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Ágrip 

Sálfræðilegir þættir vinnu hafa verið viðfangsefni rannsókna í meira en 60 ár. Áherslan var til 

að byrja með á einstaklinginn sjálfan og vandamál hans við að aðlagast vinnuumhverfinu en 

með tímanum breyttist áherslan og sjónum var beint að skaðlegum áhrifum vinnuumhverfisins 

á heilsu fólks. Vinnutengd streita er mikil vá í nútímasamfélagi vegna þeirra neikvæðu 

afleiðinga sem hún getur haft í för með sér bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild. 

Ákveðnir þættir í starfsumhverfinu geta haft jákvæð áhrif á að draga úr streitu, þar á meðal er 

hvatning sem hefur m.a. verið skilgreind sem ákveðið ferli sem drífur einstaklinginn áfram í 

átt að ákveðinni hegðun. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif hvatning hefði 

á upplifun starfsfólks af því að vera stressað og/eða útbrunnið í lok vinnudags. Rannsóknin var 

megindleg og unninn upp úr gögnum rannsóknarinnar Heilsa og vellíðan á vinnustað sem 

framkvæmd var hjá íslensku sveitarfélagi á árunum 2010, 2011, 2013, 2015 og 2016. Gögnin 

í þessari rannsókn eru frá árinu 2016 og svöruðu alls 1099 einstaklingar rafrænum 

spurningalista. Niðurstöður sýndu jákvæða veika fylgni milli hvatningar og þess að starfsmaður 

upplifði sig stressaðan í lok vinnudags. Það þýðir að starfsmaður sem taldi sig fá hvatningu á 

vinnustaðnum var minna sammála því að vera stressaður í lok vinnudags. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig jákvæða heldur veika fylgni milli hvatningar og þess að starfsmaður upplifði sig 

útbrunninn í lok vinnudags. Það þýðir að starfsmaður sem taldi sig fá hvatningu á 

vinnustaðnum var minna sammála því að vera útbrunninn í lok vinnudags. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að stjórnendur leggi áherslu á hvatningu innan 

vinnustaðarins til að auka vellíðan starfsmanna í lok vinnudags. 

Lykilhugtök: Vinnutengd streita, hvatning.  
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Abstract 

Psychological factors of the workplace have been the subject of research for more than 60 

years. In the beginning the main focus was on the individual himself and his problems in 

adapting to the work environment, but over time the focus changed from the individual himself 

to the effects the work environment was having on people’s health. Work-related stress is a 

major problem in modern society because of the negative consequences it can have on both the 

individual and the society as a whole. Certain factors in the work environment can have positive 

effects in reducing work-related stress, including motivation. Motivation has been defined as a 

process that drives the individual towards a certain behavior. The objective of this study was 

to examine what impact motivation could have on employee’s feeling of being stressed or 

burned out at the end of the workday. The research was quantitative, the database that was used 

to answer the research question was from the research “Health and well-being in the 

workplace” which took place in 2010, 2011, 2013, 2015 and 2016 in an Icelandic community. 

The data used in this study is from the year 2016, in which 1099 individuals answered an 

electronic questionnaires. The results showed weak positive correlation between motivation 

and an employee’s feeling of being stressed at the end of the work day. That means that an 

employee that felt he was being encouraged in the workplace felt less stressed at the end of the 

work day. The results also showed rather weak positive correlation between motivation and an 

employee’s feeling of being burned out at the end of the work day. That means that an employee 

that felt he was being encouraged in the workplace felt less burned out at the end of the work 

day. The study showed the importance of motivation in the workplace and its relationship with 

employees wellbeing.  

Keywords: Work-related stress, motivation. 
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1. Inngangur 

Vinna er  mikilvægur þáttur í lífi einstaklings af nokkrum ástæðum, hún gefur honum 

persónulega merkingu, tilgang og gildi innan samfélagsins. Vinna er uppspretta stöðu 

einstaklings í samfélaginu, þjónar félagslegum tilgangi og hefur mikilvæg áhrif á 

sjálfsmyndina, sjálfsálitið og sjálfsvitundina (Sachs og Alpert, 1991, bls. 573-574).  

Vinna getur verið uppspretta félagslegrar aðgreiningar þar sem hún aðgreinir einstaklinga 

eftir stöðu þeirra á vinnumarkaðnum. Til dæmis hefur faglærður smiður hærra stöðugildi innan 

samfélagsins en ólærður einstaklingur sem vinnur við skurðgröft. Bankastjóri hefur síðan enn 

hærra gildi innan samfélagsins en lærði smiðurinn. Á sama tíma getur vinna verið uppspretta 

félagslegrar sameiningar en hún veitir einstaklingum tækifæri til að hitta nýtt fólk og þróa 

vinskap, en algengt er að starfsfólk eyði meiri tíma með samstarfsmönnum sínum en sinni eigin 

fjölskyldu (Sachs og Alpert, 1991, bls. 574). 

Sálfræðilegir þættir vinnu hafa verið viðfangsefni rannsókna síðan árið 1950. Í upphafi 

einbeittu sálfræðingar sér fyrst og fremst að vandamálum starfsfólks við að aðlagast 

vinnuumhverfinu í stað þess að beina sjónum að áhrifum skaðlegra þátta í vinnuumhverfinu 

sjálfu. Þetta breyttist þó í kjölfar rannsókna sem gerðar voru á árunum 1960-1970 þar sem 

áherslan færðist frá einstaklings sjónarmiðum og að þeim áhrifum sem vinnuumhverfið getur 

haft á heilsu fólks. Það hefur svo verið stutt ennfremur með fjölda rannsókna þar sem sýnt hefur 

verið fram á áhrif skaðlegra þátta í vinnuumhverfinu (Cox, Griffiths og Rial-González, 2000, 

bls. 15). 

Hvatning (e. motivation) getur skipt höfuðmáli þegar kemur að starfsánægju og 

frammistöðu einstaklinga í starfi. Hvatning leiðbeinir einstaklingi í átt að þeirri hegðun sem 

samræmist þeim siðferðislegu markmiðum sem hann setur sér (Popa og Salanta, 2013). Þessi 

markmið eru ákveðin gildi og viðmið sem hafa fengið að þróast í gegnum lífið hjá viðkomandi. 

Þessi viðmið og gildi hafa tekið sér ómeðvitaða festu í hugsunum og hegðun einstaklingsins en 

einnig er hægt að finna þessi viðmið og gildi innan samfélagsins í heild (Henry Alexander 

Henrysson og Páll Skúlason, 2015).  

