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 Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvaða tengsl eru á milli félagslegs 

stuðnings og streitu annars vegar og félagslegs stuðnings og starfsánægju hins 

vegar. Rannsakendur settu fram tvær rannsóknarspurningar: „Hvaða tengsl eru á 

milli félagslegs stuðnings á vinnustað og streitu starfsmanna?“, „Hvaða tengsl 

eru á milli félagslegs stuðnings á vinnustað og starfsánægju starfsmanna?“ 

Rannsóknarspurningarnar voru skoðaðar út frá kyni, aldri og menntun 

starfsmanna. Unnið var með gagnasafn úr könnuninni Heilsa og vellíðan á 

vinnustað. Sú rannsókn var framkvæmd á árunum 2010 - 2016 en notast var 

einungis við gögn úr rannsókninni frá árinu 2015. Niðurstöður sýndu að 

félagslegur stuðningur hafði jákvæð áhrif á streitu og starfsánægju. Þessar 

niðurstöður benda til að með auknum félagslegum stuðningi minnkar streita og 

starfsánægja eykst. Félagslegur stuðningur mældist frekar hár en meirihluti 

starfsmanna taldi sig fá félagslegan stuðning á vinnustað. Konur upplifðu að 

meðaltali meiri félagslegan stuðning á vinnustað en karlar. Streita dreifðist frekar 

jafnt meðal þátttakenda en flestir upplifðu stundum streitu á vinnustað. 

Niðurstöður sýndu að 30 ára og yngri upplifðu meiri streitu en 31 - 40 ára og 

þátttakendur sem voru með stúdentspróf upplifðu minni streitu að meðaltali heldur 

en aðrir menntunarhópar. Þátttakendur voru almennt ánægðir í starfi og upplifðu 

konur meiri starfsánægju en karlar. Niðurstöður sýndu að félagslegur stuðningur á 

vinnustað skiptir máli þegar kemur að streitu og starfsánægju og getur það spilað 

stóran þátt í heilsu og líðan starfsmanna. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að 

huga að félagslegum stuðningi þar sem að hann getur dregið úr streitu og aukið 

starfsánægju. 

 

Lykilhugtök: Félagslegur stuðningur, streita, starfsánægja, heilsa og líðan, 

starfsmenn. 
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 Abstract  

The main objective of this study was to examine what an effect social support has 

on job satisfaction and employee’s mental health. The questions that the 

researchers aimed to answer were: “what connections are between social support 

at work and employee’s stress?”, “what connections are between social support 

at work and employee’s job satisfaction?” Personal characteristics that were taken 

into the study were age, gender and educational background. The data that was 

used was from a survey called Health and wellbeing at work. That survey was 

carried out in 2010 - 2016 but the researchers only used data from 2015. Results 

showed that social support has an effect on job satisfaction and employee’s mental 

health. The results indicated that social support increases job satisfaction and 

decreases stress amongst employees. Social support measures were quite high, 

and most participants said that they got good social support from co-workers. 

Women experienced on average more social support than men. Stress seemed to 

distribute evenly amongst participants, but most employees experienced 

sometimes stress at work. Research showed that participant 30-years old or 

younger experienced more stress at work than 31 - 40 year old’s and participants 

who had finished matriculation exam experienced less stress on average than 

those with a higher education. Most participants felt satisfied at work, but women 

experienced more job satisfaction than men. Result showed that social support 

from co-worker is important when it comes to job satisfaction and stress and it can 

play a significant role in maintaining employee’s health and psychological 

wellbeing. It is therefore important that supervisors make sure that their 

employees receive sufficient social support at work because it can decrease stress 

and increase job satisfaction. 

 

Keywords: Social support, stress, job satisfaction, health and wellbeing, 

employees.  
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Vinnustaðir hafa breyst mikið síðustu áratugi og breytingar innan fyrirtækja geta 

haft áhrif á eðli vinnunnar (Sparks, Faragher og Cooper, 2001). Í nútíma 

samfélagi eru gerðar meiri kröfur á andlega færni starfsmanna þar sem vinnuhraði, 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni hafa aukist ásamt hæfniskröfum 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels og Frings-Dresen, 2010). Kynjamunur á vinnustöðum 

hefur einnig breyst með tilliti til hlutfallslegrar aukningu kvenna og eldri 

starfsmanna í atvinnugeiranum (Sparks o.fl., 2001). Vinnuumhverfi getur haft 

mikil áhrif á heilsu og líðan starfsmanna og því er mikilvægt að fyrirtæki séu 

meðvituð um áhrif þess. Með því að veita góð starfsskilyrði og uppfylla þarfir 

starfsmanna er hægt að auka afköst, árangur, framleiðni starfsmanna og 

skuldbindingu í starfi (Raziq og Maulabakhsh, 2015). Vinnutengd streita getur 

haft neikvæð áhrif á heilsu og líðan starfsmanna þar sem sýnt er fram á að 

vinnutengd streita geti ýtt undir sjúkdóma og haft neikvæðar afleiðingar fyrir 

félagslega, sálfélagslega og líffræðilega heilsu (Giorgi o.fl., 2017). Rannsókn 

Singh og Singhi (2015) sýnir fram á að ánægðir starfsmenn eru afkastameiri í 

vinnu sem hefur jákvæð áhrif á afrakstur fyrirtækis. Þeir telja mikilvægt að 

fyrirtæki hafi starfsánægju sem eitt af markmiðum sínum, en margt getur haft 

áhrif á starfsánægju eins og félagslegur stuðningur og streita. 

 Samkvæmt Rousseau og Aubé (2010) getur félagslegur stuðningur 

yfirmanna og samstarfsfélaga stuðlað að jákvæðari starfsreynslu sem getur haft 

áhrif á að starfsmenn verði tilfinningalega skuldbundnir vinnustað sínum. Þeir 

telja að yfirmenn geti veitt starfsmönnum sínum stuðning með því að sýna 

umhyggju, sýna að þeir kunni að meta framlög þeirra, hjálpa þeim með 

vinnutengd mál og greiða fyrir starfsþróun þeirra. Hins vegar getur stuðningur frá 

samstarfsfélögum meðal annars falið í sér umhyggju, áþreifanlega aðstoð og 

upplýsingar (Rousseau og Aubé, 2010). 

