá	

mælitækjum	sem	þessu	eða	 fjölda	mála	þar	 sem	ekkert	mælitæki	mun	ná	að	 taka	 til	 allra	

þátta	 mála,	 tegunda	 og	 eðli	 þeirra.	 Einnig	 getur	 vandi	 hverrar	 fjölskyldu	 og	 barns	 verið	

fjölþættur	 og	 getur	 falið	 í	 sér	 annars	 konar	 hjálp	 og	 úrræði	 en	 tekin	 eru	 fram	 í	

barnaverndarlögum,	má	þar	nefna	fjármálaráðgjöf	og	hjálp	við	húsnæðisleit.		

5.3 Stigafjöldi	
Líkt	 og	 kom	 hér	 fram	 að	 ofan	 voru	 90%	 þátttakenda	 með	 stigafjölda	 umfram	 æskilegs	

stigafjölda	 skv.	 mælitækinu	 og	 voru	 þar	 af	 þó	 nokkrir	 með	meira	 en	 100	 stigum	 umfram	
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æskilegan	stigafjölda.	Barnaverndarstofa	greindi	 frá	því	að	meiri	 reynsla	þyrfti	að	komast	á	

mælitækið	 í	 íslensku	 barnaverndarumhverfi	 svo	 hægt	 væri	 að	 aðlaga	 tækið	 að	 þeim	

raunveruleika	sem	barnaverndarstarfsmenn	lifa	og	hrærast	í	hér	á	landi	(Barnaverndarstofa,	

2015).	 Yfirmenn	 barnaverndarstarfsmanna	 sem	 skiluðu	 inn	 sínu	 áliti	 á	 mælitækinu	 voru	

þessu	 sammála,	 sérstaklega	 þegar	 það	 kom	 að	 könnun	 mála.	 Hver	 könnun	 er	 sjaldnast	

afmörkuð	 aðeins	 við	 könnunina	 sjálfa	 heldur	 leiðir	 hún	 yfirleitt	 til	 einhvers	 konar	 vinnslu	

málsins	 og	 eftirfylgd	 starfsmanns.	 Gefur	 hver	 könnun	 átta	 stig	 á	 mælitækinu.	 Einnig	 kom	

missamræmi	 í	 ljós	 í	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 varðandi	 kannanir.	 Eins	 og	 fram	 kom	 í	

niðurstöðum	 var	 hópur	 barnavernarstarfsmanna	 sem	upplifði	 ekki	mikið	 álag	 í	 vinnu	 sinni	

þrátt	fyrir	háan	stigafjölda.	Tilheyrðu	þessir	starfsmenn	könnunarteymi	tiltekinnar	nefndar	á	

höfuðborgarsvæðinu	 og	 má	 draga	 þá	 ályktun	 af	 því	 að	 endurskoða	 þurfi	 stigafjölda	 fyrir	

kannanir	 í	 matstækinu.	 Einnig	 fannst	 yfirmanni	 sem	 skilaði	 inn	 mati	 á	 upplifun	 sinni	 á	

matstækinu	undarlegt	að	stigagjöf	fyrir	úttekt	á	fósturheimilum	væri	aðeins	fjögur	stig	þegar	

úttektir	 vegna	ættleiðinga	 og	 stuðningsfjölskyldna	 væru	 tíu	 stig.	 Að	 hans	mati	 fælist	meiri	

vinna	í	hinu	fyrrnefnda	og	því	stigafjöldi	ekki	í	samræmi	við	það.	Gefur	þetta	vísbendingar	um	

að	 innra	 réttmæti	 sé	 ábótavant	 í	mælitækinu	hvað	 varðar	 vinnuálag.	 Þar	 sem	niðurstöður	

rannsóknarinnar	 endurspegla	 ef	 til	 vill	 ekki	 	 rétta	 mynd	 af	 raunveruleikanum	 en	 innra	

réttmæti	vísar	einmitt	til	þess	(Neuman,	2013).	