Streita (e. stress) verður þegar einstaklingur telur sig ekki búa yfir viðeigandi úrræðum til 

að takast á við þær kröfur sem gerðar eru til hans (Bonn og Bonn, 2000). Þegar streita er 

viðvarandi getur hún haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu sem og félagslega virkni 

einstaklingsins (Bonn og Bonn, 2000). 

Vinnutengd streita (e. work-related stress) verður hjá einstaklingi þegar vinnutengdar 

kröfur eru ekki í samræmi við þekkingu og færni einstaklingsins sem gerir það að verkum að 

hann á í erfiðleikum með að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til hans (World Health 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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Organization, e.d.). Í grein Kristins Tómassonar, yfirlæknis hjá Vinnueftirlitinu (2015), kemur 

fram að óhófleg streita geti valdið sjúkdómum eða aukið veikindi sem fyrir eru hjá fólki. Þar 

af leiðandi hefur streita mjög slæm áhrif á samfélagið allt. Vinna getur leitt til óhóflegrar streitu 

en samkvæmt upplýsingum Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar er hægt að tengja 50-60% 

allra tapaðra vinnudaga við vinnutengda streitu. Því ætti markmið allra vinnustaða að vera að 

stuðla að vellíðan og velmegun starfsfólks (Vinnueftirlitið, 2015).  

Með þetta að leiðarljósi fannst höfundum áhugavert að skoða hvaða þættir innan 

vinnustaðarins gætu haft þau áhrif að draga úr því að starfsmenn upplifi streitu. Sérstaklega 

fannst höfundum áhugavert að skoða áhrif hvatningar á streitu vegna þess hversu auðvelt er, 

að okkar mati, fyrir stjórnendur að gera úrbætur á hvatningu innan vinnustaðarins. 

Í þessari rannsókn er fjallað um hvatningu á vinnustað og vinnutengda streitu en 

rannsóknarspurningin er ,,Hvaða áhrif hefur hvatning á vinnustað á það að vera útbrunninn 

og/eða stressaður í lok dags?”. 

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Hvatning 

Hvatning hefur verið viðfangsefni rannsókna svo árum skiptir og getur skipt höfuðmáli þegar 

kemur að starfsánægju og frammistöðu einstaklinga í starfi (Latham, 2007). Hvatning er talin 

vera eitt mikilvægasta viðfangsefnið þegar kemur að vinnusálfræði og grundvöllur þeirrar 

fræðigreinar sem fjallar um hegðun starfsmanna á vinnustað. Fræðileg umræða um hvatningu 

tengist m.a. mannauðsstjórnun, leiðtogafræðum og iðnaðar- og vinnusálfræði (Latham, 2007).  

2.1.1. Áhrif hvatningar á einstaklinginn 

Til eru þó nokkrar skilgreiningar á hvatningu. Popa og Salanta (2013) skilgreindu hvatningu 

sem ákveðið ferli sem drífur og leiðbeinir einstaklingnum í átt að valdri hegðun sem samræmist 

siðferðilegum markmiðum hans. Siðferðileg markmið eru þau markmið sem einstaklingur setur 

sér en fylgir jafnframt þeim siðferðilegu gildum og viðmiðum sem hafa fengið að þróast og 

taka sér festu innan fagstétta, vinnustaða og samfélagsins í heild (Henry Alexander Henrysson 

og Páll Skúlason, 2015.).  

Tilfinningar spila einnig stórt hlutverk þegar kemur að hvatningu en sýnt hefur verið fram 

á samspil tilfinninga og hvatningar þegar kemur að hegðun einstaklinga en Cosnier segir í bók 

sinni Psychologie des emotions et des sentiment að hvatning sé afl hegðunar en tilfinningarnar 
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stýrðu hegðuninni (hér haft eftir Popa og Salanta, 2013). Sá starfsmaður sem finnur fyrir 

tilgangi og gildi starfs síns er líklegri til að standa sig betur en einstaklingur sem finnur fyrir 

pirringi, leiða eða tilgangsleysi. Slíkar tilfinningar geta leitt til minni starfsánægju og minni 

löngunar til að framkvæma og taka þátt (Sachs og Alpert, 1991, bls. 573-574).  

Innihald og eðli starfsins er því mikilvægt þegar kemur að starfsánægju einstaklinga. 

Skapandi og ábyrgðarfullt starf sem er í eðli sínu áhugavert og felur í sér meira sjálfræði eykur 

líkur á innri umbun og hefur sú niðurstaða leitt til þróunar á hugtakinu starfsauðgun (Furnham, 

2006). Starfsauðgun felur í sér að störf séu hönnuð á þann veg að þau séu fjölbreytt og krefjandi 

sem auki þroska starfsmanna, veiti þeim sjálfsvirðingu og feli í sér möguleika á að ná 

persónulegum árangri. Með því er starfsmönnum falin meiri ábyrgð og sjálfræði í framkvæmd 

og skipulagningu starfsins þar sem þeim er veitt regluleg endurgjöf um frammistöðu sína til að 

aðstoða við þroska og þróun í starfi (Furnham, 2006).  

2.1.2. Hvatakenningar 

Erfitt hefur reynst að mæla hvatningu þar sem um flókið fyrirbæri er að ræða. Hvatakenningar 

hafa hjálpað til við að bera kennsl á þau atriði sem falla undir hvatningu og hvernig túlka megi 

niðurstöður rannsókna á hvatningu (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). Tvær þekktustu 

kenningarnar sem snúa að því að útskýra hvatningu eru þarfapíramída kenning Maslows (e. 

hierarchy of needs) og tveggja-þátta kenning Herzberg (e. Herzberg two-factor theory) en þær 

fjalla um þá þætti hvatningar sem hafa hvað mest áhrif á hegðun og líðan einstaklinga í starfi. 

 Árið 1954 gaf mannúðarsálfræðingurinn Abraham Maslow út kenningu sem útskýrir að 

sú hegðun sem við veljum að framkvæma fram yfir aðra stjórnist af mannlegum þörfum og 

nefnir hann þá kenningu þarfapíramída. Þarfir eru mynstur nauðsynlegra viðurkenninga og 

ánægju sem mannkynið leitar stöðugt í (Gawel, 1997). Maslow skiptir þörfum mannsins upp í 

fimm þrepa uppbyggingu í píramídalögun þar sem hver þörf byggir á annarri. Hvert þrep 

stendur fyrir ákveðna þörf sem einstaklingur þarf að uppfylla áður en hann kemst upp á næsta 

þrep. Hver þörf táknar grunnþarfir einstaklings í gegnum lífið, fyrsta þrepið er líffræðilegar 

þarfir (e.physical needs), síðan koma öryggisþarfir (e. safety/security needs), félagslegar þarfir 

(e. love/belonging needs), þörf fyrir sjálfsvirðingu og virðingu annarra (e. esteem needs) og það 

síðasta er sjálfsbirtingarþörf (e. self-actualization needs) (Lee og Hanna, 2015). 

