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Ágrip 
 

Markmið þeirrar rannsóknar sem þessi ritgerð fjallar um var að kanna þá tilgátu hvort íslenskir 

táknmálstúlkar fyndu síður fyrir álagi, verkjum, þreytu í starfi og væru því ólíklegri til að kulna í 

starfi en táknmálstúlkar erlendis. Gerð var rannsókn sem náði til 13 íslenskra og 38 danskra 

táknmálstúlka á líðan þeirra í starfi. Einnig var leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum 

hvort eftirtalin atriði ættu við rök að styðjast, breytingar hafi átt sér stað meðal íslenskra 

táknmálstúlka síðastliðin fimm ár, of mikið álag sé í starfi þeirra, þeir vanmeti kulnun í starfi 

ásamt því hvort einhver munur væri á álagi í starfi íslenskra og danskra táknmálstúlka. 

Þátttakendur voru alls 51 og tóku þátt með því að svara spurningum rafrænt sem síðan var fylgt 

eftir með viðtölum við þrjá íslenska og tvo danska táknmálstúlka.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tilgátan virtist ekki standast. Bæði íslenskir og 

danskir táknmálstúlkar eru í áhættuhóp varðandi kulnun í starfi. Táknmálstúlkar eru undir miklu 

álagi í starfi. Rannsóknin leiddi í ljós að táknmálstúlkar þjást af margs konar álagstengdum 

líkamlegum verkjum vegna starfsins. Rannsóknin sýndi að bæði starfsálagið og þær kröfur sem 

gerðar eru til táknmálstúlka í starfi geta beinlínis valdið því að túlkar kulni.  

Niðurstöður rannsóknar sýndu ennfremur að starfstengdar breytur, þ.e. vinnustundir, handleiðsla, 

álag og úrræði, hefðu áhrif á kulnun, túlkar sem hafa aðgang að stuðningi eða handleiðslu frá 

samstarfsmanni geta með þeim stuðningi komið í veg fyrir kulnun í starfi. Eins sýndu niðurstöður 

að eftir því sem túlkar nýttu sér fleiri úrræði, þeim mun ólíklegra var að þeir sýndu einkenni 

kulnunar. Starfsánægja og starfsálag virtust mikilvægasta breytan í líðan starfandi táknmálstúlka. 

Rannsóknin sem er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi sýnir að mikilvægt er að stutt sé vel við 

starfsstéttina því fyrir utan táknmálstúlkana sjálfa þá geta afleiðingar kulnunar haft víðtæk 

neikvæð áhrif bæði á túlkaþjónustuna og táknmálssamfélagið í heild. 
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Abstract 
 

They aim of the study this thesis is built on was to do a research based on the hypothesis that 

Icelandic sign language interpreters felt less stress, aches and fatigue due to their job thus being 

less likely to experience occupational burnout than sign language interpreters abroad. Participants 

in the research were 13 Icelandic and 38 Danish sign language interpreters who were asked about 

their well being at work. An attempt was also made to answer the research questions –have there 

been changes among Icelandic sign language interpreters in the last five years, is their work too 

stressful, do they underestimate occupational burnout and whether there is any difference in the 

stress that Icelandic and Danish sign language interpreters experience in their work. A total of 51 

participants answered online questionnaires and follow-up interviews were conducted with three 

Icelandic and two Danish sign language interpreters. 

The conclusions of the study indicated that the hypothesis is not based on fact, as both Icelandic 

and Danish sign language interpreters are at risk of developing occupational burnout. Sign 

language interpreters are under considerable strain in their work and the study showed that they 

suffer various stress-related physical ailments due to their work. The study indicated that both the 

workload and the professional demands made on sign language interpreters can contribute 

directly to their occupational burnout. 

The conclusions of the study furthermore showed that work-related variables, i.e. working hours, 

supervision, workload and resources, have an effect on occupational burnout, as sign language 

interpreters who have access to support or supervision from co-workers can use this support to 

prevent occupational burnout. The conclusions also showed that the more resources sign 

language interpreters used, the less likely they were to show symptoms of occupational burnout. 

Job satisfaction and workload seemed to be the most important variables for active sign language 

interpreters. It is important to focus closely on this profession because apart from the sign 

language interpreters themselves, occupational burnout can also have a wide-ranging negative 

impact on both interpretation services and the sign language community as a whole. 
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Inngangur 
Ritgerðin „Líðan starfandi táknmálstúlka – Eru álag, streita og verkir að leiða til kulnunar hjá 

starfsstéttinni?“ er 10 ECTS lokaritgerð til BA-prófs úr táknmálsfræði og táknmálstúlkun við 

Háskóla Íslands (HÍ). Gerð var rannsókn meðal íslenskra og danskra táknmálstúlka í formi 

spurningalista sem sendur var út meðal túlkanna og fylgt eftir með fimm viðtölum. Rannsókninni 

er ætlað að varpa ljósi á afar fámenna en þó mikilvæga starfsstétt þar sem hinn starfandi túlkur er 

mikilvægur hlekkur milli tveggja menningarheima, þeirra táknmálstalandi og raddmálstalandi. 

Eins er rannsókninni ætlað að varpa ljósi á gríðarlegt álag í starfi táknmálstúlka þar sem þeir fást 

daglega við stöðuga tímapressu, breytingar og uppákomur ásamt ómældum kröfum. 

Í túlkanáminu kynntist ég þessu álagi á eigin skinni, síðan þá hefur kraumað í mér löngun til að 

kafa ofan í ástæður álagsins og kynnast sem flestum úrræðum við streitu og álagi. Markmið 

rannsóknarinnar er fyrst og fremst að styðja við starfsstéttina með því að gera henni fræðileg skil 

ásamt því að varpa ljósi á þessa lítt rannsökuðu hlið starfsins. 

Rannsókninni var ætlað að svara einni tilgátu og nokkrum spurningum. Tilgátan var sú að 

íslenskir táknmálstúlkar fyndu síður fyrir álagi, verkjum og þreytu í starfi og væru ólíklegri til að 

kulna í starfi en táknmálstúlkar erlendis. 

Spurningarnar voru eftirfarandi:  

 Hafa breytingar átt sér stað meðal íslenskra táknmálstúlka síðastliðin fimm ár? 

 Er of mikið álag í starfi táknmálstúlka? 

 Er kulnun vanmetin meðal táknmálstúlka, hugsa þeir nógu vel um sig?  

 Er einhver munur á álagi í starfi íslenskra og danskra táknmálstúlka? Og þá hvers vegna 

og þáhvað veldur þeim muni á löndunum tveimur?  

Í inngangi er komið inn á markmið ritgerðar, tilgátu höfundar og þær rannsóknarspurningar sem 

leitast er við að svara ásamt kaflalýsingum. 

Í kafla eitt verður fjallað um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfskulnun meðal 

táknmálstúlka. 
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Ferli rannsóknarinnar verða gerð skil í kafla tvö og í undirköflum verður umfjöllun um 

þátttakendur þar sem umhverfi þeirra og vinnustað eru gerð nánari skil. Í lok annars kafla verður 

skýrt frá þeim siðferðislegu álitamálum sem gætu haft áhrif á rannsóknina. 

Kafli þrjú er tileinkaður bakgrunni þátttakenda þar sem menntun þeirra og vinnustöðum er lýst. 

Undirkaflar koma inn á kröfur sem gerðar eru til táknmálstúlka í starfi, siðareglur þeirra og 

starfslýsingu. 

Í kafla fjögur verða hugtakinu kulnun gerð skil og rýnt í skilgreiningar og einkenni kulnunar 

meðal fræðimanna. 

Rannsókninni verða síðan gerð skil í kafla fimm. Greint verður frá niðurstöðum gagna bæði frá 

þátttakendum og úr viðtölum í undirköflum. 

Í sex kafla er komið inn á þau úrræði sem þátttakendur hafa nýtt sér. Eins verða sérstakir 

undirkaflar þar sem fjallað verður um handleiðslu og stuðning, úrbætur sem hægt er að gera á 

vinnustað, ásamt undirkafla um önnur úrræði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða síðan ræddar í kafla sjö þar sem tilgátu og 

rannsóknarspurningum er svarað. 

Kafli átta er tileinkaður þeim lærdómum sem draga má af rannsókninni. 

Í fylgiskjölum A og B er að finna þær spurningar sem sendar voru til þátttakenda. Í fylgiskjali C 

eru orðskýringar á hinum ýmsu hugtökum sem fyrir koma í ritgerðinni.  
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Kafli 1 Fræðilegt yfirlit 
Frá því Háskóli Íslands bauð fyrst upp á nám í táknmálsfræði og táknmálstúlkun árið 1994 

(Valgerður Stefánsdóttir, 2005:22) hafa 48 táknmálstúlkar1 útskrifast þaðan. Þetta er ekki stór 

hópur en það skýrist það af því að nýir túlkahópar útskrifast einungis á þriggja ára fresti 

(Rannveig Sverrisdóttir: munnleg heimild). Táknmálstúlkar eru lítt rannsökuð starfsgrein hér á 

landi (Árný Guðmundsdóttir, 2012:8). Eflaust skýrist sú litla rannsóknarsaga af því hversu 

fámenn starfsstéttin er. Svo virðist sem flestir þeir sem rannsakað hafa þetta starfssvið að 

einhverju leyti eða fjallað um það hafi gert það í námi sínu í táknmálsfræði, út frá eigin reynslu 

vegna starfs síns sem táknmálstúlkar eða komi að táknmálstúlkaþjónustunni að einhverju leyti. Í 

meistararitgerð Valgerðar Stefánsdóttur úr fötlunarfræði árið 2005 er meðal annars fjallað um 

táknmálstúlkun hér á landi út frá reynslu höfundar og þar kemur fram að túlkaþjónusta sé hluti af 

daglegu lífi allra viðmælenda hennar (Valgerður Stefánsdóttir 2005:73-76). 

Nánari starfslýsingu táknmálstúlka er að finna á signwiki.is eftir Árnýju Guðmundsdóttur og 

Gerði Ólafsdóttur sem skrifuðu grein um starfssvið sitt og hlutverk táknmálstúlka. Sú grein birtist 

á vefmiðlinum Vísi.is árið 2007 en þar lýsa þær hinu fjölbreytta starfi sínu afar vel í örfáum 

orðum. 

Táknmálstúlkar starfa á öllum sviðum daglegs lífs, allt frá vöggu til grafar. Þeir 

einstaklingar sem hafa táknmál sem sitt fyrsta mál nýta sér táknmálstúlka til að fá 

þjónustu frá opinberum stofnunum sem og einkaaðilum. Sem dæmi má nefna að 

heyrnarlausar verðandi mæður þurfa á túlkun að halda í mæðraeftirliti, heyrnarlaus 

börn þurfa túlka á sundnámskeiðum, heyrnarlausir unglingar nota túlka við ýmiskonar 

tómstundaiðkun og nám, fullorðnir heyrnarlausir notfæra sér þjónustu túlka á 

starfsmannafundum, húsfundum, foreldrafundum, við fermingar og fleira og fleira. 

(Árný Guðmundsdóttir & Gerður Ólafsdóttir, 2007)  

 

Anna Mindess (1999; 2006; 2014) sem einnig er táknmálstúlkur hefur lýst starfi túlka á 

sambærilegan hátt. Hún líkir starfi túlks við starf milligönguliðs nefnir trúnaðarskyldu þeirra og 

hlutleysi sem dæmi um það sem þeir eigi sameiginlegt ásamt þeirri staðreynd að báðir geti fundið 

sig í þeim aðstæðum að vera staddir á milli tveggja einstaklinga/hópa sem ekki tali mál hvor 

annars. Hlutverk þeirra sé að reyna að byggja samskiptabrú og gera þeim kleift að skilja hver 

                                                           
1 Bæði verður notast við hugtakið táknmálstúlkur og túlkur, ef átt er við túlka á öðrum vettvangi þá er það 
tekið sérstaklega fram. Til að mynda þýða hugtökin samfélagstúlkur, ráðstefnutúlkur og dómstúlkur þá sem 
túlka frá einu raddmáli yfir á annað raddmál. 
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annan. Það sem skilur á milli milligönguliða og táknmálstúlka er þó það að táknmálstúlkar mega 

ekki og geta ekki tjáð sig í aðstæðum, þeir hafa ekki „rödd“. Milligönguliðar starfa auk þess helst 

við aðstæður þar sem um er að ræða árekstur í samskiptum eða þegar aðilar eiga í erjum. 

Táknmálstúlkar starfa hinsvegar oft í aðstæðum þar sem um er að ræða einhliða tjáningu eins og 

t.d. í fyrirlestri í skólastofu, læknisfræðilegum aðstæðum og á ráðstefnum (Mindess, A., 

2014:190). 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því á Íslandi hversu mikið álag er í starfi táknmálstúlka, 

hvernig starfið hefur áhrif á líkamlega líðan þeirra né andlega heilsu. Ekki hefur heldur verið gerð 

rannsókn á því hvort og þá hversu snemma táknmálstúlkar yfirgefa starf sitt vegna kulnunar né 

hversu margir táknmálstúlkar hætta störfum vegna álags í starfi og kulnunar miðað við aðrar 

starfsstéttir. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á starfsstreitu eða starfsánægju meðal 

táknmálstúlka hér á landi. 

Nokkuð hefur verið skrifað um táknmálstúlka og þróun þeirra, hvaða kostum þeir þurfa að búa 

yfir í starfi bæði frá sjónarhorni döff fólks og ýmsum öðrum fræðum (Árný Guðmundsdóttir, 

2012; Napier, 2006; Napier, o.fl. 2010; Humphrey & Alcorn, 2007; Mindess, 1999, 2006, 2014; 

Valgerður Stefánsdóttir, 2005; Harrington & Turner, 2001). Í siðareglum táknmálstúlka er svo að 

finna lýsingu á hvernig túlkur skal starfa (Hart, 2004; RID, 2005). Skrifað hefur verið um hvernig 

túlkur skuli að leysa siðferðisleg vandamál í aðstæðum sem siðareglurnar skýra ekki beint (Dean 

& Pollard 2001:7). Einnig hefur verið komið inn á hver munurinn er á samfélagstúlkum2 og 

táknmálstúlkum og hvað þær starfsstéttir eigi sameiginlegt (Mindess, 2014; Clifford A., 2001).  

Í einhverjum rannsóknum hérlendis hafa táknmálstúlkar komið inn á álag í starfi í viðtölum við 

aðra táknmálstúlka án þess að álaginu hafi verið gerð ítarlegri skil né að fram hafi farið nánari 

rannsóknir á kulnun í starfi þeirra (sjá m.a. Anna D. Daníelsdóttir, 2007; Árný Guðmundsdóttir, 

2012).  

Þær rannsóknir eru þó ekkert einsdæmi, margir fræðimenn hafa nefnt það erfiða starf sem 

táknmálstúlkar sinna en oftar en ekki án þess að gera því nánari skil. Valgerður Stefánsdóttir 

segir til dæmis: 

                                                           
2 Hugtakið samfélagstúlkar er notað fyrir þá túlka hér á Íslandi sem túlka á milli tveggja heyrandi einstaklinga 
sem tala sitt hvort raddmálið, oftast fyrir nýbúa og aðra sem ekki tala íslensku. 
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Túlkur gerir hér og nú samskipti möguleg á milli Döff og heyrandi sem kunna ekki 

táknmál en túlkar ráða ekki við að túlka allt (Valgerður Stefánsdóttir, 2005:76). 

 

Svipað gerir Anna Mindess er hún lýsir sínu einstaka starfi sem enginn geti skilið hvaða kröfur 

gerir til hennar né þær áskoranir sem „við” túlkarnir stöndum frammi fyrir daglega:  

Prior to my first class in that subject, I had always assumed (as I believe some sign 

language interpreters still do) that our profession is so unique that no one else can 

empathize with the challenges we face. When I started studying the contrasts between 

world cultures, however, bells rang and lights flashed in my head. “Why, those are just 

the kinds of misunderstandings sign language interpreters deal with every day!” I 

concluded with excitement (Mindess, 2006:6).3 

 

Að auki er að finna svipaðar lýsingar frá starfandi táknmálstúlkum í eigindlegum rannsóknum hér 

á landi þar sem viðmælendur lýsa líðan sinni og því álagi sem fylgir starfinu. Í óbirtri BA-ritgerð 

Önnu Dagmarar Daníelsdóttur (2007) sem fjallar um hvernig túlkar upplifa sig í aðstæðum kemur 

til að mynda fram í einu viðtali að miklar óraunhæfar kröfur séu gerðar til túlkanna frá 

málhöfunum. Þar segir einn viðmælandi hennar að það væri eins og málhafarnir áttuðu sig ekki á 

að túlkurinn væri mannlegur eins og aðrir í aðstæðum og ráði ekki við hvað sem er (Anna 

Dagmar Daníelsdóttir, 2007:29).  

Með lokaorðum Árnýjar Guðmundsdóttur táknmálstúlks úr meistararitgerð frá 2012 sem byggði 

á eigindlegri rannsókn hennar um starf táknmálstúlka er tekið undir mikilvægi þess að málhafar 

sýni túlkum virðingu. Árný taldi vera ljóst að táknmálstúlkar eru ákaflega mikilvægir í döff 

samfélaginu og að túlkar verði að axla þá ábyrgð, en um leið sé mikilvægt að döff fólk geri sér 

grein fyrir því að til þess að túlkar endist lengi í starfi verði þeir að fá tækifæri til að rækta sjálfa 

sig og vera einstaklingar(Árný Guðmundsdóttir, 2012:98). 