Þó	svo	að	matstækið	kunni	að	þarfnast	umbóta	gaf	stigafjöldi	ákveðnar	vísbendingar	um	

upplifun	álags	starsfmanna.	Þeir	sem	mældust	umfram	æskilegan	stigafjölda	sögðu	flestir	að	

of	mikið	væri	að	gera	hjá	sér,	en	aðeins	tveir	töldu	að	mátulega	mikið	væri	að	gera	hjá	sér	

þrátt	 fyrir	 að	 mælast	 með	 háan	 stigafjölda.	 Þó	 skar	 ein	 nefnd	 sig	 úr	 þessu	 mynstri,	 en	

starfsmenn	 þar	 virtust	 ekki	 upplifa	 mikið	 álag	 þrátt	 fyrir	 háan	 stigafjölda.	 Yfirmaður	

umræddrar	nefndar	nefndi	 í	mati	 sínu	á	mælitækinu	að	visst	misræmi	ætti	 sér	stað	þarna.	

Taldi	hann	að	hægt	væri	að	rekja	ástæður	þessa	til	stigafjölda	sem	gefinn	er	fyrir	kannanir	en	

tilheyra	 viðkomandi	 starfsmenn	 könnunarteymi	 barnaverndarnefndar	 á	

höfuðborgarsvæðinu.	Tækið	reyndist	þó	að	mestu	leyti	sannspátt	um	vinnuálag	starfsmanna.	

Rannsakandi	 telur	 það	 einnig	 kost	 við	mælitækið	 að	 starfsmaður	 sé	 spurður	 í	 upphafi	 um	

upplifun	sína	á	vinnuálagi	og	að	það	sé	metið	á	sérstökum	kvarða	og	að	í	framhaldi	af	því	sé	

farið	yfir	hvert	og	eitt	mál	viðkomandi	starfsmanns	og	álag	metið	í	stigafjölda	samkvæmt	því	

mælitæki	 sem	 notað	 var	 í	 rannsókninni.	 Það	 gæti	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 starfsmaðurinn	

verði	hreinskilnari	 í	svörum	sínum	áður	en	heildarstigafjöldi	er	reiknaður	út.	Einn	yfirmaður	
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sagði	í	mati	sínu	á	matstækinu	að	starfsmönnum	hans	hafi	þótt	gott	að	fara	yfir	hvert	mál	og	

taka	 stöðuna.	 Hafi	 þeir	 jafnframt	 mælst	 undir	 æskilegum	 stigafölda	 en	 þrátt	 fyrir	 það	

upplifað	of	mikið	álag	 í	 starfi.	Velta	má	því	 fyrir	 sér	hvort	 svör	þessara	 starfsmanna	hefðu	

verið	 öðruvísi	 ef	 búið	 væri	 að	 reikna	 út	 heildarstigafjölda	 fyrir	 þá	 áður	 en	 spurt	 var	 um	

upplifun	álags.		

5.4 Höfuðborgarsvæði	og	landsbyggðin	

Líkt	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	 sýndi	 mælitækið	 að	 meðalstigafjöldi	 starfsmanna	 á	

landsbyggðinni	 var	 talsvert	 hærri	 en	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Alls	 var	 meðalstigafjöldi	

starfsmanna	af	höfuðborgarsvæðinu	222	stig	en	238	stig	á	landsbyggðinni.	Greinilegri	munur	

kom	 þó	 í	 ljós	 þegar	 tekið	 var	 tillit	 til	 starfsaldurs	 og	 starfshlutfalls,	 en	 meðalstigafjöldi	

starfsmanna	 í	100%	starfi	með	meira	en	 fimm	ára	 starfsreynslu	á	höfuðborgarsvæðinu	var	

267	stig	miðað	við	437	stig	á	 landsbyggðinni.	Einnig	munaði	miklu	á	starfsmönnum	 í	100%	

starfi	með	1-2	ára	starfsreynslu	en	þar	var	munurinn	rúm	100	stig.	Stigahæsti	starfsmaðurinn	

tilheyrði	einnig	landsbyggðinni	og	eins	og	áður	hefur	komið	fram	var	sami	starfsmaður	einnig	

með	mestan	málafjölda.	Eins	virtust	starfsmenn	á	landsbyggðinni	upplifa	meira	álag	en	þeir	

sem	unnu	á	höfuðborgarsvæðinu	en	88%	starfsmanna	 landsbyggðarinnar	 staðsettu	 sig	á	4	

eða	5	á	Likert-kvarðanum	(of	mikið	að	gera	og	alltof	mikið	að	gera)	en	tæp	66%	starfsmanna	

höfuðborgarsvæðisins	upplifðu	svipað	álag.		