           Rannsóknir sem skoða streitu, starfsánægju og félagslegan stuðning sýna 

að félagslegur stuðningur getur haft jákvæð áhrif á streitu starfsmanna (Sloan, 

2012) og starfsánægju (Hombrados-Mendieta og Cosano-Rivas, 2013). Rannsókn 

Klassen og Chiu (2010) skoðar streitu starfsmanna og samkvæmt niðurstöðum 

þeirra finna konur fyrir minni streitu í starfi en karlar. Hins vegar upplifa karlar 

meiri starfsánægju en konur samkvæmt rannsókn Chaudhuri, Reilly og Spencer 

(2015). Einnig sýnir rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2010) að konur upplifa 

oftar félagslegan stuðning á vinnustað en karlar. 
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 Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvaða tengsl eru á milli 

félagslegs stuðnings og streitu annars vegar og hvaða tengsl eru á milli félagslegs 

stuðnings og starfsánægju hins vegar. Eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar voru 

settar fram: „Hvaða tengsl eru á milli félagslegs stuðnings á vinnustað og streitu 

starfsmanna?“, „Hvaða tengsl eru á milli félagslegs stuðnings á vinnustað og 

starfsánægju starfsmanna?“ Rannsóknarspurningarnar voru skoðaðar út frá kyni, 

aldri og menntun starfsmanna. 

 

Heilsa og líðan á vinnustað 

Hér áður fyrr átti vellíðan einungis við um fólk sem var laust við sjúkdóma og var 

líkamlega heilbrigt. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er 

heilsa ekki eingöngu að vera laus við sjúkdóma heldur er heilsa fullkomið ástand 

líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar (World Health Organization, 

1948). Líðan er huglægt hugtak sem lýsir heildar lífsreynslu manneskju. Hún er 

mat einstaklings á eigin hamingju og innifelur í sér jákvæð viðhorf ásamt upplifun 

á bæði neikvæðum og jákvæðum afleiðingum (Simone, 2014). Samkvæmt Schulte 

o.fl. (2015) er vellíðan skilgreind á marga ólíka vegu í atvinnulífinu og ekki er 

alltaf samræmi á milli starfsstétta. Einnig kemur fram að hugtakið vellíðan er þó 

oftast notað í tengslum við heilsu og notað til að lýsa líflegum starfsmanni sem 

nýtur góðs af öruggu og stuðningsríku vinnuumhverfi, tekur þátt í ánægjulegu og 

gefandi starfi og nýtur vinnunnar. Þættir sem geta haft áhrif á vellíðan 

starfsmanna eru til dæmis virðing, streita, jafnvægi vinnu og einkalífs og síðan 

tekjur (Noor, 2003; Karanika-Murray og Weyman, 2013; Mellor og Webster, 

2013). 

Stjórnendur fyrirtækja í dag ættu að vera meðvitaðir um vellíðan og heilsu 

starfsmanna sinna þar sem að það hefur ekki bara áhrif á þá sjálfa heldur líka 

fyrirtækið (Simone, 2014). Almenn vellíðan starfsmanna hefur verið tengd við 

aukna framlegð, lægri kostnað heilbrigðisþjónustu, betri heilsu og minni fjarvistir 

(Schulte o.fl., 2015). Starfsmenn sem upplifa ekki almenna vellíðan eru oftar 

fjarverandi, ekki eins afkastamiklir, taka verri ákvarðanir og geta þar af leiðandi 

haft slæm áhrif á afkomu fyrirtækisins (Simone, 2014). 
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Vinnuumhverfi 

Heilbrigt vinnuumhverfi á ekki einungis að bjóða upp á skaðlausar aðstæður 

heldur þarf það einnig að bjóða upp á heilsueflandi aðstæður (WHO, 2007). 

Vinnuumhverfi er ákveðið svæði þar sem starfsmenn vinna saman til að ná 

sameiginlegu markmiði. Það samanstendur af ýmsum þáttum eins og lýsingu, 

hönnun rýmisins og hitastigi (Desa, Khoon og Asaari, 2018). Vinnuaðstæður geta 

valdið líkamlegri streitu sem einkennast af litlu næði, hávaða, lítilli birtu, lélegri 

loftræstingu eða aðstæðum þar sem hreinlæti er ófullnægjandi (American 

Psychological Association, e.d.). Slæmar vinnuaðstæður geta komið í veg fyrir að 

starfsmenn nái að sýna færni sína og nái mesta árangri sem mögulegt er fyrir þá 

(Raziq og Maulabakhsh, 2015). Otterbring, Pareigis, Wästlund, Makrygiannis og 

Lindström (2018) skoða tengsl milli vinnuaðstæðna og vellíðan í samskiptum við 

samstarfsfélaga, huglægrar vellíðunar og starfsánægju hjá 271 sænskum 

fasteignasala. Þeir komast að því að sameiginlegt rými á vinnustöðum minnkar 

starfsánægju og vellíðan starfsmanna, auk þess að hafa áhrif á vellíðan í 

samskiptum við samstarfsfélaga. Einnig geta slíkar vinnuaðstæður ýtt undir streitu 

(Seddigh, Berntson, Danielson og Westerlund, 2014) og leitt til fleiri 

veikindadaga (Pejtersen, Feveile, Christensen og Burr, 2011).  

Fyrirtæki sem eru með stuðningsríkt umhverfi, siðferðilegt andrúmsloft og 

nýjungagjarnt vinnuumhverfi stuðla að siðferðilegri hegðun, sköpunargáfu og 

frammistöðu starfsmanna. Gott vinnuumhverfi eykur ánægju, skuldbindingu og 

frammistöðu í starfi (Sardžoska og Tang, 2012). 