Dean og Pollard (2001) sem skrifað hafa fjölmargar ritrýndar greinar um táknmálstúlkun og starf 

táknmálstúlka (sjá m.a. Dean & Pollard 2004; Dean & Pollard o.fl., 2006; Dean & Pollard, 2009; 

Dean & Pollard, 2011) álitu að túlkar væru oft settir í mjög streituvaldandi og krefjandi aðstæður. 

Þeir bentu á að nokkrar mögulegar ástæður fyrir þeirri miklu starfstengdu streitu sem túlkar 

upplifðu gætu tengst kröfum um trúnaðarskyldu sem fylgir starfi þeirra ásamt skorti á aðgengi að 

                                                           
3Hún hafði alltaf gert ráð fyrir og staðið í þeirri trú að fagstétt táknmálstúlka væri svo einstök að enginn gæti 
sett sig í þau spor sem þeir standa frammi fyrir daglega. Í námi hennar skaut þeirri hugsun í koll hennar að 
þetta væri bara sú tegund af misskilningi milli menningarheimanna sem táknmálstúlkar þurfa að kljást við 
daglega. (þýðing höfundar) 
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þjálfun og stuðningi. Túlkarnir stæðu frammi fyrir aukinni áskorun við ýmsar erfiðar aðstæður og 

uppákomur sem þeir þurfa að kjást við í starfinu (Dean & Pollard, 2001:7-8). 

Eins og komið hefur fram þá hafa ekki verið gerðar neinar rannsóknir á kulnun meðal íslenskra 

táknmálstúlka, slíkar rannsóknir hafa þó verið gerðar erlendis og þær hafa sýnt fram á að orsakir 

kulnunar sé helst að rekja til tvenns konar álagsþátta; álags og óraunhæfra væntinga. Niðurstöður 

þeirra rannsókna hafa m.a. sýnt að túlkum sem ekki hafa rými og færi á að vera einstaklingar er 

hættara við að kulna og gefast upp í starfi (Turner, 2001) og þjáist auk þess af verkjum vegna 

líkamlegs álags (Fischer og Woodcoc, 2012). Vert er að nefna að enginn viðmælenda í rannsókn 

Árnýjar nefndi verki vegna líkamlegs álags (Árný Guðmundsdóttir, 2012:35). Langvarandi 

líkamlegir verkir og álagsverkir eru m.a. þættir sem fræðimenn hafa nefnt að hafi áhrif á að 

táknmálstúlkar gefist upp og neyðist til að hætta störfum. Einkenni kulnunar geta verið bæði af 

sálrænum og/eða líkamlegum toga (Maslach o.fl., 2001). 

Schaufeli, Enzmann og Girault skilgreindu starfskulnun á þann hátt að kulnun í starfi sé 

viðvarandi neikvætt vinnutengt hugarástand hjá eðlilegum einstaklingum, sem fyrst og fremst 

einkennist af því að vera úrvinda, samhliða streitu, tilfinningu um minnkaða getu, minnkaðan 

drifkraft og að viðhorf til vinnu verði verkum ekki til framdráttar (Schaufeli, Enzmann & Girault, 

1993:212-213).  

Erfitt getur verið fyrir sjálfstætt starfandi túlk að hafna verkefni aðstæðna sinna vegna en 

túlkaþjónustur ættu að hafa þetta í huga við skipulag á vinnustað, sérstaklega þegar þeir úthluta 

verkefnum, því engum er greiði gerður með ósamstillingu. Ef túlkar sem settir eru í aðstæður sem 

þeir ráða ekki við eiga þeir meiri hættu á að kulna í starfi (Turner, 2001:67). 

Tomina Scwhenke, doktor í sálfræði og táknmálstúlkur, gerði víðtæka rannsókn árið 2012 meðal 

táknmálstúlka innan aðildarfélaga RID4. Sú rannsókn byggði á raun-/reynsluvísindum þar sem 

stuðst var við JD-C líkanið/starfskröfulíkanið5 (e. Job demand-control model) sem Karasek 

hannaði árið 1979. Algengt er að þetta líkan sé notað til rannsókna t.d. í hagfræði, málfræði og 

efnafræði sem og víðsvegar í heilbrigðisgeiranum á ýmsum heilsutengdum vandamálum í starfi á 

borð við andlegt álag, stoðkerfi, krabbamein, geðræn veikindi, atvinnusjúkdóma, sjálfsvíg, 

áfengistengda sjúkdóma, starfsánægju, lífsgæði o.fl. Rannsóknin er þá byggð á reynslu, 

                                                           
4 Skammstöfunin RID stendur fyrir Registry of Interpreters for the Deaf. 
5 Höfundur fann ekki íslenskt heiti yfir líkanið. 



9 
 

athugunum og tilraunum. Þegar Karasek (1979) hannaði líkanið felldi hann inn á mjög skýran 

hátt þær breytur sem felast í þeim áhrifaþáttum sem stafa af sálfræðilegum kröfum og virkri 

félagsmótun. Nánar tiltekið viðurkennir starfskröfulíkanið áhrifaþætti eins og áskoranir eða 

eftirspurn og áunnin úrræði/lausnir (e. control and decision latitude) til að kanna starfsánægju 

fagstétta. Í grundvallaratriðum viðurkennir líkanið og tekur með í reikninginn tengsl á milli 

starfsstreitu og starfsánægju. 

Rannsókn Schwenke (2012) byggði á nokkrum tilgátum; þeirri að starfsálag og starfskröfur sem 

gerðar eru til táknmálstúlka beinlínis valdi því að túlkar kulni. Önnur tilgátan var sú að 

starfstengdar breytur, þ.e. starfsaldur, vinnustundir, handleiðsla, álag og úrræði hefðu áhrif á 

kulnun. Þar sem kulnun er talin vera afleiðing langvarandi streitu þá var gert var ráð fyrir að 

túlkar með lengri/hærri starfsaldur væru líklegri til að sýna einkenni kulnunar. Þriðja tilgátan fólst 

í því að þó lítið væri vitað um þá valkosti eða fjölbreytilegu úrræði sem farsælir túlkar tileinka sér 

þá væri góður og mikill stuðningur/handleiðsla gagnleg. Fjórða tilgátan var sú að aðgengi að 

handleiðslu frá samstarfsmanni gæti komið í veg fyrir ótímabæra kulnun. Ennfremur var talið að 

eftir því sem túlkar nýttu sér fleiri úrræði lækkaði tíðni kulnunar (Schwenke T, 2012:34). 

In conclusion, decision latitude6 was the most important explanatory variable in our 

model for sign language interpreters. Interestingly, co-worker social support, hours 

working per week, and years working in the field were not unique predictors of 

burnout in the interpreting sample. Interpreter education programs are uniquely 

positioned to play an important role in the careers of graduating interpreting students. 

These results suggest that interpreters who perceive they have greater control within 

their environment may be at an advantage since this group was found to have lower 

levels of burnout. (Schwenke Tomina, 2012:51)  

 

Eins og fram kemur í ofangreindri tilvitnun þá komst Schwenke (2012) að þeirri niðurstöðu að 

þeir áhrifaþættir sem líkanið studdist við væru líklegri til að skýra kulnun meðal túlka heldur en 

samstarfsfólk, félagslegur stuðningur, vinnutími eða reynsla. Þá nefndi hún einnig að túlkanámið 

hefði að öllum líkindum mun stærra og mikilvægara hlutverki að gegna gagnvart túlkanemum en 

áður hefði verið talið. Niðurstöður rannsóknar Schwenke sýndu einnig að þeir túlkar sem 

skynjuðu að þeir hefðu meiri stjórn á aðstæðum sínum væru ólíklegri til að sýna merki kulnunar. 

                                                           
6 Nánar tiltekið viðurkennir módelið áhrifaþætti eins og áskoranir eða eftirspurn og áunnin úrræði/lausnir 
sem einnig ganga undir nafninu “controls or decision latitude”. 
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Fróðlegt verður að sjá hvort breyting hafi orðið á líðan íslenskra túlka á þeim fimm árum sem 

liðin eru síðan rannsókn Árnýjar Guðmundsdóttur (2012) fór fram. Vert er að skoða hvort 

stjórnun túlkaþjónustunnar hér á landi sé jafngóð árið 2017 og hún var árið 2012. Í rannsókn 

Árnýjar kom m.a. fram: 

Með réttri stjórnun á túlkaverkefnum er líklega hægt að koma í veg fyrir að túlkar 

vinni yfir sig og kulni. Það er óskandi að þessi stjórnunarstefna haldi áfram sem lengst 

til að tryggja langan starfsaldur túlka, öllum til hagsbóta (Árný Guðmundsdóttir, 

2012:98) 

 

Viðmælendur Árnýjar nefndu álag vegna fjölbreytileika starfsins ásamt þreytu og að þeir gætu 

tekið inn á sig erfið verkefni en því voru ekki gerð nánari skil heldur meira fjallað um álagið sem 

sjálfsagðan hlut (Árný Guðmundsdóttir, 2012:81). Hún tekur einnig fram nokkrum sinnum í 

ritgerð sinni að sumar erlendar heimildir fræðimanna sé hægt að heimfæra upp á íslenskar 

aðstæður þó fámennið hér geri aðstæðurnar ólíkar flestum öðrum löndum (2012:34). Hún tók 

fram oftar en einu sinni í sömu rannsókn að enginn túlkanna nefndi starfstengda líkamlega verki 

vegna álags og að passa þyrfti að álagið yrði ekki það mikið að túlkar brynnu upp og hættu 

(2012:35, 81, 89, 94-95 og 98). Vitneskjan um álag í starfi túlka hefur lengi verið til staðar hér á 

landi, eins hafa erlendir fræðimenn fjallað um að langvarandi álag og álagsverkir geti orsakað 

kulnun og snemmbært brottfall úr starfi eins og fram hefur komið. 

Vert er að benda á doktorsrannsókn Agnetu Sandström (2010) sem fólst í rannsókn á sænskum 

konum á vinnumarkaði. Sú rannsókn fólst í stuttu máli í því að skoða virkni taugafruma í heila 

þeirra kvenna á vinnumarkaði sem þjáðust af kulnunareinkennum (e.Neurocognitive and 

endocrine dysfunction in women with exhaustion syndrome). Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

leiddu í ljós varanlegan heilaskaða sem rekja mætti til kulnunar vegna starfsstreitu. Einkenni 

heilaskaðans voru m.a. skortur á einbeitingu, svefnörðugleikar og erfiðleikar við að muna 

(Agneta Sandström, 2010:56). Önnur rannsókn hennar (Sandström o.fl., 2012:8-10) sýnir svipað 

heilsutjón af langvarandi streitu. Í ljósi þessa er óhætt að segja að kulnun í starfi sé málefni sem 

varðar allt samfélagið og ætti ekki að vanmeta. 

Christina Maslach, prófessor í sálfræði við Kaliforníuháskóla, er þekktust fyrir rannsóknir á 

kulnun í starfi  (sjá m.a. Maslach & Jackson, 1984; Maslach, Scaufelli & Leiter, 2001 og 

Maslach, 2001) og hefur hún skrifað margar bækur og greinar um kulnunarhugtakið. Kenningar 

hennar hafa verið mikið ræddar af öðrum fræðimönnum sem rannsakað hafa kulnun og flestir 
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virðast sammála Maslach um að kulnun sé sálfræðilegt hugtak þar sem tilfinningaleg þurrð, 

þunglyndi og minnkandi starfsgeta komi fram hjá einstaklingum sem vinni með fólk. Margar 

aðrar skilgreiningar hafa verið settar fram um hugtakið en það sem sameiginlegt er með þeim 

öllum er að kulnun sé ástand þar sem þreyta og tilfinningaleg þurrð eru endalok á hægu 

streituferli. Nánar verður fjallað um hugtakið kulnun og streitu í starfi í kafla sex. 

Í næsta kafla mun ég fjalla um framkvæmd rannsóknarinnar sem stóð frá hausti 2016 fram á 

vorið 2017. 
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Kafli 2 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Spurningalisti rannsóknarinnar var fyrst sendur út haustið 2016 á íslensku til túlkafélagsins Hart 

sem sendi áfram á sína félagsmenn. Einungis sjö félagsmenn Hart sendu til baka útfylltan 

spurningalista. Á sama tíma var listinn sendur til fjögurra fyrrum táknmálstúlka, þaðan barst eitt 

svar. Erfiðlega gekk að þýða spurningalistann á ensku fyrir dönsku táknmálstúlkana, þegar 

ásættanleg þýðing lá fyrir upp úr miðjum janúar 2017 var hann svo sendur til tveggja túlkafélaga 

í Danmörku, þeirra FTT og SKOPOS, sem sendu áfram á sína félagsmenn. Samtals bárust 

höfundi 39 svör frá dönskum táknmálstúlkum en aðeins 38 svör voru nothæf þar sem einn 

þátttakandinn skilaði ósvöruðum spurningalista. Á sama tíma var listinn endursendur til íslenskra 

táknmálstúlka í gegnum túlkaþjónustu SHH7 en þá bættust fimm svör við. 

Að lokum höfðu alls 13 íslenskir og 38 danskir táknmálstúlkar, samtals 51 þátttakandi, svarað 

könnuninni. Greining gagna hófst og við það vöknuðu nokkrar spurningar sem fylgt var eftir með 

viðtölum við þrjá íslenska túlka og tvo danska. 

Öll viðtölin voru tekin um miðjan mars 2017, í heimahúsi, í gegnum Skype og á ótilgreindum 

stað. 

2.1 Þátttakendur rannsóknar 

Rannsóknin tók ekkert tillit til bakgrunnsupplýsinga þátttakendanna sem vörðuðu kyn, aldur eða 

stöðu. Einungis var spurt um starfsaldur og menntun. Fyrir því voru tvær ástæður. Annars vegar 

sú að táknmálstúlkahópurinn á Íslandi er afar fámennur og auðvelt að bera kennsl á þátttakendur 

ef persónuupplýsingar hefðu fylgt. Hins vegar sú að á Íslandi starfa einungis konur8 sem 

táknmálstúlkar. Höfundur valdi því að skoða ekki hvort kyn túlka gæti skipt máli í þessari 

rannsókn þó borist hafi svör frá nokkrum dönskum karltúlkum þar sem ekki væri hægt að gera 

samanburð eftir kyni túlka milli Íslands og Danmerkur. 

Starfsaldur þátttakenda rannsóknarinnar, eins og sjá má á eftirfarandi töflu, var allt frá 

nýútskrifuðum táknmálstúlkum að feta sín fyrstu spor í starfinu til túlka með áratuga 

starfsreynslu. Enginn íslenskur túlkur hafði starfað lengur en 21 ár. 

                                                           
7 SHH stendur fyrir Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. 
8 Þegar þessi ritgerð er skrifuð er enginn starfandi karltúlkur á Íslandi. 
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Mynd 1: Starfsaldursdreifing þátttakenda. 

Flestir þátttakendur, eða 31%, höfðu starfað í 16 til 20 ár. Fæstir höfðu starfað í 11 til 15 ár eða 

9%. Fimm þátttakendur voru hættir störfum er rannsóknin var gerð. Starfsaldur þeirra var allt frá 

4 árum upp í 20 ár9, þar af var einn íslenskur og fjórir danskir. 

2.2 Siðferðisleg álitamál 

Nauðsynlegt er að skoða þau siðferðislegu álitamál sem geta haft áhrif á rannsóknina. Ég er vel 

tengd inn í táknmálssamfélagið hér á Íslandi sem döff málhafi íslenska táknmálsins. Allir 

íslensku þátttakendurnir hafa túlkað fyrir mig á einhverjum tímapunkti í lífi mínu, m.a. í námi, 

starfi, áhugamálum og einkalífi. Sumar þeirra hafa m.a. verið mér við hlið og túlkað á 

neikvæðum, viðkvæmum, erfiðum, sársaukafullum sem og jákvæðum, skemmtilegum, 

hjartnæmum og stórkostlegum stundum. 

Síðan fyrstu táknmálstúlkarnir hófu nám við HÍ 1994 hef ég verið þeirrar gæfu aðnjótandi að 

fylgjast með þeim öllum læra íslenska táknmálið, ná valdi á því ásamt því að vaxa og þroskast í 

starfi. Í þau 20 ár sem döff hér á landi hafa haft aðgang að fagmenntuðum táknmálstúlkum hef ég 

þekkt frá fyrstu hendi þær ómældu og oft ósanngjörnu kröfur sem döff samfélagið getur gert til 

táknmálstúlka enda hef ég gert þær kröfur sjálf. Óhjákvæmilega varð ég því að íhuga hvort 

íslensku túlkunum, stöðu sinnar vegna, fyndist þær geta verið opinskáar í svörum sínum eða 

treyst mér fyrir sinni líðan enda reyna túlkar starfs síns vegna að halda ákveðnum mörkum, 

jafnvel ákveðinni fjarlægð við döff til að eiga auðveldara með að sinna starfi sínu sem óbeinir 

þátttakendur í samskiptum annarra, vitandi að þeir munu þurfa að túlka reglulega fyrir mig áfram. 