Þar	 sem	 mælitækið	 mælir	 ekki	 gæði	 vinnu	 og	 ekki	 eru	 fyrirliggjandi	 gögn	 um	 þyngd	

þessara	 mála	 er	 ekki	 hægt	 að	 gera	 frekari	 samanburð	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	

landsbyggðinni	en	tölfræðin	hér	að	framan.	Þó	nefndi	yfirmaður	af	landsbyggðinni	í	mati	sínu	

á	 mælitækinu	 að	 ákveðin	 stuðningsúrræði	 væru	 ekki	 í	 boði	 í	 litlum	 bæjarfélögum,	 til	 að	

mynda	 stuðningsfjölskyldur	 og	 persónulegir	 ráðgjafar	 og	 því	 eru	 starfsmennrnir	 oft	 hluti	

úrræðisins	 í	meira	magni	 en	 venjan	er.	Mat	hans	 var	 að	 slíkt	 gerði	málin	þyngri	 og	 í	 þeim	

fælist	 meiri	 vinna	 fyrir	 starfsmenn.	 Slíkt	 gæti	 útskýrt	 upplifun	 álags	 starfsmanna	

landsbyggðarinnar	 miðað	 við	 þá	 frá	 höfuðborgarsvæðinu	 ásamt	 miklum	 málafjölda.	

Mælitækið	 gefur	 þó	 ekki	 aðrar	 útskýringar	 á	 miklum	 mála-	 og	 stigafjölda	 starfsmanna	

landsbyggðarinnar.		
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5.5 Starfsaldur	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 66%	 þátttakenda	 voru	 með	 þriggja	 ára	

starfsreynslu	eða	meira.	Erlendar	 rannsóknir	hafa	 leitt	 í	 ljós	að	mikil	 starfsmannavelta	 ríkir	

innan	 barnaverndarkerfisins	 í	 vestrænum	 ríkjum	 sökum	 mikils	 vinnuálags,	 lélegs	

vinnuumhverfis	og	lágra	launa,	stöðugs	áreitis,	streitu	og	kulnunar.	Starfið	er	talið	krefjandi	

og	ekki	er	talið	að	næg	umbun	sé	fyrir	áframhaldandi	starfi	sökum	þeirra	ástæðna	sem	taldar	

voru	upp	hér	að	ofan	(Hamama,	2012;	Kim,	2011;	Maslach	og	Jackson,	1981;	Wagaman,	o.fl.	

2015).	 Þar	 sem	 mælitækið	 sem	 notast	 var	 við	 í	 rannsókninni	 mælir	 ekki	 nákvæman	

starfsaldur	 þátttakenda	 var	 ekki	 hægt	 að	 skoða	 starfsmannaveltu	 í	 barnavernd	 á	 Íslandi.	

Matstækið	gerir	til	að	mynda	ekki	greinarmun	á	þeim	sem	unnið	hafa	í	fimm	ár	eða	15	ár	í	

barnavernd.	Vert	 væri	 að	 skoða	 frekar	 starfsmannaveltu	 í	 barnavernd	hér	 á	 landi	 þar	 sem	

mikil	starfsmannavelta	hefur	einkennt	starfsvettvanginn	í	öðrum	vestrænum	löndum.	Er	það	

efni	í	frekari	rannsóknir	að	athuga	hvort	það	sama	gildi	um	barnavernd	hér	á	landi	eða	hvort	

annað	mynstur	 einkenni	barnavernd	á	 Íslandi.	Niðurstöður	 rannsóknar	Westbrook,	 Ellis	 og	

Ellet	(2006)	sýndu	að	persónuleg	skuldbinding	starfsmannanna	til	þess	að	hjálpa	börnum	og	

fjölskyldum	 þeirra	 var	 talin	 ein	 stærsta	 hvatning	 félagsráðgjafa	 til	 þess	 að	 velja	 sér	 starf	 í	

barnavernd	 og	 halda	 þar	 áfram.	 Rannsókn	 Steinunnar	 Hrafnsdóttur	 (2012)	 sýndi	 að	 þrátt	

fyrir	mikið	álag	og	í	sumum	tilvikum	alvarleg	streitueinkenni	voru	starfsmenn	Barnaverndar	