 

Félagslegur stuðningur á vinnustað 

Hugtakið félagslegur stuðningur á vinnustað kemur úr víðtækari merkingu 

félagslegs stuðnings. Félagslegur stuðningur er alþjóðleg hugsmíð og merking 

hennar því ekki sú sama alls staðar. Ein fyrsta og algengasta þýðingin kemur frá 

Cobb (1976): ,,Félagslegur stuðningur er skilgreindur sem upplýsingar sem leiða 

einstakling til að trúa að það sé hugsað um hann, hann sé elskaður, sé virtur og sé 

hluti af samfélagi sem hann tilheyrir“. Önnur þýðing á hugtakinu er sú að 

einstaklingur upplifi að hann hafi aðgang að samfélagi sem veitir fjölbreyttan 

stuðning og hefur styrki eins og samskipti sem veita upplýsingar, samkennd eða 

áþreifanlegan stuðning (Kossek, Pichler, Bodner og Hammer, 2011). 
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Félagslegur stuðningur er félagsleg athöfn sem á sér stað innan tiltekinnar 

fjölskyldu eða vinnustaðar. Stuðningurinn felur í sér tilfinningar, efnislega aðstoð 

og upplýsingar (Hombrados-Mendieta og Cosano-Rivas, 2013). Tjáninga- og 

samskiptamáti félagslegs stuðnings felur meðal annars í sér yrt og óyrt skilaboð 

sem gefa til dæmis til kynna upplýsingar, einhvers konar tilfinningu eða tilvísun 

til að aðstoða einstakling með streitu eða óvissu (Walther og Boyd, 2002). Í 

vinnutengdum aðstæðum getur streita orðið til út frá mannlegum samskiptum. 

Hins vegar dregur úr neikvæðum afleiðingum streitu þegar mannleg samskipti eru 

góð og einstaklingar upplifa félagslegan stuðning (Hombrados-Mendieta og 

Cosano-Rivas, 2013). 

Félagslegur stuðningur yfirmanna og samstarfsfélaga getur haft jákvæð 

áhrif á vinnuumhverfið og þar af leiðandi minnkað streitu starfsmanna (Sloan, 

2012). Í rannsókn Cummins (1990) kemur fram að þeir starfsmenn sem hljóta 

félagslegan stuðning á vinnustað frá bæði yfirmanni og samstarfsfélögum eru 

afkastameiri og vegnar vel í starfi þó að mikil vinnustreita sé til staðar. 

 Samstarfsfélagar sýna gjarnan hvor öðrum stuðning með því að deila á 

milli sín persónulegum hlutum og upplýsingum. Einnig geta samstarfsfélagar sýnt 

meiri stuðning með því að veita ráðgjöf við persónulegum vandamálum 

starfsmanns (McGuire, 2007). Stuðningur á milli starfsmanna getur hjálpað til við 

að búa til þýðingarmikla reynslu á vinnustað og hefur áhrif á starfsánægju og 

vellíðan. Neikvæð samskipti á vinnustað geta haft verulega slæm áhrif á 

starfsmenn og geta gert vinnustaðinn að vansælum stað (Sloan, 2012). Ekki allir 

starfsmenn fá félagslegan stuðning á vinnustaðnum sínum. Þeir starfsmenn sem fá 

ekki góða meðferð geta orðið fyrir alvarlegum afleiðingum eins og sálrænni 

vanlíðan og að upplifa litla starfsánægju (Sloan, 2012). Rannsókn Hjördísar 

Sigursteinsdóttur (2010) skoðar líðan og heilsu starfsfólks sveitarfélaga á tímum 

efnahagsþrenginga og sýna niðurstöður hennar að konur upplifa meiri félagslegan 

stuðning á vinnustað heldur en karlar. 

 

Streita á vinnustað 

Samkvæmt WHO (2007) geta kröfur í nútíma vinnuumhverfi valdið álagi hjá 

starfsmönnum en álag getur í sumum tilfellum haft jákvæð áhrif. Þegar álag er 

hæfilegt getur það virkað sem hvatning fyrir starfsmenn, haft áhrif á að þeir vinni 

og læri á sama tíma og séu á varðbergi. Hins vegar nefnir WHO (2007) einnig að 
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þegar kröfur og álag í vinnu er of mikið miðað við starfsgetu starfsmanna þá getur 

það haft áhrif á hæfni þeirra til að ráða við aðstæður og getur orsakað vinnutengda 

streitu hjá starfsmönnum. Fleiri þættir geta valdið streitu á vinnustað eins og léleg 

stjórnun, ófullnægjandi vinnuaðstæður og skortur á stuðningi frá yfirmönnum eða 

samstarfsfólki (WHO, 2007).                      

 Vinnutengd streita getur haft neikvæð áhrif á félagslíf, atvinnulíf og 

tilfinningalíf starfsmanna og starfsmenn sem upplifa streitu í starfi eru líklegri til 

þess að vera oftar fjarverandi frá vinnu, sýna verri frammistöðu og hætta í starfi 

(Giorgi o.fl., 2017) sem skilar sér í miklum kostnaði fyrir fyrirtæki (Hassard o.fl., 

2014). Þegar boðið er upp á streitustjórnun á vinnustað getur það haft jákvæð áhrif 

á afkomu fyrirtækisins (Ebert o.fl., 2018) og getur minnkað streitu hjá 

starfsmönnum til lengri tíma (Heber, Lehr, Ebert, Berking og Riper, 2016). Einnig 

eru minni líkur á að einstaklingar upplifi streitu í vinnu þegar kröfur eru í 

samræmi við hæfni þeirra, þeir telja sig hafa stjórn á starfi sínu og geta tekið þátt í 

ákvörðunum sem varða starfið (WHO, 2007). 