Tveggja-þátta kenning Herzberg byggir á rannsókn sem gerð var árið 1959 af þeim 

félögum Herzberg, Mausner og Snyderman á endurskoðendum og verkfræðingum frá 

Pittsburg. Sú rannsókn skoðaði þá þætti sem hefðu áhrif á starfsánægju eða starfsóánægju 

starfsmanna og hvert eðli þessara þátta væri (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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Niðurstöður sýna að þeir þættir í starfi sem hafa hvað mest áhrif á starfsánægju starfsmanna 

eru þeir sem snúa að framkvæmd starfsins sjálfs, hvernig það er í eðli sínu, hvort það er gefandi 

eða þvingandi fyrir starfsmenn (Herzberg, o.fl., 1959). Árangur og viðurkenning í starfi hefur 

mikil áhrif á jákvæðar tilfinningar og viðhorf starfsmanna. Finna starfsmenn frekar fyrir 

persónulegum þroska í starfi og sjálfsbirtingarþörfum (e. self-actualization) þeirra er fullnægt 

(Herzberg, o.fl., 1959).  

Herzberg gerði greinarmun á tveimur þáttum sem mæta þörfum starfsmanna. 

Hvatningarþættir (e. motivational factors) eru þeir þættir sem hafa hvetjandi áhrif á starfmenn. 

Þeir tengjast innihaldi og eðli starfsins og fullnægja frekar efri þrepum þarfapíramída Maslows 

(Greenberg og Baron, 2003). Verkefni þurfa að vera skapandi, áhugaverð og fela í sér ábyrgð 

og sjálfræði. Slík verkefni veita meiri starfsánægju auk þess sem starfsmaður finnur frekar fyrir 

viðurkenningu og árangri í starfi sínu. Viðhaldsþætti (e.hygine factors) má finna í ytra umhverfi 

starfsins, í launum, samskiptum á vinnustað og starfsöryggi. Þeir þættir hafa ekki eins mikil 

áhrif á starfsánægju og fullnægja frekar neðri þrepum þarfapíramída Maslows líkt og 

öryggisþörf (e. safety/security needs) en þessir þættir geta engu að síður komið í veg fyrir 

starfsóánægju (Greenberg og Baron, 2003; Lee og Hanna, 2015). 

2.1.3. Íslenski starfshvatningalistinn      

Íslenski starfshvatningarlistinn er spurningalisti sem inniheldur 29 spurningar sem snúa að 

hvatningu (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). Hann er samansettur úr tveimur erlendum 

spurningalistum, í fyrsta lagi lista sem Kenneth A. Kovachs setti fram fyrir um 40 árum síðan 

og byggir á rannsókn hans á þeim þáttum sem hafa áhrif á hvatningu meðal almennings byggt 

á þarfapíramídakenningu Maslows og tveggja-þátta kenningu Hertzberg. Í öðru lagi er íslenski 

listinn byggður á spurningalista frá European Values Study (EVS) sem hefur talsverða 

samsvörun við spurningarlista Kovachs (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Atriðum Íslenska starfshvatningarlistans er raðað upp í röð eftir því hvað starfsfólki þykir 

mikilvægast þegar kemur að hvatningu. Efsta atriðið að mati starfsfólks er ,,Að vinna að 

áhugaverðum verkefnum” en það snýr að starfinu sjálfu. Næstu fjögur atriðin þar á eftir eru; 

,,Að sjá árangur í starfi þínu”, ,,Að vinna þín sé vel metin”, ,,Að finnast þú höfð/hafður með í 

ráðum”, ,,Að þróast í starfi” og snúa þau öll að starfsmanninum sjálfum, starfsánægju og þörf 

fyrir viðurkenningu. Hægt er að tengja fyrstu fimm atriðin á listanum við efstu þrepin í 

þarfapíramídakenningu Maslows og hvatningaþætti í tveggja-þátta kenningu Herzberg sem 

hafa áhrif á starfsánægju (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010; Greenberg og Baron, 2003). Þættirnir 

sem koma þar á eftir í mikilvægisröð Íslenska starfshvatningarlistans flokkast undir neðri þrep 
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þarfapíramídans og viðhaldsþætti í tveggja-þátta kenningu Herzberg og eru atriði eins og laun, 

samskipti og starfsöryggi (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010; Greenberg og Baron, 2003). 

Hlutverk listans er að skoða álag í starfi, ábyrgð, stöðu og tekjur einstaklinga og hvernig 

þær breytur hafa áhrif á frammistöðu einstaklinga í starfi (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010).  

2.2. Vinnutengd streita 

Vinnutengd streita er eitt af helstu vandamálum alþjóðasamfélagsins í dag vegna þeirra 

neikvæðu áhrifa sem hún hefur á heilsu starfsmanna (Kinnunen-Amoroso og Liira, 2016). 

Vinnutengdri streitu fylgir mikill félagslegur og efnahagslegur kostnaður og því mikilvægt fyrir 

fyrirtæki og stofnanir að bregðast við þessari vá og ráðast í aðgerðir sem ætlað er að dragi úr 

vinnutengdri streitu (Kinnunen-Amoroso og Liira, 2016). 

2.2.1. Skilgreining á vinnutengdri streitu og kenningar 

Cox, Griffiths og Rial-Gozález (2000) nota þrjár mismunandi skýringar til að skilgreina 

vinnutengda streitu. Sú fyrsta er nefnd verkfræði nálgun (e. Engineering Approach) en í henni 

er vinnutengd streita skilgreind sem svo að skaðlegir þættir í vinnuumhverfinu, meðal annars 

álag og kröfur sem settar eru á einstaklinginn, hafi neikvæð áhrif á heilsu hans. Samkvæmt 

þessari nálgun er vinnutengd streita hlutlægur og mælanlegur þáttur í vinnuumhverfinu. 