                                                           
9 Túlkarnir höfðu hætt eftir 4, 5, 14, 18 og 20 ár.  

0-5 ár 6-10 ár 11-15 ár 16-20 ár 21+

starfandi 9 12 4 14 6

hættir störfum 2 0 1 2 0

Starfsaldur þátttakenda

starfandi hættir störfum
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Kafli 3 Um túlkaþjónustu og vinnustað túlka 
Saga túlkaþjónustunnar á Íslandi er ekki jafnlöng og sú danska. Hlutverk táknmálstúlka hefur 

þróast hratt síðastliðna áratugi og haldist í hendur við þær kröfur sem döff samfélagið gerir, 

ásamt þörfum þeirra og þeirri kröfu gagnvart hinu stóra samfélagi að vera viðurkennt sem 

málminnihlutahópur. Nánar má lesa um döff-fræði, samfélag döff og sögu döff fólks ásamt þróun 

túlkahlutverksins og túlkaþjónustu í öðrum ritum og rannsóknum (Lane, 1984; Valgerður 

Stefánsdóttir, 2005; Reynir Berg Traustason, 2010; Lane o.fl., 1996; Árný Guðmundsdóttir, 

2012; Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, 2016).  

Til að átta okkur betur á starfssviði túlkanna og bakgrunni þátttakenda þá verður í næstu köflum 

fjallað nánar um vinnustað þeirra, túlkaþjónustur og þá málhafa sem nýta sér túlkaþjónustu dags 

daglega. Síðan verða starfskröfum og starfslýsingum þeirra gerð skil ásamt siðareglum 

táknmálstúlka. 

3.1 Menntun og vinnustaðir túlka 

Á Íslandi útskrifuðust fyrstu fagmenntuðu táknmálstúlkarnir frá Háskóla Íslands árið 1997 (Árný 

Guðmundsdóttir, 2012:34). Flestir þeirra fóru að starfa hjá ríkisstofnuninni Samskiptamiðstöð 

heyrnarskertra og heyrnarlausra (SHH). Er þessi ritgerð er skrifuð eru samtals 22 starfandi 

táknmálstúlkar á Íslandi en þar af eru 16 túlkar á SHH. Einungis 13 eru sendir í verkefni 

utanhúss. Hjá SHH eru svo fimm menntaðir túlkar að auki í innanhússverkefnum en þrír þeirra 

fara einstaka sinnum í verkefni utanhúss. Einn túlkur hjá SHH er í fæðingarorlofi (Túlkaþjónusta 

SHH, 2017:munnleg heimild). 

Aðrir íslenskir vinnustaðir með fastráðna túlka eru Hlíðaskóli og Hraðar hendur. Fjórir túlkar eru 

í 3,5 stöðugildum við Hlíðaskóla. Nánar tiltekið eru þrír í fullu starfi og einn í hálfu starfi 

(Hlíðaskóli, 2017:munnleg heimild). Fyrirtækið Hraðar hendur sinnir bara viðburðatúlkun, til að 

mynda listviðburðum á borð við leikrit og tónleika, í formi „þýðingarþjónustu“. Þar eru skráðir 

fjórir túlkar en tveir þeirra starfa einnig sem túlkar í Hlíðaskóla (Hraðar hendur, 2017:munnleg 

heimild). Einn túlkur var fastráðinn við Menntaskólann við Hamrahlíð en starfar þar við annað í 

dag en túlkun (MH, 2017:munnleg heimild). Þegar þessar tölfræðilegu upplýsingar hafa verið 

dregnar saman þá liggur fyrir að af þeim 22 túlkum sem bæði eru í fullu starfi og hlutastarfi eru 

afar fáir túlkar sem sinna öllum málhöfum íslenska táknmálsins (ÍTM) frá vöggu til grafar í hinu 

stóra samfélagi dags daglega. Engar nákvæmar tölur liggja fyrir um fjölda döff á landinu en í 
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grein eftir Rannveigu Sverrisdóttur frá 2005 um íslenskt táknmál kemur fram að málsamfélagið 

telji u.þ.b. 2-300 manns (Rannveig Sverrisdóttir, 2005:14). Sömu tölur koma fram á heimasíðu 

Félags heyrnarlausra (FH) en þar eru málhafar íslenska táknmálsins taldir vera 250-300 talsins 

(Deaf.is, 2016).  

Danir fóru að bjóða upp á túlkanám á háskólastigi árið 2012 (Wasli.org, 2013) sem er 

sambærilegt túlkanámi Háskóla Íslands en þar er saga túlkaþjónustu samt ívið lengri. Við 

greiningu gagna kom fram að menntunarstig dönsku þátttakendanna var allt frá því að vera 

nokkurra vikna námskeið í túlkun og starfsþjálfun og upp í BA-gráðu úr dönskum háskóla. Danir 

hafa lengi boðið upp á námskeið og lengra nám, m.a. þriggja og hálfs árs diplómanám. 1995-

1998 var litlum hópum boðið upp á tveggja ára diplómanám í táknmálstúlkun í Kaupmannahöfn. 

Árið 1998 var stórum nemendahópum10 boðið upp á þriggja og hálfs árs diplómanám í 

táknmálstúlkun bæði í Árósum og Kaupmannahöfn en það nám breyttist síðan í þriggja ára BA-

nám á háskólastigi árið 2015 (FTT, 2017:munnleg heimild). Í Danmörku eru döff taldir vera 

u.þ.b. 3000 talsins og reiknaðist viðmælendum mínum til að þar sinntu þeim og öðru 

táknmálstalandi fólki í kringum 325 túlkar í heildina, bæði í fullu starfi og hlutastarfi. Ef með eru 

taldir þeir sem ráðnir eru tímabundið þá hækkar þessi tala örlítið (FTT & SKOPOS, 

2017:munnleg heimild). 

Í Danmörku eru starfræktar tvær stórar túlkaþjónustur ásamt fimm minni fyrirtækjum. Á þeim 

stærstu starfa samtals 200 túlkar, 50 túlkar starfa svo samtals í minni fyrirtækjunum, allt frá 6 upp 

í 20 túlka á hverjum stað. Til viðbótar eru 50 táknmálstúlkar sjálfstætt starfandi (FTT, 

2017:munnleg heimild). 

Einn viðmælandi minn tók fram að undir venjulegum kringumstæðum væru táknmálstúlkar í 

Danmörku fastráðnir í annað hvort fullt starf eða hlutastarf en markaðurinn í dag er mjög erfiður 

vegna leyfisúthlutana til túlkaþjónusta frá ríkinu. Leyfi til að starfrækja túlkaþjónustu í 

Danmörku er endurskoðað á tveggja ára fresti og áhrifin eru þau að fyrirtæki sem lenda í því að 

fá leyfið ekki endurnýjað neyðast til að segja öllum upp. Afleiðingarnar eru þær að sumir túlkar 

eiga erfitt með að fá fastráðningu og eru því verktakar á fleiri en einum stað. 

                                                           
10 Viðmælandi minn nefndi að fjöldi nemenda í einum bekk hafi verið frá 24 upp í 35 manns.  
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Í ljósi ofangreindra upplýsinga má áætla að um 12% starfandi túlka í Danmörku og 59% starfandi 

túlka á Íslandi hafi tekið þátt í þessari rannsókn. 

 

3.2 Starfslýsing túlka og starfskröfur 

Táknmálstúlkur er sérfræðingur, fær í tveimur tungumálum og menningarheimum málanna. Hann 

færir sögð orð á einu máli yfir á annað mál. Hann er næmur og meðvitaður um umhverfi sitt og 

allt það sem áhrif getur haft á merkingu eða boðskap þess sem sagt er og kemur fram á faglegan 

og siðferðislega réttan hátt (Humphrey & Alcorn, 2007:7.9). 

Táknmálstúlkur er brú á milli tveggja menningarheima, því ekki eru einungis túlkuð 

töluð orð, heldur líka önnur tjáning sem notuð er og er leitast við að koma 

menningarmun til skila þannig að upplifun þeirra sem eiga í samskiptum séu sem 

áþekkust. Í starfi táknmálstúlks felst ekki ábyrgð á aðstæðum, þeir eru ekki kennarar, 

læknar, félagsráðgjafar eða annað slíkt. Ábyrgð túlksins nær eingöngu til þess að 

samskiptin gangi eins vel fyrir sig og hugsast getur. Þeir sem eru þátttakendur í 

samtalinu/aðstæðunum bera ábyrgð á því og innihaldi þess. (Árný Guðmundsdóttir & 

Gerður Ólafsdóttir, 15. ágúst 2007) 

 

Dean og Pollard (2001) skiptu þeim meginkröfum sem gerðar eru til túlka í fjóra þætti:  

málvísindalegar kröfur, (e. linquistic demands) umhverfiskröfur, (e. environmental demands) 

utanaðkomandi kröfur, (e. interpersonal demands) og innri kröfur (e. intrapersonal demands). 

Hver meginþáttur fyrir sig inniheldur svo lista sem skýrir þáttinn nánar og þær kröfur sem gerðar 

eru þar til táknmálstúlka í aðstæðum.11 

Málvísindalegar kröfur (e. linguistic demands)fela eftirfarandi í sér:  

 Samskiptafyrirkomulag málhafa (e. clients communication modalities)  

 Tungumálaflæði málhafa (e. clients linguistic fluency)  

 Samskiptahraði málhafa (e. clients communication speed) 

 Skýrleiki málhafa í tjáningu (e. clients communication clarity) 

 Tónhæð í raddtúlkun; táknmálsrými (e. voice volume; signing space)  

 Skilningur og skynjunarfærni túlks (e. interpreter‘s receptive skills)  

 Tjáning túlks (e. interpreter‘s expressive skills)  

 Notkun á íðorðum/tæknilegum orðaforða (e. use of technical vocabulary) 

 

Umhverfiskröfur (e. environmental demands) fela eftirfarandi í sér:  

 Almennt eðli verkefnis (e. general nature of assignment)  

                                                           
11 Þegar talað er um aðstæður er átt við þann stað sem túlkurinn er staddur á hverju sinni. 
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 Sérþarfir í verkefni (e. specific setting of assignment)  

 Sjónlína (e. sight lines) og umhverfishljóð (e. background noise)  

 Hitastig herbergis (e. room temperature)  

 Efni og lykt (e. chemicals and odors)  

 Sætaskipan (e. seating arrangements)  

 Gæði lýsingar (e. lighting quality)  

 Sjónrænar truflanir (e. visual distractions) 

Utanaðkomandi kröfur (e. interpersonal demands) fela eftirfarandi í sér: 

 Skilningur viðstaddra á hlutverki túlks (e. parties‘ understanding of the interpreter‘s role)  

 Væntingar viðstaddra til túlks/túlkahlutverksins (e. parties‘ adherence to expected role 

norms) 

 Samskiptum sem beint er að túlki (e. communication directed to the interpreter)  

 Vald og staða (e. power and authority dynamics)  

 Kúgun, óheiðarleiki, ósanngirni o.s.frv. (e. oppression, dishonesty, unfairness etc.) 

 Stjórnun aðstæðna, t.d. „hver talar“ (e. communication control, e.g, turn-talking)  

Innri kröfur (e. intrapersonal demands) fela eftirfarandi í sér: 

 Andrúmsloft og næmni/skynjun á aðstæður (e. dynamic nature and intensy of event)  

 Óbein þátttaka/viðbrögð/upplifun (e. vicarious reactions) 

 Öryggiskennd (e. safety concerns) 

 Lífeðlisfræðileg viðbrögð og truflun (e. physiological responses and distractions)  

 Efasemdir eða spurningar um frammistöðu (e. doubts or questions about performance) 

 Aðgengi að handleiðslu og stuðningi (e. availability of supervision and support)  

 Nafnleysi og einangrun (e. anonymity and isolation)  

 Engin löggilding/lögverndun (e. no legal cloak of confidentiality)  

 Áhyggjur af að valda skaða (e.liability concerns) (Dean & Pollard, 2001:5) 

Eins og sjá má á lista Dean og Pollard (2001) þá eru margvíslegar kröfur gerðar til táknmálstúlka. 

Málhafar í kringum túlkinn eru jafnmismunandi og þeir eru margir og taka verður með í 

reikninginn að allir eigi sinn slæma dag sem getur bitnað á túlkinum í formi óviðeigandi krafna 

eða neikvæðs viðmóts. Ekki er gefið að túlkurinn finni fyrir því að verkefnið hafi gengið vel né 

öruggt að málhafinn sé ánægður með hið túlkaða verkefni og frammistöðu túlksins (Anna D. 

Daníelsdóttir, 2007:29-30). 

 

3.3 Siðareglur túlka 

Dean og Pollard tóku fyrir í grein sinni (2001) þá áhrifaþætti og kröfur sem siðareglur RID12 

leggja á táknmálstúlka. RID-félagar samþykktu siðareglurnar árið 1979 en þær koma efnislega 

                                                           
12 RID, Registry of interpreters for the deaf. Eitt stærsta túlkafélag í heiminum.  
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inn á sömu þætti og siðareglur félagsins Hart, þ.e. um trúnaðarskyldu túlks, hlutleysi og hegðun í 

aðstæðum, skyldur túlks við samstarfsfólk sitt og að túlkur eigi ekki að vera ráðgefandi né skipta 

sér af efni aðstæðna. 

The code of ethics of the RID, the primary national association of sign language 

interpreters, contains provision that can be viewed as directly or indirectly restricting 

decision latitude. The code of ethics contain eight tenets, one of which states that 

interpreters „shall not counsel, advise or interject personal opinions“ RID, 1994, p. 

13). Another states that interpreters „shall keep all assignment-related information 

strictly confidential.“ (Dean & Pollard, 2001:6) 

 

Eins og fram kemur í ofangreindri tilvitnun þá fjölluðu Dean og Pollard (2001) um hvernig 

siðareglur RID og þagnarskylda túlka gætu aukið á streitu meðal þeirra túlka sem þurfa að kljást 

við erfiðar aðstæður. Sýnt var fram á dæmi um hvernig skortur á að túlkar geti stjórnað erfiðum 

aðstæðum veldur aukinni streitu hjá þeim. Nánar tiltekið þá töldu þeir áhrifaþáttinn control and 

decision latitude mikilvæga breytu í starfi túlka. (Dean & Pollard, 2001:6-8). 

Íslenskir táknmálstúlkar stofnuðu með sér fagfélagið Hart – félag háskólamenntaðra 

táknmálstúlka árið 1999. Við stofnun gengu flestallir starfandi túlkar í það og flestir þeirra sem 

hafa útskrifast síðan (Árný Guðmundsdóttir, 2012:60-61). 

Siðareglur Hart sem samþykktar voru á félagsfundi 8. apríl 2005 eru svohljóðandi:  

1. Túlkur túlkar allt sem fram fer, brúar bilið milli tveggja menningarheima, leggur ekki 

mat á það sem hann túlkar né ber ábyrgð á því hvað þeir sem hann túlkar fyrir segja né 

hvernig það er sagt. 

2. Túlkur er bundinn þagnarskyldu, hann er bundinn trúnaði um allt sem hann verður 

áskynja í starfi sínu. Þagnarskyldan er alger nema hún brjóti í bága við 

landslög/almannaheill. Þagnarskyldan gildir til æviloka.  

3. Framkoma túlks skal vera fagmannleg, með símenntun viðheldur túlkur kunnáttu sinni 

og færni, hann lætur í ljós skoðun sína á aðstæðum til túlkunar, ef þörf krefur. Hann hefur 

þekkingu á viðeigandi framkomu og málsniði í öllum þeim aðstæðum sem hann vinnur 

við.  



19 
 

4. Skyldur túlks gagnvart starfsfélögum, hann viðheldur faglegri virðingu starfstéttarinnar, 

styður aðra túlka í starfi. Verði hann var við brot á siðareglunum, ræðir hann þau mál við 

viðkomandi túlk.  
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Kafli 4 Kulnun og streita 
 

Nokkuð hefur verið skrifað um kulnun í starfi og einkenni kulnunar og þó ekki séu allir 

fræðimenn sammála um hvernig beri að skilgreinina kulnun, þá virðast þeir sammála um nokkur 

helstu einkenni hennar. Því verður hér stuðst við þær skilgreiningar og einkenni kulnunar í starfi 

sem fræðimenn virðast helst vera sammála um. 

Sértækasta umræðan um vinnuumhverfi og geðheilsu síðari ár er án efa kulnun í starfi. Hugtakið 

er flókið og má líta á það sem félagslegt fyrirbæri sem kemur fram á vinnustað og hefur áhrif á 

samskipti, framleiðni og þróun jafnframt sem það spillir starfsanda (Kristinn Tómasson, 

2006:11). 

Starfskulnun (e. job burnout) hefur fengið margar þýðingar í áranna rás, s.s. að vera  

útbrunninn, kulnun í starfi og starfsþrot. Starfskulnun er heilkenni fyrir þrjár víddir:  

tilfinningalega örmögnun (e. emotional exhaustion), hlutgervingu (e. depersonalization) og  

persónuleg afrek (e. personal accomplishment) (Maslach, 2001:399). 

Starfskulnun hefur m.a. verið lýst sem ástandi sem getur myndast hjá fólki glími það við mikla 

streitu í starfi í langan tíma. Kulnun er ekki sjúkdómur heldur ákveðið samsafn einkenna sem 

benda til þess að viðkomandi hafi glímt við streitu í of langan tíma og sú streita sé nú farin að 

hafa alvarleg áhrif á vinnugleði og líðan. Þau einkenni sem helst hafa komið fram í rannsóknum 

eru m.a. mikil líkamleg þreyta og tilfinningaleg og andleg uppgjöf (Cordes & Dougherty, 

1993:1). Þeir sem hafa kulnað í starfi hafa m.a. greint frá síþreytu, orkuleysi og svefntruflunum. 