Rannsókn Valente, Menezes, Pastor-Valero og Lopes (2015) skoðar tengsl 

milli sálfélagslegra aðstæðna í bankastarfi og alvarlegra einkenna þunglyndis hjá 

1.046 einstaklingum. Niðurstöður þeirra sýna að 32% starfsmanna bankans 

upplifa þunglyndiseinkenni. Jafnframt sýna þær niðurstöður að ekki er marktækur 

munur á milli kynja en niðurstöður sýna einnig að vinnuaðstæður sem einkennast 

af miklu álagi, ofbeldi, litlum félagslegum stuðningi og lítilli umbun hafa mikil 

tengsl við bæði alvarlegt þunglyndi og önnur þunglyndiseinkenni. Milner, Witt, 

LaMontagne og Niedhammer (2017) sýna einnig fram á að sálfélagslegir 

streituvaldar tengjast aukinni hættu á sjálfsvígshugsunum, sjálfsvígstilraunum og 

dauða. Þessir streituvaldar geta meðal annars verið lítill félagslegur stuðningur frá 

yfirmönnum og samstarfsfélögum, lítil stjórn í starfi, miklar sálfræðilegar 

starfskröfur, starfsálag, ójafnvægi milli umbunar í starfi miðað við fyrirhöfn, 

óöryggi tengt vinnu, hlutverkatogstreita, vaktavinna eða langir vinnudagar.  
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Starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja er mikið notað bæði í daglegu lífi og í vísindarannsóknum. 

Hins vegar eru ekki allir sammála hvernig starfsánægja er skilgreind (Aziri, 

2011). Vroom (1964) skilgreinir starfsánægju (eins og vísað er til í Raziq og 

Maulabakhsh, 2015) sem tilfinningalega afstöðu starfsmanna gagnvart hlutverki 

sínu á vinnustað. Samkvæmt Hoppok og Spielgler (1938) er starfsánægja (eins og 

vísað er til í Raziq og Maulabakhsh, 2015) samþætt af sálfræðilegum, 

lífeðlisfræðilegum og umhverfislegum þáttum sem hvetja starfsmenn til að 

viðurkenna að þeir séu ánægðir eða hamingjusamir með starf sitt. Skilgreiningar 

Hoppok og Spielgler (1938) og Vromm (1964) eru meðal þeirra sem oftast er 

vísað í til að útskýra starfsánægju (Aziri, 2011). 

Starfsánægju er almennt skipt niður í vinnutengda og persónulega þætti 

ásamt félagslegum þáttum utan vinnu. Starfsánægja er því ekki einungis bundin 

við vinnustaðinn heldur einnig starfsemi utan hans (Singh og Singhi, 2015). 

Starfsánægja er mismunandi meðal einstaklinga, getur verið mismunandi frá degi 

til dags og margir þættir sem geta haft áhrif á hana (Kaliski, 2009). Óánægja í 

starfi getur leitt til aukinnar fjarveru ásamt skorti á tryggð og aukins fjölda slysa 

(Byars og Rue, 2000). Kostir þess að stuðla að starfsánægju geta verið minni 

kvartanir og gremjuefni, fjarvistir, uppsagnir, bætt ástundun og siðferði 

starfsmanna (Kaliski, 2009). Einnig er mikilvægt að stuðla að starfsánægju þar 

sem þættir eins og eðli vinnunar, tækifæri til að ná árangri, vinnuaðstæður, laun, 

vinnuhópar og stjórnun geta haft áhrif á hana (Aziri, 2011). Vinnutímar og 

samskipti milli starfsmanna og yfirmanna geta einnig haft áhrif á starfsánægju 

(Lane, Esser, Holte og McCusker, 2010).  

Í rannsókn Raziq og Maulabakhsh (2015) á starfsmönnum í banka, háskóla 

og fjarskiptaiðnaðinum í Pakistan, eru tengsl skoðuð milli vinnuaðstæðna og 

starfsánægju hjá 210 einstaklingum. Niðurstöður þeirra sýna að vinnuumhverfi 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju. Einnig sýna niðurstöður þeirra að þegar 

starfsmönnum er leyft að taka þátt í ákvarðanatökum, gefinn sveigjanlegur 

vinnutími, upplifa minna vinnuálag og fá stuðning frá yfirmanni getur það leitt til 

mikillar starfsánægju. Önnur rannsókn sýnir fram á að starfsánægja eykst þegar 

laun einstaklinga hækka umfram staðlaðar launahækkanir. Einnig kemur í ljós að 

slík launahækkun hefur ekki langvarandi áhrif á starfsánægju þar sem hún 

minnkar tveimur árum eftir launahækkunina (Diriwächter og Shvartsman, 2018). 
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Rannsókn sem gerð er á félagsráðgjöfum á Malaga á Spáni skoðar áhrif 

kulnunar í starfi hjá 107 einstaklingum. Hún sýnir að félagslegur stuðningur á 

vinnustað hefur jákvæð áhrif á starfsánægju ásamt því að draga úr neikvæðum 

áhrifum kulnunar. Einnig kemur í ljós að kulnun í starfi hefur neikvæð áhrif á 

félagslegan stuðning á vinnustað ásamt starfs- og lífsánægju (Hombrados-

Mendieta og Cosano-Rivas, 2013). 

Rannsókn Singh og Singhi (2015) skoðar hvaða áhrif hlutverkastreita og 

félagslegur stuðningur hefur á starfsánægju yfirmanna hjá 210 yfirmönnum í 

opinberum fyrirtækjum á Indlandi. Niðurstöður þeirra sýna að félagslegur 

stuðningur hefur jákvæð tengsl við starfsánægju og að hlutverkatogstreita og 

hlutverkastreita hafa neikvæð tengsl við starfsánægju. Þeir telja að félagslegur 

stuðningur og hlutverkastreita eru því mikilvægir þættir varðandi starfsánægju og 

ættu stjórnendur að skoða þessa þætti til að auka ánægju starfsmanna. Þeir nefna 

einnig að streita sem yfirmenn verða fyrir getur haft áhrif á vinnu þeirra eins og að 

skipuleggja, leiða áfram og stjórna. Niðurstöður þeirra sýna einnig að þegar 

yfirmenn eru ánægðir í sinni vinnu leggja þeir sig meira fram sem hefur jákvæð 

áhrif á afrakstur fyrirtækisins. 