Lífeðlisfræðilega nálgunin (e. Physiological Approach)  skilgreinir streitu sem lífeðlisfræðilegt 

viðbragð við ógnandi eða skaðlegu umhverfi. Líkaminn bregst við áreitum úr umhverfinu sem 

einstaklingurinn metur sem ógnandi með t.d. seytun streituhormóna út í blóðrásina og 

hækkuðum blóðþrýstingi. Þriðja nálgunin er sálfræðileg nálgun (e. Psychological Approach) 

þar sem vinnutengd streita er talin orsakast af samspili einstaklingsins og vinnuumhverfisins. Í 

henni er orsök streitu rannsökuð út frá umhverfistengdum vandamálum þar sem hegðun og 

tilfinningaviðbrögð einstaklingsins eru skoðuð í samhengi við vinnuumhverfið. Þessar nálganir 

hafa allar verið gagnrýndar fyrir einföldun á flóknu fyrirbæri en sálfræðilega nálgunin hefur þó 

notið mest stuðnings (Cox, Griffiths og Rial-González, 2000). 

Karasek setti fram kenningu sem hefur verið leiðandi í rannsóknum á vinnutengdri streitu. 

Módelið hans, kröfur og stjórn í vinnutengdum aðstæðum (e. job demand-control model) 

útskýrir að vinnutengd streita eigi sér stað í starfi þar sem kröfurnar eru miklar og 

einstaklingurinn hefur litla stjórn á starfi sínu (Cox, Griffiths og Rial-González, 2000). Kröfur 

í starfi vísa til andlegs vinnuálags, pressu á starfsmanninn að klára verkefni á tilteknum tíma 

og ósamræmis í kröfum. Stjórn í vinnu vísar hins vegar til frelsis starfsmannsins til 

ákvarðanatöku í starfi og tækifærum hans til að nýta færni sína. Samblanda af miklum kröfum 
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í starfi og lítilli stjórn yfir eigin verkefnum og hegðun yfir vinnudaginn er skilgreint sem mikið 

álag (e. high strain). Á meðan litlar kröfur og mikil stjórn skilar sér í litlu álagi (e. low strain) 

eða afslöppuðu starfi (Cox, Griffiths og Rial-González, 2000). 

Árið 1989 bættu Johnson og Hall þriðja þættinum við módel Karasek sem áhrifaþátt í 

vinnutengdri streitu, félagslegur stuðningur á vinnustað. Samkvæmt því er mesta hættan á 

lélegri andlegri og líkamlegri heilsu tengd við störf þar sem eru miklar kröfur, lítil stjórn og 

lítill félagslegur stuðningur (Cox, Griffiths og Rial-González, 2000). 

De Backer, De Smet, Kornitzer, Mak, Pelfrene og Vlerick (2001) rannsökuðu kenningu 

Karasek og Johnson og Hall á 21.419 starfsmönnum, 25 stórra fyrirtækja í Belgíu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar staðfesta kenninguna og sýna fram á áhrif andlegs álags, frelsis til 

ákvarðanatöku og félagslegs stuðnings á vinnutengda streitu. Enn fremur sýna niðurstöður fram 

á að andlegt álag hefur sterkari fylgni við streitu heldur en frelsi til ákvarðanatöku og 

félagslegur stuðningur en á móti er starfsánægja starfsmanna tengd við ákvarðanatöku og 

félagslegan stuðning (De Backer og félagar, 2001). 

Person Environment Fit theory er kenning um vinnutengda streitu sem útleggst á íslensku 

sem kenning um hvernig umhverfi og einstaklingur passa saman (Cox, Griffiths og Rial-

González, 2000). Vinnutengd streita á sér stað samkvæmt kenningunni þegar skekkja er í því 

hvernig starfsmaðurinn og vinnuumhverfið passa saman. Í því samhengi eru tveir þættir hafðir 

til hliðsjónar, þ.e. hæfni einstaklingsins til að mæta kröfum starfsins og að hversu miklu leyti 

vinnuumhverfið mætir þörfum starfsmannsins, þá sérstaklega hvort einstaklingnum sé heimilt 

og hann hvattur til að nota þekkingu sína og færni á vinnustað (Cox, Griffiths og Rial-González, 

2000).  

Streita sem einstaklingur upplifir í vinnu er að hluta til tengt hæfni hans til að takast á við 

þær kröfur sem gerðar eru til hans í starfi, og hvernig hann í raun tekst á við þessar kröfur. 

Hvernig einstaklingur tekst á við atburði er mikilvægur hluti af streituferlinu (Cox, Griffiths og 

Rial-González, 2000, bls. 12). Cox og félagar nefna þrjá meginþætti til útskýringar á því 

hvernig einstaklingur tekst á við atburði.  Í fyrsta lagi er það hvað einstaklingurinn raunverulega 

hugsar eða gerir í streituvaldandi aðstæðum. Í öðru lagi er það háð samhengi aðstæðna, það er 

hvernig einstaklingurinn tekst á við aðstæðurnar er háð því hvernig hann metur aðstæðurnar og 

hvaða úrræði honum standa til boða til að ná stjórn á þeim. Að lokum er lagt til að það hvernig 

einstaklingur tekst á við atburði sé skilgreint sem ferli óháð niðurstöðu. Þ.e. óháð því hvort það 

skili árangri fyrir einstaklinginn eða ekki. 
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2.3. Langvarandi afleiðingar streitu 

Langvarandi streita getur haft alvarleg líkamleg heilsufarsvandamál í för með sér svo sem 

hjarta- og æðasjúkdóma og stoðkerfisvandamál auk andlegra veikinda á borð við kvíða, 

þunglyndi og svefnvandamál (Hupke, e.d.; Smith, 2001). Þetta hefur bæði neikvæð áhrif á 

einstaklinginn og fyrirtækið sem einstaklingurinn vinnur hjá, rekstrarafkoma fyrirtækjanna 

verður verri þar sem veikindin geta haft með sér í för auknar fjarvistir (Hupke, e.d.). Árið 2009 

greindi stofnunin European Agency for Safety and Health at Work frá því að 50-60% 

veikindafjarvista komi til vegna aukins álags og streitu í vinnuumhverfi. Starfshættir á 

norðurlöndum væru að breytast, vinnuálagið væri orðið meira og starfsmenn beðnir um að skila 

vinnu sinni hraðar og á styttri tíma. Með þessu lengdust vinnustundirnar og álagið jókst 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2009).  