Tilfinningaleg uppgjöf kemur fram hjá kulnuðum einstaklingum m.a. með þunglyndi, 

bjargarleysi og vonleysi, það sem gaf einstaklingnum ánægju í starfi gerir það ekki lengur. Þegar 

kulnaður einstaklingur finnur fyrir andlegri uppgjöf verða neikvæð viðhorf gagnvart starfi, 

samstarfsfólki, yfirmönnum og viðskiptavinum áberandi. Þeir virðast ekki hafa getu til eða áhuga 

á að bregðast við tilfinningum annarra. Þeim verður sama um samstarfsfólk sitt og hvernig því 

líður. Vinnan hættir að snúast um annað fólk og fer að snúast um mál. Þessi neikvæðu viðhorf 

ásamt vanlíðan yfirfærast jafnvel á einkalífið og neikvæðni verður ríkjandi í samskiptum við fólk 

utan starfsins, þ. á m. við fjölskyldu og vini. Þá hafa kulnaðir einstaklingar greint frá líkamlegum 

verkjum á borð við höfuðverki og verki í vöðvum og liðum (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis, & 

Kaprinis, 2003:209-210). 
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Rannsóknir á kulnunareinkennum byrjuðu í kjölfar verkefnis sem unnið var til að sýna fram á 

orsakasamband tilfinninga og áreitis og til að kanna hvernig starfsfólk bregst við, vinnur úr og 

tekst á við áreiti (Maslach & Jackson, 1984:136). Maslach og Jackson byggðu rannsókn sína á 

því að taka viðtöl við starfsfólk í því vinnuumhverfi sem þeir töldu líklegast til að innihalda þá 

áhættuþætti sem þurfa að vera til staðar til að leiða af sér kulnun í starfi og urðu 

heilbrigðisstarfsmenn fyrir valinu. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að það álag sem 

starfsmennirnir upplifðu gat verið hamlandi og verulega skaðlegt. Þessar niðurstöður voru í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem Maslach og Jackson höfðu gert meðal lögfræðinga sem unnu 

fyrir fátæka. Í viðtölunum notuðu lögfræðingarnir sjálfir hugtakið kulnun um þessa líðan sína. 

Niðurstaða Maslach og Jackson, eins og fram kemur í tilvitnun hér fyrir neðan, var því að það 

væri annar þáttur en áreiti í starfi og vinnuumhverfi sem gæti leitt af sér kulnun og hefði þ.a.l. 

áhrif á gæði þjónustunnar sem þeir veita. (Maslach & Jackson, 1984:138). 

Research has suggested that burnout can “lead to a deterioration in the quality of care 

or service that is provided by the staff” and has been suggested to be a factor in “job 

turnover, absenteeism, and low morale”. (Maslach & Jackson, 1981:100) 

Nýjar rannsóknir á þessu sviði benda til að kulnun sé ekki einskorðuð við starfsstéttir heldur geti 

hún orðið til við ákveðnar aðstæður, í aldurshópum eða eftir kyni. Einkenni kulnunar hafa til að 

mynda verið greind hjá fjölbreytilegum starfsgreinum, svo sem félagsráðgjöfum, ráðgjöfum, 

kennurum, hjúkrunarfræðingum, starfsfólki á rannsóknarstofum, talmeinafræðingum, læknum, 

tannlæknum, lögfræðingum, lögreglumönnum, fangavörðum, flugþjónum, yfirmönnum sem og 

húsmæðrum, nemendum og atvinnulausum. Sálfræðilegar greiningar á niðurstöðum gefa til 

kynna að þær starfsstéttir sem líklegar eru til að þróa með sér kulnun í starfi séu í umhverfi þar 

sem ætlast er til að starfsfólk byggi upp samband við skjólstæðinga sína sem felst í umhyggju, 

ráðgjöf, lækningu og að vernda aðra, ásamt þeirri mikilvægu kröfu að sýna í verki að 

starfsmaðurinn láti sig aðra varða (Weber & Reinhard, 2000:513; Iacovides o.fl., 2003:213).  

Vinnustreita er alvarlegt vandamál og eitt af algengustu heilsufarsvandamálum í Evrópu. Streita 

kemur upp þegar álag verður of mikið í starfi og getur hún haft gífurleg áhrif á heilsu og 

starfsgetu (Kessler o.fl., 2004). 

Sálfræðingarnir Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson hafa skilgreint þrenns konar 

einkenni streitu; líkamleg einkenni, hegðunareinkenni og sálfræðileg einkenni, á eftirfarandi hátt:  
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Líkamleg einkenni: vöðvaspenna eða vöðvabólga, bakverkur, höfuðverkur, stífir kjálkar, 

magaverkur, brjóstsviði, niðurgangur, hægðatregða, skjálfti, kvef eða ofnæmi, verkur fyrir 

brjósti, andþrengsli, útbrot, þurrkur í munni og kökkur í hálsi. 

Hegðunareinkenni: lystarleysi, ofát, miklar reykingar, mikil áfengisnotkun, notkun róandi lyfja, 

einangrun frá sínum nánustu, tilhneiging til að gagnrýna eða gera lítið úr öðrum, tilhneiging til að 

láta misnota sig, mikið sjónvarpsáhorf eða meira en þrír tímar daglega, tilhneiging til að gefast 

upp við verkefni, óstundvísi, verkleysi og tíð forföll frá vinnu. 

Sálfræðileg einkenni: Kvíði eða taugaóstyrkur, eirðarleysi, pirringur, viðkvæmni fyrir gagnrýni, 

þrálátar áhyggjur, fljótfærni, reiði og skapofsaköst af litlu tilefni, þreyta án augljósrar ástæðu, 

kraftleysi eða lítið úthald, kyndeyfð, framtaksleysi, óttatilfinning eða hræðsluköst, 

vonleysi,svefntruflanir, mikil svefnþörf eða meira en níu tímar, einbeitingarerfiðleikar, grátgirni 

og gleymska á mikilvæga hluti (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 2003:513-

516). 

Streita er því ekki aðeins líffræðilegt ferli eins og menn héldu í upphafi heldur flókið sálfræðilegt 

ferli sem persónuleiki, sjálfsmat, stjórn, þekking og tilfinningalegur stuðningur geta haft áhrif á 

(Kristín Rósa Ármannsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir, 2014:34-35). 

Starfsstreita getur haft þýðingarmikil áhrif á geðheilsu, breytur hafa sýnt fram á að 41% allrar 

almennrar heilsu stjórnist af starfsstreitu (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 

2003:211). 
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Kafli 5 Rannsóknin 
Í undirköflum 8. kafla verða niðurstöður rannsóknar birtar. Fjallað verður um svör þátttakenda og 

viðmælenda. 

5.1 Andleg og tilfinningaleg þreyta og vanlíðan í starfi 

Andleg og tilfinningaleg þreyta ásamt vanlíðan í starfi getur átt sér margar birtingarmyndir og 

orsakavaldar geta verið fleiri en einn. Maslach og Jackson (1984:140) tiltóku þann möguleika að 

það að einblína á líðan fólks til að finna álagsþætti eins og tilfinningalega þreytu eða gefa slíkt í 

skyn gæti verið takmörkuð heimild, en tóku fram að það gæti vel verið eitthvað sérkenni sem 

birtist hjá fólki í streitutengdum störfum sem gæti verið mikilvægt að skilgreina, bæði með 

þjálfun í huga sem og fyrir starfslýsingu (Maslach & Jackson, 1984:140). 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fundið til andlegrar og/eða tilfinningalegrar þreyttu 

eða vanlíðunar sem rekja mætti til starfsins. Niðurstöður voru eins og sjá má á töflunum hér fyrir 

neðan: 

 

Mynd 2: Finnur þú eða fannst fyrir andlegri og/eða tilfinningalegri þreytu eða vanlíðan sem rekja má til starfsins? 

Þær sýndu að 69% danskra þátttakenda og 46% íslenskra þátttakenda töldu sig finna fyrir 

vanlíðan, andlegri og/eða tilfinningalegri þreytu. Þátttakendur voru líka spurðir hvort þeim 

fyndist túlkastarfið vera tilfinningalega þreytandi. Niðurstöður meðal íslenskra þátttakenda sýndu 

að öllum, eða 100%, fannst starfið stundum vera tilfinningalega þreytandi. 3% danskra 
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þátttakenda fannst starfið aldrei vera tilfinningalega þreytandi, 6% fannst það oft, 44% fannst það 

stundum og 47% fannst það sjaldan. 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að það kæmu tímabil í starfi sem væru erfiðari en 

önnur; þá ykist álagið til muna og þreytan yrði meiri. Niðurstöður benda til að styttra sé á milli 

álagstímabila hjá íslenskum túlkum en dönskum sem má hugsanlega rekja til þess að nær allir 

íslensku þátttakendurnir vinna á sama vinnustaðnum ólíkt dönsku þátttakendunum sem eru 

dreifðari. Það er að segja að á álagstímabilum í Danmörku dreifast verkefni mun betur á milli 

túlkaþjónusta vegna þess að ekki er um að ræða eina þjónustu sem tekur alltaf á móti öllum 

árstíðabundnum pöntunum13 eins og á Íslandi, og því dreifist álagið á fleiri en eina þjónustu og 

þar af leiðandi á fleiri túlka. 

 

5.2 Líkamlegir verkir 

Frásagnir táknmálstúlka og rannsóknir á vinnutengdum verkjum og þreytu hafa gefið til kynna að 

þvingaðar endurteknar hreyfingar og erfiðar stellingar fingra, handa, úlnliða, framhandleggja og 

axla valdi þekktum álagsverkjum hjá táknmálstúlkum, auk þess sem starfið feli í sér mikið 

staðbundið álag á vöðva í baki, öxlum, hálsi og upphandleggjum. Hið túlkaða verkefni getur 

varað allt frá 20 mínútum upp í 50 mínútur, einstaka sinnum lengur, án þess að gert sé ráð fyrir 

hvíld inn á milli. Starfinu er hægt að líkja við færibandavinnu þar sem túlkun stjórnast af þeim 

hraða sem viðstaddir í aðstæðum krefjast (Feuerstein & Fitzgerald, 1992:257). 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir fyndu fyrir líkamlegum verkjum sem rekja mætti til starfsins 

og niðurstöður sýndu að samtals töldu 76% þátttakenda sig þjást af starfstengdum verkjum.  

                                                           
13 Skólaganga, árshátíðir, kosningar, fyrirlestrar og fermingar eru dæmi um árstíðabundin verkefni. 
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Mynd 3: Hefur þú fundið fyrir líkamlegum verkjum og/eða þjáist vegna verkja sem rekja má til starfsins? 

Niðurstöður sýndu nokkurn mun milli landa eins og sjá má á eftirfarandi töflum. 92% íslenskra 

þátttakenda og 70% danskra þátttakenda töldu sig finna fyrir verkjum sem rekja mætti til 

starfsins. Hins vegar lýstu danskir þátttakendur mun verri og fjölbreyttari verkjum meðan þeir 

íslensku nefndu sumir hverjir einungis vöðvabólgu. 

Allflestir gáfu nánari skýringu á verkjum sínum. Til að mynda lýstu þátttakendur verkjum sem 

stöfuðu af því að keyra langar vegalengdir milli túlkaverkefna, setu í óþægilegum aðstæðum, 

miklum túlkahraða í of löngum verkefnum með of fáum hléum, magaverkjum vegna starfsstreitu, 

streituhöfuðverkja frá slæmu vinnuumhverfi, bakverkjum vegna daufblindratúlkunar sem oft er 

líkamlega mjög krefjandi, svefnleysi og andlegum erfiðleikum vegna breytinga í vinnuumhverfi 

túlksins. Þrír skýrðu frá því að þeir hefðu þurft skurðaðgerð vegna verkja sem rekja mætti til 

starfsins, þar af einn íslenskur þátttakandi sem skýrði frá fjórum skurðaðgerðum vegna 

starfstengdra verkja. 

Já
76%

Nei
20%

Ekki viss
2%

Á ekki við
2%

Já

Nei

Ekki viss

Á ekki við



26 
 

 

Mynd 4: Hefur þú fundið fyrir líkamlegum verkjum og/eða þjáist vegna verkja sem rekja má til starfsins? 

Helstu verkirnir sem þátttakendur nefndu eru samhljóða þeim rannsóknum sem komið hafa fram í 

frásögnum táknmálstúlka áður þar sem þeir telja verkina afleiðingu þess álags sem fylgi 

túlkastarfinu. Flestir þátttakendur, eða 22%, nefndu verki í herðum, 11% nefndu verki í baki og 

10% þátttakenda töldu upp ýmiskonar raskanir.14 32% þátttakenda nefndu ýmist verki í 

handleggjum, vöðvabólgu, þumli/fingrum, hálsi og úlnliðum og höfuðverki. Fræðimenn sem 

rannsakað hafa starf táknmálstúlka hafa nefnt þessa verki sem eina af ástæðum þess að túlkar 

kulni og hætti störfum, sérstaklega ef verkirnir eru langvarandi og/eða í miklum mæli (Dean & 

Pollard, 2001; Feuerstein o.fl., 1997; DeCaro, Feuerstein & Hurwitz, 1992; Fischer & Woodcock, 

2012). 

Verkir sem tengdir hafa verið við langvarandi álag í starfi eru m.a. verkir í herðum/öxlum, 

olnbogum og úlnliðum ásamt geðrænum kvillum. Slíkir verkir hafa oft verið kallaðir 

stoðkerfaverkir (e. cumulatic trauma disorders (CTD)) og hafa stundum verið tengdir við þekkta 

uppsafnaða álagsverki á borð við sinabólgu (e. tendinitis) eða sinaskeiðsbólgu (e. carpal tunnel 

syndrome) en það eru verkir sem óhjákvæmilegt er að forðast vegna ákveðinnar líkamsbeitingar í 

starfi. Slæm líkamsstaða í vinnu eða röng líkamsbeiting getur verið m.a. seta í lélegum stól eða 

seta í hæð sem er á skjön við hæð borðs. Slík líkamsbeiting og vinnuaðstaða hefur þannig verið 

talin orsök bakverkja og vöðvakrampa ásamt öðrum verkjum sem stafa af rangri líkamsbeitingu í 

starfsumhverfi eins og verki í leggjum, hálsi og herðum/öxlum. Verki er yfirleitt hægt að laga 

                                                           
14 Aðrir kvillar en þeir líkamlegu, m.a. svefnleysi, streita, lystarleysi og kvíði eru undir heitinu röskun á 
verkjatöflu. 
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með því að vera meðvitaður um starfsumhverfi sitt og líkamsbeitingu í vinnu og breyta þá 

líkamsstöðunni eftir þörfum. 

 

Mynd5: Hefur þú fundið fyrir líkamlegum verkjum og/eða þjáist vegna verkja sem rekja má til starfsins? Ef svarið er já þá 
hvernig verkja? 

Rannsóknir á CTD tengdum verkjum meðal kanadískra táknmálstúlka sýndu að erfitt væri að 

koma auga á hversu mikil vinna væri of mikil og hversu mikil hvíld væri nægileg. Rannsakendur 

bentu á að æskilegt væri að stjórnendur og starfsmenn ynnu að því saman að rannsaka þetta, þróa 

skilvirkt kerfi til að mæla og fylgjast með verkjum ásamt því að finna viðmið um jafnvægi milli 

hvíldar og starfsstunda (Fischer & Woodcock, 2012:339). 

Í næsta kafla verður fjallað um það sem þátttakendur töldu jákvætt og neikvætt við starf sitt. 
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5.3 Það jákvæða og það neikvæða við starfið að mati þátttakenda 

Við gagnagreiningu spurningalistans kom í ljós að dönsku þátttakendurnir voru líklegri til að vera 

óánægðir í starfi ef þeir stjórnuðu ekki eigin vinnutíma. Dönsku þátttakendurnir íhuguðu frekar 

að skipta um starfsvettvang eða hætta störfum heldur en þeir íslensku. Nokkrir þeirra nefndu 

ástæður óánægju í starfi. Þrír danskir þátttakendur sem hættir voru störfum höfðu oft eða alltaf 

íhugað að skipta um starf áður en þeir létu að lokum verða af því. Einn sagðist ekki hafa átt um 

neitt annað að velja. Annar lýsti því hvernig vanlíðan og verkir hafi tekið völdin af sér og þegar 

hann fékk ekki að breyta aðstæðum eða vinnutíma hafi hann tekið ákvörðun um að hætta störfum. 

Sá þriðji sagðist hafa reynt að tala við yfirmann sinn um úrræði og óskað eftir breytingum sem 

hann taldi að myndu henta betur en ekki hafi verið orðið að óskum hans. Tveir danskir 

þátttakendur til viðbótar sögðust lengi hafa íhugað að hætta og báðir sögðust vera ákveðnir í að 

fylgja því eftir, annar þeirra er nú þegar í öðru námi samhliða túlkastarfinu, hinn er að skoða 

hvaða menntunarmöguleikar eru í boði ásamt því að vera að leita sér að öðru starfi utan 

túlkavettvangsins en hann langar að geta hætt störfum sem fyrst. 