Reykjavíkur	 almennt	 ánægðir	 í	 starfi.	 Var	 það	 rakið	 til	 þess	 að	 starfsmennirnir	 upplifa	 að	

störfin	sem	þeir	vinna	dagsdaglega	séu	mikilvæg	og	þeir	séu	að	láta	gott	af	sér	leiða.	Umbun	

starfsins	 felst	 því	 í	 þeirri	 hvatningu	 að	hjálpa	öðrum.	Rannsakandi	 veltir	 því	 fyrir	 sér	 hvort	

ástæða	starfsaldurs	 starfsmannanna	sé	einmitt	þetta.	Að	þeir	 finni	 fyrir	 starfsánægju	þrátt	

fyrir	mikið	álag	og	haldist	því	lengur	í	starfi	en	tíðkast	í	öðrum	vestrænum	löndum.		

	 Einnig	 kom	 fram	 þegar	 starfsaldur	 var	 skoðaður	 miðað	 við	 stigafjölda	 og	 upplifun	

álags	 var	 sú	að	 yngri	 starfsmenn,	 sérstaklega	þeir	með	 lægri	 starfsaldur,	 virtust	hafa	meiri	

tilhneigingu	til	þess	að	upplifa	mikið	álag	en	þeir	sem	eldri	voru,	voru	þessir	starfsmenn	þó	

fáir	í	rannsókninni,	auk	þess	sem	svarhlutfall	var	lágt	og	er	því	ekki	hægt	að	alhæfa	um	þessar	

niðurstöður.	Er	þetta	 í	 takt	við	niðurstöður	Hamama	(2012)	og	Pöso	og	Forsman	(2013)	en	

rannsókn	 þeirra	 sýndi	 að	 ungir	 barnaverndarstarfsmenn	 séu	 viðkvæmari	 fyrir	 streitu	 og	

kulnun	 en	 eldri	 starfsmenn.	 Hærri	 starfsaldur	minnkar	 líkurnar	 á	 streitu	 og	 kulnun	 og	má	

rekja	það	til	aukinnar	reynslu	og	er	þeim	oftar	en	ekki	treyst	fyrir	meira	krefjandi	verkefnum	

en	þeir	sem	reynsluminni	eru	(Hamama,	2012).	Einn	yfirmaður	barnaverndarstarfsmanna	var	
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þessu	sammála	 í	mati	sínu	á	mælitækinu	en	hann	sagði	að	mælitækið	sýni	að	meðvitað	sé	

verið	 að	 veita	 starfsmönnum	 með	 minni	 reynslu	 auðleysanlegri	 verkefni	 en	 þeim	 sem	

reynslumeiri	 eru.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 endurspegla	 ekki	 þessar	 niðurstöður	

Hamama	 (2012)	 en	 sýnir	 stigafjöldi	 þeirra	 starfsmanna	 sem	hafa	minni	 starfsreynslu	 getur	

ekki	 talist	 lægri	 en	 þeirra	 sem	 reynslumeiri	 eru.	 Þó	 virtist	 sem	 svo	 að	

barnaverndarstarfsmenn	 með	 minni	 starfsreynslu	 upplifðu	 meira	 álag	 en	 þeir	 sem	

reynslumeiri	voru.	Velta	má	því	fyrir	sér	að	þeir	starfsmenn	sem	yngri	eru	upplifi	að	ekki	sé	

borið	nóg	traust	til	þeirra	á	vinnustaðnum	sem	skýrt	gæti	aukna	upplifun	álags	eða	eru	það	

kröfur	 starfsins	 og	 hversu	 erfitt	 það	 getur	 reynst	 á	 köflum	 sem	 gerir	 starfið	 erfiðara	 fyrir	

óreynda	starfsmenn.	Þar	skiptir	stuðningur	yfirmanns	og	samstarfsmanna	sköpum	til	þess	að	

auka	 færni	þessara	einstaklinga	en	uppbyggileg	 gagngrýni	og	endurgjöf	 frá	 yfirmönnum	er	

mikilvæg	til	þess	að	efla	sjálfstraust	þeirra	og	hvetja	þá	áfram	í	starfi	(Landsman,	2007).	