Niðurstöður könnunar sem Vinnueftirlitið gerði á líðan, vinnuumhverfi og heilsu 

starfsfólks í útibúum banka og sparisjóða árið 2002 sýnir að starfsfólk sem upplifir streitu er 

mun líklegra til að mæta veikt til vinnu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hildur Friðriksdóttir og 

Kristinn Tómasson, 2002). Það getur aukið hættuna á slysum og áverkum þar sem viðkomandi 

er ekki að starfa með skilvirkum hætti (Hupke., e.d.). Samkvæmt upplýsingum frá 

Vinnueftirlitinu hefur þeim sem fara á örorkubætur vegna veikinda fjölgað síðustu 20 árin sem 

getur verið vegna aukinna krafnaá vinnumarkaði (Vinnueftirlitið, 2015). Þetta getur haft í för 

með sér mikinn kostnað fyrir fyrirtæki og samfélagið þar sem einstaklingar sem upplifa 

langvarandi streitu eru líklegri til að fara fyrr á lífeyri sem og örorku samkvæmt Vinnueftirlitinu 

(2015) en kostnaðurinn getur hlaupið á allt að milljörðum evra á landvísu (Hupke, e.d.).  

Í grein sem birt var árið 2017 af Menntavísindasviði Háskóla Íslands var því lýst hvernig 

efnahagshrunið árið 2008 hafði áhrif á starfsemi leik- og grunnskóla á Íslandi. Niðurskurður á 

fjármagni sem ætlað var til veikindaafleysinga var ýmist skert eða skorið alveg niður sem leiddi 

til aukins álags á starfsfólk. Starfsfólk þurfti að ganga í störf þeirra sem veikir voru sem olli 

því að þeirra eigin verkefni sátu á hakanum. Á sama tíma og efnahagshrunið varð jukust kröfur 

sem gerðar voru til starfsins og færri komu því í verk að klára verkefni, sem jók á álagið. 

Vítahringur myndaðist og veikindi byrjuðu að aukast. Álagið olli veikindum og veikindin ullu 

meira álagi (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2017). 

 

2.4 Samband hvatningar og streitu 

Flestar stofnanir í dag treysta að miklu leyti á frammistöðu einstaklinga í vinnu en kröfur í 

starfi hafa aukist og vinnuskilyrði eru oft streituvaldandi fyrir einstaklinga. Markmiðasetning í 
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verkefnum geta virkað hvetjandi á einstaklinga en ef markmiðin eru sett undir tímapressu geta 

þau haft öfug áhrif (Gällstedt, 2003). Rannsókn sem Gällstedt (2003) gerði upp úr viðtölum 

við yfirmenn og starfsmenn nokkurra stofnanna leiddi í ljós vítahring. Lítil hvatning olli meiri 

streitu og meiri streita olli minni hvatningu.  

Fjölmennustu starfsstéttir sveitarfélaga á Íslandi eru leik- og grunnskólakennarar. Í því 

samhengi gerðu Davis og Wilson (2000) rannsókn á sambandi hvatningar og streitu hjá 

kennurum og hvaða áhrif hvatning hefði á streitu þeirra. Niðurstöður sýna sterka neikvæða 

fylgni á milli hvatningar og streitu (r= -0,53) sem þýðir að því meiri hvatningu sem kennarar  

finna því minni streitu upplifa þeir.  

 

3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við úrvinnslu og framkvæmd 

rannsóknarinnar sem snýr að þátttakendum, mælitækjum og tölfræðilegri úrvinnslu. 

Aðferðafræði er leið mannsins til að tileinka sér nýja þekkingu, hún er verkfæri til að skapa, 

leysa gátur og skilja heiminn (Kalleberg, 2000).  

3.1. Gögn 

Í rannsókninni var notast við fyrirliggjandi gögn úr rannsókninni Heilsa og vellíðan á 

vinnustað. Sú rannsókn hefur verið framkvæmd árin 2010, 2011, 2013, 2015 og 2016 hjá einu 

íslensku sveitarfélagi. Í þessari rannsókn var aðeins notast við gögn frá árinu 2016 til þess að 

skoða fylgni milli hvatningar á vinnustað og þess að vera stressaður og/eða útbrunninn í lok 

vinnudags.  

3.2. Þátttakendur og framkvæmd 

Allir starfmenn sveitarfélagsins, 18 ára og eldri, sem voru í 50% stöðugildi eða hærra, fengu 

beiðni í tölvupósti um að taka þátt í könnunni. Starfsmenn samþykktu þátttöku með því að 

smella á tengil sem fylgdi tölvupóstinum og opnaði spurningalistann. Á eftir fyrsta tölvupósti 

voru þrír ítrekunarpóstar sendir á 1.566 starfsmenn á haust dögum 2016 en alls svöruðu 1099 

þeirra spurningalistanum (svarhlutfall 70,2%). Útskýrt var fyrir þátttakendum að þeim væri 

frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni án útskýringa og að þeir gætu sleppt því að svara 

einstökum spurningum.   



 
 
 

Hvatning í starfi og líðan í lok vinnudags  9 
 

                                                                           

3.3. Mælitæki 

Notaðar voru valdar spurningar úr spurningarlistanum Heilsa og vellíðan á vinnustað en hann 

samanstendur af spurningum sem notaðar hafa verið í öðrum rannsóknum á heilsu, líðan og 

starfstengdum viðhorfum starfsfólks.  

Í þessari rannsókn verður fjallað um niðurstöður spurninga um áhrif hvatningar á vinnustað 

á streituþætti starfsmanna. Gögnin voru einnig greind eftir kyni og aldri. 

Breyturnar aldur og kyn voru mældar með tveimur spurningum; (1) ,,Ert þú karl eða kona?“ 

Gefnir voru tveir svarmöguleikar við þessari fullyrðingu, (1) Karl og (2) Kona. (2) ,, Á hvaða 

aldursbili ert þú?” Gefnir voru fimm svarmöguleikar við þessari fullyrðingu, frá (1) 30 ára eða 

yngri, (2) 31-40 ára, (3) 41-50 ára, (4) 51-60 ára og (5) 61 árs eða eldri. 

 Íslenski starfshvatningarlistinn (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010) var hafður til hliðsjónar við 

val á spurningum úr spurningarlistanum Heilsa og vellíðan á vinnustað. Í Íslenska 

starfshvatningarlistanum var tíu spurningum raðað eftir mikilvægi að mati svarenda. Af þessum 

tíu voru fimm spurningar sem samsvöruðu þeim spurningum sem notaðar voru í 

spurningalistanum Heilsa og vellíðan á vinnustað. Þessar fimm spurningar sem notaðar voru í 

þessari rannsókn til að ákvarða hvatningu á vinnustað voru;  (1) ,, Ég hef fengið tækifæri til að 

læra og vaxa í starfi á síðastliðnum 12 mánuðum” (2) ,, Mér finnst hlutverk og starfsemi 

vinnustaðarins gefa til kynna að starf mitt sé mikilvægt” (3) ,,Álit mitt virðist skipta máli í 

vinnunni” (4) ,,Einhver í vinnunni hvetur mig til að þróast/eflast í starfi” 

(5) ,,Ég hef fengið hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin störf á síðustu sjö dögum”. Gefnir 

voru fimm svarmöguleikar við þessum fullyrðingum, frá (1) alveg ósammála að (5) alveg 

sammála. Þessum fimm spurningum var síðan steypt saman í nýja breytu sem fékk heitið 

,,Hvatning”. Innra réttmæti samkvæmt alfastuðli mældist 0,85.  