 

Mynd 6: Ræður þú vinnutíma þínum sjálf/-ur? 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom líka í ljós að margir þeirra dönsku túlka sem stjórna 

vinnutíma sínum að hluta til eða ekkert upplifi frekar óánægju vegna þess í starfi en íslenskir 

túlkar. Þó niðurstöður sýni að íslenskir túlkar stjórni síður eigin vinnutíma en þeir dönsku þá settu 

íslenskir túlkar almennt minna út á starf sitt en þeir dönsku. Óánægjan í starfi meðal danskra 

táknmálstúlka stafaði m.a. af slæmri stjórnun og slæmum samskiptum á vinnustað, auk þess sem 

óánægja greindist meðal margra sjálfstætt starfandi túlka vegna erfiðrar samkeppni á 

vinnumarkaði því þeir kepptust um að krækja í sömu verkefnin. Óánægja í starfi meðal íslenskra 

Að einhverju leyti
39%

Nei
46%

Já
15%

ÍSLAND

Að einhverju leyti

Nei

Já

Að einhverju leyti
21%

Nei

Já
24%

Ósvarað
3%

DANMÖRK

Að einhverju
leyti

Nei

Já

Ósvarað



29 
 

þátttakenda stafaði m.a. af lágum launum og slæmri vinnuaðstöðu sem veldur verkjum í 

mjaðmagrind og baki við daufblindratúlkun. Einn íslensku viðmælenda minna nefndi m.a. að 

verkir hefðu minnkað að hluta til á því tímabili sem minna var um daufblindratúlkun. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningum um þreytu, kulnun, verki og vanlíðan játandi voru 

líklegri til að upplifa neikvæð áhrif frá starfsumhverfinu. Þeir sem svöruðu sömu spurningum 

neitandi voru líklegri til að upplifa jákvæð áhrif frá starfsumhverfinu. Nánast enginn munur var 

milli landa hvað varðaði að finna fyrir neikvæðum áhrifum frá starfsumhverfinu eins og sjá má á 

töflunum hér fyrir neðan. 

 

Mynd 7: Verður þú eða varðst fyrir neikvæðum áhrifum frá starfsumhverfinu? 

Á töflunum hér að neðan eru greindar nánar niðurstöður þess hvaðan þátttakendur töldu mestu 

áreitnina og streituna í starfinu stafa. Einstaka atriði voru ólík á milli landa. 20% danskra 

þátttakenda töldu streitu og áreitni stafa frá yfirmanni en einungis 4% íslenskra þátttakenda. Þá 

vakti líka athygli að enginn danskur þátttakandi taldi streitu og áreitni stafa frá samstarfsfólki en 

það töldu 9% íslenskra þátttakenda. Einn viðmælandi minn kom inn á það í viðtali að viðmót 

hefði mikil áhrif og það kæmi ekki bara frá málhöfum heldur því miður líka einstaka sinnum frá 

samstarfsmanni. 

Einnig nefndu margir dönsku þátttakendanna neikvæð áhrif frá danska kerfinu í kringum 

táknmálstúlkun. Báðir dönsku viðmælendur mínir tóku undir það og töldu leyfisendurnýjanir sem 

fara fram annað hvert ár hafa mjög neikvæð áhrif á starfið því þau orsökuðu mjög mikla streitu 
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Mynd 8: Neikvæð áhrif í starfsumhverfinu stafa/stöfuðu af: 

 

 

 

 

 

 

 

 

og óöryggi í starfi. Einn þátttakandi nefndi óöryggið og óvissuna meðal túlka í Danmörku sem 

fólst m.a. í því að færri fengju fastráðningu en vildu vegna leyfisúthlutana. Einn þátttakandinn 

hafði sterkar skoðanir á danska kerfinu, en hann sagði: 

5 monhs [sic] contracts suck! You never know how your economy will look in 5 

months, and even if you are good at your job, the agentcy [sic] will not hire you, 

because they have to pay for you during summervacation, as well as pension etc. I was 

fed up with working this way, When I (and my colleguages) suffered the most – the 

agantcy [sic] was under a lot of pressure, and everyone took it out on the interpreters. 

No sopport [sic] from the agentcy [sic] or from the union (SL)15 

 

Almennt bentu danskir þátttakendur oftar en einu sinni á hvað góð stjórnun og góður yfirmaður 

væru mikilvæg. Einn danskur viðmælandi nefndi það nokkrum sinnum í viðtali hvað góð stjórnun 

                                                           
15Fimm mánaða samningar sökka! Þú getur ekki vitað hvernig hagkerfið verður eftir fimm mánuði, og jafnvel 
þó þú sért góður starfsmaður, þá mun fyrirtækið ekki ráða þig vegna þess að þá þurfa þeir að borga þér laun 
yfir sumartímann auk lífeyris o.fl. Ég fékk mig fullsaddan á að vinna á þennan hátt. Þegar ég og samstarfsfólk. 
mitt áttum hvað erfiðast og fyrirtækið var undir sem mestum þrýstingi þá tóku allir það út á túlkunum. Engan 
stuðning var að fá frá fyrirtækinu né stéttarfélaginu. (Þýðing höfundar) 
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væri mikilvæg en tjáði mér að mikið væri um slæma yfirmenn og slæma stjórnendur í Danmörku 

og það væri oft eins og yfirmenn skildu ekki hversu erfitt starfið væri og kæmu nánast aldrei til 

móts við starfsmenn sína. Honum fannst að eftir að hann fór að starfa sjálfstætt hefði margt af því 

sem áður var neikvætt við starfið hætt að trufla og þá hafi hann getað notið starfsins betur. 

Þátttakendur voru líka spurðir hvort þeir upplifðu jákvæð áhrif frá starfsumhverfi sínu. 

Niðurstöður sýndu að flestir töldu starfsumhverfið stundum hafa jákvæð áhrif á sig. Einstaka 

þátttakendur töldu starfið aldrei eða sjaldan hafa jákvæð áhrif. Einungis danskir þátttakendur 

töldu starfið oft hafa jákvæð áhrif. 

Þátttakendur voru líka beðnir að merkja við jákvæða áhrifavalda í starfi sínu og sýndu 

niðurstöður afar lítinn eða nær engan mun milli landa. Flestir töldu jákvæð áhrif stafa frá 

samstarfsmönnum og málhöfum. Tveir viðmælendur mínir nefndu í viðtölum að nauðsynlegt 

væri að hlakka til að fara í vinnuna og finna fyrir ástríðu gagnvart starfinu. Einn viðmælandi 

minn hafði orð á því að hafa einu sinni farið í verkefni og liðið illa eftir það og haldið að 

málhafanum væri illa við sig og verið óánægður með túlkunina. Hann komst svo að því síðar að 

svo var alls ekki en tók vegna þessa fram hvað viðmót skipti miklu máli; að finna fyrir góðu 

viðmóti gerði verkefnið auðveldara upplifunar. 
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Íslenskur þátttakandi nefndi til að mynda að jákvæð áhrif gætu líka komið frá þeim sem pantaði 

túlkinn, og annar nefndi að það að fá hrós frá yfirmanni ásamt því að fara í verkefni með góðum 

samstarfsmanni væri oft það besta við starfið en að hrós væru afar sjaldgæf. 
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5.4 Kulnun hjá táknmálstúlkum 

Svör þátttakenda við spurningunni „telur þú þig hafa upplifað kulnun í starfi á einhverjum 

tímapunkti?“ voru ólík á milli landa eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan. 

 

Mynd 13: Telur þú þig hafa upplifað kulnun í starfi á einhverjum tímapunkti? 

Hátt hlutfall danskra þátttakenda taldi sig hafa kulnað í starfi eða 41% meðan aðeins 15% 

íslenskra þátttakenda taldi svo vera. Af þeim tveimur íslensku þátttakendum sem töldu sig hafa 

kulnað í starfi hafði annar látið af störfum eftir 20 ár eftir að hafa farið tvívegis í veikindaleyfi 

vegna kulnunar og fjórum sinnum í skurðaðgerð vegna starfstengdra verkja, hinn taldi sig 

einungis hafa kulnað á 4 mánaða tímabili í fyrra og er enn við störf. Af þeim 15 dönsku 

þátttakendum sem töldu sig hafa kulnað í starfi höfðu tveir hætt störfum, eftir 5 og 10 ár í starfi. 

Þó nokkrir þátttakendur voru ekki vissir hvort þeir hefðu kulnað í starfi og einn íslenskur 

þátttakandi svaraði ekki þeirri spurningu. Starfsaldur þeirra sem töldu sig hafa kulnað í starfi má 

sjá á töflunni hér fyrir neðan. Hærri starfsaldur virtist ekki hækka líkur á kulnun meðal 

þátttakenda í þessari rannsókn. Schwenke (2012:47) komst að sömu niðurstöðu. Rannsókn 

hennar sýndi að reynsla, vinnutími og starfsaldur séu ekki líklegir orsakavaldar kulnunar í starfi 

táknmálstúlka. 
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Einn danskur viðmælandi minn taldi að allir túlkar upplifðu kulnun á einhverjum tímapunkti í 

starfi sínu. Nokkrir þátttakendur nefndu það einnig, þar á meðal sagði einn er spurt var hvort 

hann teldi sig hafa fundið fyrir kulnun í starfi:  

We all did at some point. We talked to our boss, and to the union SL. No help anywhere.16 

Einhverjir þátttakendur voru ekki vissir hvort þeir hefðu fundið fyrir kulnun í starfi og ekki allir 

svöruðu spurningunni. Í viðtölum voru viðmælendur spurðir að því hvort þeir héldu að 

samstarfsmenn og aðrir túlkar væru almennt meðvitaðir um hvað hugtakið kulnun þýddi og hver 

einkenni kulnunar væru. Viðmælendur mínir töldu allir að þekkingin væri kannski ekki almenn 

meðal túlka og höfðu þetta að segja:  

„Ég tel flesta vita svona innst inni ef eitthvað er ekki eins og það á að vera en í stað 

þess að gera eitthvað í því þá harkar fólk af sér, þraukar bara. Tengist persónuleika 

frekar en umhverfi starfsins eða þekkingu.“ 

„Almennt í heildina þá tel ég túlka ekki meðvitaða um hver einkenni kulnunar eru né 

hvernig kulnun lýsir sér. Það getur jafnvel verið vegna þess að hér á Íslandi erum við 

flest með „þessi“ viðhorf að við eigum að vera dugleg að vinna, taka aukavinnu og 

helst vinna sem mest.“ 

„Nei, ég held að táknmálstúlkar eða bara fólk almennt, sé ekki nógu meðvitað um 

einkenni kulnunar. Einnig held ég að túlkar (og aðrir) hugsi ekki mikið um streitu eða 

kulnun almennt þrátt fyrir að við séum með lifandi dæmi um túlk/túlka sem hafa 

brunnið út í starfinu. Upp til hópa hugsum við aðallega um að manna verkefni svo döff 

fái örugglega túlkun í því sem þeir taka sér fyrir hendur.“ 

„Nei eflaust ekki, túlkar þurfa meiri fræðslu um kulnun, þeir sjá ekki muninn milli 

stress og kulnunar, mörkin of óljós.“ 

„Ég tel að kulnun sé svolítið taboo hér í Danmörku. Ég veit um túlk sem hætti störfum 

algerlega útbrunninn en myndi aldrei segjast hafa hætt vegna kulnunar.“ 

 

Íslenskir viðmælendur mínir töldu að hér á Íslandi hafi í kringum tveir til fjórir fyrrum túlkar hætt 

störfum vegna kulnunar. Tveir töldu að nú væru starfandi einn til fjórir sem þyrftu að passa 

einstaklega vel upp á sig því þeir sýndu einkenni kulnunar eða væru nú þegar kulnaðir í starfi.  

  

                                                           
16Við fundum það öll á einhverjum tímapunkti. Töluðum við yfirmann okkar og stéttarfélagið. Enga hjálp var 
að fá frá neinum. (þýðing höfundar) 
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Kafli 6 Úrræði 
Í næstu undirköflum verður farið út í hvaða úrræði standi túlkum til boða og hvaða úrræði 

þátttakendur hafa nýtt sér.  

6.1 Handleiðsla og stuðningur 

Hugtakið handleiðslu, sem mótaðist um 1930-40 út frá áhrifum sálgreiningu, má skilgreina á 

eftirfarandi hátt: „Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og 

tryggja gæði þjónustunnar“ (Jóna Margrét Ólafsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2013). Henni er beitt 

í tengslum við dagleg störf fagfólks þar sem gerðar eru miklar kröfur til sérfræðiþekkingar og 

starfsleikni, en viðfangsefni og skjólstæðingar eru krefjandi og úrræði oft takmörkuð (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000:52). 

Fagmaður sem sækir handleiðslu hjá fagmenntuðum handleiðara þróar sterkari starfsímynd, góð 

samskipti á vinnustað og hefur betri tök á faglegu starfi (Sigrún Júlíusdóttir, 2000:60). 

Í ljósi þess undir hversu miklu álagi táknmálstúlkar eru í starfi er þörf á að fjalla um handleiðslu 

og mikilvægi hennar sem úrræði þeim til handa. Handleiðsla er góð í tengslum við dagleg störf 

fagaðila þar sem þekking þeirra á viðfangsefninu er nauðsynleg ásamt því að skjólstæðingar eru 

krefjandi, málin viðkvæm og snerta einkalíf einstaklinga. Auk þess er skortur á úrræðum. 

Handleiðsla getur virkað sem stuðningur þegar kulnun og vonleysi er að yfirbuga fagmanninn, 

verndað hann og viðhaldið kröftum hans. Einnig getur hún skipt miklu máli með líðan fagmanns 

á vinnustað og starfshæfni hans ásamt hæfni hans til að geta þroskast í starfi (Sigrún Júlíusdóttir, 

2000:60). 

Humphrey og Alcorn, höfundar kennslubókarinnar “So you want to be an Interpreter?”, segja 

starf og líf táknmálstúlks vera streituvaldandi og að þeir þurfi að þróa með sér venjur sem hjálpi 

þeim að meðhöndla streituna á jákvæðan, hollan hátt. Humphrey og Acorn ráðleggja þeim sem 

eru að stíga sín fyrstu skref í starfi að finna sér eldri og reyndari túlk og biðja hann um að vera 

stuðningsaðili og leiðbeinandi (2001:12.27-12.30). 

Félagslegur stuðningur gegnir mikilvægu hlutverki gagnvart streitu og leiða má líkur að því að 

þátttakendur hafi í starfi sínu skynjað hversu mikils virði stuðningur getur verið því þeir nefndu 

allir að stuðningur væri þeim mikilvægur eða mjög mikilvægur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að allir þátttakendur hefðu tekið eftir álagi og streitu meðal samstarfsmanna sinna. Í 

viðtölum voru viðmælendur mínir spurðir nánar um það og hvort þeir gerðu eitthvað sérstakt 
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þegar þeir taka eftir vanlíðan hjá samstarfsmanni. Íslenskir viðmælendur mínir nefndu m.a. að 

þeir hafi hvatt viðkomandi til að taka sér frí, eða boðið upp á spjall ásamt því að sýna 

hluttekningu og skilning á þeim erfiðleikum sem gengið er í gengum. Einn viðmælandi minn 

bauð viðkomandi upp á handleiðslu. Dönsku viðmælendurnir sögðust eiga erfitt með að bjóða 

fram aðstoð, annar sagði að það væri þá helst ef um væri að ræða nýliða í starfi því hann myndi 

enn mjög vel eftir þeim tíma þegar hann var ungur túlkur og var svo lánsamur að fá að vinna með 

sér eldri og reyndari túlk í byrjun starfs. Hann bætti við að sér þætti aðdáunarvert að ungir 

íslenskir túlkar væru undir handleiðslu sér eldri og reyndari túlks í heilt ár í byrjun starfs, þannig 

væri það ekki í Danmörku.  

6.2 Hvað má vinnustaðurinn bæta 

Kristinn Tómasson, doktor í læknisfræði og yfirlæknir Vinnueftirlitsins, nefnir í grein sinni um 

geðheilbrigði á vinnustöðum að skipulag vinnustaða gegni lykilhlutverki við að draga úr 

áhættuþáttum, en í því sambandi er rétt að undirstrika mikilvægi félagslegs stuðnings á vinnustað 

þegar verkefni eða kringumstæður eru erfiðar (Kristinn Tómasson, 2006:11). Niðurskurður á 

starfsemi er til þess fallinn að auka á veikindafjarvistir og vanlíðan en mjög hraður vöxtur 

fyrirtækisins getur líka valdið vanlíðan og aukið á veikindafjarvistir starfsmanna, sbr. viðamiklar 

framskyggnar sænskar rannsóknir þar sem vöxtur fyrirtækja var meira en 18% á ári. Áhrif mikils 

niðurskurðar eða óvissu um fyrirtæki eru víðtæk. Slíkt dregur úr atvinnuöryggi og sjálfræði í 

starfi (Westerlund, Ferrie o.fl., 2004:1193-1195). Í íslenskri rannsókn á starfsfólki 

umönnunarstofnana komu í ljós náin tengsl milli þess að starfsmaður væri andlega úrvinda í 

vinnu sinni og skipulagslegra þátta á vinnustað (Kristinn Tómasson, 2006:12).  

Íslenskir þátttakendur nefndu dæmi um hvað vinnustaðurinn mætti bæta. Einn vildi að fylgst væri 

betur með starfsmanninum. Að spurt væri til dæmis hvernig hlutirnir gengju hjá viðkomandi, 

jafnvel væri gott ef skila ætti skýrslu eftir vinnudaginn um hvað hafi gengið vel og hvað ekki svo 

túlkaþjónustan og yfirmaður væru meðvitaðir um stöðuna og gætu þá bætt og lagað ef þörf væri 

á. Í því fælist jafnframt stuðningur því þetta væri sérstakur vinnustaður, túlkurinn væri stundum 

einn heilu og hálfu dagana og hætta væri á að hann einangraðist. Annar viðmælandi nefndi að of 

mikið væri um „favorisma“ í gangi, að þetta væri dálitið „týpískur kvennavinnustaður“ þar sem 

ákveðnir aðilar fengju „elítu“ verkefnin og vinnustundirnar meðan aðrir væru látnir sitja á 

hakanum og það skapaði leiðindaandrúmsloft sem hægt væri að komast hjá með meira jafnræði. 