	

5.6 Afleiðingar	
Eins	og	komið	hefur	fram	getur	of	mikið	álag	og	streita	ekki	bara	haft	slæm	áhrif	á	fagaðila	

heldur	 einnig	 skjólstæðinga	 hans	 og	 þá	 stofnun	 sem	 viðkomandi	 vinnur	 fyrir	 (Feydís	 Jóna	

Freysteinsdóttir,	2012;	Hamama,	2012;	Shier,	ofl.,	2012,).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	

að	barnaverndarstarfsmenn	á	Íslandi	finna	fyrir	vinnuálagi	þótt	þeir	ef	til	vill	finni	einnig	fyrir	

starfsánægju.	En	 langvarandi	vinnuálag	og	streita	eykur	 líkurnar	á	því	að	 fagaðilar	 séu	ekki	

nægilega	vel	í	stakk	búnir	til	þess	að	veita	skjólstæðingum	sínum	aðstoð	og	getur	jafnvel	leitt	

til	 þess	 að	 fagaðilinn	 hafi	 slæm	 áhrif	 á	 skjólstæðinginn	 og	 sjálfsmynd	 hans	 (Freydís	 Jóna	

Freysteinsdóttir,	 2012).	 Það	ber	því	 að	 varast	 að	 taka	 vinnuálagi	barnaverndarstarfsmanna	

sem	sjálfsögðum	hlut	og	hundsa	þótt	starfsmennirnir	finni	ef	til	vill	fyrir	ánægju	í	starfi.	Þær	

afleiðingar	sem	geta	hlotist	af	þeim	aðstæðum	sem	barnaverndarstarfsmenn	vinna	við	eru	

dýrkeyptari	en	þau	úrræði	sem	barnaverndin	þarfnast	að	mati	rannsakanda.	Yfirmenn	þurfa	

að	vera	meðvitaðir	um	það	álag	sem	starfsmenn	þeirra	finna	fyrir	og	veita	þeim	stuðning	svo	

þeir	finni	fyrir	að	þeim	sé	treyst	og	þeir	vinni	störf	sín	vel	af	hendi.	
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Lokaorð	
Tilgangur	þessa	meistaraverkefnis	var	að	kortleggja	vinnuumhverfi	barnaverndarstarfsmanna	

á	 Íslandi	og	skoða	upplifun	þeirra	á	vinnuálagi.	Meginniðurstöður	 rannsóknarinnar	voru	að	

barnaverndarstarfsmenn	upplifa	 að	 jafnaði	mikið	álag	 í	 starfi	 en	 tæplega	94%	þátttakenda	

greindu	 	 frá	 því	 að	 of	 mikið	 væri	 að	 gera	 í	 starfinu.	 Sýndi	 rannsóknin	 einnig	 fram	 á	 að	

samkvæmt	mælitækinu	væru	90%	starfsmannanna	yfir	æskilegum	stigafjölda	og	samræmist	

það	upplifun	þeirra	á	álagi.	Einn	tilgangur	rannsóknarinnar	var	einnig	að	prófa	mælitækið	svo	

hægt	 væri	 að	 þróa	 það	 betur	 að	 íslenskum	 veruleika.	 Kom	 í	 ljós,	 að	 mati	 yfirmanna,	 að	

endurskoða	þurfi	stigagjöfina	fyrir	ákveðna	þætti	mælitækisins	en	er	hér	tilkomið	mælitæki	

sem	 kemst	 hvað	 næst	 því	 að	 mæla	 vinnuálag	 hjá	 barnaverndarstarfsmönnum	 og	 því	

mikilvægt	að	það	sé	vel	staðfært.		