Í rannsókninni voru ekki sérstakar spurningar sem mæla vinnutengda streitu heldur var 

notast við spurningar þar sem þátttakendur meta sjálfir upplifun sína. Þær spurningar sem 

notaðar voru til að ákvarða streitu meðal svarenda voru; (1) ,,Hefur þér oft eða sjaldan fundist 

þú vera stressuð/stressaður í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði?” (2) ,,Hefur þér oft eða 

sjaldan fundist þú vera útbrunnin(n) í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði?” Gefnir voru 

fimm svarmöguleikar við þessum fullyrðingum, frá (1) mjög oft að (5) mjög sjaldan. 
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3.4. Tölfræðileg úrvinnsla 

Unnið var við gagnagreiningu úr svörum þátttakenda í Spss Statistics 24 en niðurstöðurnar 

voru færðar að hluta yfir á tölvureikniforritið Excel og ritvinnsluforritið Word til að vinna töflur 

og myndir. Notast var við lýsandi tölfræði í gagnagreiningu til að skoða bakgrunnsbreyturnar 

kyn og aldur þátttakanda. Gerð var tíðnitafla fyrir allar breyturnar. 

Krosstöflur voru gerðar til að skoða hvernig svör spurninganna ,,Hefur þér oft eða sjaldan 

fundist þú vera útbrunnin(n) í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði?” og ,,Hefur þér oft eða 

sjaldan fundist þú vera stressuð/stressaður í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði?” skiptust 

eftir kyni. Notast var við t-próf til að skoða hvort marktækur munur væri á milli kynja á 

hvatningu í starfi og þess að vera stressaður og/eða útbrunninn í lok vinnudags. Á sama hátt 

var dreifigreining notuð til að skoða hvernig hvatning í starfi og það að vera útbrunninn og 

stressaður í lok vinnudags skiptist eftir aldurshópum. Eftiráprófið Tukey HSD var síðan notað 

til að skoða hvar munurinn á milli aldurshópanna lægi. Gerður var fylgnireikningur, pearson 

R, til að skoða fylgni milli hvatningar og þess að starfsmanni fyndist hann annars vegar 

útbrunninn í lok vinnudags og hins vegar stressaður í lok vinnudags. 

Miðað var bæði við 95% (alfa 0,05) og 99% (alfa 0,01) öryggismörk.  

 

4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr gögnum sem safnað var fyrir íslenskt 

sveitarfélag. Leitast var við að svara spurningum um fylgni hvatningar á vinnustað og þess að 

vera stressaður og/eða útbrunninn í lok vinnudags. 

4.1. Lýðfræðilegar upplýsingar 

Af þeim 1099 sem tóku þátt í rannsókninni voru 849 konur (78%) og 225 karlar (20%).  

25 manns (2%) gáfu ekki upp kynferði sitt. 

Í töflu 1 hér fyrir neðan má sjá aldursdreifingu þátttakenda. Aldurskiptingin var nokkuð 

dreifð á milli aldurshópa. Flestir (30%) voru á aldursbilinu 41-50 ára en fæstir (11%) voru eldri 

en 61 árs. 
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Tafla 1  

Aldursdreifing þátttakenda 

Aldur                            %                     N 

30 ára eða yngri       14,5           157 

31-40 ára                   19,2                 207 

41-50 ára                   29,6                 320 

51-60 ára                   25,9                 280 

61 árs eða eldri          10,7                 116 

 Samtals                      100%             1080 

 

4.2. Hvatning 

Hvatning á vinnustað var mæld með 5 mismunandi spurningum. Niðurstöður þessara spurninga 

sýndu að meirihluti starfsmanna upplifði hvatningu innan vinnustaðarins hvort sem það er í 

formi hróss og viðurkenningar eða annarrar hvatningar á borð við að fá tækifæri til að vaxa í 

starfi.  

Mynd 1 sýnir að meirihluti starfsmanna (59%) voru sammála því að hafa fengið tækifæri 

til að læra og vaxa í starfi á síðastliðnum 12 mánuðum en 34% voru því frekar sammála og 

25% alveg sammála. Stórum meirihluta (77%) fannst hlutverk og starfssemi vinnustaðarins 

gefa til kynna að starf þeirra væri mikilvægt, 44% voru frekar sammála því og 33% alveg 

sammála. 70% starfsmanna töldu álit þeirra skipta máli í vinnunni, en 44% voru því frekar 

sammála og 26% alveg sammála. Rétt rúmlega helmingi (55%) starfsmanna fannst einhver í 

vinnunni hvetja sig til að þróast/eflast í starfi, 35% sögðust frekar sammála því og 20% alveg 

sammála. Helmingur starfsmanna sagðist hafa fengið hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin 

störf á síðustu 7 dögum, en 26% voru frekar sammála því og 24% alveg sammála. 
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Mynd 1. Niðurstöður fullyrðinga um hvatningu. 

 

Meðaltal fyrir hvatningu á vinnustað mældist 3,61 og staðalfrávikið 0,93.  

Mynd 2 sýnir meðaltal hvatningar eftir kyni og aldri ásamt staðalfráviki. Marktækur munur var 

á hvatningu milli kynja þar sem konur (M=3,67; sf=0,92) töldu sig frekar finna fyrir hvatningu 

á vinnustaðnum en karlar (M=3,47; sf=0,95) (t(1056) = -2,85; p < 0,05). 

Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á hvatningu eftir aldurshópum        

(F(4,1060 )= 1,482, p > 0,05).  

 

 

Mynd 2. Meðaltal og staðalfrávik hvatningar eftir kyni og aldri.  
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4.3. Stressaður og/eða útbrunninn í lok dags 

Niðurstöður sýndu að um þriðjungur starfsmanna hafi oft verið stressaðir og/eða útbrunnir í   

lok vinnudags þá 3 mánuði áður en könnunin var framkvæmd en tæplega helmingi starfsmanna 

leið oftast vel í lok vinnudags.  

Mynd 3 sýnir að rúmlega þriðjungi starfsmanna (37%) hafði fundist þeir mjög oft eða 

frekar oft vera útbrunnir í lok vinnudags síðastliðna 3 mánuði en að sama skapi sögðust 42% 

þeirra frekar sjaldan eða mjög sjaldan útbrunnir í lok vinnudags.  