Sami viðmælandi nefndi að miklar breytingar hefðu átt sér stað hjá SHH á undanförnum 
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mánuðum sem mætti kalla „eins konar niðurskurð“. Þær breytingar hefðu skapað visst óöryggi og 

spennuþrungið andrúmsloft meðal túlka innanhúss, hann kysi því helst að nýta pásur sínar á milli 

verkefna með því að bíða í bílnum til að forðast andrúmsloftið á vinnustaðnum. Andrúmsloftið á 

vinnustaðnum væri erfitt því allir væru á nálum um að missa vinnuna, nýlega hefði starfshlutfall 

einnar samstarfskonu verið lækkað um helming og enginn gæti verið öruggur um að halda starfi 

sínu. Hann var líka ósáttur við að túlkaþjónustan segði stundum að enginn annar gæti tekið þetta 

verkefni og fannst að verið væri að ýta sér út í að taka aukaverkefni með því að orða hlutina 

þannig að erfitt væri að vera ekki meðvirkur. Annar viðmælandi virtist ekki sömu skoðunar en 

hann nefndi að það væri haldið mjög vel utan um íslenska túlkahópinn og að passað upp á 

jafnvægi milli erfiðra verkefna og hvíldartíma. Þriðji viðmælandinn taldi túlka almennt vera 

meðvitaðri um eigin mörk og neita verkefnum oftar en hún sagði: 

Túlkar segja oftar nei í dag við verkefnum vegna þess að þær eru meðvitaðri um áhrif 

of mikillar vinnu á eigin heilsu. Ég tel mig meðvitaða um eigin mörk ég myndi til 

dæmis ekki fara og túlka jógatíma vegna þess að ég er bakveik og gæti ekki verið í 

bestu hugsanlegu stellingu fyrir málhafann að túlka og engum greiði gerður með því 

að ég taki verkefnið að mér.  

 

Danskir þátttakendur, eins og þeir íslensku, nefndu sumir sérstaklega hvernig vinnustaðurinn gæti 

bætt sig. Einn nefndi til að mynda að vinnustaðurinn gæti úthlutað oftar tveggja túlka verkefnum 

eða ákveðnum vinnudögum þar sem túlkur færi ekki einn í verkefni, myndi hitta samstarfsmann 

og njóta jafnframt stuðnings frá honum. Annar nefndi að vinnustaðurinn þyrfti að ráða fleiri túlka 

og breyta stjórnunarháttum sínum til að draga úr álagi á túlka. 

 

Mynd 15: Vinnustaðurinn gæti bætt eftirfarandi hluti: 
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Mynd 16: Vinnustaðurinn gæti bætt eftirfarandi hluti: 

Einn danskur viðmælandi kom inn á mjög margt sem aðrir þátttakendur höfðu nefnt, m.a. að 

vinnustaðurinn þyrfti að bjóða upp á símenntun og námskeið. Bjóða þyrfti upp á almennilega 

handleiðslu og gefa túlkunum tíma í stundatöflunni til að sækja þá handleiðslu. Eiga betri 

samskipti og samvinnu við notendur túlkaþjónustunnar og ráða döff túlka til að vinna með 

heyrandi túlkum, t.d. á ráðstefnum og öðrum stórum þungum viðburðum. Fækka þyrfti 

vinnustundum hjá túlkum til að vernda þá og kerfið þyrfti að breytast, úthlutanir leyfa væru að 

valda of miklu óöryggi, stjórnmálafólk ætti ekki að hafa svona mikil ítök á þessum vettvangi. 

Annar viðmælandi minn sagði að í upphafi starfs hefði hann viljað hafa aðgang að handleiðslu 

reyndari túlks í ákveðinn tíma eins og væri gert á Íslandi fyrsta árið í starfi. Þannig stuðningur 

væri eflaust gott veganesti út túlkalífið. 

Margir þátttakendur, ásamt þremur viðmælendum, nefndu að auki að leiðrétta þyrfti laun túlka. 

Launin væru oft nefnd sem eitt það neikvæðasta við starfið og að starf þeirra væri ekki metið að 

verðleikum miðað við álag. Einn viðmælandi minn hafði orð á því að íslenskir táknmálstúlkar 

væru lægst launaða starfsstéttin innan BHM17 stéttarfélagsins. 

Nokkrir þátttakendur frá báðum löndum nefndu að það þyrfti að ráða fleiri túlka til starfa á 

vinnustaðnum því þeir væru of fáir. Margir danskir þátttakendur óskuðu þess að þeir hefðu 

eitthvað að segja um vinnufyrirkomulag sitt, vildu t.a.m. færri vinnustundir og töluðu um æskileg 

og óæskileg verkefni. Swartz (1999) nefnir í rannsókn sinni, eins og sjá má í tilvitnun hér að 

                                                           
17 Skammstöfunin BHM stendur fyrir Bandalag háskólamanna. 
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neðan, að með of mikilli vinnu geti jafnvel ástríðufyllstu túlkar brunnið út. Nýir túlkar, rétt eins 

og vanir, yrðu vonsviknir og fyndu fyrir þreytu, þunglyndi og þætti starfið yfirþyrmandi.   

As aforementioned, the short supply of interpreters has led many to work long hours, 

often out of necessity. This can result in burnout in the most motivated interpreters. 

New interpreters, as well as seasoned ones, become disillusioned and cite feelings of 

exhaustion, depression and being overwhelmed. (Swartz, 1999:52) 

 

6.3 Önnur úrræði 

Ljóst er að úrræði gegna veigamiklu hlutverki í starfi táknmálstúlka þegar kemur að starfsánægju 

og úrvinnslu eftir streituvaldandi aðstæður og álag, ásamt meðhöndlun og forvörn vegna 

álagsverkja. Rannsóknin leitaðist einnig við að finna út hvort menntun túlka, persónuleiki eða 

aðrir þættir væru mikilvægir í starfi túlks. Þátttakendur voru spurðir hvað þeir teldu túlk þurfa að 

vera færan í og kunna til að forðast álag og endast sem lengst í starfi. Niðurstöður sýndu að þau 

fimm atriði sem flestir íslenskir þátttakendur nefndu sérstaklega sem forvörn við álagi voru 

undirbúningur, samvinna, sjálfstraust, færni og fagmennska. Þau fimm atriði sem dönsku 

þátttakendurnir nefndu voru jafnvægi milli vinnu og einkalífs, færni, góður yfirmaður, sjálfstraust 

og undirbúningur. Íslenskir og danskir þátttakendur voru því sammála um þrjú atriði af fimm, þ.e. 

undirbúning, sjálfstraust og færni.  

Íslenskir þátttakendur töldu fimm atriði mikilvæg til að endast sem lengst í starfi, þau voru að 

hafa staðgóða þekkingu á menningu döff, hafa lokið BA-námi, vera fær um að aðskilja vinnu og 

einkalíf, vera mjög fær á tveimur tungumálum og vera undir leiðsögn reynds túlks í eitt ár eða 

lengur í byrjun starfs. Þau fimm atriði sem danskir þátttakendur töldu mikilvæg voru að túlkur 

þyrfti að hafa hæfileika til að þýða og hugsa hratt, vera meðvitaður um sjálfan sig og eigin 

veikleika, sjálfsöruggur, fær um að aðskilja vinnu og einkalíf ásamt því að vera fljótur að læra og 

tileinka sér ný tákn. Íslenskir og danskir þátttakendur voru sammála um eitt atriði af fimm, þ.e. að 

túlkur þyrfti að vera fær um að aðskilja vinnu og einkalíf.  

Ofangreind atriði vekja upp þá spurningu hvort persónuleiki og menntun skipti máli í starfi túlks. 

Eins og sjá má á niðurstöðum frá viðamikilli rannsókn þeirra Bontempt, Napier og Hayes frá 

2014 sem náði til táknmálstúlka víðsvegar um heim þá skiptir persónuleiki túlka mjög miklu í 

starfi. Öllum viðmælendum mínum bar saman um að persónuleiki túlks skipti mjög miklu eða 
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öllu máli þegar kæmi að því að ráða við starfið. Aðrir fræðimenn hafa líka stutt þá tilgátu eins og 

sjá má hér:  

Interpreter education programs play a major role in helping interpreters achieve 

control over their reactions, but these programs alone cannot overcome every 

personality trait that interpreters bring with them and later interject into their work. In 

recruiting potential interpreters, education programs need to pay attention to their 

student’s personalities as well as to their academic backgrounds and cognitive 

abilities. Emotional stability and the ability to control adverse reactions should be 

considered in selecting interpreters (Stewart, Schein and Cartwright, 2004:75).18 

 

Túlkur sem mætir í verkefni veit menntunar sinnar vegna hvað þarf að túlka, hvar og hvenær og 

að ábyrgðin sé allra, ekki bara túlksins, á að skilningur náist (Urdal, 2011:110). Fleiri fræðimenn 

hafa fjallað um menntun og þjálfun túlka og segja hana mikilvæga ásamt því að leggja áherslu á 

að nám þeirra sé öllum til hagsbóta. Í rannsókn Daniels Swartz frá 1999 um kulnun meðal túlka 

segir: 

In order for interpreters to enter the profession fully prepared, ITP's and other training 

options must be fully explored, funded, and expanded. A poorly trained interpreter is 

likely to become a dissatisfied one, disillusioned and destined to leave the profession 

prematurely, in addition to providing poor or unethical service to deaf and hearing 

consumers (Swartz, 1999:51).19 

 

Þátttakendur nefndu úrræði eins og tómstundir, hvíld, líkamsrækt og handleiðslu er þeir voru 

spurðir á hvaða hátt þeir ynnu úr þeirri streitu eða álagi sem komið hefðu upp í starfi. 4% 

þátttakenda annað hvort bara hvíla sig eða iðka tómstundir utan starfs. 8% þátttakenda sögðust 

stunda líkamsrækt og meðal þess sem talið var upp þar var að hjóla, fara í ræktina og stunda jóga. 

16% þátttakenda nefndu að þeir fengju handleiðslu eða ræddu við einhvern, t.d. samstarfsmann, 

yfirmann eða fjölskyldumeðlim. 25% þátttakenda sögðust gera meira en eitthvað eitt, sumir nýttu 

sér tvö eða þrjú úrræði og einstaka þátttakendur nýttu allt sem í boði var og nefndu að auki nudd, 

                                                           
18Menntun táknmálstúlka spilar stórt hlutverk í að hjálpa túlkum að ná stjórn á viðbrögðum sínum, en námið 
eitt og sér nær ekki að yfirgnæfa alla þætti í persónuleika viðkomandi sem mun síðar hafa áhrif á starf þeirra. 
Við inntöku hugsanlegra nýnema í túlkanámið þurfa hlutaðeigandi að veita persónuleika nemans eftirtekt sem 
og undanfarandi menntun þeirra ásamt vitsmunalegri færni þeirra. Tilfinningalegt jafnvægi og hæfileikinn til 
að stjórna óhagstæðum viðbrögðum ætti að vera tekið til greina í vali á nýnemum. (þýðing höfundar). 

19Svo að táknmálstúlkar geti mætt algerlega reiðubúnir til verks þá þarf nám þeirra og annarra sem að þjálfun 
þeirra koma vera fjármagnað, rannsakað og útfært að fullu. Illa menntaður túlkur er líklegur til að verða 
óánægður í starfi, vonsvikinn og langa að yfirgefa starfsvettvanginn snemma, auk þess sem hann mun bjóða 
upp á lélega eða ósiðlega þjónustu til döff og heyrandi viðskiptavina. (þýðing höfundar). 
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sálfræðimeðferð og breytt vinnufyrirkomulag. 47% þátttakenda svöruðu ekki spurningunni eða 

sögðust ekki vita hvað þeir ættu að gera, örfáir bættu því við að þeir hringdu sig inn veika í 

vinnu, tækju sér frí eða neituðu verkefnum. Óljóst er hvort þeir sem kusu að svara ekki 

spurningunni nýti sér í raun engin úrræði en athygli vakti að allir þátttakendur sem töldu sig hafa 

fundið fyrir kulnun áttu það sameiginlegt að nýta sér mörg úrræði. Ekki liggur þó fyrir hvort þeir 

hafi alltaf nýtt sér þessi úrræði eða byrjað á því eftir að hafa fundið fyrir kulnun. Niðurstöður 

sýndu engin tengsl á milli líkamlegra verkja eða minni/meiri nýtingu úrræða meðal þátttakenda. 

 

Mynd 27: Á hvaða hátt vinnur/vannst þú úr þeirri streitu eða álagi sem kom upp í starfi? 

Æskilegt væri að fræðsla yrði aukin meðal táknmálstúlka um einkenni og birtingarmyndir 

kulnunar svo auðveldara yrði að fyrirbyggja kulnun. Schwenke (2012) komst að þeirri niðurstöðu 

í rannsókn sinni að þeir einstaklingar sem áttuðu sig snemma í starfi á því hvernig þeir gætu 

stjórnað vinnuumhverfi sínu á meðvitaðan hátt stæðu betur að vígi en hinir og væru ólíklegri til 

að kulna (Schwenke, 2012:50). Vinnustaðir og túlkafélög geta spilað stórt hlutverk varðandi 

símenntun og fræðslu. Einn íslenskur viðmælandi minn sagðist enn búa að því að hafa setið 

fyrirlestur sem fjallaði um kulnun þegar hún var ungtúlkur og var boðið á námskeið um kulnun, 

það hefði komið sér afar vel að byrja starfið meðvituð um að heilsan væri svona mikilvæg, það 

hefði hjálpað henni að setja sjálfa sig í fyrsta sæti í starfi. 

Í lokaorðum rannsóknarinnar í næsta kafla mun ég svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi og fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar. 
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úrræði

47%

Líkamsþjálfun
8%

Tómstundir/hvíld
4%

Handleiðsla/samtöl
16%
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Nýta sér engin úrræði

Líkamsþjálfun

Tómstundir/hvíld
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Kafli 7 Lokaorð 
Í upphafi var sett fram sú tilgáta að íslenskir táknmálstúlkar væru ólíklegri en erlend 

starfssystkini til að finna fyrir einkennum vegna álags, verkja, þreytu eða kulnunar og skipta um 

starfsvettvang af þeim sökum. Þó hlutfallslega fleiri þátttakendur hafi verið frá Íslandi en 

Danmörku þá virðist sú tilgáta ekki ná að standast að fullu leyti. Niðurstöður benda til að 

þátttakendur finni fyrir svipuðum einkennum. Íslenskir þátttakendur, rétt eins og dönsk 

starfssystkini, virðast vera undir miklu álagi í starfi, hafa mikla líkamlega verki, vera andlega og 

tilfinningalega þreyttir og sýna margir hverjir einkenni kulnunar í starfi. Einnig verður að taka 

með í reikninginn spurningar sem vakna um túlka innan SHH sem áður sinntu túlkaverkefnum en 

hafa nú verið færðir til í starfi, þó eftirspurn virðist ekki hafa minnkað og álag á aðra túlka virðist 

jafnmikið ef ekki meira en áður. Ummæli viðmælenda minna um hve margir túlkar þeir haldi að 

hafi hætt vegna kulnunar ásamt því hve margir starfandi túlkar sýni merki kulnunar í starfi benda 

líka til þess að tilgátan standist ekki. Fram kom í viðtölum að viðhorf Íslendinga til vinnu væri 

„hálfgerð þrælslund“ og að margir bara harki af sér þótt þeir ættu kannski að fara sér hægar og 

taka mark á vísbendingum um að nú sé þörf á hvíld. Það verður að teljast áhyggjuefni.  