Chaudhuri o.fl. (2015) skoða hvaða áhrif fastráðning og aldur hefur á 

starfsánægju hjá 2.815 starfsmönnum. Hlutfall kynja í rannsókninni er nokkuð 

jafnt og er starfsánægja þeirra mæld með heildar ánægju í starfi. Niðurstöður 

þeirra sýna að áhrif aldurs og fastráðningu á starfsánægju eru breytileg eftir 

kynferði. Einnig sýna niðurstöður að ekki er sterkt samband milli aldurs og 

starfsánægju, auk þess að karlmenn telja sig upplifa meiri starfsánægju. 

Eins og fram hefur komið eru tengsl milli félagslegs stuðnings á vinnustað, 

streitu og starfsánægju en þetta eru allt þættir sem geta verið mikilvægir varðandi 

heilsu og líðan starfsmanna. Út frá þessum niðurstöðum settum við fram 

rannsóknarspurningarnar: „Hvaða tengsl eru á milli félagslegs stuðnings á 

vinnustað og streitu starfsmanna?“, „Hvaða tengsl eru á milli félagslegs 

stuðnings á vinnustað og starfsánægju starfsmanna?“ Félagslegur stuðningur, 

streita starfsmanna og starfsánægja voru einnig skoðuð út frá kyni, aldri og 

menntun. 
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Aðferð 

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 2015 til þess að skoða heilsu og líðan starfsmanna ásamt félagslegum 

stuðningi á vinnustað, streitu og starfsánægju starfsmanna. 

 

Þátttakendur og framkvæmd 

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

beiðni í tölvupósti um að taka þátt í könnuninni. Starfsmenn samþykktu þátttöku 

með því að smella á meðfylgjandi tengil sem opnaði spurningalistann. 

Tölvupóstur og þrír ítrekunarpóstar voru sendir á 1.674 starfsmenn í byrjun árs 

2015 og svöruðu alls 1.160 þeirra spurningalistanum (svarhlutfall 69,3%). 

Þátttakendur voru upplýstir um að þeim var frjálst að hafna þátttöku í 

rannsókninni án útskýringa og að þeir gætu sleppt því að svara einstökum 

spurningum.    

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni Heilsa og vellíðan á vinnustað 

samanstóð 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 félagslegan stuðning, streitu og starfsánægju 

starfsmanna. Gögnin voru einnig greind eftir kyni, aldri og menntun. 

Félagslegur stuðningur var mældur með fjórum spurningum: (1) „Færð þú 

stuðning og hjálp með verkefni hjá vinnufélögum þínum, ef á þarf að halda?“, (2) 

„Eru vinnufélagarnir fúsir til að hlusta á vandamál sem við er að glíma í vinnunni, 

ef á þarf að halda?“, (3) „Færð þú stuðning og hjálp með verkefni hjá næsta 

yfirmanni þínum, ef á þarf að halda?“, (4) „Er næsti yfirmaður þinn fús til að 

hlusta á vandamál sem við er að glíma í vinnunni, ef á þarf að halda?“. Fimm 

svarmöguleikar voru gefnir við þessum fullyrðingum, frá (1) „mjög sjaldan eða 

aldrei“ að (5) „mjög oft eða alltaf“. Innra réttmæti mældist 0,85 samkvæmt 

alfastuðli. 

Til að skoða streitu voru notaðar þrjár spurningar um kröfur í starfi. 

Spurningarnar um kröfur í starfi voru: (1) „Er vinnuálag svo ójafnt að verkefnin 
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hlaðast upp?“, (2) „Verður þú að vinna á miklum hraða?” og (3) „Hefur þú of 

mikið að gera?”. Fimm svarmöguleikar voru gefnir við þessum fullyrðingum, frá 

(1) „mjög sjaldan eða aldrei“ að (5) „mjög oft eða alltaf“. Svarmöguleikarnir við 

spurningunum þremur um kröfur í starfi höfðu aðra uppröðun en aðrar spurningar 

sem notaðar voru í rannsókninni og voru þeir því kóðaðir með sömu uppröðun. 

Spurningunum þremur var steypt saman í eina breytu sem var kölluð streita 

starfsmanna. Innra réttmæti mældist 0,79 samkvæmt alfastuðli.                          

Starfsánægja var mæld út frá spurningunni: „Þegar á heildina er litið er ég 

ánægð(ur) í starfi mínu“. Fimm svarmöguleikar voru gefnir við þessari 

fullyrðingu, frá (1) „mjög ósammála“ að (5) „mjög sammála“. Við úrvinnslu á 

gögnunum var notast við fimm flokka kvarða sem raðkvarða og ákváðu 

rannsakendur að gefa sér að jafnt væri á milli bila. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS Statistics var notað við úrvinnslu gagna. Notast var við 

krosstöflur til að skoða lýsandi upplýsingar þátttakenda. Notast var við t-próf til 

að skoða hvort munur væri á félagslegum stuðningi, streitu starfsmanna og 

starfsánægju út frá kyni. Í sama tilgangi var dreifigreining notuð til að skoða hvort 

munur væri á félagslegum stuðningi, streitu starfsmanna og starfsánægju út frá 

aldri og menntun. Til að skoða á milli hvaða hópa var munur var notað 

eftiráprófið Tukey. Að lokum voru athuguð tengsl á milli félagslegs stuðnings og 

streitu og tengsl á milli félagslegs stuðnings og starfsánægju starfsmanna. 