Mynd 3 sýnir einnig að 27% starfsmanna höfðu mjög oft eða frekar oft þótt þeir stressaðir 

í lok vinnudags síðastliðna 3 mánuði. Jafnmargir, eða 27%, höfðu hvorki oft né sjaldan þótt 

þeir stressaðir en tæplega helmingi starfsmanna (46%) hafði frekar sjaldan eða mjög sjaldan 

þótt þeir stressaðir í lok vinnudags. 

 

 

Mynd 3. Stressaður og/eða útbrunninn í lok vinnudags. 

 

Ekki var marktækur munur eftir kynjum hvort starfsmanni fannst hann vera stressaður í lok 

vinnudags (t(1026) = 1,72; p > 0,05).  

Mynd 4 sýnir að 28% kvenna voru mjög oft (8%) eða frekar oft (20%) stressaðar í lok 

vinnudags síðastliðna 3 mánuði en 24% karla voru mjög oft (6%) eða frekar oft (18%) stressaðir 

í lok vinnudags. 

Marktækur munur var á milli aldurshópa og þess að vera stressaður í lok vinnudags 

(F(4,1031) = 4,511, p < 0,05). Munurinn var á milli þeirra sem eru 41-50 ára (M=3,13; sf=1,25) 

og 61 árs eða eldri (M=3,62; sf=1,06) á þann veg að þeir sem eru 61 árs eða eldri voru minna 

stressaðir í lok vinnnudags. Ekki var marktækur munur á milli annarra hópa.  



 
 
 

Hvatning í starfi og líðan í lok vinnudags  14 
 

                                                                           

 

 

Mynd 4. Stress í lok vinnudags eftir kyni og aldri. 

 

Ekki var marktækur munur eftir kynjum á því hvort starfsmanni hefur fundist hann vera 

útbrunninn í lok vinnudags (t(1028) = 1,43; p > 0,05). 

Mynd 5 sýnir að 37% kvenna fannst þær mjög oft (14%) eða frekar oft (23%) vera 

útbrunnar í lok vinnudags síðastliðna 3 mánuði á meðan 34% karla fannst þeir mjög oft (10%) 

og frekar oft (24%) útbrunnir í lok vinnudags. 

Marktækur munur var á milli aldurshópa og þess hvort starfsmanni fannst hann vera 

útbrunninn í lok vinnudags (F(4,1032) = 3,096, p < 0,05). Eftirápróf sýndi að munur var á milli 

þeirra sem eru 31-40 ára (M=2,96; sf=1,30) og þeirra sem eru 61 árs eða eldri (M=3,40; sf=1,29) 

á þann veg að þeir sem eru 61 árs og eldri voru minna útbrunnir í lok vinnudags. Ekki var 

marktækur munur á milli annarra hópa. 
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Mynd 5. Útbrunnin í lok vinnudags eftir kyni og aldri. 

4.4. Fylgni milli hvatningar og þess að vera stressaður og/eða útbrunninn í lok 

vinnudags. 

Skoðuð var fylgni milli hvatningar á vinnustað og þess hvort starfsmanni hefði fundist hann 

annars vegar stressaður og hins vegar útbrunninn í lok vinnudags síðastliðna 3 mánuði.  

Niðurstöður sýndu jákvæða veika fylgni (sjá töflu 2) milli hvatningar og þess að starfsmaður 

upplifði sig stressaðan í lok vinnudags (r = 0,18, p < 005). Það þýðir að starfsmaður sem taldi 

sig fá hvatningu á vinnustaðnum var minna sammála því að vera stressaður í lok vinnudags. 

Niðurstöður sýndu einnig jákvæða heldur veika fylgni (sjá töflu 2) milli hvatningar og þess að 

starfsmaður upplifði sig útbrunninn í lok vinnudags (r = 0,28, p < 0,05). Það þýðir að 

starfsmaður sem taldi sig fá hvatningu á vinnustaðnum var minna sammála því að vera 

útbrunninn í lok vinnudags. 
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Tafla 2 

Fylgni milli hvatningar á vinnustað og þess að vera stressaður og/eða útbrunninn í lok 

vinnudags. 

 Hvatning Útbrunninn Stressaður 

Hvatning 

 

Útbrunninn 

 

Stressaður 

1 

 

0,28** 

 

0,18** 

 

 

1 

 

0,59** 

 

 

 

 

1 

** p < 0,01    
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5. Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort hvatning á vinnustað hafi áhrif á það hvort 

starfsmanni finnist hann stressaður og/eða útbrunninn í lok vinnudags. 

Niðurstöður sýndu að fylgni var á milli hvatningar á vinnustað og þess að vera stressaður 

og/eða útbrunninn í lok vinnudags, á þann veg að þeir sem töldu sig fá hvatningu á   

vinnustaðnum voru minna sammála því að vera stressaðir í lok vinnudags og þeir sem töldu sig 

fá hvatningu á vinnustaðnum voru minna sammála því að vera útbrunnir í lok vinnudags. 

Niðurstöðurnar voru í samræmi við tilgátu okkar um að hvatning hefði jákvæð áhrif á að 

draga úr því að starfsfólk fyndist það stressað eða útbrunnið í lok vinnudags. Auk þess sem 

niðurstöðurnar eru í takt við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á sambandi hvatningar og 

streitu, samanber rannsókn Davis og Wilson (2000) en sú rannsókn sýnir sterka neikvæða 

fylgni á milli hvatningar og streitu (r=-0,53) sem þýðir að því meiri hvatningu sem starfsfólk 

finnur fyrir því minni streitu upplifir það.  

Engu að síður voru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki afgerandi á þann veg að fylgnin 

var veik bæði á milli hvatningar og þess að vera útbrunninn í lok vinnudags (r=0,28) og milli 

hvatningar og þess að vera stressaður í lok vinnudags (r=0,18).  

Þátttakendur rannsóknarinnar komu úr ólíkum starfsstéttum. Starfsmenn sveitafélagsins 

voru allt frá starfsmönnum leik- og grunnskóla til strætisvagnstjóra. Þetta þýðir að 

starfsumhverfi starfsfólksins var gjörólíkt og álagið mismikið.  