Á þeim fimm árum sem liðin eru síðan rannsókn Árnýjar Guðmundsóttir (2012) var gerð þá hafa 

vinnuaðstæður túlka breyst, eflaust vegna samfélagslegrar þróunar og breyttra þarfa innan döff 

samfélagsins. Erfitt er að meta hvort starfstengt álag eða streita hafi breyst í grundvallaratriðum 

undanfarin ár en niðurstöður sýna að íslenskir túlkar eru undir miklu álagi, þeir eru þreyttir og að 

líkamlegir álagsverkir meðal þeirra hafa aukist til muna sl. fimm ár. Verkina sögðu margar að 

mætti helst rekja til vinnuaðstæðna ásamt aukinni daufblindratúlkun undanfarin ár. Kulnun virtist 

oft vera framandi hugtak og því hugsanlega vanmetið fyrirbæri meðal þátttakenda. Niðurstöður 

sýndu að tengsl voru á milli þess að þátttakandi sinnti heilsu sinni, tómstundum eða nýtti sér 

úrræði og væri farsæll í starfi. Þátttakendur virtust fæstir hugsa nægilega vel um sig og heilsu 

sína, t.d. með líkamsrækt, tómstundum, handleiðslu, slökun o.s.frv. Enginn sjáanlegur munur var 

á álagi í starfi íslenskra og danskra túlka. Það sem greindi að á milli landanna stafaði fyrst og 

fremst af ólíkum stjórnunaraðstæðum og stjórnunarháttum, var af pólitískum toga, laut að 

skipulagi túlkaþjónustu og misjöfnu aðgengi að handleiðslu, auk þess sem mun fleiri danskir 

túlkar töldu sig finna fyrir kulnun en íslenskir. Eðli starfsins, kröfur þess og viðhorf túlkanna var 

eins eða svipað. 
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Áhættuþættir streitu og kulnunar eru til staðar í starfi táknmálstúlksins og er því óhætt að fullyrða 

að stéttin sé í áhættuhópi. Eins og fram kom í fræðilega kaflanum hafa erlendar rannsóknir sýnt 

fram á að orsakir kulnunar megi helst rekja til álags og óraunhæfra væntinga sem og til þess að 

túlkum sem ekki hafa rými og færi til að vera einstaklingar sé hættara við að kulna og gefast upp 

í starfi (Turner, 2001). Þegar starfsálag þátttakenda og niðurstöður rannsóknar eru skoðuð reynast 

helstu áhættuþættir starfsins vera streitutengdir, þ.e. að hafa ekki nægan tíma til undirbúnings 

fyrir verkefni, óvissa um aðstæður, tímapressa, óreglulegur vinnutími sem þeir fá lítið eða ekkert 

að segja um, andlega og tilfinningalega krefjandi aðstæður, kröfur frá umhverfi og málhöfum, 

óviðráðanlegar uppákomur, lítill stuðningur á vinnustað, skortur á handleiðslu, léleg stjórnun 

yfirmanna, vankantar á samskiptum á vinnustað, líkamlegir verkir vegna starfs- og 

vinnuaðstæðna auk náins sambands við málhafa. Það er því ekki einungis æskilegt heldur 

beinlínis nauðsynlegt fyrir alla aðila að skoða á hvaða hátt er hægt að draga úr líkum á kulnun hjá 

starfandi túlkum. Umræður þurfa að fara fram um hvaða úrræði standi þeim og vinnustað þeirra 

til boða til að minnka streitu hjá starfsfólki, efla starfsánægju og vellíðan í starfi. Eins og fram 

hefur komið kvörtuðu þó nokkrir þátttakendur yfir stjórnun vinnustaðar og yfirmönnum, meðal 

annars því að túlkaþjónustan ýjar að því að enginn annar geti tekið að sér verkefnið en 

viðkomandi túlkur. Erfitt getur verið fyrir túlk að neita verkefni þegar búið er að varpa þeirri 

fullyrðingu fram. Eins og Turner (2001:67) nefnir eiga túlkar sem settir eru í aðstæður sem þeir 

ráða ekki við frekar á hættu að kulna í starfi. 

Schwenke (2012) komst að þeirri niðurstöðu að starfsálag og starfskröfur sem gerðar eru til 

táknmálstúlka beinlínis valdi því að túlkar kulni og svipað er upp á teningnum í þessari rannsókn. 

Starfstengdar breytur eins og vinnustundir, handleiðsla, álag og úrræði hafi áhrif á kulnun og að 

túlkar sem hafa aðgengi að stuðningi eða handleiðslu frá samstarfsmanni gætu með þeim 

stuðningi komið í veg fyrir ótímabæra kulnun. Auk þess sem eftir því sem fleiri úrræði stæðu 

túlkum til boða, þeim mun ólíklegri væru þeir til að sýna einkenni kulnunar. Niðurstöður sýndu 

ennfremur, eins og Schwenke komst að, að þær breytur sem virðast hafa mest að segja um 

einkenni kulnunar meðal þátttakenda tengjast starfsálagi og starfsánægju þeirra.  

Gleðilegt er að nefna að niðurstöður sýndu ennfremur að starfsánægja virtist mikilvægasta 

breytan sem getur skýrt hvers vegna sumir túlkar eru enn starfandi þrátt fyrir að finna fyrir 

verkjum, vera undir álagi eða líða stundum illa. Besta dæmið um það eru ummæli túlksins sem 
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brann tvisvar út í starfi og þurfti í fjölda aðgerða vegna starfstengdra verkja, en hann sagði: „ég 

var túlkur af sál og líkama, besta starf í heimi þrátt fyrir þetta.“ Mikilvægt er að halda vel utan um 

þennan hóp því fyrir utan táknmálstúlkana sjálfa þá geta afleiðingar kulnunar haft víðtæk 

neikvæð áhrif, bæði á túlkaþjónustuna og táknmálssamfélagið í heild. Ásamt hættunni á að það 

glatist mikilvæg og dýrmæt þekking því þeir sem sem kulna í starfi hætta oft og hætta jafnvel að 

starfa við sérsvið sitt og hverfa til starfa á öðrum vettvangi. 
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Lærdómar sem draga má af rannsókninni 
 

 Sjálfsbjargarviðleitni – Þeir fáu þátttakendur sem sögðust ekki finna fyrir þreytu, verkjum né 

kulnun voru allir að sinna sjálfum sér markvisst, til að mynda með að sækja handleiðslu, stunda 

hreyfingu, vera á góðu mataræði, stunda slökun, hvíld og/eða sinna áhugamálum sínum reglulega. 

Mikil tengsl voru á milli þess að þátttakendur hefðu ekkert aðgengi að handleiðslu og sinntu 

sjálfum sér lítið og þess að þeir væru verkjaðir, þreyttir, liði illa og íhuguðu oft að hætta störfum. 

 Nám og menntun túlka – Menntun túlka spilar stórt hlutverk í að undirbúa túlkinn fyrir starfið 

sem bíður hans. Túlkanámið gæti tekið betur tillit til þátta sem tengjast því að vinna úr streitu og 

álagi, til að mynda með námskeiði sem miðar að því að efla geðheilsu og líkamlega heilsu og 

almenna fræðslu um einkenni streitu og kulnunar. 

 Fræðsla – Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að málhafar, bæði úr döff samfélaginu og hinir 

heyrandi hafa bein áhrif á líðan túlks í aðstæðum. Þörf er á fræðslu, sérstaklega til döff 

málsamfélagsins, um þær kröfur, streitu og álag sem fylgir starfi túlka. Með meiri skilningi meðal 

málhafa er stuðlað að aukinni virðingu og dregið úr líkum á að ósanngjarnar kröfur séu gerðar til 

þeirra í túlkaaðstæðum. 

 Skipulag túlkaþjónustu – Túlkaþjónustan ætti að vera vakandi fyrir breytingum sem áhrif hafa á 

líðan túlka í starfi. Markmið þjónustunnar ættu fyrst og fremst að vera að vernda túlkahópinn sinn 

og um leið gera úrbætur til að vernda megi starfsstéttina fyrir snemmtæku brottfalli úr starfi. Ekki 

dugir að dvelja við það gamla þó það hafi kannski verið gott á sínum tíma.  

 Samfélagsleg þróun – Samfélagið þróast og mennirnir með, á undanförnum misserum hefur starf 

íslenskra táknmálstúlka tekið breytingum sem endurspegla breyttar þarfir döff samfélagsins. 

Skipulag túlkaþjónustu, túlkanám og verklag þarf að fylgja samfélagslegum breytingum. 

 Handleiðsla og stuðningur – Öflugasta vopnið gegn vinnutengdri streitu og álagi í starfi 

táknmálstúlka er gott aðgengi að handleiðslu og stuðningi. Túlkar ættu að nýta sér slíka þjónustu 

reglulega. Vinnustaðir ættu að tryggja aðgang túlka að handleiðslu og stuðningi ásamt því að vera 

vel vakandi yfir líðan þeirra. 

 Umfjöllun – Umræða um starfsánægju túlka og hvað þeim finnst mega betur fara á vinnustað er 

nauðsynleg í ljósi þess að rannsóknir sýna að skaði sem hlýst af kulnun getur verið óafturkræfur 

og leiðin til bata getur verið löng og erfið. Afleiðingar kulnunar eru því samfélagslegt málefni sem 

allir þurfa að axla ábyrgð á.   
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Fylgiskjöl – spurningar sem sendar voru til þátttakenda 

Skjal A – spurningalisti á íslensku 

Skjal B – spurningalisti á ensku 

Skjal C – orðskýringar  

Fylgiskjal A:  

Spurningalistinn hér fyrir neðan er fyrri hluti rannsóknar í blandaðri aðferðafræði þar sem megindleg 

rannsókn er framkvæmd og síðan eigindlegri rannsókn og niðurstöður bornar saman. Rannsóknin er 

lokaverkefni mitt í Háskóla Íslands í táknmálsfræði og táknmálstúlkun (döfftúlkur) til BA-prófs.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða líðan og viðhorf táknmálstúlka, bæði í og gagnvart starfi sínu. 

Spurningalistinn er lagður fram á íslensku og ensku fyrir íslenska og danska táknmálstúlka, bæði þá sem 

enn starfa sem og þá táknmálstúlka sem hættir eru. Ætlunin er með þessari rannsókn að komast að því 

hvort næg úrræði séu til að fyrirbyggja kulnun og/eða álag í starfi táknmálstúlka. Jafnframt því er vonast 

til að rannsóknin sýni hvernig táknmálstúlkar hafa nýtt sér úrræði við álagi og streitu í starfi og skoða 

hvort táknmálstúlkum á Íslandi og í Danmörku líði eins í starfi og sjá hvort einhver munur er á efni 

ritgerðarinnar á milli landanna tveggja.    

Spurningalistinn inniheldur alls 30 spurningar. Ekki þarf að svara öllum spurningunum og einnig er 

leyfilegt að merkja við alla svarmöguleikana ef við á.  Það tekur u.þ.b. 10 til 15 mínútur að svara 

spurningalistanum. Svör þurfa að hafa borist til asle@simnet.is eigi siðar en fimmtudaginn 2. febrúar 

2017. 

Fyllsta túlkatrúnaðar er heitið við meðhöndlun svara í rannsóknarvinnunni og öllum gögnum verður eytt 

að rannsókn lokinni.  

Þegar svör við megindlegu könnuninni hér fyrir neðan hafa borist þá mun eigindleg rannsókn fara í gang. 

Ég óska því eftir að þeir táknmálstúlkar sem til eru og vilji taka þátt í henni muni merkja við það hér fyrir 

neðan og ég mun svo hafa samband við viðkomandi síðar. Einungis fjórir munu vera valdir til að taka þátt 

í eigindlegu rannsókninni. Tveir íslenskir og tveir danskir táknmálstúlkar yrðu þá teknir í viðtöl síðar í 

vetur eftir samkomulagi, annað hvort í eigin persónu eða gegnum Skype.    

 

 

Hef áhuga á að taka þátt í eigindlegri rannsókn.  

Nafn: __________________________________ 

Netfang: _______________________________ 
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1. Hversu lengi hefur þú starfað sem táknmálstúlkur? 

0-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

16-20 ár  

21 ár og lengur  

 

2. Starfaði sem táknmálstúlkur í _______ ár en er hætt/hættur í dag.  

 

3. Menntun mín sem táknmálstúlkur er? 

BA-próf frá:     ________________________ (Rita skal nafn háskólans)  

Diplóma frá:    ________________________ (Rita skal nafn skólans)  

Starfsþjálfun frá: _______________ (Rita skal tímalengd starfsþjálfunar. T.d. 1 ár eða 4 mánuðir)  

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

4. Menntun mín veitti góðan undirbúning fyrir starfið. 

Mjög sammála 

sammála 

Hvorki né 

Ósammála 

Mjög ósammála 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

5. Má rekja starfslok til álags og kulnunar eða hvorutveggja? 

Já  

Nei 

Ekki viss 

Á ekki við  

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

6. Starfar þú eða starfaðir á vinnustað undir skipulagðri túlkaþjónustu?  

Já 

Nei 

Er/var sjálfstætt starfandi 

Er/var í lausamennsku 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

7. Ert/varst þú meðvituð um eigin líðan og vinnur markvisst í að bæta hana? 

Já 

Nei 

Ekki viss 

 

8. Finnur þú eða fannst fyrir andlegri og/eða tilfinningalegri þreytu eða vanlíðan sem rekja má til 

starfsins? 

Já  
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Nei  

Ekki viss 

Á ekki við 

 

9. Hvernig skilgreinir þú álag?  

Streita 

Vanlíðan 

Óöryggi 

Vanmáttur  

Þreyta  

Verkkvíði 

Svefntruflanir  

Stjórnleysi 

Skortur á undirbúningi 

Annað? Hvað? 

____________________________________________________________________ 

 

10. Hefur þú fundið fyrir líkamlegum verkjum og/eða þjáist vegna verkja sem rekja má til starfsins? 

Já  

Nei 

Ekki viss 

Á ekki við 

Ef svarið er já þá hvernig verkja?_________________________________________________  

 

11. Telur þú þig hafa upplifað kulnun í starfi á einhverjum tímapunkti?  

Já 

Nei 

Ekki viss 

Ef svarað er já, hvernig meðhöndlaðir þú kulnunina/brástu við því?  

____________________________________________________________________________ 

12. Vinnur þú eða vannst vaktavinnu?  Já / Nei 

Vinnur þú eða vannst á næturvöktum?            Já / Nei  

Vinnur þú eða vannst í hlutastarfi?  Já / Nei 

Vinnur þú eða vannst við sumarafleysingar?    Já / Nei 

Vinnur þú eða vannst yfirvinnu?  Já / Nei 

Sinnir þú eða sinntir útköllum?  Já / Nei  

Tekur þú eða tókst verkefni um kvöld og helgar? Já / Nei 

Tekur þú eða tókst verkefni sem þú veist að þér þykja erfið?            Já / Nei 

Ræður þú vinnutíma þínum sjálfur?  Já / Nei 

 

 

13. Sinnir þú eða sinntir daufblindratúlkun? Merktu við þá daufblindratúlkun sem við á. 

Hvísltúlkun 

Snertitáknmálstúlkun 

Túlkun í litlu/afmörkuðu táknrými 

Veitt hinum daufblinda aðstoð auk túlkunar  
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Leiðsagnartúlkun 

Sinnti ekki daufblindratúlkun 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

14. Verður þú eða varðst fyrir neikvæðum áhrifum frá starfsumhverfinu? 

Stundum 

Oft  

Aldrei 

Sjaldan  

Á ekki við 

Alltaf  

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

15. Finnur þú eða fannst fyrir jákvæðum áhrifum frá starfsumhverfinu?  

Stundum 

Oft 

Aldrei 

Sjaldan 

Alltaf 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

16. Neikvæð áhrif í starfsumhverfinu stafa/stöfuðu af:  

Samstarfsmönnum 

Málhöfum20 

Yfirmanni   

Vinnustað 

Aðstæðum21 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

17. Jákvæð áhrif í starfsumhverfinu stafar/stafaði af:  

Samstarfsmönnum 

Málhöfum 

Yfirmanni 

Vinnustað 

Aðstæðum 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

18. Mesta áreitnin og streitan í starfi þínu sem táknmálstúlkur kemur/kom frá:  

                                                           
20 Með hugtakinu málhafi er átt við þá sem nýta sér túlkaþjónustuna og tala sitt hvert tungumálið / Hugtakið   
málhafi er hér notað um þann sem sem talar tiltekið tungumál. 
21 Með orðinu aðstæður er hér átt við staðinn þar sem túlkað er hverju sinni og öðru fólki í aðstæðunum. 
Aðstæður geta verið ýmsir þættir, m.a. viðhorf, rými, staðsetning, annað fólk og annað sem kemur að 
túlkunaraðstæðunum. 



54 
 

Samstarfsmönnum 

Málhöfum 

Yfirmanni  

Vinnustað 

Aðstæðum 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

19. Vinnustaðurinn gæti bætt eftirfarandi hluti: 

Samskipti 

Athafnafrelsi 

Vinnutilhögun 

Stuðning 

Handleiðslu 

Stjórnun (yfirmanna) 

Á ekki við 

Annað? Hvað (hér má bæta við útskýringu og hugsunum)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Hvað metur/mast þú sem nauðsynlegan stuðning22 í starfi þínu sem táknmálstúlkur? 

Stuðning frá samstarfsfólki23 

Stuðning frá vinnustað24 

Stuðning frá málhöfum 

Stuðning fagfólks utan vinnu t.d. geðlæknis, sálfræðings eða prests 

Annars konar stuðning, hvað? (hér má líka nefna ef vill, hvers konar skortur var á stuðningi) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

21. Finnst þér táknmálstúlkastarfið vera/hafa verið tilfinningalega þreytandi?  

Stundum 

Aldrei 

Sjaldan  

Oft 

Alltaf  

 

22. Hversu mikilvægt er að fá stuðning?  

Mjög mikilvægt 

                                                           
22 Með stuðningi er hér átt við t.d. þegar viðkomandi sýnir stuðning í formi virðingar, þolinmæði og sé 
skilningsríkur gagnvart táknmálstúlkinum sem og aðstoð og samvinnu þegar eitthvað gengur illa í starfi og 
aðstæðum.  
23 Stuðningur frá samstarfsfólki getur m.a. verið í formi hvatningar, leiðsagnar, góðra ráða og handleiðslu.  
24 Stuðningur frá vinnustað getur m.a. verið í formi þess að geta neitað verkefnum eða neitað því að vinna 
yfirvinnu eða neita vinnu sem er um kvöld og helgar. 
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Mikilvægt 

Hvorki né 

Aðeins af og til  

Stuðningur er óþarfi 

Trúnaðarskylda gagnvart málhöfum gerir utanaðkomandi stuðning ómögulegan 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

23. Finnst eða fannst þér þú hafa nægan frítíma með fjölskyldu þinni og vinum? 

Stundum 

Aldrei 

Sjaldan 

Oft  

Alltaf  

 

24. Íhugaðir þú eða hefur íhugað að skipta um starfsvettvang vegna álags í starfi?  

Stundum 

Oft 

Aldrei 

Sjaldan 

Alltaf 

 

25. Hefur þú tekið eftir eða tókstu eftir álagi og streitu meðal annarra starfandi táknmálstúlka í kring 

um þig og/eða á vinnustað þínum? 