	 Styrkleikar	rannsóknarinnar	 liggja	 í	því	að	vinnuálag	barnaverndarstarfsmanna	hefur	

ekki	 verið	 rannsakað	 á	 landsvísu	 að	 rannsakanda	 vitandi	 og	 er	 þetta	 í	 fyrsta	 sinn	 sem	

mælitækið	 er	 notað	 í	 rannsókn	 hér	 á	 landi.	 Þó	 höfðu	 nokkrar	 barnaverndarnefndir	 þegar	

verið	 byrjaðar	 að	notast	 við	mælitækið	 til	 þess	 að	mæla	 vinnuálag	 yfir	 tíma	hjá	 starfsfólki	

sínu.	Hér	er	því	komin	heildræn	mynd	á	upplifun	vinnuálags	hjá	barnaverndarstarfsmönnum	

sem	hægt	er	að	nýta	til	þess	að	ná	fram	úrræðum	sem	minnkað	geta	álagið	og	ef	til	vill	bætt	

þjónustu	 barnaverndaryfirvalda	 við	 fjölskyldur	 og	 börn	 innan	 kerfisins.	 Gallar	

rannsóknarinnar	liggja	annars	vegar	í	því	hversu	ungt	mælitækið	er	og	hversu	lítil	reynsla	er	

komin	 á	 notkun	 þess.	 Ekki	 eru	 til	 opinber	 gögn	 um	 áreiðanleika	 og	 réttmæti	 þess	 sem	

rannskandi	gat	stuðst	við	þegar	tölfræðileg	úrvinnsla	gagnanna	fór	fram.	Önnur	takmörkun	

rannsóknarinnar	er	einnig	 lágt	svarhlutfall	en	alls	 tóku	níu	barnaverndarnefndir	á	 landsvísu	

þátt	 í	 rannsókninni	 en	 þær	 eru	 27	 í	 heildina	 og	 tóku	 því	 33%	 barnaverndarnefnda	 þátt	 í	

rannsókninni	 sem	getur	 ekki	 talist	 hátt	 svarhlutfall.	Hins	 vegar	 voru	 alls	 61	þátttakandi	 en	

barnaverndarstarfsmenn	 eru	 134	 á	 landsvísu.	 Svarhlutfall	 þeirra	 er	 því	 tæplega	 46%	 en	

æskilegt	hefði	verið	að	það	hefði	verið	umtalsvert	hærra.		

Meginboðskapur	 rannsóknarinnar	 er	 sá	 að	 yfirmenn	 og	 starfsmenn	 þurfa	 að	 vera	

duglegir	að	styðja	við	bakið	á	hver	öðrum,	veita	stuðning,	ráð	og	miðla	reynslu	sinni	til	þeirra	

sem	reynsluminni	eru.	Handleiðsla	ætti	að	standa	öllum	barnaverndarstarfsmönnum	til	boða	

þar	sem	hún	getur	minnkað	hættuna	á	streitu	og	kulnun	í	starfi	sem	er	svo	algeng	vandamál	í	

barnavernd.	 Stofnanir	 ættu	 einnig	 að	 setja	 í	 forgang	 að	 bæta	 og	 breyta	 vinnuumhverfi	
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starfsmanna	sinna	til	þess	að	stuðla	að	minni	streitu	og	kulnun.	Þar	sem	niðurstöðurnar	sýna	

að	barnaverndarstarfsmenn	finna	fyrir	miklu	álagi	í	starfi	sínu	er	einnig	mikilvægt	að	þrýsta	á	

yfirvöld	að	ráða	fleiri	einstaklinga	í	barnavernd	og	bæta	við	stöðugildum.	Er	það	í	hag	bæði	

starfsmanna	og	stofnana	að	vinnuumhverfi	sé	gott	svo	starfsmönnum	líði	vel	og	þjónustan	

eins	og	best	 sé	 á	 kosið.	 Einnig	 er	mikilvægt	 að	barnaverndarstarfsmennirnir	 geri	 sér	 sjálfir	

grein	fyrir	því	að	þeir	geta	þróað	með	sér	hæfileika	og	bjargráð	til	þess	að	vera	betur	í	stakk	

búnir	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 streitu,	 álag	 og	 aðra	 erfiðleika	 sem	 kunna	 að	 koma	 upp	 í	

starfinu.	Ætti	fræðsla	um	slík	bjargráð	að	standa	þeim	til	boða	og	að	vera	kynnt	í	meiri	mæli		

námi	félagsráðgjafa	þar	sem	þeir	skipa	stærstan	hluta	barnaverndarstarfsmanna.		
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