Öryggismörk voru 95% (alfa 0,05). 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður spurninga tengt félagslegum 

stuðningi á vinnustað, streitu og starfsánægju starfsmanna. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningum verður svarað: „Hvaða tengsl eru á milli félagslegs 

stuðnings á vinnustað og streitu starfsmanna?“, „Hvaða tengsl eru á milli 

félagslegs stuðnings á vinnustað og starfsánægju starfsmanna?“ Félagslegur 

stuðningur, streita og starfsánægja starfsmanna verða einnig skoðuð út frá kyni, 

aldri og menntun. 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar þátttakenda 

Tafla 1 sýnir hlutfall þátttakenda út frá kyni, aldri og menntun. Konur voru í 

meirihluta af þeim 1.160 þátttakendum sem svöruðu könnuninni eða um 78,8% 

svarenda. Alls svaraði 21 þátttakandi ekki spurningunni um kynferði. Flestir voru 

á aldrinum 41-50 ára eða 27% en fæstir eða 9,1% voru á aldrinum 60 ára og eldri. 

Alls svöruðu 19 þátttakendur ekki spurningunni um aldur. Flestir eða 38,1% 

þátttakenda voru með fyrstu háskólagráðu sem menntun. Alls svaraði 81 

þátttakandi ekki spurningunni um menntun. 
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Tafla 1. 

 Lýsandi upplýsingar um þátttakendur  

 

 

Félagslegur stuðningur 

Eins og sjá má á mynd 1 mældist félagslegur stuðningur á vinnustað frekar hár. 

Fæstir svarendur töldu sig ,,mjög sjaldan eða aldrei“ fá stuðning né hjálp með 

verkefni frá bæði yfirmönnum og samstarfsfélögum. Langstærsti hluti eða um 

77% starfsmanna taldi sig ,,fremur oft“, ,,mjög oft eða alltaf“ fá félagslegan 

stuðning. Rúmlega 40% starfsmanna töldu sig ,,mjög oft eða alltaf“ fá stuðning og 

hjálp með verkefni frá bæði yfirmönnum og samstarfsfélögum. Einnig voru 

rúmlega 40% starfsmanna sem töldu yfirmann sinn og samstarfsfélaga fúsa til að 

hlusta á vinnutengd vandamál ef þeir þurfa á því að halda. Einnig voru fæstir sem 

töldu að yfirmaður þeirra og samstarfsfélagar væru ,,mjög sjaldan eða aldrei“ fúsir 

til að hlusta á vinnutengd vandamál ef þeir þurfa á því að halda. 
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Mynd 1. Félagslegur stuðningur yfirmanna og vinnufélaga á vinnustað  

 

Félagslegur stuðningur mældist með meðaltalið 4,12 og með staðalfrávikið 

0,82. Marktækur munur var á félagslegum stuðningi eftir kynferði (t(1081) = -3,64; 

p=0,00). Niðurstöður sýndu að konur (M=4,17; sf=0,82) upplifðu að meðaltali 

meiri félagslegan stuðning en karlar (M=3,94; sf=0,78). Ekki mældist marktækur 

munur á aldurshópum þegar félagslegur stuðningur var skoðaður (F(4,1079)=1,366; 

p=0,24). Einnig mældist ekki marktækur munur milli menntunar þegar félagslegur 

stuðningur var skoðaður (F(6,1059)=1,160; p=0,33). 
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Tafla 2.  

Félagslegur stuðningur á vinnustað eftir kyni, aldri og menntun 

 

 

Streita 

Eins og hefur komið fram var streita starfsmanna mæld með þremur spurningum 

um kröfur starfsmanna. Á mynd 2 má sjá að um 42% svöruðu „stundum“ þegar 

spurt var um hvort þeir hafi of mikið að gera, hvort þeir verði að vinna á miklum 

hraða og hvort vinnuálag sé svo ójafnt að verkefnin hlaðist upp. Tæplega helmingi 

fleiri eða um 36% töldu sig þurfa vinna ,,fremur oft“, ,,mjög oft eða alltaf“ á 

miklum hraða heldur en þeir sem töldu sig þurfa ,,fremur sjaldan“, ,,mjög sjaldan 

eða aldrei“ að vinna á miklum hraða eða um 20% þátttakenda. Hins vegar voru 

næstum helmingi fleiri eða um 41% sem töldu vinnuálag vera ,,fremur sjaldan“, 

,,mjög sjaldan eða aldrei“ svo ójafnt að verkefnin hlaðist upp, heldur en þeir sem 

töldu vinnuálag vera ,,fremur oft“, ,,mjög oft eða alltaf“ svo ójafnt að verkefnin 

hlaðist upp eða um 22% þátttakenda. 
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Mynd 2. Kröfur í starfi  

 

Streita mældist með meðaltalið 3,01 og staðalfrávikið 0,88. Ekki kom fram 

marktækur munur á streitu eftir kynferði (t(1135) = 1,63; p=0,10). Karlar (M=3,11; 

sf=0,90), konur (M=3,00; sf=0,88). Hins vegar reyndist vera marktækur munur á 

milli aldurshópa þegar streita var skoðuð (F(4,1133)=3,392; p=0,01). Eftiráprófið 

sýndi að þátttakendur 30 ára eða yngri (M=3,17; sf=0,94) upplifðu minni streitu 

að meðaltali heldur en þátttakendur á aldrinum 31 - 40 ára (M=2,92; sf=0,86). 