Já 

Nei 

Ekki viss 

Á ekki við 

 

26. Á hvaða hátt vinnur/vannst þú úr þeirri streitu eða álagi sem kom upp í starfi?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

27. Leggur/lagði vinnustaður þinn áherslu á heilsueflingu til að bæta heilsufar eða vellíðan þína? 

Nei vinnustaður minn leggur/lagði enga áherslu á heilsueflingu 

Já andlega  

Já líkamlega 

Já félagslega 

Á ekki við 

Annað, hvað? ___________________________________________________________________ 

 

28. Veldu fimm atriði af þeim 20 sem gefin eru upp hér fyrir neðan og merktu við þau atriði þannig 

að númer eitt er það sem þú telur líklegast og/eða mikilvægast til að koma í veg fyrir álag og 

svo koll af kolli upp í númer fimm. 
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__ Samvinna 

__ Fagmennska 

__ Undirbúningur 

__ Stjórn á aðstæðum 

__ Færni  

__ Bakgrunnsþekking 

__ Sjálfstraust 

__ Vera vel hvíldur fyrir verkefni 

__ Góð túlkaþjónusta 

__ Hlutleysi 

__ Trúnaður 

__ Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

__ Færri vinnustundir, styttri vinnutími  

__ Meiri frítími 

__ Góður yfirmaður 

__ Stuðningur 

__ Meiri tími til undirbúnings fyrir verkefni 

__ Starfsþjálfun 

__ Símenntun 

__ Minni yfirvinna 

 

29. Hefur þú fengið handleiðslu vegna atviks/atvika sem upp kom/komu í starfi þínu sem ekki dugði 

ein og sér? Þurftir þú að leita annað og/eða er atvikið enn að hafa áhrif á líðan þína? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

30. Veldu fimm atriði af þeim 20 sem gefin eru upp hér fyrir neðan og merktu við þau atriði þannig 

að númer eitt er það sem þér finnst/fannst mikilvægast að táknmálstúlkar þurfi að kunna, 

vera færir í og/eða ráða vel við til að endast sem lengst í starfi og svo koll af kolli upp í númer 

fimm.  

 

__ Vera mjög fær á tveimur tungumálum 

__ Búa yfir þekkingu á fjölbreyttum sviðum þjóðfélagsins 

__ Hafa lokið diplómu í túlkun 

__ Vera undir leiðsögn reynds túlks í a.m.k. 1 ár eða lengur í byrjun starfs 

__ Hafa lokið BA-námi í túlkun 

__ Hafa lokið MA-námi í túlkun  

__ Þekkja marga döff einstaklinga 

__ Búa yfir staðgóðri þekkingu á menningu döff 
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__ Búa yfir staðgóðri þekkingu á oraltímabilinu og táknmálsbanninu 

__ Búa yfir þekkingu á þróun táknmálstúlka í gegnum tíðina 

__ Hafa hæfileika til að þýða og hugsa hratt 

__ Vera skipulagður og þolinmóður 

__ Hafa góðan málfræðigrunn og máltilfinningu 

__ Búa yfir sjálfsöryggi 

__ Vera fljótur að læra og tileinka sér ný tákn 

__ Vera meðvitaður um sjálfan sig og eigin veikleika 

__ Vera fær um að aðskilja vinnu og einkalíf 

__ Taka vinnuna aldrei með heim 

__ Búa yfir kunnáttu í fleiri tungumálum, t.d. ensku og alþjóðlegu táknmáli 

__ Vera mjög fær í raddtúlkun 
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Fylgiskjal B: 

The questionnaire below is the first part of a study using a mixed methodology in which a quantitative 

study is conducted and then a qualitative study and the results compared. The study is for my thesis as I 

complete my degree in Sign Language Studies and Interpreting (Deaf interpreting) at the University of 

Iceland. 

The objective of the study is to examine feelings and attitudes of sign language interpreters, both inside 

and outside of work. The questionnaire is presented in Icelandic and English for Icelandic and Danish sign 

language interpreters, both those who are currently working in the field and for those who used to. The 

intention of this study is to determine if adequate resources are available that prevent burnout and/or 

increased strain in sign language interpreters. Furthermore, hopefully this research can show how sign 

language interpreters have used resources to alleviate stress and strain, how both groups of interpreters (in 

Iceland and Denmark) feel, and discover any differences between the two groups, if any. 

The questionnaire includes a total of 30 questions. You are not required to answer all questions but you 

are encouraged to do so if appropriate. It takes approximately 10 to 15 minutes to answer all the questions. 

Responses must be sent to asle@simnet.is no later than Tuesday, October 25, 2016. 

All answers will be kept strictly confidential and all data will be deleted once the study is complete. 

When the answers to the quantitative survey described below have been received, the qualitative study 

will begin. Any participants available and willing to partake in the qualitative section of the study can 

provide their name and email below so I can contact them later on. Only four participants, two Icelandic 

and two Danish interpreters, will be selected to participate in Skype or in-person interviews to be 

scheduled later this winter.  

 

 

I am interested in participating in the qualitative study: 

 

Name:______________________________________ 

 

Email:______________________________________ 
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1. How many years have you worked as a sign language interpreter? 

0-5 years 

6-10 years 

11-15 years 

16-20 years  

21 years or more  

 

2. I worked as a interpreter for _______  years but have stopped.  

 

3. My education as an interpreter is? 

Bachelor’s degree:     ________________________ (name of the university)  

Diploma:    ________________________ (name of the school)  

Training:   ___________________ (duration of training. For example, 1 year and 4 months)  

Other: ___________________________________________________________________ 

 

4. My education prepared me well for the job? 

Strongly agree 

Agree 

Neither 

Disagree 

Strongly disagree 

Not applicable 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

5. Have you quit due to job strain or burnout?  

Yes 

No 

Not sure 

Not applicable 

Other:  ___________________________________________________________________ 

 

6. Do/have you worked for an interpreting agency?  

Yes 

No 

Is/was self-employed 

Is/was freelance 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

7. Are/were you aware of your own feelings and work/worked to improve them systematically? 

Yes 

No 

Not sure 

 

8. Do/have you experienced mental/emotional fatigue or discomfort due to your job?  

Yes 

No  

Not sure 
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Not applicable 

 

9. How do you define job strain?  

stress 

dysphoria 

insecurity 

vulnerability 

fatigue 

performance anxiety 

sleep disorders 

lack of control 

lack of preparation 

Other: ____________________________________________________________________ 

 

10. Do/have you feel/felt physical pain, or distress due to pain, related to your job? 

Yes 

No 

Not sure 

Not applicable 

If yes, what kind of pain? ____________________________________________________  

 

11. Have you experienced burnout at some point due to your job?  

Yes 

No 

Not sure 

If yes, how did you manage/react?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Do/did you work a day shift?  Yes / No 

Do/did you work a night shift?            Yes / No 

Do/did you work part-time?  Yes / No 

Do/did you work as a summer job?    Yes / No 

Do/did you work any overtime?  Yes / No 

Are/were you on call?  Yes / No 

Did you ever work evenings or weekends? Yes / No 

Have you accepted a task you knew would be difficult? Yes / No 

Do you decide your work hours?  Yes / No 

 

13. Do/have you ever interpreted for DeafBlind? Mark whichever is applicable. 

Whispered Interpreting 

Tactile sign language interpreting 

Signing in a small space 

Provided assistance in addition to or besides  

Guidance/backup/shadow interpreting 

Avoided DeafBlind interpreting 
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Other: ___________________________________________________________________ 

 

14. Does/has your work environment affected you negatively?  

Sometimes 

Often 

Never 

Rarely 

Always 

Not applicable 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

15. Does/has your work environment affected you positively?  

Sometimes 

Often 

Never 

Rarely 

Always 

Not applicable 

Other:  ___________________________________________________________________ 

 

16. Negative influence from the work environment was/is caused by:  

Coworkers 

Speaker/Signer25 

Manager 

Workplace 

Situation26 

Not applicable 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

17. Positive influence from the work environment was/is caused by:  

Coworkers 

Speaker/Signer 

Manager 

Workplace 

Circumstances 

Not applicable 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

18. Most of the harassment and strain from your job as an interpreter comes/came from:  

Coworkers 

Speaker/Signer 

Manager  

                                                           
25 The term speaker/signer refers to those who make use of the interpretation service and each speak their 
language / the term here is defined as the person who speaks a particular language. 
26 The term situation refers to the place where the interpreting is occurring and the people involved. 
Situations may contain various components such as attitude, space, location, other people and anything else 
that has proximity and influence on the interpreting. 
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Workplace 

Circumstances 

Not applicable 

Other:  ___________________________________________________________________ 

 

19. The workplace could improve the following:  

Communication 

Freedom to act/of enterprise 

Work arrangements/setup 

Support 

Guidance 

Management (manager) 

Not applicable 

Other: (You can add explanations or share thoughts here) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Where do/did you get necessary support as an interpreter?  

Support from colleagues27 

Support from the workplace28 

Support from speaker/signer 

Professional support from outside of work (e.g. psychiatrist, psychologist, or priest) 

Other forms of support (you are welcome to name any others if you wish): 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

21. Do you find sign language interpreting emotionally exhausting?  

Sometimes 

Never 

Rarely 

Often 

Always 

 

22. How important is it to get support?  

Very important 

Important 

Neither 

Occasionally  

Unnecessary 

Protecting speaker/signer confidentiality makes receiving external support impossible  

                                                           
27 Support from colleagues can be in the form of, and not limited to, encouragement, guidance, advice, 
direction, and inspiration. 
28 Workplace support can be in the form of, but not limited to, the freedom to turn down projects, tasks, 
overtime, and weekend/holiday work. 
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Not applicable 

Other:  ___________________________________________________________________ 

 

23. Do/Did you have enough time for your family and friends? 

Sometimes 

Never 

Rarely 

Often 

Always 

 

24. Are you considering (or have you considered) changing jobs or careers due to job strain in 

interpreting?  

Sometimes 

Often 

Never 

Rarely 

Always 

 

25. Do/have you noticed job strain or stress among other interpreters around your and/or at your 

workplace? 

Yes 

No 

Not sure 

Not applicable 

 

26. In what ways have you worked out or relieved job strain/stress at work?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

27. Does your workplace promote health and wellness of employees?  

No, my workplace doesn’t put emphasis on health 

Yes, mentally  

Yes, physically 

Yes, socially 

Not applicable 

Other: ___________________________________________________________________ 

 

28. Select five items out of the 20 items shown below and mark them with numbers one to five, so 

that number one is that which you consider most likely or most important to help avoid stress, and 

so on to number five. 

 

__ Collaboration 

__ Professionalism 

__ Preparation 
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__ Control of situations 

__ Skills 

__ Background knowledge 

__ Self-confidence 

__ Be well rested 

__ Good interpreting service 

__ Neutrality 

__ Confidentiality 

__ Balance between work and private life 

__ Reduced work-hours  

__ More leisure time 

__ Good manager 

__ Support 

__ More preparation time 

__ Training 

__ Continued education 

__ Reduced overtime 

 

29. Have you sought guidance due to an incident(s) that came up at work and it was 

insufficient/inappropriate?  Did you seek other professional help?  Did the incident continue to 

affect your thoughts/emotions?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

30. Select five items out of the 20 items shown below and mark them with numbers one to five, so 

that number one is that which you consider the most important for interpreters to know/be able to 

do/be able to control well so to last long in interpreting work, and so on to number five.  

 

__ Be fluent in two languages 

__ Be aware of diversity in the community and society  

__ Have a diploma in interpretation 

__ Be under the guidance of an experienced interpreter for at last one year to start work 

__ Have completed a BA-degree in interpretation 

__ Have completed a MA-degree in interpretation  

__ Know many deaf individuals 

__ Possess a thorough knowledge of Deaf culture 

__ Possess a thorough knowledge of deaf educational history (oral education and sign language 

being banned) 

__ Possess knowledge of sign language interpretation and its development over time  

__ Have the ability to translate and think fast  
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__ Be organized and patient  

__ Have a good foundation in grammar and a well-developed language intuition 

__ Possess self-confidence 

__ Be a fast learner and able to adopt new signs  

__ Be aware of oneself and ones weaknesses 

__ Be able to separate work and private life  

__ “Never take work home” 

__ Possess skills in several languages, such as English and International Sign Language  

__ Be very good at voice interpreting 
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Fylgiskjal C 

 
Orðskýringar 

 

Táknmál 

Tungumál sem tjáð er með höndum, andliti, líkama og svipbrigðum. Það hefur sína eigin 

málfræði og setningafræðilegu uppbyggingu. Táknmál eru ekki alþjóðleg og tengjast raddmáli 

hvers lands einungis á takmarkaðan hátt. 

 

Táknmálstúlkur 

Starfsheiti þeirra sem lokið hafa námi í táknmálstúlkun, hér á landi er þessi menntun á 

háskólastigi og lýkur með BA-gráðu. Táknmálstúlkar eru sérfræðingar í samskiptum milli 

táknmálstalandi og raddmálstalandi fólks og búa yfir þekkingu til að brúa bilið milli tveggja 

ólíkra menningarheima. 

 

Málhafi 

Hugtakið málhafi er hér notað yfir einstakling sem tjáir sig á því tungumáli sem hentar honum 

best. Tungumál þeirra sem tengjast rannsókninni eru ýmist töluð íslenska, íslenskt táknmál, töluð 

danska eða danskt táknmál. Tungumálið sem málhafinn notar er oftast móðurmál hans en ekki 

alltaf. Notast er við hugtakið fremur en að skilgreina málið sem viðkomandi notar, hvort sem 

hann er tvítyngdur eða talar bara eitt mál. Táknmálstúlkur túlkar því á milli tveggja eða fleiri 

málhafa sem ekki kunna eða geta átt samskipti á máli hins eða hinna. 

 

Döff 

Döff er hugtak sem nær yfir menningarlega skilgreiningu á heyrnarleysi. Hugtakið er notað af 

þeim einstaklingum sem telja sig tilheyra málminnihlutahópi táknmálssamfélagsins þar sem 

læknisfræðilega skilgreiningin á heyrnarleysi skiptir ekki máli. Hugtakinu döff fylgir 

menningarlegt samfélag sem skilgreinir á svipaðan hátt og fólk skilgreinir sig eftir þjóðerni. Eins 

og Íslendingi fylgir saga landsins, tungumálið og bókmenntirnar, þá fylgir döfferni þannig döff 

menning, saga, listir og sú sérstaða að tilheyra málminnihlutahópi sem á táknmál sem fyrsta mál. 

Orðið nota ég sem óbeygjanlegt lýsingarorð sem stendur með nafnorðum. 

 

Daufblindratúlkun 

Daufblinda er þegar einstaklingur hvorki sér né heyrir. Daufblindratúlkun er ólík hefðbundinni 

táknmálstúlkun. Daufblindir málhafar hafa annars konar þarfir en heyrnarlausir og krefjast þess 

vegna ólíkrar nálgunar. Mismunandi er eftir einstaklingum hvort túlka þarf frekar á raddmáli fyrir 

takmarkaða heyrn eða á táknmáli fyrir takmarkað sjónsvið. Ýmsar tegundir eru til af 

daufblindratúlkun, t.d. hvísltúlkun; þegar túlkurinn endurtekur allt sem sagt er í hvíslformi upp að 

eyra málhafans eða í heyrnartæki hans á raddmáli, táknmálstúlkun í þröngu afmörkuðu sjónrými 

fyrir framan málhafann á táknmáli og snertitáknmálstúlkun fyrir þann sem hvorki sér né heyrir 

með því að mynda táknin á líkama hins daufblinda. Táknmálstúlkar eru ætíð í mikilli nálægð við 

hinn daufblinda og aðlaga sig að þörfum hans til að sjá, skynja eða heyra í túlkinum. 
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Táknmálssamfélag 

Hugtakið vísar til samfélags þeirra sem nota táknmál til samskipta sín á milli dags daglega. 

Táknmálssamfélög er að finna um allan heim og þar er döff menning ríkjandi. Táknmálstalandi 

fólk lýsir því gjarnan að meiri samkennd sé milli táknmálstalandi fólks frá ólíkum löndum en 

milli táknmálstalandi og raddmálstalandi einstaklinga frá sama landinu. 

 

Túlkaverkefni 

Þegar túlkur mætir á einn stað til að túlka þá er hann í verkefni. Túlkaverkefni eru ýmis konar og 

mismunandi hvort verkefnið krefst þess að einn eða tveir túlkar séu viðstaddir. Þau verkefni sem 

tveir túlkar fara saman í eru kölluð tveggja túlka verkefni. Tveggja túlka verkefni eru m.a. túlkun 

á ráðstefnum, dómtúlkun, mannmargir fundir o.s.frv. 

 

Aðstæður 

Táknmálstúlkar kalla hið túlkaða verkefni oft aðstæður. Ekki er alltaf um að ræða sömu 

aðstæðurnar; hugtakið vísar til ýmissa þátta í verkefninu, til að mynda fjölda fólks sem er viðstatt 

þegar verkefnið á sér stað, sjónlínu, truflun frá umhverfi eða öðru, sætaskipan og þess 

andrúmslofts eða dýnamíkur sem túlkur þarf að skynja frá fólki í umhverfinu í hverju verkefni 

fyrir sig. 

 

Menningarheimar 

Tungumáli fylgir menning málsins, viðhorf, hegðun og venjur og saman myndar það einn 

menningarheim. Menningarheimur döff og menningarheimur hinna heyrandi eru innbyrðis ólíkir. 

Táknmálstúlkur túlkar ekki einungis það sem sagt er heldur kemur því sem sagt er líka yfir á 

menningu hins málsins. 