Áhugavert væri að skoða sérstaklega fylgni hvatningar og þess að vera stressaður og/eða 

útbrunninn í lok vinnudags á hverjum vinnustað fyrir sig eða hverri starfstétt fyrir sig og sjá 

hvort niðurstöðurnar væru á einhvern hátt öðruvísi. Auk þess sem áhugavert væri að bera saman 

starfsstéttir og skoða hvort hvatning og það hvort starfsfólki finnist það útbrunnið eða stressað 

í lok vinnudags sé mismikið eftir starfsstéttum, t.d. að bera saman upplifun leikskóla- og 

grunnskólakennara því mikill munur er á starfsumhverfi þessara stétta þótt báðar vinni við 

kennslu. 

Það vakti athygli okkar að svo stór hluti, eða þriðjungur starfsmanna, hafði fundist þeir 

útbrunnir (37%) eða stressaðir (27%) í lok vinnudags. Það er eitthvað sem ber að taka alvarlega 

þar sem langvarandi streita getur haft alvarleg andleg og líkamleg heilsufarsvandamál í för með 

sér sem geta leitt til aukinna veikindafjarvista sem aftur hefur neikvæð áhrif á rekstrarafkomu 

fyrirtækjanna (Hupke, e.d.). Það er því til mikils að vinna fyrir fyrirtæki að draga úr streitu 

meðal starfsmanna sinna og samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er aukin hvatning á 
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vinnustað ein leið til þess að draga úr því að starfsmönnum finnist þeir stressaðir og/eða 

útbrunnir í lok vinnudags. 

Jákvætt er að sjá hversu margir þátttakendur voru sammála því að þeir finndu fyrir 

hvatningu á sínum vinnustað. Við gefum okkur að það sé markmið vinnustaða á vegum 

sveitarfélagsins að starfsfólki líði sem allra best þar sem það hlýtur að vera sameiginlegur hagur 

allra. Teljum við að fyrirtæki séu á réttri leið með aukinni áherslu á utanumhald og líðan 

starfsfólks, samanber mannauðsstjórnun og vinnusálfræði. Árangursrík mannauðsstjórnun eflir 

nám starfsmanna og eykur möguleika þeirra til að bæta frammistöðu sína og vaxa í starfi (York, 

2005). Starfsmenn sem eru ánægðir í sinni vinnu skila betri afköstum og hjálpa þar með 

fyrirtækjum að dafna og ná velgengni.  

Þegar fólk velur sér starfsvettvang vega laun gjarnan þungt en með tilliti til kenninga 

Maslows og Herzbergs vekur athygli að laun hafa í raun lítil áhrif á starfsánægju en geta samt 

sem áður viðhaldið henni og komið í veg fyrir starfsóánægju. Það þýðir að laun skipta minna 

máli en aðrir þættir sem vega þyngra þegar kemur að ánægju fólks í starfi. Þetta finnst okkur 

áhugavert með tilliti til þess hvað það er sem við leitumst eftir þegar við veljum okkur 

starfsvettvang. Ef litið er til starfsstétta eins og leik- og grunnskóla, þar sem almennt er talið 

að laun séu ekki há og álag sé mikið, þá er mikil umræða um óánægju starfsmanna þegar kemur 

að launamálum en þegar niðurstöður þessara rannsóknar er skoðaðar þá svöruðu flestir að þeir 

væru sammála því að finna fyrir hvatningu á vinnustað sem ætti að hafa áhrif á starfsánægju 

starfsmanna í leik- og grunnskólum en þar sem ekki næg áhersla er lögð á viðhaldsþætti eins 

og laun skapar það óánægju sem þyrfti ekki að vera til staðar. Veltum við því fyrir okkur hvort 

að upplifun kennara af starfinu sjálfu, þar með álaginu, væri önnur ef launin væru hærri. 

Meirihluti starfsfólks sveitarfélaga eru konur enda vinna þar stórar kvennastéttir svo sem 

leikskóla- og grunnskólakennarar og starfsmenn öldrunarheimila. Okkur þótti hins vegar 

jákvætt að sjá að ekki var marktækur munur eftir kynjum á því hvort starfsmönnum þætti þeir 

útbrunnir eða stressaðir í lok dags sem bendir til þess að ekki er munur á kröfum til starfsfólks 

eftir kyni. Auk þess var ekki marktækur munur á hvatningu milli kynja. Þetta kemur kannski 

ekki á óvart þar sem starfsaðstæður eru þær sömu, en í ljósi jafnréttisbaráttunnar er það jákvætt 

að starfsmenn hljóti sömu framkomu óháð kyni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsfólk á aldrinum 61 árs eða eldri var minna 

stressað í lok vinnudags en starfsfólk á aldrinum 41-50 ára og minna útbrunnið í lok vinnudags 

en starfsfólk á aldrinum 31-40 ára. Þetta veltir upp ákveðnum spurningum; minnkar álagið í 

vinnunni með hækkandi aldri eða hefur aukið álag minni áhrif á starfsfólk með hækkandi aldri? 

Samkvæmt Furnham (2006) þá eykst starfsánægja starfsmanna með hækkandi aldri, þeir eru 
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gjarnan í betri stöðu hvað varðar ábyrgð og samkeppni innan fyrirtækisins auk þess að hafa 

meira sjálfstraust og sjálfshvatningu til að sinna starfi sínu. 

Líkt og allar aðrar rannsóknir hefur þessi rannsókn sína styrkleika og sínar takmarkanir. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að þetta var þýðisrannsókn með háu svarhlutfalli (70,2%) sem 

ætti að gefa góða mynd af þýðinu. Takmarkanir rannsóknarinnar eru helst þær að spurningarnar 

skoðuðu aðeins eigið mat einstaklingsins á hvatningu innan vinnustaðarins og því hvort að 

hann upplifði sig stressaðan eða útbrunninn í lok vinnudags. Einnig skal tekið fram að 

rannsóknin skoðaði aðeins þrjá mánuði aftur í tímann og var gerð á ákveðnum tímapunkti, 

ákveðinn breytileiki getur verið til staðar í vinnuálagi milli mánaða sem ekki var tekið tillit til 

í rannsókninni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að stjórnendur leggi áherslu á 

hvatningu innan vinnustaðarins, að starfsmenn upplifi að álit þeirra skipti máli, að þeir finni 

fyrir hvatningu til að þróast/eflast í starfi, fái hrós, upplifi að starf þeirra sé mikilvægt og að 

þeir fái tækifæri til að læra og vaxa í starfi. Ef starfsmaður upplifir hvatningu innan 

vinnustaðarins líður honum skv. rannsókninni betur í lok vinnudags, hann er minna útbrunninn 

og stressaður og það er verðugt markmið fyrir stjórnendur að stuðla að því, m.a. vegna þess að 

ánægður starfsmaður skilar af sér betri vinnu.  
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