Einnig mældist marktækur munur eftir menntun þátttakenda þegar streita var 

skoðuð (F(6,1069)=11,556; p=0,00). Marktækur munur var á milli þátttakenda með 

grunnskóla- eða gagnfræðipróf og fyrstu háskólagráðu. Þeir sem voru með 

grunnskóla- og gagnfræðipróf (M=3,23; sf=0,89) upplifðu að meðaltali minni 

streitu en þeir sem voru með fyrstu háskólagráðu (M=2,82; sf=0,82) og 

framhaldsnám á háskólastigi (M=2,86; sf=0,85). Marktækur munur var einnig 

milli stúdentsprófs og prófs í iðngrein eða öðru starfsnámi, styttra framhaldsnáms, 

fyrstu háskólagráðu og framhaldsnáms á háskólastigi. Þeir þátttakendur sem voru 

með stúdentspróf upplifðu að meðaltali minni streitu (M=3,46; sf=0,86) en þeir 

sem voru með próf í iðngrein eða öðru starfsnámi (M=3,05; sf=0,92), þeir sem 

voru með styttra framhaldsnám (M=2,95; sf=0,94), þeir sem voru með fyrstu 

háskólagráðu (M=2,82; sf=0,82) og þeir sem voru með framhaldsnám á 

háskólastigi (M=2,86; sf=0,85). Einnig mældist marktækur munur á milli þeirra 

sem voru með annað nám og þeirra sem voru með fyrstu háskólagráðu annars 

vegar og framhaldsnám á háskólastigi hins vegar. Þeir sem voru með annað nám 
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upplifðu að meðaltali minni streitu (M=3,36; sf=0,80) en þeir sem voru með fyrstu 

háskólagráðu (M=2,82; sf=0,82) og framhaldsnám á háskólastigi (M=2,86; 

sf=0,85). 

 

Tafla 3.  

Streita eftir kyni, aldri og menntun 
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Starfsánægja 

Á mynd 3 má sjá að starfsánægja mældist mjög há meðal starfsmanna, meirihluti 

þátttakenda eða rúmlega 80% voru ,,frekar sammála“ eða ,,mjög sammála“ um að 

vera ánægðir í starfi. 

 

 

Mynd 3. Starfsánægja 

Starfsánægja mældist með meðaltalið 4,12 og staðalfrávikið 0,89. 

Marktækur munur var á starfsánægju eftir kynferði (t(1112) = -2,39; p=0,02). Konur 

(M=4,16; sf=0,86) upplifðu að meðaltali meiri starfsánægju en karlar (M=4,00; 

sf=0,96). Ekki mældist marktækur munur á aldurshópum annars vegar 

(F(4,1110)=0,89; p=0,47) og menntunar (F(6,1066)=1,41; p=0,21) hins vegar þegar 

starfsánægja var skoðuð. Þessar niðurstöður sýndu að þegar aldurshópar voru 

skoðaðir var starfsánægja svipuð meðal þeirra. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

starfsánægja var svipuð þegar horft var til menntunar þátttakenda.       

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tafla 4.  

Starfsánægja eftir kyni, aldri og menntun 

 

 

Félagslegur stuðningur, streita og starfsánægja starfsmanna 

Marktæk tengsl voru á milli félagslegs stuðnings og streitu starfsmanna en veik 

fylgni var þar á milli (r=0,15). Samkvæmt fylgniprófi var sambandið milli streitu 

starfsmanna og félagslegs stuðnings jákvætt sem gefur til kynna að með auknum 

félagslegum stuðningi á vinnustað minnkar streita starfsmanna. 

Einnig voru marktæk tengsl á milli félagslegs stuðnings og starfsánægju og 

var sterk fylgni þar á milli (r=0,47). Samkvæmt fylgniprófi var sambandið á milli 

starfsánægju og félagslegs stuðnings jákvætt sem gefur til kynna að þegar 

félagslegur stuðningur eykst þá verður starfsánægja meiri. 
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Umræður og ályktanir 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara rannsóknarspurningunum: „Hvaða 

tengsl eru á milli félagslegs stuðnings á vinnustað og streitu starfsmanna?“, 

„Hvaða tengsl eru á milli félagslegs stuðnings á vinnustað og starfsánægju 

starfsmanna?“ Rannsóknarspurningarnar voru einnig skoðaðar út frá kyni, aldri 

og menntun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að félagslegur stuðningur hafði 

jákvæð áhrif á streitu starfsmanna. Með auknum félagslegum stuðningi minnkaði 

streita starfsmanna. Niðurstöður sýndu einnig að félagslegur stuðningur hafði 

jákvæð áhrif á starfsánægju. Með auknum félagslegum stuðningi jókst 

starfsánægja. Þátttakendur í rannsókninni voru 1.160 talsins og voru konur í 

miklum meirihluta eða 78,8% svarenda. Flestir voru með fyrstu háskólagráðu sem 

menntun eða 38,1% þátttakenda. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 41-50 ára. 

Samkvæmt niðurstöðum mældist félagslegur stuðningur hár meðal 

starfsmanna. Meirihluti þátttakenda töldu sig fá félagslegan stuðning á vinnustað 

eða um 77% svarenda. Hvorki var marktækur munur á milli félagslegs stuðnings 

og aldurshópa né félagslegs stuðnings og menntunar. Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar við niðurstöður úr rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2010), en 

hún rannsakaði heilsu og líðan starfsmanna eftir efnahagshrunið 2008. Hins vegar 

var marktækur munur á milli félagslegs stuðnings og kynja, en konur upplifðu 

meiri félagslegan stuðning en karlar. Þær niðurstöður eru einnig sambærilegar 

niðurstöðum úr rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur, (2010). Rannsakendur veltu 

því fyrir sér hvort þessi kynjamunur hafi verið tilkominn vegna þess að konur 

veiti oftar félagslegan stuðning en karlar (Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski og 

Nair, 2003; Fuhrer, Stansfeld, Chemali og Shipley, 1999) og að eðlisfari leita þær 

gjarnan meira í tengsl og góð samskipti (Helgeson, 1994; Helgeson og Fritz, 

1998). Þar af leiðandi má álykta að konur hafi upplifað oftar félagslegan stuðning 

á móti. Huga má að því að félagslegur stuðningur var sjálfmetinn og getur verið 

misjafnt hvernig einstaklingar upplifðu félagslegan stuðning. 

Marktæk tengsl voru á milli félagslegs stuðnings og streitu. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Sloan (2012) sem sýndi 

fram á að félagslegur stuðningur yfirmanna og samstarfsfélaga hafði jákvæð áhrif 

á vinnuumhverfið og þar af leiðandi minnkaði streita. Niðurstöður sýndu að flestir 

starfsmenn upplifðu ,,stundum“ streitu á vinnustað. Í ljós kom að ekki var 

marktækur munur á milli kynja þegar streita var skoðuð en þær niðurstöður 
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styðjast ekki við rannsókn Klassen og Chiu (2010). Þessar niðurstöður komu 

rannsakendum á óvart vegna þess að þeir höfðu talið að um marktækan mun væri 

að ræða og að karlar hefðu upplifað meiri streitu en konur, þar sem talið er að 

karlar upplifi meiri streitu þegar kemur að vinnu og fjárhag (Conger, Lorenz, 

Elder, Simons og Ge, 1993; Matud, 2004) og eru þeir oftar í stjórnunarstöðu. 

Rannsakendur höfðu því haldið að þeir hefðu upplifað meiri ábyrgð og kröfur sem 

geta verið streituvaldandi. En þar sem konur voru í meirihluta svarenda telja 

rannsakendur það mögulega ástæðu fyrir því að ekki var munur á milli kynja. 

Marktækur munur var á aldurshópunum og kom í ljós að 30 ára og yngri upplifðu 

minni streitu en 31 - 40 ára. Rannsakendur veltu fyrir sér hvort munurinn hafi 

verið vegna þess að þeir sem voru yngri höfðu líklega minni reynslu í starfi og 

upplifðu því mögulega ekki eins mikla ábyrgð. Einnig var að finna marktækan 

mun á milli menntunar en þeir sem voru með stúdentspróf upplifðu hlutfallslega 

minni streitu miðað við aðra menntunarhópa sem mældust með marktækan mun. 

Rannsakendur telja að munurinn hafi mögulega verið tilkominn vegna þess að 

þeir sem voru með meiri menntun en stúdentspróf voru líklega í starfi sem gerði 

meiri kröfur til þeirra og upplifðu þeir því meiri streitu. Huga má að því að streita 

var sjálfmetin og getur verið mismunandi hvernig einstaklingar upplifðu streitu. 

Niðurstöður sýndu að marktæk tengsl voru á milli félagslegs stuðnings og 

starfsánægju. Þessar niðurstöður styðjast við rannsókn Hombrados-Mendieta og 

Cosano-Rivas (2013) ásamt rannsókn Singh og Singhi (2015). Niðurstöður þeirra 

sýndu einnig að félagslegur stuðningur hafði jákvæð áhrif á starfsánægju. 

Samkvæmt niðurstöðum upplifðu flestir starfsmenn ánægju í starfi. Marktækan 

mun var að finna á milli kynja út frá starfsánægju og upplifðu konur meiri 

starfsánægju en karlar. Þær niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Chaudhuri o.fl. (2015). Samkvæmt niðurstöðum okkar upplifðu konur 

meiri félagslegan stuðning á vinnustað heldur en karlar og veltu rannsakendur því 

fyrir sér hvort félagslegur stuðningur á vinnustað hafi verið möguleg ástæða þess 

að þær mældust með meiri starfsánægju. Ekki reyndist marktækur munur milli 

aldurshópa út frá starfsánægju. Þessar niðurstöður komu rannsakendum ekki á 

óvart, þar sem þátttakendur tilheyrðu allir sama samfélagi ályktuðu rannsakendur 

að þátttakendar höfðu sameiginleg menningarleg viðhorf til starfsánægju á 

vinnustað óháð aldri. Ekki reyndist marktækur munur milli menntunar út frá 

starfsánægju. Þessar niðurstöður komu rannsakendum á óvart en þeir höfðu haldið 
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að um marktækan mun væri að ræða milli menntunarhópa. Rannsakendur höfðu 

ályktað að þeir sem voru með meiri menntun hefðu verið ánægðari í starfi þar sem 

að þeir voru líklegri til að sækjast eftir vinnu í samræmi við menntun þeirra. Velta 

mætti fyrir sér hvort að starfshlutfall hafði áhrif á hversu ánægðir starfsmenn voru 

í starfi. Mögulega gætu þeir starfsmenn sem voru í minna starfshlutfalli hafa verið 

ánægðari í starfi. Einnig má huga að því að starfsánægja var huglægt mat 

einstaklings og geta margir þættir haft áhrif á hana.  

Styrkleiki rannsóknarinnar var að unnið var með þýðisrannsókn með háu 

svarhlutfalli og því var alhæfingargildið fyrir hópinn hátt. Takmörkun 

rannsóknarinnar var sjálfmetinn félagslegur stuðningur, streita og starfsánægja þar 

sem að það var huglægt mat einstaklinga og líklega var mismunandi hvernig þeir 

upplifðu þá þætti. 

 Þessar niðurstöður sýna mikilvægi þess að skoða áhrif félagslegs stuðnings 

á streitu og starfsánægju á vinnustöðum. Áhugavert væri að skoða nánar mun 

milli kynja varðandi félagslegan stuðning og starfsánægju starfsmanna og hvernig 

megi reyna koma í veg fyrir þennan mun milli kynja. Þá væri einnig hægt að 

skoða aldur og menntun með tilliti til streitu og hvernig koma megi í veg fyrir 

þennan mun milli aldurshópa og menntunar. Einnig væri áhugavert að halda áfram 

að skoða félagslegan stuðning, streitu og starfsánægju starfsmanna út frá menntun 

þar sem lítið er um rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu.  

Í ljósi þessara niðurstaða telja rannsakendur að yfirmenn mættu huga að 

því að stuðla að góðum samskiptum á vinnustað og veita starfsmönnum sínum 

félagslegan stuðning. Einnig er mikilvægt að fyrirtæki reyni að draga úr 

óhóflegum kröfum og álagi á vinnustöðum til að koma í veg fyrir streitu.  
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